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FRA 27. AUGUST

REKRUTTERING 
AF HØSTARBEJDERE ÉN EFTER ÉN
- TIL LIVSLANG TJENESTE FOR JESUS

- ER DU ÈN AF DEM?

Abort som 

TABU 
i folk og kirke 

R e t t e n  t i l  L i v
Beskyt de mindste

Kom og hør HENRIK HØJLUND, 
sognepræst og formand for 
Evangelisk Luthersk Netværk, 
tage livtag med de blinde pletter 
og berøringsangsten.

Tilmelding: 
jegvilleve@rettentilliv.dk
tlf.: 47 52 44 84 
Ønskes frokost, er tilmeldings-
fristen den 30. marts. 

RETTEN TIL LIVS ÅRSMØDE
1. april 2017 · IM-Huset · Finderupsvej 25 · Skjern

Torsdag den 23. marts afgør 
Højesteret, om tidl. kirkemini-
ster Manu Sareen havde lov til 
at indføre et ritual for homofi le 
vielser i Folkekirken i 2012.

Foreningen ”Med Grundlov 
skal Land bygges” har ført sin 
klagesag fra byret til landsret og 
nu højesteret for at protestere 
imod det overgreb, som man føler 
ministeren og SR-regeringen be-
gik imod Folkekirken, og dermed 
kirkens ret til at ordne sine indre 
forhold uden statslig indblanding.

Ekstra prekært er det, fordi 
homo-vielserne strider imod 

folkekirkens bibelens grundlag.
Foreningens advokat Nikolaj 

Nikolajsen fremlagde på rets-
mødet i Højesteret torsdag d. 16. 
marts sagen for de syv dommere. 
Og modsat forsvarede statens 
advokat, kammeradvokaten, mi-
nisterens og statsforvaltningens 
ret til at gribe ind i kirkens forkyn-
delse og lærespørgsmål. Begge 
advokater procederede i hver 
halvanden time. Dommerne har 
dog forud fået de to advokaters 
tekster, der fylder en tyk bog. De 
skal derfor kun bruge en uge til 
at votere. Dommen falder d. 23. 
marts kl. 12. 

Retsmødet var omgivet af dra-
matik, idet formanden for grund-
lovsforeningen, den 81-årige 

journalist Johny Noer, var syg og 
hurtigt måtte køres hjem straks 
efter retssagen. 

Sagen har taget hårdt på 
Noer, der også måtte indlægges 
i Tyskland på vej hjem fra sagens 

behandling i landsretten sidste år.
Noer kunne for kort tid siden 

fejre sit 40 års tjeneste-jubilæum 
sammen med sin franskfødte 
hustru Gisele. Noer har nu sin 
bopæl i det gamle Korinth i Græ-
kenland, kendt for Korintherbrevet 
i Ny Testamente. 

Hvis sagen tabes  på torsdag, 
risikerer foreningen at blive dømt 
til at betale alle sagsomkostnin-
ger. Foreningen håber derfor på  
opbakning om den principielle 
sag i form af bøn - samt nye med-
lemmer, der hver betaler 500 kr.  
på konto 9740–0003445526.

Henri.

Skeptiske
Mia fi k 
alligevel 
et mirakel
Jeg tror ikke på den slags, men jeg havde 
ikke andet på programmet i fredags, fortæl-
ler Mia Holmberg fra Randers. For en uge 
siden blev hun helbredt på 30 sekunder for 
en alvorlig hoftelidelse. - Se side 3.

Retssag om stat og kirke afgøres torsdag

Den principielle sag er nu ført til højesteret. Taber foreningen, skal den udrede sagens omkostninger. 



 
Ugens profi l: Else Wiwe

2 . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 19. marts 2017

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
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37-årige Kristian Lindholm fra Tilst er 
ansat som ny regionsleder for Indre 
Mission i Aarhus fra 1. juli 2017. Efter 
endt barselsorlov bliver han leder for 
13 medarbejdere og 10 fritidsansatte.

Region Aarhus er præget af, at mange 
unge kun bor i byen i ganske få år, mens 
de læser, forklarer Kristian Lindholm.

- Her arbejder vi på den korte bane, 
og alt, hvad vi siger og gør, skal være 
relevant her og nu. Det er en spændende 
udfordring, som jeg glæder mig til at stå 
i spidsen for. For mig at se er den vigtigste opgave at give de unge 
en klar bevidsthed om at være i mission. Og den bevidsthed skal de 
helst tage med, når de efter tre eller fem år fl ytter fra Aarhus igen, 
siger Kristian Lindholm. 

Han vil gerne gøre IMs fællesskaber mere dynamiske. 
- Jeg kunne godt forestille mig et lille fællesskab her i Tilst, hvor vi 

bor og snakker med vores naboer. Og så kunne vi bruge missions-
husene som steder, hvor vi kan mødes, bede for hinanden og støtte 
hinanden i at være i mission, der hvor vi er, siger Kristian Lindholm. 
Han mener, at meget har ændret sig, siden de mange missionshuse 
blev bygget for ca. 100 år siden.

- Jeg vil gerne arbejde for, at vores fællesskaber bliver mere dy-
namiske, så vi hele tiden kan være til stede på det sted og på den 
måde, hvor det giver bedst mening, understreger Kristian Lindholm.

Fra mobilt missionshus til Stjernen
Han har siden 2006 været leder af Cafébussen, der som et mobilt 

missionshus besøger efterskoler, festivaler, markeder og byfester med 
tilbud om varm kaffe og en snak om livet og troen.

Fremover får den nye regionsleder kontor i Missionshuset Stjernen 
i det nordlige Aarhus, hvor Internationalt Kristent Center (IKC) også 
har til huse. 

- Indre Mission har høstet stor anerkendelse for det arbejde, der 
gøres blandt nydanskere. Og jeg håber, at det også vil smitte af på 
andre områder af vores arbejde, så andre må opdage, at vi er en 
positiv samarbejdspartner med et godt livssyn og rigtig meget at byde 
på, siger Kristian Lindholm.

Kristian Lindholm er oprindelig uddannet assistent i en kommune. 
Han er gift med Monica, og de bor sammen med deres to børn i bydelen 
Tilst. Familien er aktive i IM i missionshuset Bethania.

Bodil

Cafébussens leder skal
lede Region Aarhus

Tirsdag den 21. marts 2017 kan 
tværkulturel konsulent Else 
Wiwe, Haderslev, fejre 60-års 
fødselsdag.

Den kommende fødselar er 
kendt for sine mange lokale initia-
tiver i det tværkulturelle arbejde i 
og omkring Haderslev, hvor hun 
har boet gennem mange år. 

Hun trives godt i det tværkul-
turelle miljø – en egenskab, som 
hun selv siger nok stammer fra de 
16 år, hvor hun og hendes mand 
var udsendt som missionærer til 
Tanzania. 

- Det gør noget ved en, at man 
selv har prøvet på sin egen krop, 
hvordan det er at være fremmed 
i et land og skulle lære et helt nyt 
sprog og en ny kultur at kende. 
Man ved ligesom, hvor skoen 
trykker, og hvad der kan være 
vanskeligt og udfordrende ved at 
være ny, siger Else Wiwe.

Mission - at dele det bedste
Else Wiwe er født og opvokset 

i Østerlars på Bornholm. Hun er 
uddannet sygeplejerske og jor-
demoder og har siden suppleret 
med en læreruddannelse.

I 1985 rejste hun og hendes 
mand ud som missionærer for 
Luthersk Mission til Tanzania, 
hvor de boede frem til 2001, kun 
afbrudt af korte hjemmeophold i 
Danmark. I 2005 blev hun igen 
ansat af Luthersk Mission, denne 
gang som konsulent i LM Kids 
med bopæl i Haderslev. 

I en periode har hun også 
været lærer på Haderslev Kristne 

Friskole. 
Mission, det at dele det bedste 

– troen på Jesus – med andre, 
har altid været drivkraften for den 
60-årige fødselar. 

- Missionærkaldet lever fortsat 
i mig. Og det ændrer sig jo ikke – 
uanset hvor man bor i verden, og 
om det er tanzaniere, børn eller 
fl ygtninge i Danmark, man møder, 
forklarer hun.

Brænder for møder 
på tværs af kulturer

Siden 2012 har Else Wiwe 
været ansat som tværkulturel 
konsulent for Luthersk Mission, 
hvor hun er med til at inspirere 
og engagere danskere og nydan-
skere til at mødes.

Hun brænder for at skabe 
fællesskaber, hvor mennesker 
mødes på tværs af kulturer. 

Blandt andet har hun været 
med til at oprette det tværkul-

turelle initiativ ”Kvinder møder 
Kvinder” i Haderslev, hvor danske 
og nydanske kvinder mødes og 
snakker. 

Hun har også hjulpet mange 
asylsøgere ind i et kristent fæl-
lesskab og til kontakt med danske 
venskabsfamilier.

Prismodtager
Som tværkulturel konsulent er 

Else Wiwe god til at netværke og 
involvere andre i arbejdet. Det har 
båret frugt blandt andet gennem 
det lokale samarbejdsforum FIN 
– Fælleskirkeligt Integrations-
netværk i Haderslev - som hun 
er en del af. I november sidste år 
modtog Else Wiwe og FIN Tvær-
kulturelt Centers aktivitetspris 
”Stjernestunder 2016”.

Else Wiwe er gift med Kjeld, og 
parret har tre voksne børn. 

Bodil

Karen og Niels Sørensen rejser 
til Mellemøsten for Tearfund
Sygeplejerske Karen Swartz Sørensen (62) og hendes mand, 
teolog og journalist Niels Sørensen (61), skal rejse til Jordan, 
hvorfra Karen i to år skal arbejde med nødhjælp i Mellemøsten.

Karen har de seneste år haft en spændende stilling som projekt-
konsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU). Her 
rejste hun til Afrika og Asien 6-8 gange om året, bl.a. for at tilse 
hiv- og aidsprojekter i Liberia. Men nu følte hun, at Gud måske ville 
bruge hende i en anden sammenhæng, og hun tog en master i 
diakoni i Norge. Her oplevede hun, at Gud under en andagt talte 
til hende med ordene, ’Din fremtid er i min hånd’.

Efterhånden fi k hun nød for Mellemøstens mange fl ygtninge - og 
blandt dem arbejder den kristne organisation Tearfund. Karen tog 
kontakt med organisationen den 22. december - og svaret lød, at 
ægteparret Sørensen kan få base i Jordans hovedstad Amman. 
Det er kun 40 km fra, hvor deres søn og svigerdatter bor.

Samme dag ringede Karen til ejendomsmægleren, og huset i 
Gjern blev i modsætning til mange andre solgt på kun seks dage.

Karen skal rejse rundt til nødhjælpsprojekter i Irak, Libanon, 
Jordan og Syrien og desuden inspirere kirkerne i den diakonale 
opgave blandt fl ygtningene.

Familien har tidligere været udsendt som missionærer i Bot-
swana for Dansk Ethioper Mission (nu Promissio). Men denne 
gang er Niels den ”medfølgende ægtefælle”. Han regner dog med 
at kunne gøre sig nyttig som frivillig i en kirke eller med kommuni-
kationsopgaver i Tearfund.

Bodil Pinsekirke-netværk 
bliver til MOSAIK
Netværket Frikirkeleder skifter 
navn til MOSAIK og markerer 
dermed, at netværket er mere 
end et ledernetværk. 

Samtidig understreges det, 
at MOSAIK omfatter et bredere 
spekter af frikirker, ledere og or-
ganisationer . 

- Oprindeligt bestod netværket 
kun af ledere med baggrund i 
pinsekirker. Over tid har vi inviteret 
ledere indenfor, som ikke er histori-
ske pinsekirker eller har haft en di-
rekte forbindelse til pinsekirkerne 
Danmark, siger Dan S. Jacobi, 
som er formand for MOSAIK. 

Sommercamp
Netværket står i dag som arrangør af større begivenheder som 

fx den Sommercamp i Mariager, som samler ca. 5.000 deltagere. 
Her iblandt også andre end pinsekirke-kristne.

- Det har medført, at betegnelsen pinsekirker af nogen kan 
opleves ekskluderende over for kirker, som kommer fra en anden 
baggrund, siger Dan S. Jacobi.

Med i MOSAIKs netværk er bl.a. 40 kirker,115 ledere, tre efter-
skoler og en højskole. 

Dan læser fl ere positive betydninger ind i navnet. 
- Vi kender mosaikbilleder fra kirkebygninger, hvor der er tradition 

for på en kunstnerisk måde at kommunikere Bibelens budskab. En 
mosaik symboliserer en unik helhed, som formes af selvstændige 
enheder. Det indkapsler, hvad netværket er, nemlig et fællesskab 
af kirker, ledere og organisationer, som tilsammen udgør en bevæ-
gelse, udtrykker Dan Jakobi.

- I offentlighedens forståelse er vi nok fortsat et netværk af 
pinsekirker. Derfor er det en branding-proces, hvor vi forsøger at 
gøre navnet kendt, så alle netværkets enheder med tiden vil blive 
forbundet af det samme nye navn. Over tid vil det blive kendt, at 
vi er et netværk af evangelikale - pentekostale kirker, siger Dan.

I forbindelse med navneskiftet ændres også hjemmesiden til 
mosaik.one, hvor man kan læse mere om netværkets værdier og 
fokuspunkter. Det er også muligt at følge MOSAIK på facebook.
com/mosaikdanmark. 

Henri.

MOSAIK er en tværkirkelig 
samling af frikirker, ledere 
og organisationer, siger for-
mand og leder for det nye 
netværk, Dan S. Jacobi.

Arlette - ’Pigen fra Auschwitz’ -
besøger Torsdagcafé i Kolding 
Torsdag den 23.marts holder Brændkjærkirken Torsdagscafe 
i kirkens sidehus, hvor gæsten er Arlette Andersen, bedre 
kendt som PIGEN FRA AUSCHWITZ.

Arlette, der er fransk jøde, kom som 21-årig i koncentrationslejren 
Auschwitz. Ca. 80.000 franske jøder endte deres dage der. Kun 
kun 2.500 - blandt dem Arlette - overlevede.

Hun er i dag 92 år og har fortalt sin historie til næsten 100.000 
mennesker, primært unge.

I november 2016 modtog Arlette det franske ridderkors, en 
anerkendelse fra den franske regering for hendes mange foredrag.

På grund af alder er Arlette Andersens stemme ikke stærk nok 
til selv at tale. Derfor bliver det Ole Dyrn, der holder foredraget, 
men Arlette er med og klar til at besvare spørgsmål

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Bodil

Tværkulturel ildsjæl 60
Tidl. missionær Else Wiwe er nu tværkulturel konsulent i LM i Haderslev. 

Missionærkaldet 
ændrer sig jo ikke – 

uanset hvor man bor i 
verden.

Ugens emner
* Tak for de mirakler, vi oplever.
* Søg Guds nærhed i fastetiden.
* Bed for retfærdige politikere.

* For retssagen om stat/kirke.
* For de forfulgte kristne.

* For børn og unge.
* For medierne 

* For uddeling af 
påskeavisen.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu kristne bedegrupper i alle de grønne kommuner. 
Opret en gruppe, der beder jævnligt for din kommune, og 
tilmeld jer på forbedere@udfordringen.dk

Karen og Niels 
Sørensen har 
solgt huset i 
Gjern og skal 
de næste år bo i 
Jordan. 
Foto IMT.
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
Evnen tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Mia kom op at 
stå efter et helt 
uventet mirakel
Af Henri Nissen

Fredag den 11. marts stavrede 
Mia Holmberg på to krykker 
til et møde i Skywalk kirken i 
Randers. Hun havde fået to hof-
teoperationer og skulle den 31. 
marts undersøges med henblik 
på en tredje operation.

- Når jeg skulle ud og handle 
i Randers Storcenter, var det i 
kørestol. For jeg kunne ikke holde 
ud at stå eller gå ret mange skridt, 
fortæller Mia Holmberg. 

Hun forklarer, at hun er født 
med hofteskred, men at det først 
var, da hun var 26 år, at det blev 
konstateret. Da var hofterne al-
lerede så slidt, at hun først fi k 
opereret den højre og derefter 
den venstre. 

- Så gik det også bedre - indtil 
den 26. september sidste år. 

- Hvad skete der?
- Da foretog jeg et forkert vrid 

med kroppen, og så gjorde det 
bare så afsindigt ondt. Jeg måtte 

ligge ned de næste par uger, og 
jeg måtte have hjælp til at komme 
på toilettet osv.

Efterhånden kom jeg op og 
begyndte at gå bedre. Men jeg 
kunne ikke klare mig uden køre-
stol og krykker, fortæller Mia, der 
bor på 3. sal og også har tre børn 
at tage vare på. Så det har ikke 
været nemt.

Men så var det, hun tog til 
møde med Hans Berntsen.

Helbredelsesmøde
- Min veninde havde opfordret 

mig til at tage ned i kirken, hvor 
der var et helbredelsesmøde med 
Hans Berntsen, og da jeg ikke 
havde andet på programmet, tog 
jeg med. Men jeg troede ikke på 
sådan noget, siger Mia.

Til mødet var der omkring 250 
fremmødte. Berntsen holdt først 
et lille foredrag, men da det bl.a. 
handlede om Jesus, stod Mia af.

- Jeg var meget skeptisk over-
for alt sådan noget, indrømmer 
hun villigt og blander sin beret-
ning med jævnlige bandeord.

Gik all-in
- Under talen opfordrede han 

til at tage imod Jesus i hjertet. 
Og jeg tænkte: Nu går jeg sgu all 
in! Og så rakte jeg en lap i vejret.

Folk stillede sig i en kø for at 
blive bedt for. Og jeg ventede lidt. 
Men så gik jeg derop sammen 
med to veninder. Jeg ville ikke 
være den første og heller ikke den 
sidste. Så det var mig i midten. 

Da han bad for min første ven-
inde, Laila, kunne jeg jo se, at der 
virkelig skete noget. Og det kunne 
jeg næsten ikke forstå. Hun havde 
et problem med ryggen.

Så var det min tur. 

Som om det brændte
- Jeg spurgte ham først om at 

bede for nogle celleforandringer 
i livmoderen, som jeg havde fået 
konstateret. 

Han lagde hånden på min 
pande og bad en kort bøn. Og så 
spurgte han om, hvad jeg fejlede 
med benene, og om vi ikke også 
skulle bede for det med hofterne.

Han løftede mine ben op og 
bad om, at de måtte blive lige 
lange.

Da han løftede det ene ben, 

gjorde det meget ondt. Og mens 
han bad, kunne jeg simpelthen 
mærke, hvordan der blev trukket 
noget ud i hofterne, selv om han 
ikke trak i benet. Det var lidt som 
om det brændte.

- Hvor lang tid varede det?
- Kun 30-40 sekunder!
- Og hvad skete der så?
- Så sagde han, at jeg skulle 

rejse mig. Jamen, det kan jeg jo 
ikke, tænkte jeg. Men det gjorde 
jeg så! Og jeg støttede, som jeg 
plejer på venstre ben. Men han 
opfordrede mig til at støtte også 
på det højre ben. Det prøvede jeg 
så. Og det gjorde slet ikke ondt!

Det var så mærkeligt, at jeg 
bare tudede, fordi jeg var så 
overvældet.

Og jeg har tudet meget siden, 
for det er så mærkeligt, at mine 
hofter nu er i orden.

- Hvordan er det så gået siden?
- Jeg har gået rigtig meget i 

weekenden. Jeg har prøvet at 
gøre en hel masse, som jeg ikke 
har kunnet. Jeg kan fx sidde i 
skrædderstilling nu! 

Kæresten med
Søndagen efter sin helbredelse 

fredag var Mia Holmberg igen til 
møde med Hans Berntsen.

Denne gang var det i en frikirke 
i Hobro.

- Jeg tog med, fordi jeg gerne 
ville vise min kæreste, Claus, 
hvad der foregik. Han kunne ikke 
være med til det første møde, og 
han ville helt sikkert heller ikke 
være taget med. For han tror 
ikke på sådan noget. Men nu 
ville han godt se, hvad det var. 
Og han havde også et problem 
med knæet.

Jeg tog også mine ”adoptivfor-
ældre” med. Det er et ældre par, 
jeg kender rigtig godt. Og min 
adoptivmor har haft brækket nak-
ken, så hun har hovedet fastholdt 
med et stativ. Da Berntsen bad for 
hendes ben, kunne hun mærke, 
der skete noget i nakken.

Da vi kom ind i kirken i Hobro, 
spottede Hans mig straks. Og nu 
kunne jeg jo gå uden problemer. 

Jeg løb fra Claus op af trap-
perne, så han måtte bede mig 
vente på sig. Lørdag dansede vi 
så meget, at ham måtte sætte sig 
ned og holde pause, griner Mia.

- Så i stedet for, at Hans for-
talte om, hvad der var sket, lod 
han mig fortælle det selv. Og det 
blev også lagt ud på Berntsens 
facebook-side.

Fysioterapeut: 
Det er helt vildt

Mia har fået behandlinger af en 
fysioterapeut to gange om ugen. 
Nu var hun spændt på, om han 
også kunne se forandringen. Så 
hun sagde ikke noget, da han om 
onsdagen kom for at massere 
hende på briksen.

”Det var mærkeligt,” sagde han, 
da han tjekkede mit bækken. ”Dit 
bækken er fuldstændig lige nu. 
Hofteskålene er lige.” 

Han undersøgte benene og 
sagde, at de nok var lidt spændte. 
Men når han trykkede de forskel-
lige steder, hvor det plejede at 
gøre ondt, kunne jeg ikke mærke 
noget særligt.

Så fortalte jeg ham, hvad der 
var sket. At jeg var blevet bedt 
for. Og han syntes også, at det 
for mærkeligt. 

Udfordringen har også talt med 
fysioterapeuten, Thomas Morsbøl 
fra Fysio-Velvære. Han bekræfter 
det, Mia fortæller:

- Mia har haft store problemer 
med hofterne. Jeg har kendt og 
behandlet hende i omkring et år. 
Der var masser af skævheder og 

spændte muskler, fortæller han.
- For syv måneder siden fi k 

hun jo et smæk, som gjorde det 
meget værre. Hun kunne ikke gå 
og heller ikke støtte på benene.

Jeg fi k noget af det rettet op. 
Men hun måtte se i øjnene, at 
der var brug for den helt store 
operation - og hvis ikke, det lyk-
kedes, måtte hun indstille sig på 
at sidde i kørestol resten af livet.

- Hvad siger du så nu, efter at 
du har set, hvordan det hele er 
ændret, og at Mia nu nærmest 
løber omkring?

- Jeg kan slet ikke sætte ord på. 
Jeg tror ikke en sk... på den slags. 
Men jeg har målt og undersøgt 
hende, og jeg kan ikke se nogen 
synlige skavanker mere. 

- Er det så ikke et mirakel?
- Jo, det kan man vist roligt 

kalde det, siger fysioterapeuten.
Mia ser nu frem til, at hendes 

liv fremover ikke skal være fyldt 
med sygdom og smerter.

- Nu skal jeg bare give den 
gas og ud og have et godt job! 
siger hun.

Hofteskred
• kaldes også hoftedysplasi.
• kan være medfødt, udvikle 

sig eller ske ved et uheld.
• kan enten opstå på lår-

benshovedet eller i hofte-
skålen – eller i begge.

• forekommer hos børn og 
nyfødte, men opdages i 
nogle tilfælde først i 10-30 
års alderen.

• Ca. 1% af alle nyfødte har 
hoftedysplasi, og ca. 10% 
af alle børn udvikler den. 

• Piger er 6 gange mere 
udsatte end drenge.

• 60% rammes i venstre hof-
teled, 20% i højre og 20% 
i begge hofteled (bilateral 
hoftedysplasi).

• Hoftedysplasi medfører en 
ekstrem belastning af hof-
teleddet og kan medføre 
andre skader.

• Symptomer : gangbe-
svær, kliklyde fra hoften 
og smerter i lysken. Ikke 
lige lange ben. Halktende 
gangart. I voksen alder 
følger gigt og slidgigt.

Fysioterapeuten kan ikke fatte, hvad der er sket med Mia Holmberg fra 
Randers, der kun med besvær kunne gå eller stå – indtil hun blev bedt for.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

- Vi udgiver dette materiale nu, 
fordi der længe har manglet et 
materiale til teenagere og teen-
klubber, fortæller konsulent 
Maria Legarth.

 Hun henviser til en undersø-
gelse på Indre Missions hjem-
meside Adamogeva.dk.

- I forhold til oplæggene om 
sex er det ekstra relevant lige nu 
pga. Adam og Evas undersøgelse 
af unges erfaringer med porno, 
onani og seksuelle erfaringer, 
som viser, at de unge har brug 
for voksne, der taler med de unge 
om netop de emner, tilføjer Maria 
Legarth.

28 samtaleoplæg
Den 15. marts udgav Luthersk 

Missions Børn og Unge (LMBU) 
det nye materiale ”Talksheets – 
28 samtaleoplæg til teenagere” 
til brug i teenklubberne. 

Maria Legarth er en af hoved-
kræfterne bag udgivelsen. Hun 
har i samarbejde med Torben 
Schmidt, der er ungdomspræst i 
Aalborg Frimenighed, udarbejdet 
det nye materiale, der berører en 
række svære emner som tro, etik, 
tvivl, alkohol, sex, ensomhed, 
bøn m.m. Oplægget er redigeret 
og gennemarbejdet fra et ameri-
kansk materiale, som udkom i en 
oversat udgave i 1990’erne. 

Hvad mener de unge - 
og hvad siger Bibelen?

”Vi har valgt at tage mange 
forskellige temaer op, der både 

vedrører tro, etik og liv, fx tvivl, 
alkohol, ensomhed, bøn osv. 

Vores håb er, at det kan være 
en hjælp i teenklubberne til at få 
sat tanker i gang hos teenagerne 
om, hvad de selv mener, og hvad 
Bibelen siger om emnet,” siger 
Maria Legarth.

Det nye materiale består af 
28 ”Talksheets”, der hver er et 
to-siders oplæg til samtale med 
teenagerne, samt en ledervej-
ledning med idéer til introduktion 
af emner, til selve samtalen og til 
opfølgning bagefter. 

De enkelte talksheets ligger 
også elektronisk på materialets 
hjemmeside med links til små 
YouTube-film, der kan hjælpe 
samtalerne på gled.

Bodil

Den 1. april overtager murer-
mester Lars Broe Den Katolske 
Kirke i Assens. Han oplyser, 
at kirken ikke bliver revet ned.

- Jeg snakker lige nu med kom-
munen frem og tilbage om, hvad 
vi sådan lige gør praktisk. Det er 
planen, der skal være boliger, 
udtaler Lars Broe til avisen. I 
selve kirkerummet skal der ifølge 
murermesteren indrettes én bolig. 
Ialt regner Lars Broe med, at der 
bliver fi re nye lejemål i kirken og 
den tilhørende naboejendom.

Han fortæller, at han længe har 
set på bygningen, men først nu er 
blevet enig med kirken om salget. 
Salgsprisen var på 1.010.000 
kroner.

Menighedens fremtid
- Inventaret bliver lige straks 

annonceret til de andre katolske 
menigheder i landet, som så kan 
byde ind på, om der er noget, 
de kan bruge, siger Niels Engel-
brecht, der er generalvikar i Den 
Katolske Kirke i Danmark.

Kirkens knap 100 medlemmer 
skal fremover mødes i huset 
”Assisi” i Damgade, hvor der skal 
holdes gudstjenester to gange i 
måneden. 

Biskoppen var med, da den 
sidste messe i kirken i Nørregade 
blev holdt den 18. marts. 

Bodil

Kirkens Korshær til TV2:

De hjemløse er 
virkelig bange

- De kommer tit forslåede og 
henvender sig her og er rigtig 
kede af det. De kommer forslå-
ede for at bede om hjælp.

Det fortæller Heinz Wolf, leder 
på Dag- og natvarmestuen i 
Odense til TV2, efter at der er 
kommet fokus på bandemedlem-
mers afpresning af hjemløse.

Om metoderne forklarer være-

stedslederen:
- De kan blive rullet, når de 

har fået kontanthjælp eller før-
tidspension. Man kan give folk 
dummebøder, eller de skal betale 
leje for at stå bestemte steder i 
byen og drikke deres øl.

Når man er udsat, lever man 
rigtig meget på gaden, og det er 
meget svært at komme væk fra 
den situation, hvis man melder 

noget, forklarer Heinz Wolf.
De hjemløse har dog på det 

seneste anmeldt fl ere sager, og 
politiet i Odense vil nu forsøge 
at gribe ind overfor bandemiljøet. 

Men der er tale om et lukket miljø, 
hvor mange har været bange for 
at stå frem, oplyser chefpolitiin-
spektør Lars Bræmhøj.

Bodil

Ungdomskonsulent: ’Vi skal turde tale 
med teenagere om tvivl, alkohol og sex’
Luthersk Mission udgiver nyt materiale med oplæg til samtaler i teenklubberne.

- Der er brug for samtaler 
med de unge om tro, alkohol, 
ensomhed og sex, mener 
konsulent Maria Legarth.

Murermester har købt 
katolsk kirke i Assens
Kirken skal sandsynligvis omdannes til boliger, skriver Fyens Stiftstidende. 

Den katolske kirke i Nørre-
gade i Assens er nu solgt.

De hjemløse kommer forslåede til os for at få hjælp, fortæller 
Heinz Wolf fra Kirkens Korshærs varmestue i Odense.

En skinnende orangefarvet bus med med anti-transseksuelle 
budskaber på siden som “drenge har penisser og piger har 
vulvaer - lad dig ikke narre” er for nylig blevet tvunget væk 
fra vejene i Spanien. Det sker efter protester fra aktivister, 
fagforeninger og byrådet i Madrid.

Bag bussen står den katolske gruppe Hazte Oir, som havde 
planlagt at få bussen ud på en landsdækkende turné til spanske 
byer. Buskampagnen er en modreaktion på nogle plakater, som 
en gruppe, der kæmper for transseksuelles rettigheder, har 
sat op i det nordlige Spanien, og som lyder: ”Der fi ndes piger 
med penisser og drenge med vulvaer. Så enkelt er det.” Et af 
budskaberne på den forbudte bus svarer derfor igen med: ”Hvis 
du er født en mand, er du en mand. Hvis du er en kvinde, vil du 
fortsætte med at være det.”

Bussen har udløst er ramaskrig i Spanien. Talskvinden for 
ligestilling fra det spanske socialistiske arbejderparti, Angeles 
Alvarez, kalder bussen for ”en hadefuld kampagne baseret på 
intolerance”. En talskvinde for socialisterne i Madrids byråd 
kalder bussens budskab ”i strid med transseksuelle børns 
værdighed og rettigheder” og opfordrede borgmesterkontoret 
til at sikre, at Madrid forbliver ”en by uden diskrimination, vold 
og angreb på mindreårige”. Byrådet i Madrid udtaler, at bussen 
kunne tilskynde til had. Madrids borgmester Manuela Carmena 
ønsker derfor sammen med byrådet bussen ud af byen ”så 
hurtigt som muligt”. Formanden for sikkerhedsrådet, Javier Bar-
bero, forsikrer, at politiet sætter en stopper for “skammens bus”.

Spørgsmålet er, hvem der kører hadkampagne imod hvem? 
Det er tankevækkende, at et kristent konservativt budskab - som 
er i helt overenstemmelse med biologiske fakta - kan skabe 
så megen raseri og forargelse i et gammelt kristent land som 
Spanien. Og hvad med ytringsfriheden? Hvorfor må kristne 
ikke tale frit om det, de tror på? Dette er bare et af stadig fl ere 
eksempler på, at kristne synspunkter og værdier i Europa bliver 
stemplet som hadefulde af dem, som hader kristendommen. 
Kristendommen er ved at blive gjort kriminiel i Europa, men 
Jesus blev jo også antaget for at være en forbryder. Derfor må 
kristne ikke miste modet, men kæmpe for deres tro. 

Kristendommen 
gøres kriminel
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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

KD er tættest på at være i mål 
med nye vælgererklæringer 
Ifølge de nyeste tal for vælgererklæ-
ringer har Danskernes Parti lang vej 
igen, mens KristenDemokraterne er 
næsten i mål med de nødvendige 
20.000 underskrifter.

Det oplyser TV2 den 10. marts. Of-
fentliggørelsen af, hvor mange vælgerer-
klæringer partierne har fået, er noget nyt. 
Men ifølge Økonomi- og indenrigsminister 
Simon Emil Ammitzbøll (LA) er det vigtigt 
for demokratiet.

- Det er en vigtig del af vores demokrati, 
at alle har mulighed for at starte et parti og søge opstilling til Fol-
ketinget, siger ministeren i en pressemeddelelse. Han tilføjer, at 
åbenhed om disse data vil hindre ”unødige spekulationer”.

De nye tal viser, at KristenDemokraterne med 17.235 erklæringer 
er tættest på at komme på stemmesedlen. Danskernes Parti har 
5.685 erklæringer, mens Nationalpartiet har 2.908.

Tallene dækker både over digitalt afgivne erklæringer og erklæ-
ringer på papir. De er renset for forældede erklæringer, oplyser TV2.

Bodil

Årsmøde om ’Abort som tabu’ 
Den 1. april holder Retten til Liv årsmøde i IM-huset i Skjern. 
Temaet er ’Abort som tabu i folk og kirke’.

- Mange - også blandt aktive 
kristne - omtaler den ultimative 
abortmodstand som en tabt sag. 
Skyldes det den negative måde, 
abortmodstanden fremstilles på? 
Har vi selv ’blinde pletter’? Hvor 
opstår berøringsangsten? Og ikke 
mindst: hvordan bliver forsvaret for 
de ufødte hele kirkens sag?

Disse spørgsmål bliver behandlet i et foredrag af sognepræst, de-
battør og formand for Evangelisk Luthersk Netværk, Henrik Højlund. 

Dagen afrundes kl. 16 med en kort forbønsgudstjeneste.
Aftenen før årsmødet er der et særligt prolife-arrangement for 

unge, hvor bl.a. stud. theol. Søren Rønn vil inspirere og udfordre til 
den gode debat. Deltagelse i årsmødet lørdag koster 100 kr. inklusiv 
forplejning; halv pris for studerende/unge under 18 år.

Tilmelding til spisning er den 30. marts.
Bodil

Inger ta’r venner med til Israel
Inger Irene Hansen elsker Is-
rael. Så meget - at hun siden 
2011 har arrangeret rejser til 
Israel to gange årligt for venner 
og bekendte.

Lige nu er Inger igen i Israel 
med en fl ok fra den 9. -23. marts. 
Flere af dem er gengangere.

Selv har hun været i Israel 
mange gange, så hun har fundet 
ud af, at det er rart at bo samme 
sted nogle dage. Derfor bor hen-
des gruppe fx i Betlehem og tager 
til Mazada, Jeriko og Dødehavet. 
Eller de slår sig ned i Haifa og 
tager derfra rundt i hele Galilæa. 
Desuden nøjes de med at tage 
på udfl ugt hver anden dag, så det 
ikke bliver for anstrengende. Men 
de får alligevel set rigtig meget. 
For gennem årene har Inger fået 
mange kontakter i Israel. 

Deltagerne kommer selv gen-
nem hendes facebook-side ”I 
Jesu fodspor”. Hun har også 
mange bekendte fra sine højsko-
leophold i Kolding. 

Inger forsøger at holde udgif-
terne nede ved fx at rejse på de 
billige datoer og spare på målti-
der, busser osv. 

En del af deltagerne er også 
på kontant-hjælp eller førtids-
pension, men de sparer op på en 
konto med 500 om måneden. Og 
på den måde kommer de også af 
sted til Israel.

- Hvorfor gør du det?
- Fordi Israel er krøbet ind 

under huden på mig, jeg elsker 
det, og jeg brænder for det. Det 
er Guds eget land, siger Inger.

Henri.

En ekstra gudstjeneste hver 
søndag skal nu sikre plads 
nok til alle.

Aalborg Citykirke er for længst 
vokset ud af sine rammer i Sam-
søgade. I dag kommer der ofte 
fl ere mennesker til gudstjeneste, 
end kirkesalen kan rumme. Det 
hænder, at nogen har måttet gå 
hjem igen, fordi der er så tæt 
pakket. 

- Det duer simpelthen ikke, at 
kirken ikke har plads til alle dem, 
som ønsker at være med til guds-
tjeneste, lyder det fra Aalborg 
Citykirke, som derfor netop har 
igangsat et helt nyt initiativ med 
to identiske gudstjenester hver 
søndag hhv. kl. 10.30 og 18.30.

 Det giver med ét slag dob-
belt så mange siddepladser og 
vil forhåbentlig betyde, at ingen 
længere går forgæves til guds-
tjeneste. 

300 til gudstjeneste
Aalborg Citykirke har længe 

været hårdt presset på plads til 
den store gudstjeneste søndag 
formiddag. Der kommer ca. 300 

voksne og børn til gudstjeneste 
hver søndag, og det er efterhån-
den svært at få en siddeplads, 
med mindre man kommer i god 
tid. 

Som en nødløsning oprettede 
kirken for et år siden et ”over-fl ow 
room” i kælderen, hvor man kan 
følge med i gudstjenesten på 
storskærm via direkte transmis-
sion fra kirkesalen. 

Men heller ikke denne løsning 
har kunnet imødekomme den 
store tilstrømning, som sker til 
Aalborg Citykirke i disse år, og 
alt for ofte er folk gået hjem igen, 
fordi der simpelthen ikke er plads. 

Derfor har Aalborg Citykirke 
netop igangsat et nyt initiativ her 
i marts: Fremover vil der være to 
ens gudstjenester hver søndag 
kl. 10.30 og kl. 18.30 – det giver 
en fordobling af pladser til guds-
tjeneste hver søndag. 

Plads til gæster
- Vi er efterhånden blevet en 

ret stor kirke, og vores fysiske 
rammer kan ikke længere rumme 
de mange folk, som strømmer til. 
Derfor skal vi tænke kreativt, så 

vi kan skabe plads til væksten. 
Med to ens gudstjenester hver 

søndag håber vi, at de, som ikke 
er kommet til os i et stykke tid 
på grund af de meget kompakte 
forhold, vil få lyst til at kigge forbi 
igen, og at alle nu igen har mod 
på at invitere en ven med i kirke, 
siger Dan S. Jacobi, ledende 
præst i Aalborg Citykirke. 

Mange yngre i kirken
Det er folk fra alle aldersgrup-

per, men især familier med børn, 
unge mellem 18 og 25 år og 
internationale, der strømmer til 
kirken for tiden. 

Aalborg Citykirke fylder 91 i 
år og har haft adresse på Sam-
søgade 54 i Øgadekvarteret de 
sidste 43 år. Udover søndags-
gudstjenester har kirken også 
et væld af øvrige aktiviteter, bl.a. 
børnekirke, AKTV, socialt arbejde, 
klub for teenagere, Alpha-kurser, 
Åben Cafékirke og meget mere. 

Endnu ingen ny bygning
Med over 300 gæster hver 

søndag ville en naturlig udvikling 
for kirken nok være at fi nde nogle 

Citykirken har vokseværk
Pladsmangel i Aalborg-kirke:

større faciliteter, og man har også 
i årevis ledt med lys og lygte efter 
en ny bygning, dog uden held, 
fortæller Dan S. Jacobi:  

- En drømmebygning ville have 
mindst 500 siddepladser i salen, 
rigeligt med rum til alle vores 
andre ugentlige aktiviteter og 
være placeret i 9000-området. 
Jeg er sikker på, at vi nok skal 
fi nde den en dag, men indtil da 
må vi fi nde andre løsninger for at 
få plads til alle. 

Søndag den 5. marts var den 
første søndag med to ens guds-
tjenester, og begge var godt 
besøgte.

 En af Aalborgs frikirker
- Aalborg Citykirke er én af fl ere 

frikirker i Aalborg. At være en 
frikirke betyder, at vi er selvforval-
tende og uafhængige af staten, 
men vi er stadig et anerkendt, 
kristent trossamfund, som udfører 
alle kirkelige handlinger såsom 
nadver, bryllupper og begravelser.

Vi har et tæt forhold til mange 
af byens andre kirker, som vi ar-
bejder sammen med ud fra byens 
præstenetværk. 

Aalborg Citykirke er desuden 
en del af Frikirkenet og Danske 
Kirkers Råd, der er et nationalt 
råd af kristne kirker og organisa-
tioner i Danmark. Vi står inde for 
den apostolske trosbekendelse, 
som mange også kender fra 
folkekirken, oplyser Citykirken.

Kirkesalen i Aalborg Citykirke 
er godt fyldt op hver søndag - 
nu holder man to ens gudstje-
nester hver søndag. 

Nogle gik forgæves, fordi alle pladser er optaget. Nu bliver der to gudstjenester hver søndag.

Promissio-årsmøde med nyt 
om gadebørn og undervisning 
Den 1. april holder missionsselskabet Promissio årsmøde 
på Kratholmskolen i Odense SV. Temaet ”Med hjerte, mund 
og hænder” belyses af gæster fra Etiopien og Liberia samt 
danske medarbejdere. 

Michael og Mengistu fra organisationen Win Souls for God 
(WSFG), skal tale om: ”Vi elsker, fordi han elskede os først”. 
WSFG arbejder blandt gadebørn og -unge i Addis Ababa. De driver 
blandt andet et rehabiliteringshjem for prostituerede kvinder, som 
Promissio støtter.

Også Isaac S. Dowah, som indtil for nyligt var biskoppens as-
sistent i LCL – den liberianske lutherske kirke, holder oplæg. Han 
er nu præst i Sct. Peters Lutheran Church i Monrovia og vil fortælle 
om, hvordan LCL arbejder med hjerte, mund og hænder gennem 
sine tre fokuspunkter: Teaching, Healing, Preaching (undervisning, 
sundhed og forkyndelse).

Bodil

KD’s landsformand 
Stig Grenov

Henrik Højlund
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Få dagens bibeludfordring!
På hjemmesiden www.
udfordringen.dk kan du 
tilmelde dig ”Dagens 
Udfordring”. Så modta-
ger du hver morgen gratis 
et bibelvers, og et par 
link til de nyeste historier 
i Udfordringen, samt bogtilbud. Passer også til dit mobil-format.

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus uddrev en dæmon
14 Engang uddrev Jesus en ond ånd, som havde gjort en 

mand stum. Efter at være befriet fra den onde ånd kunne den 
stumme mand tale, og folkeskaren var forbløffet. 15 Men mange 
var skeptiske. Nogle sagde: »Det må være med hjælp fra Satan, 
de onde ånders fyrste, at han driver dæmonerne ud.« 16 Andre 
ville sætte ham på prøve ved at bede ham gøre et mirakel, som 
helt klart var fra Gud. 17 Jesus var klar over, hvad de tænkte, 
og derfor sagde han: »Hvis et land ligger i krig med sig selv, 
går det sin undergang i møde. Det samme gælder et hjem og 
en familie. 18 Hvis nu Satan uddriver sine egne onde ånder, 
hvordan kan hans rige så bestå? I påstår, at jeg uddriver onde 
ånder ved hjælp af de onde ånders fyrste. 19 Påkalder jeres egne 
tilhængere så også Satans magt, når de vil drive onde ånder 
ud? Prøv engang at spørge dem! 20 Men hvis det er ved Guds 
kraft, at jeg driver dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til 
jer! 21 Når en stærk og bevæbnet mand bevogter sit hus, kan 
han have sine ejendele i fred. 22 Først når en, som er stærkere 
end ham, angriber og besejrer ham, kan den stærkere afvæbne 
ham og fordele byttet. 23 De, der ikke er med mig, er imod mig, 
og de, der ikke arbejder sammen med mig, modarbejder mig.

Fra det onde til det værre
24 Når en ond ånd er drevet ud af et menneske, strejfer den 

omkring i ørkenen for at fi nde et sted, hvor den kan slå sig ned. 
Når den ikke fi nder noget, siger den til sig selv: ‘Jeg må hellere 
vende tilbage til det »hus«, jeg kom fra.’ 25 Når den vender tilbage, 
fi nder den huset rengjort og sat fi nt i stand. 26 Så går den ud og 
fi nder syv andre ånder, værre end den selv, og de fl ytter alle 
ind i det ledige hus. Da bliver det sidste værre end det første 
for det menneske.«

Velsignelsen ved at handle på Guds ord
27 Mens Jesus talte, råbte en kvinde fra mængden: »Åh, vel-

signet er den kvinde, der bragte dig til verden og nærede dig 
ved sit bryst!« 28 Jesus svarede: »Velsignede er de, der hører 
Guds ord og handler på det.«

Søndagens tekst: Luk. 11 14-28 
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Mange folkekirke-præster ved sikkert ikke, 
hvad de skal stille op med søndagens 
dynamit-tekst (til højre på siden). Den 
handler nemlig om uddrivelse af dæmoner. 

I diverse prædikensamlinger forsøger 
pæne teologer at tolke denne tekst i over-
ført betydning, fx psykologisk og poetisk. 
Og der er ingen ende på opfi ndsomheden, 
når man skal komme udenom dét, som 
denne tekst i virkeligheden handler om.

De indre dæmoner
Mens kirkeligheden således har svært 

ved at tale om det dæmoniske, overhales 
kirken indenom. Det er blevet almindeligt i 
vor tid at tale om de ”indre dæmoner”, som 
”vi allesammen har”. 

Som regel lægger man dog noget mere 
diffust i dette udtryk, end Jesus gjorde. Man 
bruger udtrykket om uforløst vrede, skyld, 
angst, sorg osv., som får mennesker til at 
overreagere ulogisk.

Men måske kan disse traumer, som vi 
normalt opfatter som ”almindelige” psyko-
logiske problemer, også have en åndelig 
forklaring. Et eksempel fra vor tid:

Mark blev plaget
Mark var en ung intelligent ingeniør-

studerende. Som mange andre eksperi-
mentede ham lidt med hash og LSD, – og 
lukkede dermed op for en overnaturlig 
verden, som han ikke var beskyttet imod, 
fordi han havde forladt sin tro.

På gaden i en europæisk storby så han 
bogstaveligt talt og helt synligt en mærkelig 
lille mand, som fi k ham til at følge efter sig, 
og som i de næste mange år fi k Mark til at 
gøre mærkelige ting. 

Mark fi k pludselig tvangstanker om, at 
han skulle springe ud fra bygninger for 
at opnå en højere åndelighed. Udover at 
skade sig selv med brækkede kropsdele 
kunne han heller ikke koncentrere sig om at 
studere eller arbejde. Og hans personlige 
liv blev et mareridt. Han blev fl ere gange 
indlagt på psykiatriske hospitaler. Lægerne 
forsøgte deres bedste med medicin, der 
beroligede ham, og med psykologiske 
samtaler, der dog aldrig fi k fat i ondets rod. 

Mark kunne heller ikke fortælle andre om 
det dæmoniske, han oplevede. For de ville 
blot tro, at det var hallucinationer.

Da han på et tidspunkt opgav at springe 
ud fra et højt hus, så han igen synligt den 
lille mand komme rasende imod ham. Han 
blev så skræmt, at han dagen efter følte 
sig presset til at springe ud fra bygningen. 

Heldigvis var der en ældre troende 
dame, som begyndte at bede for ham. Og 
senere kom en præst og andre kristne ham 
til hjælp. Stille og roligt hjalp de ham fri af 
den magt, som den grimme dæmon havde 
haft over ham. Hans egen tro voksede, og 
efterhånden kunne han slippe tvangstan-
kerne. Mark blev rask, og lykkelig igen. 

Et tabu i dag?
Men der gik ca. 30 år, inden Mark kunne 

fortælle andre om, hvordan det er at være 
plaget af en psykisk sygdom, som ikke blot 

kan behandles med piller og samtaler - fordi 
den har en dæmonisk årsag. 

For i den vestlige verden har vi indsnæv-
ret virkeligheden til kun at omfatte den 
materialistiske, synlige virkelighed. 

Derfor har Mark taget en svær beslutning 
og nedskrevet sin historie i en bog, som 
Udfordringen snart udgiver. Han har skrevet 
bogen for at gøre det nemmere for andre at 
fortælle, hvordan de bliver plaget af noget 
dæmonisk - så de også kan få hjælp.

Og både en anerkendt psykiater og en 
dygtig psykolog har anbefalet bogen, fordi 
den tager fat på et vigtigt problem. 

Jesus - dengang og i dag 
Tilbage til søndagens tekst.
Efter at Jesus har drevet en dæmon ud, 

kan en stum mand tale igen. Naturligvis var 
folk forbløffede, men jeg har set det samme 
ske - også med stumme - i Afrika. 

Da Jesus forlod jorden, befalede han 
nemlig sine efterfølgere at bruge den 
samme autoritet overfor dæmoner og syg-
domme. Det står  i Markus evangeliet kap. 
16, at ”disse tegn skal følge dem, der tror.” 

I Ny Testamente viser Jesus os, at 
virkeligheden er langt større end det ma-
terialistiske verdensbillede. Der fi ndes en 
åndelig virkelighed udenom den virkelig-
hed, vi kan se. 

I det bibelske verdensbillede er det 
hele med. Både engle og dæmoner. Her 
foregår der en kamp om menneskets sjæl 
mellem det gode og det onde. Den faldne 
engel Satan og hans oprørske engle - og 
dæmoner - har forført mennesker med løgn 
og ondskab i fl ere tusinde år. 

Derfor konkluderer apostlen Johannes 
også, at  “hele verden ligger under for den 
onde.” (1.Johs.5,19)

Men Jesus kommer så for at sætte os 
fri af denne onde magt. Og fordi Jesus var 
fuldkommen i Guds øjne, betød hans død, 
at det onde nu grundlæggende har mistet 
sin magt – selv om verden stadig ligger 
under for det onde. 

De, der tror på Jesus, kan gå op imod det 
onde og bryde det ondes magt. 

Vi kan ligesom en politibetjent fast og 

bestemt befale, hvad der skal ske. En po-
litibetjent er måske kun en lille kvinde. Men 
hun har autoritet på grund af sit embede. 

På samme måde har dem, der tror på 
Jesus, autoritet til at befale over dæmoner 
og helbrede de syge i Jesu navn.

(Der er mange fl ere nuancer, som vi ikke 
kan komme ind på her. Det er fx en god idé 
at være fl ere kristne om opgaven. At vise 
omtanke, hensynsfuldhed og respekt. At 
have et netværk. At kende sin bibel. At leve 
ærligt og ikke med skjult synd. At være nær 
ved Gud, og kunne bedømme ånder, osv.)

Ikke besatte, men under indfl ydelse
I Ny Testamente ser vi, at Jesus nogle 

gange befrier besatte mennesker, som 
fuldstændig har mistet kontrollen over sig 
selv, og kaster sig i ild, osv.

Men i de fl este tilfælde er der ikke tale om 
den slags besættelser. Et menneske kan 
være under indfl ydelse af noget dæmonisk, 
uden at være ”besat” (uden selvkontrol).

Religiøse menesker elsker at diskutere, 
om en kristen kan være ”besat” eller ej. 
Men glem ordet besat og tænk i stedet på, 
at vi kan være under dæmonisk indfl ydelse.

Det er nødvendigt, at vi erkender vort 
behov for befrielse og slipper enhver ugu-
delig binding, der måtte være, hvis vi skal 
få has på den slags problemer.

Og hvad vi end måtte være befængt 
med, så er det ikke værd at holde fast ved. 
Jesus kan og vil gøre os virkeligt fri. 

Religiøse indvendinger
Dengang havde Jesus problemer med 

åndeligt uvidende folk, der påstod, at han 
uddrev det onde - ved hjælp af Satan. 

Også i dag kan man opleve religiøse 
mennesker, der påstår den slags. 

Men Jesus argumenterer her ganske 
logisk, at Satan jo ikke er i krig med sine 
egne dæmoner. Nej selvfølgelig. 

Det gælder om at forstå det bibelske 
verdensbillede, istedet for at lade sig drive 
rundt af frygt og forkerte forestillinger. 

Fyld det tomme liv med Jesus
Til sidst advarer Jesus imod at lade 

”huset” - dvs. kroppen og sindet - stå tomt, 
når det onde er drevet ud. For så bliver man 
snart igen fyldt med noget skidt. 

Det er en vigtig pointe. 
Mange bliver helbredt på møder eller på 

gaden i disse år. Men det bliver ikke altid 
fulgt op. Nogle vil fx ikke komme i en kirke 
eller et kristent fællesskab. De er tilfredse 
med bare at slippe af med sygdommen, 
hvorefter de fortsætter deres tomme liv. 
Og så går det galt igen.

Når vi er blevet frelst, helbredt eller be-
friet fra det onde, så gælder det 
om at fylde os med Jesus og 
hans ord og hellige ånd.

Det er den bedste beskyt-
telse imod, at det onde vender 
tilbage.

En åndelig årsag bag nogle 
psykiske sygdomme?
Jesus gjorde ofte mennesker raske ved at uddrive dæmoner. Her ligger en hemmelighed begravet.

Mark med sine sygejournaler fra psykiatri-
ske hospitaler. Snart udgiver han sin bog, 
der kan være en øjenåbner for mange.
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Mød evangelist Glenn Middleton og Pastor Pat Forbes

Frikirken i Multihuset 
”boost it” møder
Torsdag den 23.marts kl. 19:00
Fredag den 24.marts kl. 19:00
Lørdag den 25.marts kl. 19.00 
Seminar lørdag den 25.marts kl. 14.00 til 17.00:  
”Menigheden og evangelisten: skab vej - skab rum”
Gudstjeneste søndag den 26.marts kl. 11:06
Hirsevej 9, 6100 Haderslev
Mere info på www.multihuset.dk

Vestermarkskirken 
Fredag den 7.april kl. 19.30 Åbent møde
Nymarksvej 1, 7200 Grindsted
www.vestermarkskirken.dk

Betania KirkeCenter 
Seminar lørdag den 8.april kl. 10.00 - 16.00: 
”Hvordan deler jeg min tro med glæde?
Tilmelding senest 1.april på map@betania.dk 
Pris 50 kr. inkl. frokost. 
Gudstjeneste søndag den 9.april kl. 10:00
Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande
www.betania.dk

”Er din far god til børn?” 
spurgte jeg ved en fest min 
borddame, som selv havde 
voksne børn. ”Absolut ikke”, 
kom det prompte fra hende.  
Det har hendes gamle, 91-åri-
ge far med et forlegent smil 
senere indrømmet overfor 
mig i erkendelse af, at her 
var måske nok noget, han 
manglede.

De ”gammeltroende” skrift-
kloge harmedes over Jesu 
undergerninger, læser vi i Matt. 
21, medens børnene råbte 
”Hosianna, Davids Søn!”, som 
var deres måde at råbe ”hurra 
for Jesus” på. Og vi kan være 
sikre på, at denne hyldest ”gik 
rent ind” hos børnenes bedste 
ven, der kvitterede med at citere 
Davids ord fra Sl. 8:  ”Af spædes 
og diendes mund har du beredt 
dig lovsang!”

Det ord havde afdøde sog-
nepræst fra Eliaskirken, Georg 
Bartholdy (bror til den navn-
kundige Chr. Bartholdy) en 
forfriskende kommentar til, 
da han engang i sin kirke ved 
en særskilt aftengudstjeneste 
havde lovet at vidne om, hvad 
Herren havde gjort for ham un-
der en nyligt overstået sygdom.  

Han udtalte, at havde han 
skullet kommentere det bibelord 
som opblæst, ung teolog og 
sammenligne Sl 8:3 med Matt. 
21:16 med hinanden, ville bibel-
kritikken straks være kommet 
op i ham med ungdommeligt 
overmod. 

Et åndeligt værn 
For i Sl. 8:3 siger David jo:  

”Af spædes og diendes mund 
har du beredt dig et værn for 
dine modstanderes skyld”, 
medens Jesus citerer Davids 
salme med ordene: ”Af spæ-
des og diendes mund har du 
beredt dig lovsang!” Men den 
gode pastor Bartholdy så nu 
som en prøvet mand sådan på 
det: Ægte lovprisning er netop 
et åndeligt værn overfor vore 
modstandere.  Jeg fi k lejlighed 
til efter aftenmødet at takke 
ham for denne opbyggelige 
kommentar, som har fulgt mig 
gennem de mange år.

Mine bedste og mest opbyg-
gelige stunder har jeg haft med 
børn. 

Søren Kierkegaaard skrev, at 
han gerne talte med børn, for 
om dem kunne han håbe, de 
ville udvikle sig til fornuftsvæ-
sener, men dem, der var blevet 
det, havde han ikke de samme 
forhåbninger til!

Nu hvor jeg som 80-årig må 

indstille mig på, at mit timeglas 
snart rinder ud, er det en usi-
gelig glæde for mig at se, at 
den fl amme, Herren tændte i 
min ungdom, brænder videre 
i vor dansk/norske svigersøn, 
Lars, som udover sine mange 
forretningsrejser i udlandet har 
fået overskud til at være søn-
dagsskolelærer med en kreati-
vitet, som efter min mening er i 
verdensklasse.  At være vidne til 
et sådant lyspunkt i familien gør 
det meget nemmere at skulle 
forlade denne scene, når Her-
ren en dag kalder.

”Stå for noget stort”
Denne kombination af søn-

dagsskole-gerning og forret-
ning minder mig om IBM´s 
grundlægger Thomas J. Watson 
(1874-1956), som sagde de ord, 
han senere ofte blev citeret for:  
«Stå for noget stort udenfor 
forretningslivet - bliv fx søndags-
skolelærer!» Det var han selv, 
og det har iøvrigt aldrig været så 
ualmindeligt i USA, hvad netop 
erhvervsledere, politikere, præ-
sidenter og præsidentrådgivere  
og mange andre har kunnet 
bevidne.

Vor amerikanske svigersøn, 
som er statsadvokat, er en så-
dan offentligt ansat, der som kri-
sten følger denne tradition som 
den naturligste ting i verden, 
hvilket har beriget hans liv og 
gjort det til et liv med stort «L».

Jeg sørger altid for, så vidt 
muligt, at være til stede, når vor 
svigersøn skal tale ved en eller 
anden børnegudstjeneste.

Små pudsigheder
Ved det sidste arrangement 

var teksten Noas ark, som blev 
levende anskueliggjort på for-

skellig måde, tillempet aktuelle 
begivenheder, der blev vist på 
en storskærm. Hans tale var i 
dialogform. Han citerede ordet 
fra 1. Mos. 6:6 og spurgte de 
ivrigt lyttende børn: ”Hvad tror 
I, det betyder, at Gud blev be-
drøvet?” Et barn foreslog: ”Han 
blev bedøvet!”  

Den tog vor svigersøn i stiv 
arm: ”Ja, han var nok så be-
drøvet, at han blev bedøvet!”  
Og sådan fortsatte børneguds-
tjenesten, mens de små snak-
kede med uden at forstyrre. Vi 
voksne måtte ind imellem smile 
ad deres pudsigheder, som ikke 
gjorde gudstjenesten mindre 
opbyggelig.

Ved en anden gudstjeneste 
handlede det om Nikodemus, 
der kom til Jesus om natten.  
”Hvorfor tror I, han kom til Jesus 
om natten?” lød et af spørgsmå-
lene. En lille dreng, som hedder 
Lukas, svarede: ”Jo, der var nok 
lang vej til Jesus, og inden Niko-
demus nåede frem, var det nat!”

En god inspiration
Børn er til større inspiration, 

end vi måske tror. Jeg kom en 
gang i snak med en sød lille 
pige i  Sorø. Hun sagde: ”Der er 
nogle, der synes, at det er noget 
værre pjat at gå i søndagsskole, 
men jeg synes nu, det er meget 
sjovt at komme og høre, hvad 
Gud laver og så´n noget!”

Da vor datter, Connie, var 
ganske lille, havde hun en herlig 
kommentar til en forklaring,  jeg 
havde givet hende omkring Da-
vids 23. salme. Jeg forklarede 
hende, at ”de grønne vange” er 
det samme som ”grønt græs”, 
hvortil hun bemærkede: ”Ja, 
og det græs visner aldrig!”  
Det grønne græs er for mig 

et billede på Guds ords aldrig 
falmende friskhed, og vor lille 
piges ”udlægning” kunne jeg 

ikke have fået bedre i nogen af 
mine teologiske værker.

Jeg må nævne endnu et dug-
frisk eksempel på, hvor både 
rørende og hjertegribende et 
barn kan være. Lille tamilske 
Nataniela er 3 år og har pga. 
sin omtumlede opvækst ikke 
rigtig fået fat i hverken det dan-
ske eller tamilske sprog, men 
hun lærer dog flere og flere 
ord i den lokale børnehave i 
landsbyen Vallø ved Køge. Når 
vi dér er til middag, insisterer 
hun på at bede bordbøn. Hun 
beder temmelig længe, uden 
at nogen, inkl. hende selv, for-
står, hvad hun siger. Når vi så 
omsider siger ”Amen”, rækker 
hun begejstret armene i vejret 
og ler henrykt.

Det sidste, hun har fundet på, 
er at hun nu går hen til hver del-
tager ved spisebordet (efter sin 
bordbøn) og lægger sin hånd på 
vore hoveder og beder en bøn 
og så ellers videre til den næste. 
Vi véd ikke, hvor hun har det fra 

- hun har fx ikke været under no-
gen «karismatisk» indfl ydelse!   
Men jeg beder for den lille og 
siger til Herren: «Herre, vil du 
ikke nok forstå det, vi andre ikke 
forstår og lade hende lære dig 
at kende!»

Bliv børneven
Ja, for hvem er det, jeg beder 

til? Børnevennen over alle bør-
nevenner. Synes du, som jeg, 
at de meget »frelste«, etable-
rede og velformulerede, voksne 
kristne ind imellem kan blive lidt 
trættende og ligefrem kedelige? 

Se at blive en børneven! Børn 
er ikke kedelige, ikke højtra-
vende, ikke meningsfastlåste, 
salvelsesfulde og klichéagtige. 
Og dog kan de være til enorm 
inspiration og til stor, stor op-
byggelse og endda, som jeg 
ovenfor har refereret, gøre min 
bibelforståelse endnu mere 
forståelig!

”Af spædes og diendes mund
har du beredt dig lovsang!...”

Børn er ikke kedelige, ikke højtravende, meningsfastlåste, salvelsesfulde og klichéagtige.

Bliv børnenes ven, opfordrer kronikøren, som har lært meget af børn.
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Kære Orla
Hermed en lille hilsen med 

en hjertelig tak for dine møder i 
Valby. De er blevet til en vældig 
stor glæde for mig og for mange 
andre. Jeg har ikke tal på alle de 
velsignelser - fysiske såvel som 
åndelige - jeg har modtaget ved 
disse møder.

Jeg har ganske vist ind imellem 
haft problemer med at komme til 
forbøn fl ere gange. Jeg har tænkt:  
Kan man misbruge forbøn?

Selvom mine forskellige hel-
bredsproblemer har været gene-
rende og smertefulde, så har de 
jo aldrig været livstruende.

Der sidder helt sikkert men-
nesker ved møderne, som er 

helbredsmæssigt langt ude, og 
som har et skrigende behov for 
Guds indgriben. Og så møder jeg 
op med mine trivielle, alderdoms-
relaterede smerter og problemer, 
som dog er reelle nok. De hører 
vel egentligt hjemme i den større 
sammenhæng i småtings-afde-
lingen.

På den ene side spørger jeg 
mig selv, om det er ”sundt” at gå 
til forbøn mange gange. På den 
anden side må jeg indrømme, at 
jeg aldrig har deltaget i et af dine 
møder, uden at jeg har modtaget 
en eller anden form for velsig-
nelse. Måske ikke altid fysisk hel-
bredelse; men så en eller anden 
form for åndelig velsignelse. 

Naturligvis kunne jeg komme til 
møderne uden at gå op til forbøn 
- det har jeg faktisk overvejet fl ere 
gange. Men så kommer jeg til at 
tænke på, at hvis nu Jesus var 
fysisk og synligt til stede, så er 
jeg overbevist om, at alle møde-
deltagerne ville løbe om kap for 
at komme op til ham først for at 
blive velsignet. Og jeg ved jo, at 
han er til stede - skønt usynligt, så 
dog virkeligt nok, så hvorfor dog 
ikke gå til ham, som man jo gør 
gennem forbønnen. Jeg føler nok, 
at jeg ville gå glip af noget, hvis 
jeg blev siddende på min plads.

Jeg tænker også på og op-
lever faktisk, at i min alder står 
helbreds-problemerne nærmest 

i kø for at overfalde én. Men jeg 
skal bestemt ikke klage, og det 
fordi  jeg hele tiden bliver helbredt 
af Jesus.

Nå, det blev en længere smøre. 
Men det, som jeg først og frem-
mest ville udtrykke, er min store 
taknemmelighed. Naturligvis først 
og fremmest til Jesus, til Gud; 
men dernæst også til dig, fordi 
du måned efter måned stiller dig 
og din tid til rådighed for alle, som 
møder op her i København.

Må Gud velsigne dig og din 
familie og med hilsen fra

Den Taknemmelige

Kære Taknemmelige
Først vil jeg sige dig tak for 

dit opmuntrende brev. Dernæst 
vil jeg tilføje, at dit brev rummer 
mange aktuelle spørgsmål og 
tanker.

Allerførst vil jeg svare på dit 
spørgsmål, om man kan mis-
bruge forbøn?

Som udgangspunkt vil jeg 
sige, at det kan man ikke. Men 
jeg forventer dog af kristne, at 
de også har bedt for sig selv om 
helbredelse, inden de kommer 
til forbøn.

Jeg har oplevet nogle, som 
ikke beder for sig selv af forskel-
lige årsager. 

Nogle beder ikke for sig selv, 
fordi de ikke forstår at bede, og 
fordi de aldrig har lært det. 

De kommer til møderne på 
grund af sygdom. De misbruger 
ikke forbønnen. For det er syge, 
som kommer til møderne uden 
nogen kristen baggrund.

Hvis man endelig skal tale 
om misbrug, så er det fx: hvis 
kristne, som selv kender bøn-
nens vej, kommer til forbøn for 
en nemheds skyld. Så behøver 
de nemlig ikke selv at bede om 
helbredelse. Det lader de forbe-
deren om.

Bønnen om helbredelse er 
så overladt helt til forbederen. 
Herved overlader de så også 
ansvaret for deres helbredelse 
helt og fuldt til forbederen. 

Det er ikke nogen god måde. 
De er heldigvis også de få. Men 
det forekommer. 

Alligevel vil jeg heller ikke sige, 
at de misbruger forbønnen. For 
de har også brug for forbøn og 
for hjælp. Der er jo noget i kri-
stendommen, de ikke helt forstår. 
Nemlig det: at tage ansvar.  

Men kære Taknemmelige, hvor 
står du i det her? Misbruger du? 

Nej, jeg føler, at du hører til 
dem, der har brug for en eller 

fl ere at stå sammen med i bøn 
/ forbøn. Dig omtaler Jesus i 
Matthæus-evangeliet kapitel 18, 
vers 19 med ordene:

”Jeg siger jer altså: Alt, hvad to 
af jer her på jorden bliver enige 
om at bede om, det skal de få af 
min himmelske fader.”

Og videre i vers 20 taler Jesus 
om noget, du også er inde på i 
dit brev, nemlig om hans nærvær 
hos os i møderne: ”For hvor to el-
ler tre er forsamlet i mit navn, der 

er jeg midt iblandt dem.”
Du taler om alderdoms-rela-

terede smerter og problemer, 
som du henfører til småtings-
afdelingen. Men nu skal du høre, 
hvordan jeg læser evangelierne: 

Jeg tror, at Jesus vil være 
vores store læge lige så længe, 
vi skal være her på jorden. 

Han vil være læge for de 
14-årige lige så vel som for de 
100-årige. Løfterne i Bibelen, om 
at Herren vil være vores læge, 
gælder nemlig alle. 

I Matthæus-evangeliet kap. 11, 
vers 28 siger Jesus: 

 ”Kom til mig, alle I, som slider 
jer trætte og bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile.”

Læg mærke til, der står alle 
med tunge byrder. Sygdom er i 
sandhed en tung byrde. 

Også for dig, selvom du taler 
om småtings-afdelingen.

Men tilbage til det med forbøn:  
Jeg prøver altid, så vidt det er 
muligt, først at bede for dem, 
der kommer til møderne med 
store smerter og livstruende 
sygdomme.

Jeg håber mine svar kan være 
dig til hjælp og afklaring.

Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne give ære til Gud 

for et mirakel, der skete med min 
ryg på et møde med dig sidste 
forår.

Du sagde midt under forbøn-
nen, at der var en person til 

stede, som sad med og led under 
smerter i sin ryg. Jeg vidste, at det 
var mig, og min ryg var så slem, 
at man fra lægelig side havde 
anbefalet mig en operation for 
diskusprolaps.

Men på det møde helbredte 

Jesus mig, og jeg er stadig hel-
bredt og smertefri.

Tak i Jesu navn.
K.H.

Den Smertefri

Kan man misbruge forbøn?

Mange har brug for at bede sammen 

Min ryg blev smertefri

Jeg ved jo, at Jesus er til stede - skønt usynligt, så dog 
virkeligt nok, så hvorfor dog ikke gå til ham, som man jo gør 
gennem forbønnen. 

Jesus siger i Matthæ-
us-evangeliet kapitel 

18, vers 19: ” Jeg siger 
jer altså: Alt, hvad to 

af jer her på jorden 
bliver enige om at 

bede om, det skal de 
få af min himmelske 

fader.” 
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Af Peter N. Andersen

”Frygten for forfædrenes hævn 
fylder alt, og den åndelige 
verden er meget nærværende 
for cambodianerne. Vi kommer 
med det modsatte – nemlig at 
vi som kristne bliver sat fri – og 
det er rigtig attraktivt at høre 
som cambodianer.”

- Vi har med at gøre et trauma-
tiseret folk, hvor Khmer Rouge’s 
skygge stadig hviler over folket 
her 27 år efter. De har fx et andet 
forhold til døden. Ved trafi kuheld 
standser folk op og fotograferer, 
fortæller teolog og missionær 
Kent Kjær Andersen.

Han blev sammen med hustru-
en Christina Palmkvist og deres 
fi re børn udsendt til Cambodia 
af Luthersk Mission for godt to 
år siden. 

Kent Kjær Andersen under-
viser i dogmatik og troslære på 
Phnom Penh Bible School.

Hver fjerde blev dræbt
Efter en langvarig borgerkrig, 

der sluttede i 1975, styrede den 
bondeorienterede Khmer Rouge-
bevægelse landet i næsten fi re år. 
Med en maoistisk baseret tilgang 
blev landet styret med frygt og 
tvangsforfl ytninger. 

Blandt andet Phnom Penhs 
dengang tre millioner store be-
folkning blev fl yttet på kun 5 dage. 
Det medførte et rædselsstyre, 
som ikke lader nazistiske metoder 
noget tilbage. 

Alle cambodianere, der kunne 
snakke et fremmed sprog, bar 
briller, havde kontakt til udlæn-
dinge eller en længerevarende 
uddannelse, blev elimineret. 
Det skønnes, at ca. to millioner 
cambodianere eller omkring en 
fjerdedel af befolkningen døde i 
perioden under grusomme om-

stændigheder. 

Dæmoniseret 
af Khmer Rouge

- Khmer Rouge handlede om 
en ufattelig selvdestruktiv adfærd, 
som det kendes fra beretninger 
om besatte mennesker – ja og 
som modstykke hertil er det 
fantastisk, at antallet af kristne 
vokser kraftigt! 

Fra etablering af en ny kirke 
kan de ikke hurtigt nok komme 
ud at fortælle om Jesus, det er 
bare så naturligt, fortæller Kent 
Kjær Andersen.

- Jeg har mødt nye kristne, hvor 
mine tanker går til Lukas kap. 8. 
Her fortælles om den besatte 
mand, hvor Jesus gav dæmo-
nerne lov til at fare i svinene, som 
derefter styrtede ud over kanten 
og i søen. 

Det, jeg vil hen til, er, at man-
den, der blev helbredt, gerne ville 
tage med Jesus. Men Jesus sva-
rede ham: Vend hjem, og fortæl 
om alt det, Gud har gjort mod dig. 
De er ikke teologer, men de ved, 
at Jesus har frelst dem, beretter 
teologen.

Ofrer til forfædrene
Et stort problem for nye kristne 

er forældrenes krav om deltagel-
se i de mange religiøse højtider 
med den femten dages festival 
for de afdøde, kaldet ”P’chum 
Ben”, som højdepunktet. Det er 
nationale helligdage, hvor der 
bliver ofret til forfædrene.

- Hvis man som kristen ikke vil 
deltage i det okkulte med at ære 
forfædrene gennem ofringer af 
mad, penge, lys, slik og blomster, 
betyder det, at forbandelsen vil 
falde over familien. 

Det er meget vanskeligt med 
håndtering af familien, og det kan 
betyde, at familiemedlemmerne 
sætter et ultimatum til den nye 

kristne om at vælge: familien eller 
det nye liv. 

Det gælder også ved fx bryllup-
per, hvor forældrene forlanger et 
buddhistisk bryllup, forklarer Kent 
Kjær Andersen og tilføjer: Som 
kristen bliver du sat fri, men der er 
stadig kristne, der bliver forfulgt, 
og ånderne plager dem – de 
bor ikke i dem længere, men er 
omkring dem!

Religiøsitet og åndelig tilstede-
værelse er tydelig i landet, hvor 
området har sin egen minister, 
der er ansvarlig for både kulturelle 

og religiøse events.
- Den åndelige verden i Cam-

bodia er mere synlig sammenlig-
net med Danmark. 

Min oplevelse er, at man godt 
kan snakke om den åndelige 
tilstedeværelse, fordi cambodia-
nerne ikke er i tvivl om dens ek-
sistens og nærvær. Ånder er her 
ikke kun et spørgsmål om tro, da 
de også manifesterer sig fysisk.

Er det ikke nok 
at kende Jesus?

Missionæren og teologen for-
tæller, at de sidste år havde 
en studerende, der ikke kunne 
forstå, hvorfor han skulle læse 
det pensum på bibelskolen. Han 
ville nemlig meget hellere hjem 
og fortælle om Jesus.

- Jeg underviser i dogmatik 
om Guds Rige, fordi der er brug 
for mere viden om Gud. Kirken 
skal ikke alene vokse, men også 
bevares. 

Det er lidt underligt at have 
titlen som missionær, der normalt 

forbindes med evangelisation, og 
så i hverdagen sidde dybt begra-
vet i bøgerne. Men hvis ikke der 
er nogen, der oplærer i kristen-
dommen, ja så er jeg bange for, 
at kirken falder fra hinanden. Vi 
skal forsøge at passe på kirken 
og de kristne.

Hvorfor stiger antallet af krist-
ne? Jeg tror, det er Helligånden, 
der gør noget ved dem og for-
vandler dem. De er lys i verden, 
og det lys er vanskeligt at slukke. 
Jeg tror, Helligånden arbejder 

med mennesker allerede før, de 
bliver kristne. 

Jeg tror, Helligåndens gaver er 
til stede, men det er ikke det, der 
er i fokus i Cambodia. Her er det 
centrale at blive sat fri. 

At opleve fx en helbredelse 
er måske ikke det, de har mest 
brug for! Men mere det at opleve 
at blive sat virkelig fri fra frygten 
og fi nde freden hos Gud, slutter 
Kent Kjær Andersen.

 
 

Frygt for forfædre og traumer fra 
krigen præger folk i Cambodia 

Cambodia har aldrig gjort op med fortiden under Pol Pot regimet, hvor 2 millioner blev dræbt. 
Traumerne præger stadig befolkningen nu 27 år efter borgerkrigen.
Til højre artiklens forfatter, Peter N. Andersen, der besøgte LM’s missionærer i Cambodia i 2016.

Peter N. Andersen besøgte Kent 
Kjær Andersen på Phnom Penh 
Bible School, den 22. november 

2016.

- Frygten for forfædrene er grundlæggende for næsten alle i det 
buddhistiske Cambodia, mener Kent Kjær Andersen, der ses til 
højre. Kent underviser på bibelskolen i Phnom Penh, der ligger 
som en oase midt i byen. 

Danske missionærer i Phnom Penh oplever, at kun Jesus kan sætte folk fri fra frygt og dæmoniske kræfter.

Her er det centrale at 
blive sat fri. At opleve 

fx en helbredelse er 
måske ikke det, de har 

mest brug for! Men 
mere det at opleve at 

blive sat virkelig fri 
fra frygten og fi nde 

freden hos Gud.

Ånder er her ikke kun 
et spørgsmål om tro, 

da de også manifeste-
rer sig fysisk.
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Advokat truet i kinesisk fængsel: 
’Din eneste rettighed er at adlyde’
En menneskerettighedsadvokat i Kina har fortalt organisatio-
nen China Aid om den tortur, den kinesiske regering har udsat 
ham for i forsøget på at få ham til at erklære sig skyldig.

China Aid, som kæmper mod forfølgelse af kristne i Kina, oplyser, 
at Xie Yang har været fængslet siden juli 2015. Som forsvarer af 
menneskerettighederne blev han set som en trussel af regeringen.

I et brev til China Aid skrev Xie Yang: ”Jeg ønsker at erklære, at 
jeg er helt uskyldig. Jeg har lidt under alle typer af alvorlige overgreb 
og tortur, siden jeg blev arresteret den 11. juli 2015. Alligevel har 
jeg aldrig erklæret mig skyldig, for jeg er ikke skyldig.

Hvis jeg nogensinde skulle erklære mig skyldig, enten skriftligt 
eller i en lydoptagelse, vil det afgjort ikke være sket med min gode 
vilje. Det ville enten skyldes fortsat tortur eller for at få en chance 
for at blive løsladt mod kaution og genforenet med min familie.”

Xie Yang fortæller om tortur i form af slag, mangel på vand, 
kvælning og trusler mod familien. Kina benægter alle anklagerne.

Ny kulturkamp rammer også børnebøger
Ifølge avisen The Guardian er Kina også på vej til at forbyde 

trykning af en række vestlige børnebøger, bl.a. Peter Plys, for at 
hindre indfl ydelsen fra ”vestlig ideologi”. 

Den nye kulturkamp er blevet forstærket under Xi Jinping, som 
har svoret at indføre det, han kalder ”Den kinesiske drøm”. Det 
indebærer blandt andet, at Kinas universiteter skal været højborge 
for det kommunistiske parti, og uddannelsesminister Yuan Guiren 
har advaret om, at ”fjendtlige kræfter” prøver at infi ltrere hjerter og 
sind på landets universiteter.

Xie Yang fortæller ifølge The Guardian, at han under forhøret blev 
lænket til en metalstol og beordret til at fortælle, hvorfor han var 
blevet en ”del af et illegalt antikommunistisk netværk”. På anden-
dagen blev han fl yttet til et hemmeligt fængsel og fi k denne besked: 
”Din eneste rettighed er at adlyde”. På tredjedagen startede volden.

- Vi vil torturere dig til døde som en myre, advarede en forhørsleder 
under et marathon af spørgsmål og slag, som skulle få Xie Yang til 
at bekende de forbrydelser, han nægter at have begået.

- Jeg vil pine dig, til du bliver vanvittig, pralede en anden betjent. 
Du skal ikke forestille dig, at du vil være i stand til at gå ud herfra 
og fortsætte som advokat. Du bliver krøbling.”

Bodil

Kina: Masseudvisning af kristne 
missionærer fra Sydkorea
Kina har udvist mellem 30 og 70 missionærer fra Jilin-provin-
sen. Der er ifølge fl ere rapporter tale om en ”uhørt” fordrivelse. 

”De kinesiske myndigheder gennemsøgte missionærernes hjem, 
nævnte et problem med deres visa og beordrede dem til at rejse”, 
sagde en præst og menneskeretsaktivist til AFP.

De fl este af missionærerne var på turist- eller studentervisum. 
Pastor Kim Hee-Tae fortalte AFP, at 20 procent af de udviste syd-
koreanere arbejdede med at hjælpe nordkoreanske fl ygtninge. Af 
disse fl ygtninge var 40 allerede blevet sendt tilbage over grænsen. 

- Missionærerne har holdt lav profi l, siger en anonym kilde til  The 
Financial Times. “Tidligere fi k de fl este missionærer en frist på en 
måned, før de skulle forlade landet, fordi deres aktiviteter i Kina ikke 
skadede landet. Men denne gang var det anderledes.”

Kinas regering har ikke meddelt noget om årsagen til udvisnin-
gerne, men mange ser det som et led i restriktionerne mod kristne. 
Samtidig er der et udenrigspolitisk aspekt, idet Kina er imod Seouls 
planer om at bygge et THAAD missilskjold.

Det anslås, at der er omkring 500 registrerede sydkoreanske 
missionærer i Kina. Mange arbejder i den nordøstlige del nær 
grænsen til Nordkorea for at kunne hjælpe fl ygtninge fra det totali-
tære kommunistiske land. Men missionærerne er en udsat gruppe. 
I 2016 blev en koreansk-kinesisk pastor fundet død nær grænsen, 
og i 2015 beordrede en amerikansk domstol Nordkorea til at betale 
330 millioner dollars til de efterladte af en sydkoreansk præst, som 
blev kidnappet og dræbt, skriver Religion Today.

Bodil

Hvordan gik det Hollands 
kristne partier ved valget? 
Af Bodil Lanting

Blandt de 28 partier, der stillede 
op til parlamentsvalget i Hol-
land er der fl ere, som betegner 
sig kristne.

 Midt i valgkampen med særlige 
partier for ældre, dyrevelfærd, 
grønt miljø og nyreligiøsitet var 
der også en række kristne partier.

Reformert parti imod 
kvinders stemmeret

SGP: Staatkundig Gerefor-
meerde Partij (Det reformerte 
politiske parti) er et af de mindre 
partier. Det startede i 1918 og er  
dermed det ældste endnu aktive 
parti i Holland. 

Partiet er værdikonservativt, 
ortodoks-calvinistisk og har mest 
tilslutning i det såkaldte neder-
landske bibelbælte. Partiet er 
mest kendt for sin modstand 
mod kvinder i politik og ledende 
stillinger i det offentlige liv. Der er 
således ingen kvinder opstillet for 
partiet, og det førte til en dom for 
diskriminering i 2005. 

Efter en ny domsafgørelse i 
2006  har kvinder nu valgret, men 
kan ikke opstilles som kandidater.
Dommen er blevet stadfæstet ved 
en højesteretsafgørelse i 2010, 
og SGP har nu appelleret til EUs  

Menneskerettighedsdomstol for 
at få medhold.

Politisk korrekte
grønne demokrater

CDA: Det traditionelle kristen-
demokratiske CDA, der blev 
dannet i 1977, er et EU-venligt 
centrumparti. 

Partiet, der ligger lidt til ven-

stre for midten, lægger bl.a. vægt 
på ”grønne miljøværdier” og taler 
om, at vi skal passe godt på Guds 
grønne jord. Partiet har også par-
lamentsmedlemmer med jødisk, 
muslimsk og hinduisk baggrund. 
Partiet har tradition for at gå ind 
for Tyrkisk EU-medlemsskab.

Partiet gik frem og fi k 19 man-
dater mod 13 ved valget i 2012.

KD-lignende parti
ChristenUnie, med Gert Jan 

Segers i spidsen, har været 
meget fremme i valgkampen. 

Partilederen har været med i fl ere 
TV-dueller med de største politi-
ske profi ler. Senest har Segers 
deltaget i en debat om islam med 
den omstridte Geert Wilders, som 
vil forbyde både islam og koranen.

Gert Jan Segers understreger 
i debatten, at han personligt 
kender til islam. Han har nemlig 
sammen med sin familie boet i 
Egypten i en årrække. Segers 
udtrykker bekymring over Er-
dogans udemokratiske linje og 
beder Wilders om ikke at falde i 
samme grøft.

Partiet udtaler støtte til Hol-
lands jødisk-kristne arv og har 
ført valgkamp med sloganet ”Giv 
tro din stemme”.

Lederen har i valgkampen fore-
slået, at man indfører samfunds-
tjeneste for unge samt begrænser 
adgangen til fri abort og eutanasi. 
Partiet beholder sine 5 kandidater 
i parlamentet.

Jesus-partiet
Det nyere parti, Jesus Leeft 

(Jesus lever), vil helt afskaffe 
abort og aktiv dødshjælp. Partiet 
er pro-israelsk og EU-skeptisk 
og har ført en kampagne for, at 
Holland ligesom Storbritannien 
bør forlade EU. Partiet kommer 
ikke ind i parlamentet.

Kristne organisationer i USA 
er gået sammen om at lave  
dokumentarserien ”Why Israel 
matters” for at fremhæve den 
bibelske betydning af ’Det hel-
lige land’.

Organisationerne Christians in 
Defense of Israel (CIDI), Liberty 
Counsel og Trinity Broadcasting 
Network (TBN) vil producere TV-
serien på 13 episoder om Israel 
og det jødiske folks betydning, 
skriver One News Now. 

Dokumentarserien skal vise, 
hvorfor Israel er vigtig for kristne, 
for USA og for resten af verden.

– Fra det øjeblik TBN først gik 
i luften i 1973, har vi taget det 
alvorligt, at Skriften giver løfte om, 
at Gud vil velsigne dem, som vel-
signer Israel, siger TBN-formand 
Matt Crouch til CBN News.

– Nu er vi stolte af at slå os 
sammen med CIDI og Liberty 
Counsel i et spændende nyt 
ugentligt show, som vil give se-
erne et nærmere indblik i denne 
nation og folket, som står Guds 
hjerte så nært, fortsætter han.

Virtuel tur i Israel
Serien skal, ifølge One News 

Now, være en modvægt til det, 
organisationerne oplever som en 
”voldsom modstand ført mod den 
jødiske stat af den pro-palæsti-
nensiske politisk korrekte agenda 
i skoler, underholdningsbranchen 
og førende medier.”

Hver uge vil programleder Mati 
Shoshani tage seerne med på 
en tur gennem landet og fortælle 
Israels bemærkelsesværdige 
historie.

Shoshani er en israelsk eks-

pert i den jødiske stats historie, 
og han vil føre seerne gennem 
forskellige bibelske steder i Is-
rael. Her vil han også afdække 
historien om, hvordan og hvorfor 
Gud valgte Israels folk til at ind-
tage og kræve landet for sit eget 
navns skyld.

Vigtigere end nogensinde
– Det har aldrig været vigtigere 

for kristne og andre af god vilje 
over hele Amerika og rundt om i 

verden at stå sammen i solidaritet 
med landet og folket i Israel, siger 
Mat Staver, der er leder i CIDI og 
Liberty Counsel, til CBN News.

Staver har været en trofast 
ven af Israel i fl ere årtier, og han 
udfordrede ofte tidligere præ-
sident Barack Obama på hans 
udenrigspolitik. 

– Den enkelte seer vil blive in-
spireret og myndiggjort til at blive 
velovervejede, overbevisende 
aktører i den globale samtale om 
Israel, siger Staver. 

Han gik blandt andet hårdt 
imod Obama, da denne næg-
tede at nedlægge veto mod FNs 
Sikkerhedsråds resolution, som 
fordømte Israel for at bygge nye 
bosættelser på Vestbredden og 
Øst-Jerusalem - også kendt som 
Judæa og Samaria i bibelsk tid.

Staver mener, at showet vil 
gøre det klart, hvorfor amerika-
nere fra alle samfundslag bør 
støtte Israel, mens muslimske 
terrorister fortsætter med at føre 
jihad mod den lille, men stærke 
nation i Mellemøsten. 

KPK

Dokumentarserie om Israels betydning
Kristne skal klædes bedre på til at forsvare Israel, mener organisationerne bag den nye serie.

I dokumentaren Why Israel Matters vil en historiker tage seerne 
med på rundrejse til de bibelske steder i Det hellige Land.

Hvordan kan advokater undergrave statsmagten ved at be-
handle sager i overensstemmelse med loven, spørger China 
Aid på plakaten med billeder af tre fængslede advokater.

Det kristne parti 
’Jezus Leeft’ (Jesus 
lever) kæmper for 
at afskaffe abort 
og aktiv dødshjælp. 
Partiet har også ført 
en kampagne for, at 
Holland skal forlade 
EU.

- Gør ikke det samme som 
den tyrkiske præsident, 
advarede ChristenUnies Gert 
Jan Segers den nationalistiske 
Geert Wilders under en TV-
debat om islam.

Krisen i forholdet til Tyrkiet har præget den hollandske valgkamp. 
Også de kristne partier har udtalt sig om islam og dobbelt statsborgerskab.
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I Danmark har Sjølundkirken 
i Næstved netop startet en 
indsamling til opførelsen af et 
hjem for børn og enker i Indien.

 Målet er at rejse mindst 
100.000 kroner nationalt og inter-
nationalt til at bygge et børnehjem 
for 20-30 børn i landsbyen Nars-
apur i delstaten Andhra Pradesh.

Bag projektet står organisa-
tionen Faith Ministries, der driver 
kirker og mission, primært i 
storbyen Vijayawada. I spidsen 
for børnehjemsprojektet står 
25-årige Samuel Kollabathula, 
præst og søn af stifteren af Faith 
Ministries. 

Siden efteråret 2015 har Sa-
muel Kollabathula arbejdet i 
slumområdet Poornanandampet 
i hjembyen Vijayawada, hvor han 
også har været med til at åbne 
en kirke. I slumområdet er nøden 
stor, og når børnehjemmet står 
færdigt, vil en del af beboerne 
komme netop herfra.

Berørt af fattigdom
Idéen om at give udsatte børn 

og enker et bedre hjem går dog 
længere tilbage. Da Samuel Kol-
labathula gik på college, deltog 
han en formiddag i et stort kirke-
ligt møde. Til slut blev der serveret 
et måltid for de 300 fremmødte.

Da de havde spist, dukkede 
en gruppe fattige børn op. Bør-
nene indsamlede tallerknerne og 
skrabede resterne sammen, så 
de hver især fi k en portion. Den 
dag indså Samuel Kollabathula, 

at han en dag skulle give i det 
mindste nogle børn mulighed for 
en bedre fremtid, hvor de ikke 
skal leve af resterne fra andres 
tallerkner.

Det udmønter sig nu konkret i 
et byggeri, der efter planen går i 
gang dette forår, når en byggetil-
ladelse og de første indsamlede 
midler er på plads. 

Går alt vel, kan de første børn 
fl ytte ind inden jul.

Venner på distance
Kontakten mellem Indien og 

Danmark skyldes, at Samuel 
Kollabathula og projektets danske 
koordinator Niels Brande for tre år 
siden knyttede et venskab, da de 
deltog i et kursus på en engelsk 
missionsskole. 

Siden da er venskabet blevet 
til samarbejde på fl ere punkter 
- blandt andet omkring arbejdet i 
Poornanandampet.

I den kirke, Faith Ministries har 
åbnet i slumbyen Poornanandam-
pet kommer der typisk mellem 50 
og 100 børn og voksne til gudstje-
nesterne. Hver søndag morgen er 
der søndagsskole for 40-60 børn.

I forbindelse med projektet til-
byder Niels Brande, der er  dansk 
kontaktperson for indsamlingen, 
at holde foredrag om børnehjem-
met og de spændende historier, 
der knytter sig til arbejdet. 

Bodil

Paven: Ældre gifte mænd skal 
kunne blive katolske præster
Gifte mænd bør kunne blive præ-
ster, hvis de har været medlemmer 
af den katolske kirke i en årrække, 
sagde pave Frans for nylig i et 
interview med den tyske avis Die 
Zeit.

Især i yderområder med præste-
mangel vil det være en løsning.

“Vi må overveje om viri probati er 
en mulighed, sagde paven med hen-
visning til de ældre mænd, der har vist 
hengivenhed mod kirken. “Derefter 
må vi beslutte, hvilke opgaver de kan 
udføre, for eksempel i afsidesliggende 
områder”, tilføjede han.

Den katolske kirke står overfor en 
krise, idet stadig færre mænd vælger 
at gå ind i præsteskabet, fordi det 
kræver cølibat. Men paven understre-
ger - lige som forgængeren Benedict 
XVI - at der ikke skal indføres frivil-
lighed mht. cølibat.

I 2014 indrømmede paven, at den katolske kirke allerede havde 
fl ere gifte præster. Det skyldes blandt andet, at nogle tidligere ang-
likanske præster, som allerede var gift, efterfølgende konverterede  
til den katolske kirke. Det samme gælder præster fra koptiske og 
ortodokse kirker.

Men der skal bedes meget, før man beslutter sig i sagen, un-
derstregede paven. ”Det er det, der mangler: Bøn”, fastslog han.

Bodil

Bulgarsk kirke indstillet til Nobel-
pris for hjælp til jøder under krigen
En kirke i Bulgarien, som reddede 1500 jøder fra deportation til 
nazistiske udryddelseslejre, er indstillet til at modtage Nobels 
Fredpris.

Under 2. Verdenskrig valgte den bulgarske ortodokse kirke 
(The Bulgarian Independent Orthodox Church) at handle imod 
nazisternes ordrer. Kirken valgte enstemmigt at fordømme alle de 
antisemitiske love og talte imod deporteringen af Bulgariens 48.000 
jøder til nazistiske dødslejre.

Ifølge Christian Today har kirkens medlemmer også aktivt reddet 
1.500 jøder fra deportation.

Disse modige handlinger har fået den bulgarsk-israelske advokat 
Moshe Aloni til at starte en nomineringskampagne, så kirken kan 
modtage Nobels Fredspris. En online underskriftindsamling har 
foreløbig fået næsten 800 stemmer.

”Takket være to fremtrædende lederes modige handlinger og 
deres villighed til at sige fra og handle, blev deportationen af Bul-
gariens jøder udsat igen og igen, indtil sagen endelig blev droppet 
ved krigens afslutning”, skriver Moshe Aloni.

Indstillingen fremhæver især to mænd, som stod spidsen for for-
svaret af jøderne under Holocaust. Den ene er Metropolitan Bishop 
Stephan, den øverste leder for den bulgarske kirke under krigen. Den 
anden er Metropolitan Kirill, der var leder af kirken i Plovdiv. Begge 
kirkelederne hjalp med at redde jøderne og kæmpede imod landets 
regering under krigen, mens Bulgarien var Nazitysklands allierede.

Bodil

Danskere samler ind til indisk børnehjem

Otte kidnappede nødhjælps-
arbejdere frigivet i Sydsudan
Otte lokale medarbejdere fra Samaritan’s Purse er blevet 
frigivet i det sultende Sydsudan. Den kristne nødhjælpsorga-
nisation er positivt overrasket over, at der ikke skulle betales 
løsepenge til de oprørere, som mistænkes for bortførelsen.

Over 100.000 mennesker i Unity State menes nu at være i fare 
for egentlig hungersnød.

- Vi er Gud taknemlige for, at vores nationale sydsudanske stab 
er blevet frigivet i god behold. De var blevet tilbageholdt af bevæb-
nede personer i Mayendit-området i Sydsudan. De blev alle frigivet 
tirsdag eftermiddag, hedder det i en udtalelse fra Samaritan’s Purse.

Mod forventning har bortførerne hverken forlangt fødevarer eller 
anden form for modydelse.

Foruden de 100.000 udsatte i Unity State mener FN, at over 7 
millioner mennesker i landet har behov for nødhjælp. Det skyldes 
dels hungersnøden, dels at konfl ikter mellem regeringen og oprørs-
grupper har sendt hundredtusinder af borgerne på fl ugt.

Bodil

Samiras historie giver et unikt 
indblik i de irakiske fordrevnes 
situation. Frygten dominerer 
alt. Og kravene til fremtiden er 
små. Samira og hendes familie 
måtte udstå IS-overgreb i over 
to år. Nu bor de i en fl ygtninge-
lejr, hvor de blandt andet har 
fået madrasser fra Mission Øst.  

 Frygten har sat sig i kroppen 
på Samira. Den 25-årige mor 
fl ygtede med mand og børn fra 
Islamisk Stats grusomme ter-
rorvælde og opholder sig nu i et 
telt i Daquq fl ygtningelejr uden for 
Kirkuk i Irak.

Hun tør slet ikke vende tilbage 
til sin landsby, hvor minder om tor-
tur, overgreb og mord vælter frem. 
Alt, hun ønsker, er at blive her i 
lejren – selv om madrationerne er 
knappe, og hun ikke har penge at 
købe mad og tøj for.    

Flygtede to gange
Generalsekretær Kim Hartzner 

har sammen med sit Mission 
Øst-team netop besøgt Daquq-
lejren og uddelt madrasser til 
hundredvis af familier, der har 
mistet alt under flugten fra IS. 
Kvinden Samira kommer fra en 
af disse familier.

Samira er 25 år, gift og mor til 
tre børn. Hun og familien måtte 
fl ygte i to omgange, først fra de-
res lille landsby, bagefter til byen 
Hawija, hvor de i to og et halvt år 
har måttet udholde den konstante 
terror fra IS.  

- Islamisk Stat torturerede os, 
de efterlod os uden mad, de tog 
al værdighed fra os, opsummerer 
hun, da Kim Hartzner møder 

hende og børnene i det lille telt.
Familien glæder sig over ma-

drasserne fra Mission Øst, der 
både isolerer mod kulde og fugt 
og gør det muligt at sove en hel 
nat igennem.

Hvis de altså kan holde tan-
kerne om IS’ overgreb på afstand.  

IS dræbte folk på gaden
– Jeg var hele tiden bange for 

mit liv, fortæller Samira om de 
frygtelige år. 

– Islamisk Stat kunne slå ned 
på hvad som helst. De mishand-
lede både mænd og kvinder. 
IS-krigerne dræbte folk på åben 
gade, både med knive og kugler. 
Hvis de så nogen med en cigaret 
i munden, blev de slået ihjel. Hvis 
en kvinde ikke tildækkede sit 
ansigt, blev hun slået ihjel. Hvis 
nogen prøvede at fl ygte, blev de 

dræbt.
Dødsfrygten trængte gennem 

marv og ben; Samira og hendes 
familie var under konstant over-
vågning.

– Islamisk Stat holdt hele tiden 
øje med os. De gav os ikke lov til 
at forlade vores hjem, og vi var 
meget bange. Vi kvinder kunne 
aldrig vise vore ansigter, men 
måtte tildække dem 24 timer i 
døgnet. Vi var meget tørstige og 
sultne. Jeg havde kun brød og 
vand at give mine børn. Derfor 
fl ygtede vi fra IS. Vi ville bare væk 
fra dem, fortæller Samira.

Trygge men sultne
Samira, hendes mand og tre 

børn fl ygtede midt om natten, da 
deres landsby blev indtaget af 
Islamisk Stat. De gik i otte timer, 
inden de ankom til Hawija, der 

også var besat af terrorbevægel-
sen. Efter at være chikaneret og 
terroriseret i to et halvt år beslut-
tede familien at fl ygte videre sam-
men med tre andre familier. Også 
denne gang gik de i otte timer, 
indtil de ankom til Daquq-lejren 
ved Kirkuk.

– Vi var meget bange for, at IS 
skulle fange os, for de ville dræbe 
os alle sammen, hvis de fandt os, 
fortæller hun.

Men i lejren føler de sig trygge, 
selvom det kniber med maden:

– Nogle dage spiser vi kun 
tomater, andre dage spiser vi 
bønner. Sådan klarer vi os.

Tør endnu ikke vende hjem
Samira kan ikke overskue at 

vende hjem lige nu.
– Jeg regner ikke med at vende 

tilbage til min landsby foreløbig. 
Jeg foretrækker at bo her i teltet 
frem for at vende tilbage, fortæl-
ler hun.

Hendes fremtidsplaner er me-
get nøgterne.

– Jeg håber, at jeg kan få 
penge nok til at betale for mine 
udgifter og sende mine børn i 
skole, siger hun.

På den måde klarer hun og 
familien sig fra dag til dag. Sådan 
får deres tilværelse indhold, så 
de kan holde frygten på afstand. 
Og det er her, at hjælpen fra 
Mission Øst og andre hjælpeor-
ganisationer giver trøst og mod. 
Med en sådan hjælp kan familier 
som Samiras nå dertil, at de tør 
vende tilbage til deres landsbyer 
og genoptage et så normalt liv 
som muligt.

Svend

Når frygten sidder i kroppen
Iraks fordrevne lever med traumerne fra mødet med IS.

Den 25-årige Samira fl ygtede med mand og børn fra IS’ terror. 
Nu bor familien i en fl ygtningelejr uden for Kirkuk i Irak.
Foto: Mission Øst.

Samuel Kollabathula og Niels Brande lægger her grundstenen til 
børnehjemmet i september 2016. Foto: Faith Ministries.

Præstemangel betyder,
at den katolske kirke må-
ske skal lade gifte mænd 
blive præster, mener 
paven.

Børnenes fattigdom har inspireret danske gæster til handling.
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Uge 26-27
Fjellerup, Sommerstævne 30. juni-2. juli (Ordet og Israel)
Kolding, SommerCamp 1.-6. juli (Apostolsk Kirke)
Valby Bibelcamping 30 juni-7. juli (IM)
Mørkholt, Familiecamping 1.-8. juli (IM)
Sundeved Centeret, Bibelcamping 1.-8. juli (IM)
Stouby, Højskolecamping, 2.-7. juli (KFUM/KFUK)

Uge 27-28
Sletten, Fælles sommerlejr 2.- 7. juli (FDF)
Lystruphave Bibelcamping 1.-13. juli (IM)
Stouby, Højskole Camping 2. - 7. juli (KFUM/K)

Bornholm Bibelcamping 7.-15. juli (IM)
Hadsund Bibelcamping 7.-14. juli (IM)
Mariager, SommerCamp 8. - 14. juli (Pinsekirken)
Haderslev Næs, Ung Uge, 8.-15. juli (LM)
Hvide Klit Familiecamp 8.-15. juli (KFUM/KFUK)
Haslev, voksenlejr 8. juli-15. juli (KFUM/KFUK)
Mørkholt UngCamp 8.-15. juli (IM)
Sjellebro, En Anderledes Lejr 9. - 14. juli (UMO) 
Gammelbro, Aleneforældrecamping 9.-15. juli (IM)

Uge 28-29
Fårevejle Bibelcamping 13.-22 juli (IM)
Hurup Bibelcamping 14.-21. juli (IM)
Mørkholt Bibelcamping for alle 15.-21. juli (IM)
Mørkholt Teencenter 15.-22. juli (IM)
Fjellerup, Bibellejr 15. - 22. juli (Nyt Liv)

Feriekalender med kristne sommercamps og lejreFeriekalender med kristne sommercamps og lejre  
Uge 21
Mørkholt, Camping for bedsteforældre 
og børnebørn 25.-28 maj (IM)
Haderup, Camping for bedsteforældre og børnebørn 
25.-28 maj (IM)

Uge 22-23 
Mørkholt, Pinsecamping  2.-5. juni (IM)
Sdr. Felding, Å-festival 2.-5. juni (IM)
Sundeved Centeret, Pinsecamping 2.-5. juni (IM)
Haderup, Pinsecamping 3.-5. juni (IM)

Uge 24-25
Harboøre teltmøder 12.-18. juni (IM)
Vildsund, Thy, Teltmøder 13.-17. juni (IM)
Virksund, Kyllingelejr 17. - 18. juni (LM)
Vorgod-Barde teltmøder 20.-26. juni (IM)
Mørkholt, Seniorcamping 1, 17.-24. juni (IM)
Mørkholt, UNO Seniorcamping 17.-23. juni (IM)

Uge 25-26
Virksund, Børnelejr 24.-27. juni (LM)
Virksund, Juniorlejr 27. juni- 1. juli (LM)
Haderup Seniorcamping 24.-28 juni (IM)
Lystruphave, Teencamp 25.-30. juni (IM)
Sydvestjyllands Efterskole og Hestlund Efterskole, 
Juniorsportscamp 25.-30. juni. (DFS)

Venø, Familielejr 16. - 22. juli (KFUM/K)
Løgumkloster, Sommerlejr 16. - 21. juli (Kr. Fællesskab)
Horsens, SommerOase 15.-22. juli (Dansk Oase)
Efterskolen Lindenborg, Sommerstævne 16.-22. juli 
(Baptistkirken og Det Danske Missionsforbund)
Haderslev Næs, Familieuge 15.-22 juli (LM)

Uge 29-30
Haderup Bibelcamping 20.-28. juli (IM)
Tullebølle Bibelcamping 21.-29. juli (IM)
Holmsborg Bibelcamping 21.-29. juli (KFUM/KFUK)
Haderslev Næs, Ung Familie Uge 22.-29. juli (LM)
Hjallerup Bibelcamping 22.-29. juli (IM)
Sletten, Familielejr 22.-29. juli  (FDF)
Børkop Højskole, Familiejr 23. til 29. juli (Familier på Vej)
Fjellerup, Familielejr 23. - 29. juli (UMO)
Brande, Bibelcamping (Troens Ild)

Uge 30-31
Haderup Bibelcamping for menensker med særlige 
behov 29. juli-2. aug. (IM)
Mørkholt, UNO Camping 29. juli-4. aug. (IM)
Skovgårde Bibelcamping 29. juli-5. august (IM)

Uge 32-33
Skovgårde Seniorcamping 5.- 11 august (IM)
Mørkholt Seniorcamping2, 5.-11 august (IM)
Hirtshals telmøder 15.-20 august (IM)

Ferie Ferie 
med indholdmed indhold

2017
15.-22. juli sommeroase.dk

SPAR PENGE 
Tilmeld dig

SommerOase
senest 

d.30.april 2017
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Gud har vist sin trofasthed 
gennem de 35 år, der har været 
bibelcamping i Gatten.

Det mener Bjarne Brohus, 
som selv er med i bestyrelsen for 
Sarons Slette i Gatten.

- Trofasthed er en af Bibelens 
stærke værdier. Dette erfares, 
når vi vandrer i Guds nærhed og 
dagligt er i tjeneste.  Sommerens 
bibelcamping i Gatten, er nr. 35 i 
en ubrudt række. Det er ganske 
imponerende. 

Men Sarons Slette er foruden 
de mange stævner også utallige 
missionsrejser, store og tunge 
arbejdsopgaver - og ikke mindst 
den stærke og sunde økonomi!

Det ord, som bedst beskriver 
alt dette må være trofasthed, 
understreger Bjarne Brohus.

Åndens frugter
- I Galaterbrevet kap. 5 vers 22 

læser vi om Åndens frugter: Kær-
lighed, glæde, fred, langmodig-
hed, mildhed, godhed, trofasthed, 
sagtmodighed, og afholdenhed.

Det kræver udholdenhed at 
være trofast, og her opmuntrer 
Paulus os lidt senere i samme 
Galaterbrevs kap. 6 vers 9, at 
”Når vi gør det rette, da lad os ikke 
blive trætte, thi vi skal høste til 

sin tid, såfremt vi ikke giver tabt.”
Gud er trofast mod os og viser 

os et godt eksempel til efterfølgel-
se over for vore medmennesker. 
For at vore projekter og gøremål 
lykkes, kræver det trofasthed. 
Trofasthed er for eksempel at 
være vedholdende og ikke svigte.

Som en der igennem alle årene 
har haft æren af at tjene med, 
konstaterer jeg, at Herrens tro-
fasthed år efter år har hvilet over 
stedet. Ligeledes over den store 
skare af personer, der gennem 
årene har bidraget med stort og 
småt, alt efter hvilken ekspertise, 
økonomi og muligheder de havde.
Stor tak for deres uvurderlige 
hjælp!

Ombygning af kostald
- Der er sket en total forvand-

ling af bygningerne fra at være 
en kostald til nu at fremstå som 
moderne center og faciliteter, der 
gør det muligt at byde velkommen 
til stævnegæster i stort tal.

Ja tænk, der er mulighed for 
både bespisning, værelsesud-
lejning, camping-muligheder, og 
centerudlejning.

Stævner og nødhjælp
De gode og velbesøgte stæv-

ner med forkyndelse af Guds ord, 
lovsang og forbøn ved hundredvis 
af møder, samt store byggepro-
jekter har måske været det mind-
ste af frugten. Det mest centrale 
virke har været et omfattende 

nødhjælps- og missionsarbejde.

Måned efter måned er der 
indsamlet og pakket i alt tusindvis 
af tons nødhjælp til fattige menne-
sker i østlandene, hjælp til skoler, 
hospitaler og kirker samt været 
afholdt et utal af missionsrejser.

Millioner af kroner er tilgået 
centret og videresendt til et 
sundt og veldrevet missionsar-
bejde. Herunder ikke mindst det 
imponerende samarbejde med 
Sarons Dal fra Norge og deres 
satellit-arbejde.

God forkyndelse
På samtlige mødedage i bibel-

campingens 35 års historie har 
vi oplevet stærke evangeliske 
møder, hvor frelsesbudskabet 
gik ud til de mange besøgende. 
Lærertjenesten var ofte i funktion 
og åbnede Skriften for os.

Lovsangstjenesten bragte os 
ind for Guds trone med oplevelse 
af, at salvelsen fyldte telt og mø-

desal. Hos forbønstjenesten, 
oppe i ovensalen, blev mange 
problemer og opgaver løst. For-
trolige samtaler med rådgivere 
løste konfl ikter. 

Partner med Sarons Dal
Der er afholdt traditionsrige og 

meget vigtige partnermøder med 
Sarons Dal fra Norge, og de her-
lige kaffemøder efter middagslu-
ren og, ikke at forglemme, fæl-
lesskabet omkring aftenkaffen. 
Og hvad var vores bibelcamping 
uden det fantastiske børnear-
bejde. Køkkenpersonalet og alle 
de uundværlige mennesker, der 
bare fi k det hele til at glide.

I de sene nattetimer kunne det 
fl agrende stearinlys i forteltet for-
tælle, at omsorgstjenesten stadig 
var i funktion. Mange livslange 
bånd er uden tvivl også blevet 
knyttet på Sarons Slette.

Der er knyttet forjættelser til 
de trofaste. Kong David fortæller 

i Salmernes Bog kap. 101, vers 6: 
”Til landets trofaste søger mit 

øje, hos mig skal de bo; den der 
vandrer uskyldiges vej, skal være 
min tjener.” 

Er det ikke lige netop det, vi 
har oplevet igennem de 34, snart 
35 år…, at vi har vandret i Guds 
trofasthed? Jo dette lange virke, 
udtrykker Herrens trofasthed og 
godhed!

Al denne hjælp kommer oven-
fra, og vi ved, at de næste mange 
år kræver Guds rige velsignelse, 
for at verdens fattige og udsatte 
kan blive hjulpet og mødt af Gud.

Elsie og Poul Thomsen skal 
have en ganske særlig tak for 
den store trofasthed, som de har 
virket med igennem de over 35 
år som stiftere og daglige ledere.

Den 35. bibelcamping til som-
me vil igen være en mulighed for 
at opleve Herrens store trofast-
hed, slutter Bjarne Brohus.

Bodil

Indre Mission holder 
årsmøde i Skjern

Senior Sommerdage 2017  i Nyrup
Onsdag den 21. og torsdag den 22. juni holder Nyrup Baptistkirke, 
4296 Nyrup højskoledage for 6. gang. 

Hver dag er der program fra kl 9.30 – ca 21.00 med bibelsamtale 
om Jesu lignelser ved Anne Marie Winther, Frederikshavn og Finn 
Basnow, Holbæk. Begge er præster i baptistkirken.

Der bliver også socialt fællesskab med kreative aktiviteter og motion 
både inde og ude.Om eftermiddagen er der foredrag om ”at være i 
krise” og om ”at miste”. 

Højskoledagene er fyldt med sang og musik, bl.a. en koncert med 
storfamilien Ozolini fra Letland. Man afslutter med festmiddag. 

Seniordagene er for pensionister i alle aldre. Tag også dine venner 
med til denne lokale sommeroplevelse, opfordrer Marianne K. Chri-
stophersen. Man kan læse mere på kirkens hjemmeside.

Bodil

I juni er der igen senior-højskole i Nyrup på Midtsjælland.

Kvindenetværk mødes i Assentoft
Lørdag den 10. juni 2017 er der konference i Assentof Hallerne 
for Kvinder i Netværk. Temaet er ”Smag og se at Herren er god”.

I netværket mødes kvinder i alle 
aldre fra hele landet og fra mange 
forskellige kirkelige baggrunde for at 
tilbede Jesus, som er konferencens 
hovedperson og midtpunkt. Hanne 
Lynglund fra Thisted og UngKirke 
Lovsang fra Ålborg skal lede lov-
sangen.

Temaet: ”Smag og se at Herren er 
god” er fra Salme 34:9. Det handler 
om at forstå med både hoved og hjerte, at Gud er en god Gud, men 
også erfare hans trofasthed og godhed  i hverdagen. Gud er god; må 
vi få en større smag på ham, hedder det i oplægget.

Lærer Bodil Fhaer Larsen fra Græsted og teologistuderende Ida 
Gammelmark Bøgh fra Århus er talere. Om eftermiddagen vil der 
være tid til at give Jesus plads - og os selv ro - til at mødes med ham. 

Da Pinsekirken i Randers er ved at være for lille til at dække net-
værkets behov, har man i år lejet Assentoft Hallerne ca. fem km. syd 
for Randers by i håbet om, at mange kvinder fi nder vej til konferencen.

Tilmelding via hjemmesiden.
 Bodil

Bodil Fhaer Larsen (tv) og 
Ida G. Bøgh holder oplæg.

IM’s årsmøde med temaet ”På vej sammen” foregår den 9.-10. 
juni i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Der vil være programmer for børn 
i Miniputland (for de små fra 0-4 år), 
Børneårsmøde (for børn fra 5 år til 3. 
klasse) og Break (for Juniorer/teens 
i 4.-8.klasse), mens forældrene er til 
møde i hallen.

På årsmødet vil formand Hans-Ole 
Bækgaard fredag aften tænde ”Bøn-
nefl ammen”, som skal brænde resten 
af årsmødet. Aftenen vil have fokus på 
emnet ”I bøn for vores land”.

Lørdag er der seminarer om bl.a.  
’Medvandring’, ’Martin Luthers genop-
dagelse af evangeliet’, om det at være 
Evangelisk-luthersk, om ’Luthersk guld’ (hvorfor vi skal fejre Refor-
mationen) ved frimenighedspræst Jón Poulsen, ’Når ægteskabet er 
en fest’ ved psykoterapeut Steen Palmquist og ’Sammen med Jesus 
i hverdagen’ ved IMUs landsleder Tonni Dahl Sørensen.

Der vil være lovsang ved Årsmødebandet ledet af landleder i IM-
musik Benjamin Hougaard.

Det er ikke muligt at overnatte i Kulturcentret, men man kan cam-
pere udenfor.

Bodil

Årsmødebandet og 
Benjamin Hougaard leder 
lovsangen i Kulturcenret-

Gatten Camp 2017 
ser Guds trofasthed 

gennem 35 år
I uge 26 holder Sarons Slette sin bibelcamping nr. 35.

Elsie og Poul Thomsen har i alle årene ledet Sarons Slette.

Forkyndelsen på Gatten Camps stævner og det store arbejde i østlandene viser Guds trofasthed, 
mener Bjarne Brohus.
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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 Kirsten Krog

Så er den meget produktive 
forfatter og teolog, Jakob Brøn-
num, igen aktuel med en ny 
bog, ”Den sidste passion”. 

Bogen er svær at genrebe-
stemme. Den er skrevet som 
digt, men der er ikke tale om en 
traditionel digtsamling bestående 
af enkeltstående digte med nære 
eller løsere indbyrdes relationer, 
men snarere om noget, der 
kan ses som ét stort sammen-
hængende digt over dagene fra 
palmesøndag til påskedag, en 
form for et digtkompleks eller en 
digtcyklus og som bagsideteksten 
siger, en versfortælling. 

Forfatteren har valgt at kalde 
bogen ”Den sidste passion”, 
men den kunne ligeså godt have 
heddet ”Den universelle passion”, 
da Jesu lidelse, død og opstan-
delse - mere end noget unikt i 
verdenshistorien – bliver fortalt 
som en arketypisk fremstilling af 
ethvert menneskes liv og angst, 
til alle tider. 

Fremstillingen har noget my-
stisk, abstrakt over sig, som kan 
være svært at fange. Jeg tog mig 
fl ere gange under læsningen i at 
spørge mig selv: ”Hvad mener 
forfatteren, og hvad vil han med 
det?” 

Men er det så en god bog og en 
vellykket versfortælling? Ja, digte-

teknisk er den på visse områder 
skruet ganske godt sammen. 
Fx er der en interessant brug af 
fortællerrollen, hvor fortælleren 
bliver italesat, ja ”fortalt”, hvorved 
der opstår en fortæller i anden po-
tens. Mod slutningen af bogen får 
man en anelse om, at denne ”for-
talte” fortæller kan være Kristus. 
I hvert fald smelter han sammen 
med ”havemanden”, som Maria 
møder påskemorgen (s. 239f) og 
forsvinder efter opstandelsen – 
måske i en himmelfart. 

Og hvad så med bogens ån-
delige og opbyggelige kvalitet? 
Som allerede nævnt fremstilles 
lidelseshistorien mere som en 

fortælling om men-
neskelivet, end den 
bliver egentlig frel-
seshistorie. 

Men Brønnums 
tolkning af lidelses-
historien og påsken 
går endnu længere. 
Den bliver så univer-
sel, at den opsuger 
og omfavner alle reli-
gioner og mytologier 
og bliver en form for 
universel, synkre-
tistisk arketype på 
alt mellem himmel 
og jord. Kun glimtvis 
og i en tåge er der i 
nogle digte mod slut-
ningen antydninger 
af, at Jesu død er 
mere end symbolet 
på noget alment og 

universelt, og at hans død for 
altid vil forvandle og forløse vores. 

Vil man imidlertid bruge den 
stille uge til at fordybe sig i li-
delseshistoriens og påskens 
mysterier, at Jesus døde for at 
frelse os fra synden, døden og 
Djævelen og opstod for at give 
os evigt liv, vil jeg ikke anbefale 
”Den sidste passion”. Man skulle 
måske i stedet bruge tid på at lytte 
til, hvad Guds ord selv siger om 
dette store frelsesunder.

Jacob Brønnum: Den sidste 
passion • 296 sider • Kr. 268,-  
Forlaget Eksistensen

Utraditionel digtsamling
over den stille uge

teknisk er den på visse områder
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iabc.dk/2dagegratis

Korte kurser på
Kolding Internationale Højskole 

i b dk/2d i/

Oplev mere?
Måske er du ikke helt sikker på, om 
bibelskole er noget for dig. Så kom 
og prøv det “all inclusive” i to dage 
gratis. Læs mere på:

03. - 07. APRIL 2017

Frihed – Dr. Lavanya Dua
Et kursus om større frihed i dit eget 

liv og om at bringe frihed til andre. 

Dr. Lavanya Dua vil lede os i at bruge 

åndelige våben for at finde friheden.

16. - 20. MAJ 2017

Listen! – Andries van Heerden
Er du nysgerrig på det profetiske? Er 

du allerede trænet i det profetiske? 

Eller måske du er en erfaren profet?

Så er Listen! med Pastor Andries van 

Heerden fra Sydafrika, et kursus for dig.

10. - 17. JUNI & 07. - 14. AUGUST 2017

Glæden ved livet
En inspirerende uge med foredrag, 

fællesskab, musisk oplevelse, kreativ 

udfoldelse, historisk tilbageblik og 

heldagsudflugt. Sammen finder og 

deler vi glæden ved livet.

24. APRIL - 5.MAJ 2017

Sunde Relationer
Et intensivt discipelskabskursus med 

fokus på Kristus, Kirke og Karakter. Under-

viserne er modne ledere fra Elam’s stab, 

hvoraf de fleste er konverterede iranere.

08. - 14 JULI 2017

Kolding Sommergospel
En fantastisk ferieuge fuld af glæde, 

inspiration, fællesskab, gospelkor og 

workshops med dygtige undervisere: 

Ruth Waldron, Laura Kjærgaard, Jnr. 

Robinson, Steffen Bay m.fl.

PÅ FARSI

Kolding Internationale Højskole  ·  iabc.dk  ·  facebook.com/iabc.dk  ·  info@iabc.dk  ·  75 52 47 99

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

’Jordens salmer:Refl eksioner 
over hvordan Gud taler gen-
nem naturen’ er en ualmindelig 
indbydende andagtsbog med 
dybde og smukke naturbille-
der, der hænger fi nt sammen 
med bibelvers og citater.  Hver 
andagt har tre opfordringer til 
opmuntring og efterfølgelse i 
personlig fordybelse og bøn: 
Overvej, Anvend, Kontakt med 
Gud. 

 
Naturen, Guds skabelse 
og mennesker

En del konkret viden om 
naturen er vævet ind i refl ek-
sionerne. Det underbygger 
visdommen i Guds skaberværk, 
giver indsigt i Guds kreativitet 
og bliver til spændende læs-
ning! Derfor egner denne bog 
sig også som gave uanset mod-
tagerens tro, selv om indholdet 
klart bygger på Evangeliet og 
Bibelens Gud. Francine Rivers 

har selv været en søgende, 
indtil hun blev en bekendende 
kristen. Flere af hendes bøger 
er anmeldt i Udfordringen, 
og hendes første roman som 
kristen forfatter Den kærlighed 
som sætter fri er et trosvidnes-
byrd, en medrivende historie 
om sand kærlighed inspireret 
af Hoseas Bog.

Naturens mangfoldig-
hed og vejvisere

Et eksempel på en refl eksion 
i Jordens Salmer er fokus på de 
mange forskellige æblesorter, 
for Gud ønsker mangfoldighed 
– ikke bare i dyr og planter, men 
også i os mennesker. Vi skal 
ikke alle være ens, og bibelver-
sene underbygger dette: tænk 
over det, og læg mærke til folks 
forskellighed! Bed om Guds 
hjælp til at værdsætte både 
andres og egne egenskaber. 

Myrerne er et eksempel på, at 
vi kan lære af naturen. De kan 

opleves som en pestilens, men 
Bibelen giver klar besked om, at 
de er visere end de vise, fl ittige 

Søgen efter Skaberen i fl ot andagtsbog
Francine Rivers er kendt for sine fængslende romaner. Nu har hun udgivet en personlig andagtsbog inspireret af naturen. 

Francine Rivers har udgivet en 
række romaner, hvoraf fl ere 
er oversat til dansk, bl.a. ”Den 
kærlighed som sætter fri” - en 
kærlighedsroman inspireret 
af Hoseas’ Bog i Det Gamle 
Testamente.

og et godt eksempel til efterlig-
ning, da deres fl id tjener et godt 
formål. Her er rigeligt at over-
veje, bruge og bede over! Tørst 
efter Gud som hjortens, eller 
hvordan en afrikansk bille klarer 
tørst, er andre eksempler. Træ-
ers rodnet belyser fællesskab, 
syrenbuskene illustrerer Guds 
trofasthed – også i trængsler. 
Alt dette viser meget kreativt 
Guds væren både i naturen og 
i forhold til os mennesker.

Bibelens forfattere underviste 
om Gud ud fra alle aspekter i 
naturen, fx Sl. 23. Og Jesus talte 
om sennepsfrø, hvede, ukrudt 
og en perle. Derfor ønsker 
andagtsbogens forfattere at 
opmuntre læserne til at betragte 
den verden, Gud har skabt, og 
søge de skjulte budskaber for at 
komme ham nærmere. Rivers 
udfordrer læserne: ”Bed Hel-
ligånden om at åbne dine øjne, 
ører og dit hjerte til at modtage 
det, Gud har til dig.” 

Francine Rivers sammen med
Karin Stock Buursma:
Jordens Salmer
212 sider • 249 kr.  
Forlaget Scandinavia
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 11:

Mette Guldager Andersen
Løvegade 51A
4200 Slagelse

Kodeord: Møllevinger

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 23. 
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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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

Europa-Parlamentet er ved at 
slække på en lov, der forbyder 
tv og online medietjenester at 
sende pornografi  og umotive-
ret vold. KLF, Kirke & Medier 
skriver under på en protest 
sammen med en lang række 
bekymrede organisationer.

Europa-Parlamentet er ved at 
revidere et EU-direktiv om audio-
visuelle medietjenester. Direktivet 
regulerer tv, On-Demand-tjene-
ster (fx Netfl ix) og video-deling 
platforme (fx Youtube).

Det nuværende direktiv for-
byder udtrykkeligt at sende pro-
grammer, der indeholder porno-
grafi  eller umotiveret vold, for at 
beskytte mindreårige mod dette 
skadelige indhold.

Ifølge Europa-Kommissionens 
nye forslag skal medietjene-
ster, herunder tv, kunne sende 
ekstrem vold og pornografi , når 
bare programmerne er underlagt 
kryptering eller forældrekontrol.

Det har fået en lang række 
organisationer til at underskrive 
en protest. KLF, Kirke & Me-
dier er medunderskriver sammen 
med organisationer som World 
Youth Alliance, Femina Europa, 
Respekt, Porno & Samfund og 
Federation of Catholic Family 
Associations in Europe (FAFCE).

Underskriverne underbyg-
ger protesten med, at børns 
holdninger og adfærd over for 
relationer bliver påvirket negativt 
af pornografi .

- Gennem pornografi  får børn 

et fattigt, ofte nedværdigende 
og voldeligt, billede af seksu-
elle relationer, der oftest udstiller 
kvinder i en underdanig rolle og 
i det hele taget formidler et re-
spektløst billede af kvinder, siger 
underskriverne.

Europæiske børn bruger i 
gennemsnit internettet fra de er 
7 år gamle. 75 procent af 15-16- 
årige bruger internettet dagligt. 
En britisk undersøgelse viser, at 
børn i alderen 5-16 i gennemsnit 
tilbringer 6,5 timer om dagen på 
skærme.

Mindreårige udsættes ofte for 
pornografi  i Europa. I Italien viser 
en undersøgelse, at 67 procent 
af drengene i alderen 14-19 år 
og 15 procent af pigerne har set 
pornografi sk materiale. 

I Sverige har 92 procent af 
drengene og 57 procent af pi-
gerne i 15-18 års-alderen set 
pornografi . I Storbritannien viser 
en undersøgelse, at mere end 
halvdelen af børnene i alderen 
11-16 er blevet udsat for por-
nografi .

- Vi opfordrer derfor Europa-
Parlamentet til at stå sammen 
med os og begrænse pornogra-
fien og den umotiverede vold 
ved at genindføre forbuddet mod 
pornografi  og umotiveret vold på 
tv og udvide forbuddet til andre 
audiovisuelle medietjenester, 
lyder opfordringen fra underskri-
verne, herunder KLF.

Henri.

KLF med i protest mod porno 

Undersøgelser viser, at børn 
i alderen 5-16 i gennemsnit 
tilbringer 6,5 timer om dagen 
på skærme.

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

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

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

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

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

Ikke som de andre

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København
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Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du
adgang til alt indhold på hjemmesiden! Læs 

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

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 

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 

Af Bo Henriksen

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

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

Et trompetkald for krigere
- ny gademission

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

Erhverv

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

Campingvogn Wilk S3, 450HTD sælges
2009 reg. 06. 2010, dobbeltseng, rundsidegruppe. 
Vægt 1050/1300. Isabella Commodore Concept 3
meter fortelt. Markise, cykelstativ. Al campingservice,
gryder, stole kan medfølge. Flot vogn.
Inga og Peer Mikkelsen, Egernsund, tlf. 2186 2119,
Mail: mikkelsen.ip@gmail.com  Din pris 83.900 kr.

Diverse

 

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 

 

 

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

3. april 19.30 Odder kl. 14 Kirkecentret: Noahs Ark.
4. april kl. 14 Cafétræf, Lykkegårdsvej 100, Kolding.
4. maj 19.30 Sct. Joh. Kirke, Herning: Kæmp for alt, hvad du har kært.
19. maj kl. 19 Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
17. juni kl. 13: Rundvisning af Soroptimsiter 
17. juni kl. 15: Apostolsk Pinsekirke fra Randers, rundvisning.
19. sept. kl. 14.30 Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

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

Bibelcampingen 2017:

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

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

Sarons Slette byder velkommen til:
Årsmøde og 

generalforsamling:
Lørdag d. 22. april 2017

Generalforsamling kl. 13.00
Årsmøde kl 14.30

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

Ferie & Rejser

Barcelona
Besøg den internationale storby med noget for enhver 
smag. Små spændende butikker, stormagasiner, kul-
turhistorie, spændende seværdigheder, fantastiske 
udsigter, lækker mad, sport, lune aftener, middelal-
derkvarter og moderne områder. Vi bor på et centralt 
beliggende hotel i Barcelona og tager med metro eller 
går rundt i byen.

Læs mere om rejsen på 
www.felixrejser.dk/barcelona
eller ring på 7592 2022

30. juni - 7. juli

Rejseledere: Tove og 
Leif Bay Østermark, 
Vejle

Tilmelding inden d. 22.3. Herefter forhør om plads.
OBS: Rejsen er for 25-60 årige singler. Er du over 60 
år – forhør om plads.

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

Lørdag 1/4   Kl. 19.00: Lekardal / David Hansen
Søndag 2/4  Kl. 10.30 & kl. 19.00: Lekardal / David Hansen 

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

Søndag d. 26/3 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA: Gud kan bruge dig
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Stillinger

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

KA HOVEDORGANISATION 
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV, Tlf.: 82 132 132, www.ka.dk

Juridisk konsulent
til rådgivning inden for 
ansættelses- og arbejdsret
Vi søger en juridisk kon-
sulent med tiltrædelse 
snarest muligt. Du bliver 
ansat i Hovedorganisa-
tionen for KA og KA Pleje 
og skal på det ansættelses-
retlige område arbejde 
for at gøre livet lettere for 
begge organisationers 
medlemmer.

Opgaverne

Vi forventer, at du

KA HOVEDORGANISATION 
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV, Tlf.: 82 132 132, www.ka.dk

Vi søger en HR-konsulent 
i et vikariat på 1 år og 
med tiltrædelse snarest 
muligt. Du bliver ansat i 
Hovedorganisationen for 
KA og KA Pleje og skal 
på HR-området arbejde 
for at gøre livet lettere for 
begge organisationers 
medlemmer.

Opgaverne
Dine opgaver kommer til at bestå i at rådgive, vejlede og under-
støtte medlemsvirksomhederne generelt på HR-området med 
særlig fokus på arbejdsmiljø og APV.
Du skal gennem besøg hos medlemsvirksomhederne synliggøre 
HR-afdelingens kompetencer og produkter samt bidrage til 
nyhedsbreve og artikler.

Vi forventer, at du
-  har en relevant uddannelse eller tilsvarende erfaring
-  har viden og erfaring med arbejdsmiljøområdet kombineret 

med bred HR-viden
-  har forståelse for arbejdsgiversituationen og 

smv-virksomheders forhold
-  kan arbejde selvstændigt
-  kan kommunikere klart med folk på alle niveauer, 

både i skrift, tale og som formidler
-  er positiv og tillidsvækkende
-  er serviceminded og fleksibel
-  har gode samarbejdsevner, fordi du kan “læse” mennesker 

og vække deres tillid

Stillingen som HR-konsulent er på 37 timer pr. uge med flek-
sibel arbejdstid. Stillingen er et barselsvikariat på 1 år – og med 
mulighed for efterfølgende ansættelse. Du skal samarbejde med 
13 dygtige kollegaer, der er dedikeret til at yde den bedste 
rådgivning til 900 medlemsvirksomheder.

HR-afdelingen er nyetableret med henblik på at servicere 
medlemsvirksomheder i hele landet. Ambitionen er at udvikle 
og tilbyde HR-ressourcer og -produkter, der giver medlemmerne 
mere tid og frihed til at drive deres virksomhed.

Arbejdsmiljøet er uformelt, humoristisk og præget af et positivt 
kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker 
har lige stor værdi – og har krav på at blive mødt med tillid, 
respekt og oprigtig interesse.

Har du spørgsmål til stillingen som HR-konsulent, er du 
velkommen til at kontakte direktør Karsten Høgild på tlf. 
82 132 101. Send din ansøgning med relevant dokumentation 
på mail til: karsten@ka.dk.

Vi indkalder løbende til samtale – og ansætter, 
når den rette kandidat melder sig.

Debat

”Himlen er virkelig. Helvede 
ligeså”, er titlen på den kendte 
profet Vassula Rydéns biografi ske 
bog, anmeldt i Udfordringen uge 
10. Da jeg nu har læst bogen 
og fordi anmelder Kirsten Krogh 
finder Vassulas beskrivelse af 
Skærsilden provokerende, måske 
tvivlsom, for os protestanter, vil 
jeg til bogens titel gerne tilføje: 
”Skærsilden er også virkelig”.

Altså mener jeg som protestant 
ikke, vi bør strides med katolikker 
om Skærsilden. For det katolske 
syn på himmel, helvede, skærsild, 
synd og skyld er faktisk mere 
Luthersk end nutidig protestan-
tisk lære.

I bogen ser Vassula i et syn 
den Skærsild, som Luther ingen-
lunde afskaffede. (Han afskaffede 
fi nansielt afl ad som erstatning for 
det skriftemål, som enkelte folke-
kirker heldigvis genindfører).  Hun 
fortæller, at lige udenfor Helvedes 
port er den nederste Skærsild, 
hvorfra sjælen i takt med sin so-

Skærsilden

ning kun kan stige opad. Altså er 
Skærsilden ikke Helvedes, men 
Himlens forgård (jødernes Tempel 
havde jo også en forgård).

Altså er Nåden også virksom i 
Skærsilden, men bundet til soning 
ikke til den tilgivelse, de levende 
skænkes. Derfor ser Vassula de 

afdøde sjæle myldre om sig og 
trygle om forbøn. Hun genkender 
afdøde, der i levende live gjorde 
hende ondt, og de beder hende 
tilgive deres synder, så de ikke 
skal sone disse og bruge ekstra 
tid i Skærsilden. – En fi n bibelsk 
iagttagelse over Matt. 5,22-26, 
hvor Jesus præcist forbinder det 
denne- og det hinsidige med sin 
formaning om at forlige os her på 
jord, for at vi ikke skal kastes i 
fængsel (Skærsild) og først slippe 
ud, når sidste øre er betalt.

Lignelsen om den rige mand 
og Lazarus (Luk.16,19) handler 
også om Skærsild. Abraham hører 
hverken den rige mands bøn om 
vand eller ønsket om at advare de 
5 levende brødre (lidt medfølelse 
har den rige altså). Spørgsmålet 
er, om Abraham lytter, hvis de 5 
brødre bad for deres afdøde? – I 
så fald ville der endog være for-
bindelse til Skærsilden.

ERNST JESSEN

TORVEGADE 19A

6800 VARDE

 

Vassula fortæller i sin bog om et 
syn der handler om skærsilden.

Leder af økonomiafdeling
Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing søger en ny 
ansvarlig for skolens regnskabs- og økonomifunk  on 
 l ansæ  else 1. juni 2017.

Opgaverne dækker økonomiområdet bredt og er 
meget hands-on.
S  llingen er på 80-100% og kan i nogen grad  lpasses 
den rig  ge ansøger. 
Se fyldigt s  llingsopslag på 
www.kristne-gym.dk

Ansøgningsfrist: 18. april 2017

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

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

Bogsalg

Stillinger

Indryk en 
stillingsannonce 

i Udfordringen

Ring 7356 1506

Avisen 
udkommer 

hver søndag!

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 
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Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor

mellem kl. 10:00 
og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - 
Tast 1 for 

abonnement

Stillingsannoncer

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. 

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

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

PÅRUPLEJREN søger bestyrerpar
Påruplejren, der ligger på den jyske hede mellem Herning og 
Silkeborg, søger pr. 1. oktober 2017 et nyt bestyrerpar. Har 
du og din ægtefælle lyst til at bo i naturskønne omgivelser, 
sørge for at holde lejren og området omkring den i god stand 
og være værter for de mange forskellige gæster, der kommer 
forbi i løbet af året, er dette måske noget for jer. 

PÅRUPLEJREN benyttes til weekend- og ugelejre af børne- 
og ungdomsorganisationer, institutioner, kirker og familier.
Lejren ligger på en 15 tønder land stor grund med mange 
forskellige aktivitetsmuligheder, så som teltplads, fodbold-
bane, bålpladser, svævebane m.m. Lejrbygningerne og selve 
beboelsen ”Landlyst” ligger med god afstand til hinanden.

Opgaven:
• Administrativt består jobbet af kontakt med lejerne (booking), ud-

færdigelse af lejekontrakter, fakturering, betaling af regninger via 
netbank, bogføre regnskabet i C5 samt møder med lejrudvalget.

• Vedligeholdelse af bygninger (lejren og bestyrerbolig), af skov, 
græsslåning og nye tiltag og forbedringer.

• Rengøring og/eller organisering af rengøring. Man kan tjene 
pengene selv om ønskeligt. 

 Vore forventninger til jer:
• Udadvendte og åbne af natur, friske, smilende, venlige og imø-

dekommende.
• Har praktisk ”gå på mod” og fl air for administration. Kendskab 

til C5 vil være fi nt.

 Vi tilbyder:
• frie og gode arbejdsforhold
• løn (deltid) 30 timer pr. måned + løn for evt. rengøring
• virkelig billig husleje
• et godt samarbejde med lejrudvalget 

Påruplejrens adresse er: Silkeborgvej 19, 7442 Engesvang

Se mere om lejren på: paaruplejren.dk

Mere info om jobbet kan fås ved henvendelse til lejrens for-
mand, hvortil ansøgning også sendes: Lejrudvalgsformand Jan 
Jakobsen - mobil 26 44 49 23 - e-mail: lyngholmjan@gmail.com

Ansøgningsfrist 1. maj 2017

Vi søger ny børnehaveklasseleder 
 
Ølgod Kristne Friskole søger en pædagog/lærer pr. 1. august 2017, som 
kan være med til at give eleverne i 0. klasse en god skolestart.  
Stillingen er på ca. 90 %. 
 
Vi tilbyder: 
Ølgod Kristne Friskole er en skole beliggende lidt uden for Ølgod med udsigt til 
marker. Vi tilbyder et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. Du kan forberede dig, hvor du vil. 
Vi har ikke heldagsskole. Vi prioriterer kvalitet, arbejdsglæde og stor indflydelse på 
egen hverdag meget højt. 
 
Vi er en nyere skole, som er i gang med 5. skoleår og vi har 90 elever. Vi har det godt 
på tværs af alder og alle kender hinanden. Personalegruppen består af 14 dygtige og 
engagerede medarbejdere, som har masser af humor. 
 
Vi søger: 
En uddannet pædagog/lærer, der har særlig interesse i at være med til at lære eleverne 
at gå i skole. En imødekommende og tillidsvækkende person, som arbejder aktivt for 
elevernes faglige og sociale udvikling og har øje for trivsel. 
 
Du brænder for høj faglighed, bidrager med energi til undervisningen og har blik for 
det enkelte menneske. Du skal kunne identificere dig med skolens værdigrundlag og 
aktivt arbejde for dette.  
 
Du er positiv og faglig dygtig  
Du kan sammentænke leg og læring 
Du er struktureret, målrettet og fleksibel 
Du er bestemt i din klasseledelse, som giver et godt læringsmiljø 
Du har et tålmodigt, åbent og imødekommende sind 
Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed 
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation. 
 
Send din ansøgning elektronisk senest mandag den 3. april 2017 kl. 12.00. 
Vi forventer at afholde samtaler den 5. april om eftermiddagen. 
 
Skoleleder Jette Lindal Klemmensen 
Ølgod Kristne Friskole 
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod 
Tlf: 7077 7035 jk@okrif.dk    www.økf.dk 

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag!
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
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. 
Sendes også mandag kl. 8.30 og 
lørdag kl. 8.30.

Tirsdag 21/3
19:05 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (2:6)
”Skabelsen”. 

20:00 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (3:6)
”Fri os fra det onde”
Amerikansk eksistensprogram 
fra 2015. Hvorfor fi ndes det onde, 
og hvor kommer det fra? Morgan 
Freeman taler med en seriemorder 
og en tidligere nynazist om deres
ondskab. Han undersøger også de 
gamle ægypteres tro på, at hvad 
man gør i dette liv får betydning for 
det næste. Sendes også onsdag kl. 
22.00 og søndag kl. 17.50.

Onsdag 22/3
22:50 Biblens gåder - Babels-
tårnet. Tysk dokumentar fra 2015. 
Ifølge Det Gamle Testamente er 
Babelstårnet et fi rkantet tårn, som 
menneskeheden bygger i Babylon 
for at nå helt op til himlen. Men Her-
ren beslutter at forvirre menneske-
ne og sende dem ud i verden med 
hvert sit sprog. De fl este mener, 
at historien om Babelstårnet er en 
myte, men ikke den kontroversielle 
engelske ægyptolog David Rohl. 
Sendes også søndag kl. 17.00.

Lørdag 25/3
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 26/3
14:00 Gudstjeneste fra Alders-
lyst kirke i Silkeborg
På en af Sven Havsteen-Mikkel-
sens ruder i kirken ser man to or-
dentlige brød med de karakteristi-
ske snit i overfl aden sammen med 
en klase druer. Midfaste søndag 
handler det om brød. Sognepræst 
Marianne Hedemann  Andreassen 
er liturg og prædikant. Organist 
Stephan Mohr står sammen med 
Susanne Klausen på fløjte og 
kirkens kor for musikken. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Radio 

Søndag 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)

Mandag 20/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 21/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Anders Laugesen får besøg i 
skurvogen til en snak og liv og 
tro. (Sendes også torsdag 20.30 
og søndag 6.30).

Onsdag 22/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 14.03 
og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 23/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 24/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 25/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 26/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Garnisons Kirke, Københavns Stift. 
Midfaste. Medvirkende:  
Prædikant: Claus Oldenburg
Organist: Hans Westenholz
21.03 Tidsånd (P1)

Natasha Ivanova (yderst til venstre) lægger i ”Danmarks modig-
ste” ikke skjul på, at hun er ”en Jesus følger”. 

Af Steen Jensen

Kan du huske Natasha Ivanova, 
som Udfordringen havde en 
portrætartikel om i efteråret? 
Hun gav for 2-3 år siden sit liv 
til Jesus, men brænder også 
for parkour-sporten og for sit 
arbejde blandt børn og unge.

30-årige Natasha er blandt de 
16 deltagere i TV3´s nye reality-tv 
satsning ”Danmarks modigste”, 
som havde premiere i mandags.

I programmet lægger Natasha 
ikke det fjerneste skjul på, hvad 
hun brænder allermest for: Jesus.

Hun stiller op i Jesus t-shirt og 
med Jesus-kasket, og forud for 
premieren sagde hun, at det var 
Jesus, der havde fået hende til 
at melde sig.

- Og når han kalder, giver han 
mig også styrke til at overkomme 
det, sagde Natasha ved præsen-
tationen af programmet.

Hun blev kristen for to et halv 
år siden. Forinden var gået en 
masse år med gymnastik og 
parkour-sport, men også perioder 
med bl.a. stress og angst. 

Natasha, der er født i Rusland, 
men voksede op i Køge, blev i 
forbindelse med en parkour-rejse 
døbt i en kirke i Los Angeles, og 

siden har hun brændt for at få det 
gode budskab ud. 

Programmet ”Danmarks mo-
digste” sendes hver mandag kl. 
20 på TV3 i 10 uger frem.

Med Jakob Kjeldbjerg i spidsen 
udfordres de 16 helt almindelige 
danskere i grænseoverskridende 
holdkampe, hvor de står ansigt til 
ansigt med deres egen frygt.

Deltagerne kommer ud for 
alvorlige prøvelser, som kun de 
modigste holder til, bl.a. biluheld, 
voldsomme højder og fastspæn-
ding under vand.

Vinderen af reality-programmet 
får en præmie på en halv million 
kroner.

Natasha er ny reality-stjerne
Stiller op i TV3’s ”Danmarks modigste”, som sendes hver mandag aften.

Overnaturligt, undervisning
og lovsang på GOD TV
På GOD TV fi nder du hver uge 
et stort udvalg af trosstyrkende 
programmer, når den kristne 
TV kanal sender sine faste ud-
sendelser med undervisning, 
talkshows,  reportager fra kon-
ferencer og meget mere.

I udsendelsen ’Sid Roth’s It’s 
supernatural’ har programvært 
Sid Roth en gæst i studiet, som 
har haft en overnaturlig oplevelse. 
Programmet startede tilbage i 
1996. Visioen er at sprede evan-
geliet og opmuntre kristne i deres 
tro. Se Sid Roth  mandag, onsdag 
og torsdag kl. 9.00.

Derek Prince er en respekteret 
og anerkendt bibellærer og har 
gennem årene udgivet adskillige 
bøger og undervisningsmateriale. 
Han døde i 2003, men mange af 
hans undervisningslektioner er 
optaget på video. Hans under-
visning sendes fl ere gange om 
ugen, find programoversigt på 
www.god.tv

Søndage kl. 10.00 sender GOD 
TV fra Hillsong Church, Sydney, 
Australien. Kirken er kendt ver-
den over for sin lovsang. Deres 
sange er oversat til mange sprog 
og synges over hele verden. 
Grundlægger og præst i Hillsong 
Church Brian Houston prædiker 
ved gudtjenesten ”down under”.

Se GOD TV via en app til 
iPhone, iPad eller Android eller 

I programmet ’Sid Roth’s It’s supernatural’ fortæller forskel-
lige gæster om deres overnaturlige oplevelser.

Derek Prince’s undervisning sendes fl ere gange om ugen på 
GOD TV. Hans bøger og undervisning er oversat til mange 
sprog. På dansk fi ndes foreløbig 12 bøger. 

på www.god.tv. GOD TV fi ndes 
desuden i alle Viasats program-

pakker og i mange bredbånds- og 
kabelnet.                          Lisbeth

Natasha er en erfaren 
parkour-atlet og bruger bl.a. 
sporten i sit arbejde med børn 
og unge. 



22 . UNG Udfordringen søndag den 19. marts 2017
Ung Udfordring t

Du har brugt metermål i stedet for alen, da du byg-
gede døren, ikke sandt?

Musik
TJEK

K
unstner: D

avid D
unn  -  Titel: Yellow

 B
alloons  -  G

enre: Pop/G
ospel  -  D

ow
nload

: itunes - P
ris: 69 kr. Hvis man vil nå at opleve go-

spelmusicalen OPSTANDEN 
får man chancen den 2. april i 
Sønderjyllandshallen.

De sidste to år har Gospel-
Roots og GospelTeens fra Aaben-
raa landet over begejstret pub-
likum med deres påskegospel-
musical OPSTANDEN. Korene 
har været hele Jylland rundt, 
optrådt for skolerne i Haderslev 
og Aabenraa Kommune og skal i 
år endda til Sjælland for at bringe 
påskeberetningen til live. 

Men det er ved at være sidste 
chance, hvis man vil opleve 
korenes helt egen fortolkning af 
påskeberetningens begivenhe-
der, for næste år er OPSTANDEN 
lagt på hylden til fordel for et helt 
nyt projekt.

Viser påskens storhed
- Vi har med påskemusicalen 

villet genoplive en gammel tra-
dition, som går mange hundrede 
år tilbage, og hvor man i kirken 
op mod påske dramatiserede 
påskeberetningen ved at lade 

præst, korddegn m.m. læse tek-
sten op fra Biblen, afl øst af kor- og 
solosang på udvalgte steder i 
passionen. 

Denne tradition er gået tabt 
i den lutherske folkekirke, men 
vi oplever, at rigtig mange men-
nesker har stor glæde af at få 
præsenteret påskeberetningen 
med drama, musik, koreografi  og 
solosang. 

Det giver en helt anden for-
ståelse af storheden i historien, 

fortæller komponisten bag stykket 
Torben S. Callesen. ”Men nu har vi 
haft påskesangene på repertoiret 
de sidste fem år, så næste år 
skal der ske noget nyt, også for 
korenes skyld.”

Program 2017
Vil man se eller gense påske-

musicalen, har offentligheden 
mulighed for at se stykket for 
sidste gang i en årrække lør-
dag d. 25. marts kl. 19.00 på 
Skovbo Efterskole samt d. 2. 
april kl.13.00 ved GospelRoots 
og GospelSpirer og kl. 16.00 
ved GospelTeens i Sønderjyl-
landshallen. 

Derudover har korene sat hele 
Aabenraa Kommunes skoler 
stævne d. 3.-4. april ved fire 
OPSTANDEN koncerter, hvor 
GospelFamily håber på fuldt hus.

OPSTANDEN 
fortsætter lidt endnu

Den populære påskemusical kan også høres i år. Næste år kommer der en ny.
Gospelkorene fra Aabenraa 
har i to år opført påskemusi-
calen OPSTANDEN for både 
skoleelever og mange andre i 
både Jylland og på Sjælland.

”Mit navn er “I Wanna Go Back”, men jeg bliver ofte 
kaldt for 5, eller femmeren. Jeg er én blandt ni andre. 
Jeg er sådan lidt nostalgisk. 

Tænker tit på, at alt var bedre dengang. Dengang hvor alt 
synes mere simpelt. Inden jeg lærte så meget. Da verden 
ikke var besværlig. Hvor alt syntes muligt. Hvor livet var 
fyldt med liv og lys. Hvor mine børnesange satte verden i 
system og min tro på plads. 

Måske er jeg ikke kun nostalgisk, jeg er nok også lidt 
bittersød. Men heldigvis er jeg ikke alene. Jeg har jo også 
“I Don’t Have To Worry”, hun hedder også Fire/4.

Hun er mere tillidsfuld end mig. Hun er god til at huske 
de erfaringer, hun eller andre har gjort sig. Hun er vild 
med historier, og hun ved, at de hjælper hende, når hun 
er i tvivl eller bange. Så minder hun altid sig selv og alle, 
som vil høre på hende, om historierne. Dem om Moses, 
David eller Daniels venner, disse historier bringer tryghed 
og tillid. 4 er god at være sammen med, man bliver tit tryg 
i hendes selskab. 

Du skal også lige høre om Ni/9, som hedder “Vacation”. 
Han er en, som alt for tit har travlt. Men han er helt vildt 
god til ferie, til at slappe af og bare gå ind i freden. Han 
kan på en særlig måde gøre opmærksom på vigtigheden 
af ferie og restitution.

Men du bør faktisk møde os alle sammen, og ikke kun 
os tre. Men hvis du får fat i vores far David Dunn, så kan 
du høre os alle ti, på albummet “Yellow Balloons”. Vi er 
faktisk værd at møde allesammen. Jeg håber, vi høres ved!”

Torben Schmidt

Inspireret af
det evige liv 



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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”Exit Evolution”, 
176 sider, 198 kr. 

Bestil på
www.Hosianna.dk

Første oplag er udsolgt af Karsten Pultz bog ”Exit Evolution – Hvorfor 
evolutionsteorien ikke holder - og hvorfor det har betydning.” 

Bogen giver en forståelig oversigt over evolutionsteoriens svagheder i forhold til nyere 
videnskabelige opdagelser af intelligent design. Et nyt oplag er nu trykt, og bogen 

kan igen bestilles på netboghandlen www.Hosianna.dk for 198 kr. 

Spørgsmål: Jeg synes, der er 
en stor sammenhæng mellem 
en almægtig Gud som skaber 
og det menneskesyn, vi prak-
tiserer som samfund. Hvordan 
vil darwinismen forklare det 
menneskesyn, vi praktiserer 
som samfund? Mvh. Arne

Arnes spørgsmål går på den 
uoverensstemmelse, som synes 
at være mellem Darwins idé om 
”den stærkestes overlevelse” og 
den næstekærlighed, tillid og 
respekt for medmennesket, som 
præger vores samfund. 

Den måde, der tages hånd om 
svage og udsatte i samfundet 
på, tyder på en grundlæggende 
anderledes adfærd hos men-
nesker, både troende og ikke 
troende, end den, man skulle 
forvente, hvis livet kun handlede 
om overlevelse.

Næstekærlighed: gavnlig 
for artens overlevelse

Darwinisterne har her en tilsy-
neladende skudsikker påstand. 
I evolutionssammenhæng er al 
adfærd et produkt af tilpasning. 

Det betyder, at selvopofrende 
og kærlig adfærd bortforklares 
som egenskaber, som førte til vor 
arts overlevelse. 

Man hører evolutionsbiologer 
tale om, at menneskets evne til 
at samarbejde sikrede artens 
succes. 

Evolutionspsykologer forklarer 
tro, religion, næstekærlighed etc. 
som tilfældigt opståede egenska-
ber, der viste sig at være gavnlige 
for artens overlevelse, og de 

har på den måde en plausibel 
forklaring på, hvorfor vi besid-
der moral og generelt behandler 
hinanden godt.

Moral er ’tilpasning’
Når jeg siger, at darwinisterne 

har en tilsyneladende skudsik-
kert påstand, er det fordi, det er 
svært at tilbagevise den uden at 
begive sig ud i ret komplicerede 
fi losofi ske betragtninger. 

Darwinisternes påstand er 
letforståelig og kan formuleres 
superkort, nemlig: moral er en 
tilpasning. 

At forklare, hvorfor det ikke 
holder vand, er mere kompliceret, 
og jeg har i superkoncentreret 
form været nødt til at bruge hele 
7 sider i min bog, Exit Evolution, 
på tilbagevisningen af denne 
påstand. Her kommer et sam-
mendrag – hold godt fast!

Videnskab er også 
gavnlig tilpasning

I evolutionen forklares al men-
neskelig aktivitet, adfærd og 
tænkning med, at de er tilfældigt 
opståede egenskaber, som viste 
sig at have en overlevelsesmæs-
sig fordel. 

Problemet for darwinisterne 
ligger imidlertid i, at de fritager 
videnskab, herunder evolution, 
fra at blive betragtet som en 
tilpasning. De hævder, at tro, 
moral osv. er tilfældigt opstå-
ede egenskaber, som sikrede 
overlevelse – de (tro, moral osv.) 
kan derfor ikke indeholde nogen 
sandhedsværdi. 

Man glemmer imidlertid, at 

videnskab, og dermed også evo-
lution, så også blot bør betragtes 
som gavnlige tilpasninger uden 
egentlig sandhedsværdi. Man 
kan fx ikke hævde, at troen på 
Gud er en tilpasning, og samtidig 
hævde, at troen på videnskab og 
evolution ikke er en tilpasning.

Evolutionsteorien 
skyder sig selv i foden

Er evolutionsteorien sand, 
er alt tankegods en gavnlig til-
pasning, som har ledt til artens 
overlevelse, og evolutionsteorien, 
som jo også er tankegods, er så 
naturligvis på lige fod med alt 
andet tankegods ligeledes blot 
en tilpasning og kan som sådan 
ikke have nogen sandhedsværdi. ’

Hermed skyder evolutions-
teorien sig selv i foden, for hvis 
den er sand, kan vi samtidig ikke 
hævde, at den er sand. Evolu-
tionsteoriens indre logik går til 
grunde, hvis man udsætter den 
for dissektion med dens egen 
skalpel.

Darwinisterne hævder, at mo-
ral og medmenneskelighed blot 
er tankegods, som er tilfældigt 
opståede tilpasninger. 

Grunden til, at deres argument 
er ugyldigt, er, at de vil være nødt 
til at underkaste selve troen på 
evolution samme analyse, for 
så at opdage, at denne tro også 
nødvendigvis må være en tilfæl-
dig opstået egenskab, som har 
sikret overlevelse.  

Hvordan forklarer 
darwinismen 
næstekærlighed?

I evolutionssammenhæng er al adfærd et produkt af tilpasning. Det gælder fx. moral, tro og medmenneske-
lighed. Men hvad sker der så med troen på evolutionsteorien, spørger Karsten Pultz.

Nyt oplag af afslørende bog

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske processer?
• Kan tilfældig mutation producere ny genetisk information?
• Deler vi 98% DNA med Chimpansen, og har vi en fælles forfader?
• Er fossiler virkelig bevis for, at evolution har fundet sted?
• Er evolutionsteorien overhovedet videnskab...?

Er dette  muligt?

Karsten Pultz svarer i bogen ”Exit Evolu-
tion” på disse og mange andre spørgsmål 
om evolution. Han viderebringer klare 
videnskabelige facts, som forties i under-
visningssystemet og medierne. 

Forfatteren introducerer også læseren til 
Intelligent Design (ID). Det er en konkur-
rerende hypotese til evolutionsteorien, som 
gennem traditionel forskning fastslår, at 
visse egenskaber ved liv bedst lader sig for-
klare med en intelligens som årsag.
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Udfordringen udgiver en 
udadvendt påskeavis allerede 
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mesøndag. 

Avisen vil bl.a. fortælle på-
skens begivender i fi lm-billeder, 
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om jøder og muslimer, som be-
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unge, der tror, brevkasse og le-
der 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 bestilling af mindst 10 
koster de kun 3 kr. stk. Portoen 
er kun 29 kr. uanset antal.

Aviserne kan bestilles nu 
på Udfordringens webbutik: Ho-
sianna.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

(12/2017)

Hvem var den irske 
helgen med trekløver?
Den 17. marts hvert år fejrer irerne Skt. Patrick. 

 Det fortælles, at Sankt Patrick (390-461 e.Kr.) 
brugte en trekløver, når han skulle undervise 
de hedenske irere om treenigheden. Han 
fortalte dem, at Fader, Søn og Helligånd er 
ligesom bladene på en trekløver, dvs. både 
tre og en. Irerne tog imod den kristne tro, og 
trekløveren er nu Irlands nationalsymbol.

Som 16-årig blev den engelske Patrick 
bortført af irske sørøvere. De tog ham 
med til Irland, hvor han de næste seks 
år kom til at leve som slave. Men det 
førte også til et åndeligt gennembrud.

- Jeg havde vendt mit hjerte bort fra 
Gud og fortjente den skæbne, der ramte 
mig, skrev han senere i sin selvbiografi .

Patrick lærte sig irsk, før det lykkedes 
ham at fl ygte med et skib i 412. Han 
fortæller, at Gud i et syn viste ham vej til 
friheden og familien i England. 

Efter at have læst teologi så han en 
dag i et syn en irsk mand, som kaldte 
ham tilbage til Irland. Patrick oplevede 
det som Guds kald til at drive kristen mis-
sion blandt de hedenske irere. Han rejste 
derfor tilbage som ordineret biskop.

Døbte 120.000 irere
Irland havde mange hedenske druider 

- men også et vist kendskab til kristen-
dommen gennem nordafrikanske mun-
ke, der havde besøgt landet i 200-tallet. 

Det fi k stor betydning, at syv småkon-
ger blev døbt, og gennem Patricks mis-
sion overtog kristne klostre nu druider-
nes åndelige rolle. Den nye tro bredte 
sig, så der blev en nationalkirke, og 
ingen missionærer led martyrdøden i 
Irland. 

Det menes, at Patrick har døbt 
120.000 og plantet 300 kirker i landet. 
Irland blev det mest aktive missionsland 
i Europa frem til middelalderen.

Bønnens mand
Patrick var kendt for at bede meget, og  

han har formuleret den bøn, som kaldes 
Skt. Patricks brynje. Han døde den 17. 
marts 461 og er blevet regnet for helgen 
siden 600-tallet, selv om han aldrig er 
blevet helgenkåret offi cielt af paven. 

Nu fejres hans dødsdag som Irlands 
nationaldag med parader af folk i grønt 
og orange, musik og øl. Trekløveren, det 
nationale symbol for Irland, stammer fra 
en af legenderne om den hellige Patrick.

Bodil

Det rigtige lys
Da vi for cirka femten år siden købte vores hus, var der 
indbyggede spots i loftet på badeværelset. Der var knald 
på lyset, men også på strømforbruget, så efterhånden som 
spotpærerne gav op, blev de skiftet ud med langt mere ener-
givenlige LED pærer. 

Jeg kan godt huske, at vi lige i starten beklagede os lidt over det 
manglende lys, men vi vænnede os hurtigt til det, og helt ærligt 
er spejlbilledet ofte lidt mere nådigt i en blød gullig belysning, end 
under fem skarpe 40 Watts spotpærer. Enkelte gange, når frisør-
saksen skulle afkorte noget drengehår, var jeg nød til at hente en 
ekstra lampe til forstærkning, men den kom hurtigt på plads, når 
jobbet var klaret.

Der kom en tid for nylig, hvor vi måtte se i øjnene, at vi vist blev 
nød til at indtænke en ny løsning for belysningen, og sådan en 
smart LED-diodekæde, blev klistret fast på væggen.

Før jeg satte den op, havde jeg fejet loftet og rengjort væggene, 
og jeg syntes selv, der så rent og pænt ud...INDTIL jeg tændte 
den nye kæde. Nu har den hængt der tre uger, og jeg har ALDRIG 
gjort så meget rent på et badeværelse som i de uger. Den ”smarte” 
lyskæde afslører straks hver en kalkrende på fl iserne, hvert et 
spindelvæv på loftet, eller en gul fuge i bruseren, og sikke et chok 
man kan få af at kigge sig i spejlet.

Mens jeg stod og fi losoferede over det, kom jeg til at tænke på 
en fantasyfi lm min teenager-søn lokkede mig til at se forleden. En 
fl ok elvere var sat til at passe et træ, hvis livskraft holdt utallige 
dæmoner fanget. Eleverne havde dog passet træet i så mange 
hundrede år, at de ikke længere troede på magien bag, eller dæ-
monerne under. De havde vænnet sig til den verden de kendte, 
og nægtede at acceptere, at det ikke var den eneste sandhed.

Først da træet visnede, gik det op for dem, at de ikke havde kig-
get på verden i det rigtige lys, ligesom jeg troede mit badeværelse 
var rent, indtil jeg tændte for det rigtige lys, og så de blafrende 
edderkoppespind.

Gad vide hvor meget i vores eget liv og 
verden, vi egentlig ser i det rigtige lys.

Vibeke Binderup
Skolelærer og forfatter til 

bl.a.fantasy-serien: Evnen
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