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Fuldt hus til Berntsen på Færøerne
600 kom til helbredelsesmøde arrangeret af Indre Mission i KFUM i Klaksvik og 560 i Thorshavn. Kendt radio-mand blev helbredt i direkte udsendelse. 

Over tusind færinger var til møde med Hans Berntsen. Her er 560 samlet onsdag i Oasen i Thorshavn. Mange blev helbredt, og mange tog imod Jesus. – I en direkte radioudsendelse 
”Godmorgen Færøerne” på statens radio skete der en helbredelse af en kendt radiomand, som havde problemer med knæet. Også færøsk tv optog møderne til en senere udsendelse.
Til venstre ses Turid Brend og Johanne Christiansen, som tog initiativ til også at organisere møder i Indre Mission og KFUM i Viderø og Klaksvik, hvor henholdsvis 250 og 600 deltog.

- Jeg har nu 30 gange været på 
Færøerne, men jeg har aldrig 
oplevet en åbenhed som denne 
gang, siger Hans Berntsen i 
mobilen fra de nordatlantiske 
øer til Udfordringen.

Helbredelsesprædikant Hans 
Berntsen plejer at blive inviteret 
af frikirker, men denne gang 
blev han også inviteret til at tale i 
Indre Mission i KFUM-bygningen 

i Klaksvik, samt på Viderø. Der 
kom overraskende ca. 600 i 
Klaksvik! Der var kun plads til 375 
i salen, så de øvrige måtte sidde 
i andre lokaler. Også i det småt 
befolkede Viderø mødte 250 op. 

På denne tur holdt Berntsen 
først to møder på Suderø og 
derefter et møde på Viderø, så to 
møder i Klaksvik, det andet var 
i Soli Deo Gloria, og endelig et 
møde i hovedstaden Thorshavn.

- Færinger er jo ikke nogen, der 
er så lette at bevæge. Så tidligere 
har det været næsten umuligt at 
få folk til at reagere, når jeg havde 
et kundskabsord om en syg. Det 
var som regel først bagefter, jeg 
fi k at vide, at det passede. 

Men på disse møder har jeg 
oplevet en ny åbenhed, og rigtig 
mange kirkefremmede. 

Og der var vel 50 i aftes, der 
rakte hånden op, da jeg opfor-

drede til at tage imod Jesus i 
hjertet, fortæller Hans Berntsen.

To kvinder tog initiativ
Når Berntsen denne gang 

blev inviteret til at tale i IM-regi, 
skyldtes det især Thurid Brend, 
som sammen med Johanna Cri-
stiansen fi k arrangeret møderne 
i Klaksvik og på Viderø.

Thurid har tidligere sammen 
med sin mand Snorri været ud-

sendt til Mali af Mission Afrika.
Hjemvendt til Færøerne boede 

de først i Thorshavn, men fl yt-
tede så til Viderø, hvor Thurid 
kommer fra. 

- Jeg havde det ikke så godt og 
gik derfor hjemme. Jeg begyndte 
at søge på internettet og YouTube 
og så bl.a. nogle klip med Hans 
Berntsen, fortæller hun. 

- Jeg følte, at vi havde brug for  
at opleve Guds kraft, og invite-

rede Berntsen uden at tænke på, 
om det kunne lade sig gøre. Han 
svarede, at han skulle til Færø-
erne, og at vi kunne få et møde 
den 18. marts! fortæller Thurid, 
som straks ringede til sin veninde 
Johanna i Klaksvik. 

Sammen begyndte de to kvin-
der at undersøge, hvor der kunne 
holdes et møde. 
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i marts: vrede
Kodeordet for marts gælder til mandag 3/4 kl. 9.

Nordmand tilbage i Danmisson
 Arngeir Langås (47) er d. 1. februar til-
trådt som fagkonsulent for kirkeudvik-
ling i Danmission. Hans hovedopgave 
bliver at styrke samarbejdet med de 
kristne kirker ude i verden, kirkernes 
udvikling og omsorgsarbejde. 

I 2001 var Arngeir Langås og hans 
kone Dorthe Davidsen Danmissions 
udsendinge til ø-gruppen Zanzibar. De 
arbejdede  med at udvikle gode kristne-
muslimske relationer. Som præst i den 
lutherske kirke fi k Arngeir Langås etab-
leret et samarbejde med de katolske og anglikanske kirker og den 
muslimske mufti. Da parret rejste hjem ni år senere, var syskolen 
Upendo – for kristne og muslimske kvinder – veletableret. Det 
tværreligiøse dialogcenter ’Zanzibar Interfaith Centre’ var indviet, 
og Langås havde også været med til at danne en fredskomité for 
kristne og muslimske ledere.

Arngeir Langås har været partnerkoordinator for kristne-mus-
limske relationer i Mission Afrika, hvor han blev ansat, da familien 
kom hjem fra Zanzibar i 2010. Fra 2012 har han skrevet på et ph.d.-
projekt om kristne-muslimske relationer på den østafrikanske ø.

Arngeir Langås er søn af norske missionærer på Madagaskar. 
Han blev teologisk kandidat i 1997, læste praktisk pædagogik og 
fl yttede til Danmark i 1998, da han blev gift med danske Dorthe 
Davidsen. Parret bor med deres to børn i Voel ved Silkeborg, men 
har planer om at fl ytte til Sjælland.

Bodil

Ny event-koordinator 
i Kristelig Handicapforening 
Anne Jerup er ansat som event- og 
sekretariatskoordinator i Kristelig Han-
dicapforening fra 1. maj 2017.

Anne Jerup er 29 år og uddannet 3K 
(Kristendom, Kultur og Kommunikation) 
fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Siden hun 
blev færdig i 2014, har hun bl.a. arbejdet 
som frivilligkoordinator i Kirkens Korshær, 
Aarhus, og været medarbejder på Projekt 
FrivilligLaboratoriet hos Kirkens Korshær 
i samarbejde med Diakonissestiftelsen. 

- Anne Jerup kommer med et stort hjerte for Kristelig Handi-
capforenings sag og har en faglighed og en tilgang til opgaver, 
som passer godt ind i stillingen, som er en kombination af både 
koordinering og udvikling. Samtidig er hun et rummeligt og hjer-
tevarmt menneske med et højt drive og et smittende smil, siger 
landsleder Tove Søgaard. 

- Jeg ønsker med mit liv at være med til at fortælle alle men-
nesker, uanset livssituation, at der er en Gud, som elsker dem, og 
at de har uendelig værdi, siger Anne Jerup.

Bodil

Sømandsmissionen indbyder 
til festlig kommandohejsning 
på skibet Bethel den 3. april kl. 
17 i Hvide Sande.

Før skibene Bethel og Duen 
stævner ud, holder Sømandsmis-
sionen et festligt arrangement 
med tale i Klittens menighedshus 
ved generalsekretær Nicolaj 
Wibe. Også sømandsmissionæ-
rerne Moses Sloth og Leif Ras-
mussen vil fortælle om, hvilken 
betydning skibene har for de 
mange besøgende i de danske 
havne. 

Kl. 19 går man ned på skibene 
ved indsejlingsslusen, inden de 
sejler afsted i aftensolen. 

Start på sommertogt
Anledningen er startfl øjtet på 

sommerens togt med Sømands-
missionens skibe. Duen brugte en 
del af sommeren 2016 på havnen 
i Århus, hvor de mange søfolk fra 
de store krydstogtskibe fandt en 
oase med adgang til internet og 
en snak. Bethel besøgte et hav 
af havne. 

I 2017 besøges også havne 
over hele landet, ligesom besæt-
ningerne på krydstogtsskibene 
i Fredericia og København vil 
kunne nyde godt af enten Duen 
eller Bethel i nærheden af sig.

Gratis kaffe i havnene 
Et besøg er muligt! Tilmed 

gratis. I havn holder Bethel åbent 
skib hver dag – og der er altid 
kaffe på kanden. Skibet sejles 
oftest af frivillige ildsjæle, som 

nyder sømandslivet, men en af 
skipperne er også ansat i Sø-
mandsmissionen som sømands-
missionær. 

Der er altid sømandsmissio-
nærer med rundt, og det er 
derfor også muligt at få en god 
snak med dem. De har tiden og 
roen til at snakke med folk. Og de 
nyder det! 

Sejler med evangeliet
Generalsekretær Nicolaj Wibe 

siger om skibene og sømands-
missionærernes arbejde der: 

”Der sejles meget værdifuldt 
gods rundt på de store ver-

denshave. Men Bethel og Duen 
sejler med det mest værdifulde 
af alt. Intet forsikringsselskab kan 
matche værdien. Bethel og Duen 
sejler med evangeliet. Intet har 
forandret verden så meget som 
det, og intet er mere forandrende 
for et menneske end evangeliet.  

Sømandsmissionens skibe har 
en last ombord, som kan gøre 
mere for mennesker end noget 
andet. Derfor er vores skibe nogle 
af de vigtigste fartøjer på havene.” 

Sømandsmissionen
Sømandsmissionen har sø-

mandshjem i Danmark og Grøn-

land og arbejder bl.a. med at 
fortælle søfolk, fi skere og andre 
mennesker i de maritime miljøer 
om kristendommen. 

Samtidig hjælper organisatio-
nen fx de fremmede søfolk med 
lidt af hvert, når sømandsmis-
sionærerne dagligt går ombord 
på skibe. 

Fra april til september besøger 
Duen og Bethel de danske havne.

Hanne 

To skibe sejler med evangeliet
Der er kommandohejsning på skibet Bethel i Hvide Sande den 3. april.

Den festlige kommandohejsning på Bethel i 2016.

Tonje fi k Omsorgsprisen
”Jeg troede det var fup!”

Tonje Olsen troede, det var fup, 
da der tikkede en mail ind på hen-
des arbejdscomputer, mens hun 
var i aftenvagt. Hun er hjemme-
sygeplejerske med akut funktion 
i Brønderslev Kommune. Ifølge 
mailen havde hun vundet en pris.

Men Tonje var blevet indstillet 
til Omsorgsprisen af kollegerne 
Gitte Mohr, Maria Andreasen og 
Tina Kristensen.

 
Faglighed og omsorg

Om Tonje N. Olsen hedder det 
i beskrivelsen, at hun fremstår 
med en ro og varme. Hun har høj 
faglighed og evnen til at lære fra 
sig gennem åbenhed og dialog.

Hun tør tage en kamp op på en 
professionel måde for borgeren/
patienten med relevante over-
vejelser. Hun drager omsorg for 
patienten som person og følger 
altid arbejdsopgaverne til dørs.

- Tonje er en god sparrings-
partner i aktuelle komplekse 
udfordringer i sygeplejen, hun 
er objektiv og fl eksibel i forhold 
til sygeplejeopgaver og kommer 
med fagligt anvendelige løsnin-
ger, når jeg har brug for hendes 
hjælp, siger en kollega.

Tonje medvirker til et trygt 
arbejdsmiljø, og hun tager hånd 
om patienter og kolleger samt om 
sig selv ved at kunne sige fra og 
vedligeholde egne ressourcer, 
lyder vurderingen.

DKS’ Omsorgspris
Med prisen til Tonje har Dansk 

Kristelig Sygeplejeforening (DKS) 
nu for tredje år i træk uddelt 
Omsorgsprisen. Den går til en 
sygeplejerske, social- og sund-
hedsassistent eller en social- og 
sundhedshjælper, som på en 
særlig måde yder en værdig pleje 
med høj faglighed, medmenne-
skelighed og nærvær. 

To af de ialt 19 kandidater i 
år var fra hjemmesygeplejen i 
Brønderslev. Foruden Tonje Olsen 
blev sygeplejerske Trine Trudslev 
indstillet. 

De to kandidater tog til Diakon-
højskolen i Aarhus, hvor prisen 
blev overrakt den 17. marts på 
en temadag om ”Stress & Tro”. 
De tre sygeplejersker, som havde 
indstillet kandidaterne, tog med – 
sammen med deres stolte leder. 

God påmindelse
”Tak! Det er stort for mig, det 

her!” sagde en tydeligt berørt 
vinder ved overrækkelsen. På 
spørgsmålet om hun tror, prisen 
vil gøre nogen forskel i hendes 
fremtidige sygepleje, svarer hun: 

”At give omsorg i forhold til min 
akut-funktion, at få patienten til at 
føle tryghed i en akut opstået situ-
ation, det opnår jeg ved hurtigt at 
skabe en relation med patient og 
pårørende samt at være tydelig i 

mine faglige begrundelser. Om-
sorgsprisen vil i fremtiden minde 
mig på, hvor vigtigt dette er.” 

Vinderen glæder sig i øvrigt 
over, at det er god reklame for 
Brønderslev Kommune, at to kan-
didater fra samme arbejdsplads 
blev nomineret. ”Det er verdens 
bedste arbejdsplads!” smiler hun.

Tonje Olsen er 32 år og nord-
mand. Hun har fået sin uddan-
nelse i Norge. Under uddannel-
sen var hun i praktik på Hjørring 
Sygehus, hvor hun traf sin mand, 
Peter. Parret bor i Hjørring og har 
to børn: Adam på ni år og Rikke 
på syv.

Grete Schärfe/ Bodil

Dansk Kristelig Sygeplejeforenings pris gik til sygeplejerske fra Hjørring.

Stifter af Dansk-Jødisk Venskab
Christian C. Svendsen er død
Chr. C. Svendsen, der sammen med sin hustru Inge Regitze 
tog initiativ til det arbejde, der idag hedder Dansk-Jødisk 
Venskab, er død. 

Svendsen var fra 1974 redaktør for Kirkeklokkens Forlag, der 
var oprettet af fi nansmanden og gadeevangelisten Thorvald Plum 
i 1888. Kirkeklokken udgav et ugeblad med et oplag på 7.000.

Svendsens oplevede i 70’erne, at Esajas bog kap. 40 ”Trøst, ja 
trøst mit folk!” blev levende for dem som aldrig før. 

De holdt fra 1975 månedlige Israels-bedemøder i deres hjem, 
og gennem bladet Kirkeklokken indsamlede de støtte til Israel. Fra 
1975-80 plantede man 10.000 træer i Kirkeklokkens Skov i Israel. 
I 1976 rejste Inge og Christian til Jerusalem for første gang. Der 
blev holdt en ferielejr på Krogerup højskole ved Humlebæk, og 35 
polske jødiske fl ygtninge deltog gratis. Man begyndte at udsende 
volontører. Da arbejdet voksede, blev foreningen Dansk Jødisk 
Venskab oprettet i 1978 i Inge og Christians hjem i Rødovre. Chr. 
C. Svendsen blev formand. Senere overtog Eva Ravn Møenbak.

Christian Svendsen, der også var lærer på Thomasskolen, 
tilbragte de sidste år på plejehjemmet Engskrænten i Rødovre. 

Henri.
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Udfordringens Udfordringens 

radiomission radiomission 

til muslimertil muslimer  
Du kan give med skattefradrag gennem:

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

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

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Af Tina Varde

Selvomsorg er undervurderet 
af mange kristne, mener Jane 
Bækgård, der har arbejdet som 
psykolog i over 30 år.

– Vores største vanskelighed 
er at holde ordentligt af os selv 
– og at elske os selv, som Gud 
elsker os. Mange velfungerende, 
ressourcestærke folk, som kom-
mer til mig, dømmer, kritiserer 
og bebrejder sig selv. Stærke, 
veluddannede mennesker er ofte 
enormt selvkritiske, fortæller Jane 
Bækgaard.

– Det påvirker vores relation 
til andre negativt, for vi kan ikke 
elske andre mere, end vi elsker os 
selv – og ikke give til andre, hvad 
vi ikke selv indeholder. Derfor er 
kærlighed til os selv så vigtig, 
siger psykologen.

En afgørende del af hendes 
arbejde er at hjælpe klienter til 
ikke at dømme sig selv så hårdt. 
Minde dem om, at det er sundt 
at være mild og overbærende…
også over for os selv.

– Det menneske, vi taler mest 
med livet igennem, er os selv. 
Kvaliteten af vores indre dialog 
er afgørende for vores sundhed, 
livskraft og trivsel. Det er godt at 
blive bevidst om og iagttage vore 
egne tanker og tankemønstre. Vi 
skaber konstant både trivsel og 
mistrivsel i os selv. Og må øve os i 
at tænke sundt om os selv og om 
andre - og om, hvad vi tror, andre 
tænker om os.

– Sygdom handler ofte om 
manglende selvomsorg – mang-
lende omsorg og kærlighed til 
os selv. Og om frygt…også for 
ikke at være god nok, som dem, 
vi er, understreger psykologen, 
der kirkemæssigt mest kommer i 
kirken i Kulturcentret på Drejervej 
i København.

Tro gavner
Jane Bækgård oplever, at klien-

ter, som er troende, er lidt bedre 
stillet end gennemsnittet:

– En del kristne lever mere i 

tillid og ikke så meget i frygt. De 
ved, hvor vigtigt det er at erstatte 
frygt med tillid; Jesus gentog jo 
igen og igen: ”Frygt ikke”.

Men hvornår mennesker er 
parate til at tro, er et udviklings- 
og parathedsspørgsmål, mener 
psykologen:

– Jeg siger ofte til mine klienter, 
at det er for svært at bære og 
klare det hele selv – og kan for 
eksempel spørge: ”Hvad er det 
højeste, du tror på?”

Nogle lægger bekymringer og 
problemer, de ikke kan gøre noget 
ved, over i Guds hænder. Hvis de 
ikke tror på Gud, kan de placere 
dem et andet sted. Engang var 
der en kvinde, hvis datter var 
meget syg, der sagde: ”Jeg giver 
mine problemer til svanerne”… 
hun var tydeligt lettet, fortæller 
Jane Bækgård.

Mærk smerten
Vi skal holde os til det gode og 

søge lyset, men samtidig turde 
mærke det svære for at bevare 
god kontakt med os selv og andre 
– også for at opnå en dybere tro.

– Flygter vi fra at mærke smer-
ten, kommer vi også væk fra 
at mærke glæden. Vi kan ikke 
bedøve vores følelser selektivt. 
Vi må både rumme vor glæde og 
vor livssmerte. Når vi er i smerten, 
bryder Helligånden igennem – el-
ler også kan vi bukke under.

Når vi tør gå ind i smerten, kan 

der være lige så meget glæde i et 
øjeblik af smerte som i et øjeblik 
af lykke. For dér – i smerten – er 
vi ofte mest forbundet med Gud. 
Her tager vi lettest Helligånden 
ind, mener Jane Bækgård.

– Vi kan ikke fornemme andre 
mere, end vi er i kontakt med os 
selv, påpeger psykologen.

Tanker og åndedræt
Hun opfordrer os især til at 

være opmærksomme på kvalite-
ten af tanker og åndedræt, som 
hun kalder: ”Vore to mest automa-
tiserede funktioner…som har stor 
indfl ydelse på vores livskvalitet 
og livskraft.” 

– Vi kan øve os i at blive bevid-
ste om vores tanker og tankemøn-
stre. Vi opdager ofte ikke, når vi 
tænker usundt og ukærligt. 

– Vore tanker skaber følelser, 
der svarer til dem. Tænker vi 
opbyggende og kærlige tanker, 
så skaber det gode følelser. Vi 
udskiller forskellig kemi i vores 
krop –  afhængigt af, om vi tæn-
ker kærligt eller destruktivt. Vi 
medicinerer hele tiden os selv 
med enten glædeshormon el-
ler stresshormon. Vi kan endda 
tænke os selv til en depression, 
forklarer hun.

Hjertet er vigtigt
– Heart Math Centret i USA 

har i mange år forsket i hjertet. 
Her har man påvist, at negative 

tanker skaber urolige hjerteryt-
mer. Følelsen af taknemlighed er 
derimod noget af det, der skaber 
mest balance i vore hjerter.

– Hjertet er vores vigtigste 
organ. Alle andre organer tilpas-
ser sig hjerterytmen. Når der 
er ubalance i hjerterytmen, så 
er der også ubalance i andre 
organer – stofskifte, hormon- og 
immunsystem belastes. Vores 
åndedræt forbinder hjertet med 
hjernen…og de tre hjernedele: 
Sanse-, føle- og tænkehjerne, 
som sikrer, at vi både kan sanse, 
føle og tænke. 

Overfl adisk åndedræt
– Hvis åndedrættet bliver over-

fl adisk, kommer vi lettere ud af 
Guds nærvær og mister evnen 
til at lytte til vores indre stemme. 
Også vores empati reduceres, 
så vi ikke fornemmer, hvordan vi 
påvirker andre, siger hun. 

I en tid, hvor mange ofte har 
travlt og er stressede, lever men-
nesker lettere ”i hovedet” –  og 
mister deres vigtigste forbindelse: 
Hjerte-hjerne kontakten. Og som 
psykologen forklarer: Med over-
fladisk vejrtrækning havner vi 
lettere i tankernes og følelsernes 
vold.

God arbejdsgiver
Jane Bækgaard har egen 

praksis, men har gjort Gud til sin 
arbejdsgiver ved altid at bede om 
at blive brugt til det livsformål, 
hun er født med –  og om at få de 
opgaver, hvor hun kan gøre gavn.

Psykologen advarer mod at tro, 
at vi som mennesker kan have 
overblik over Guds plan.

– Jeg tror ikke, vi skal kæmpe 
så meget, men mere bare over-
give os til Guds kærlighed. Og vi 
skal selv sige ja til at blive brugt 
til Guds formål – sige ja til at følge 
vores kald. Jeg siger ofte i bøn: 
”Brug mig til det, jeg skal bruges 
til. Jeg vil leve mit kald. Jeg husker 
næsten altid også at tilføje: ”Ske 
din vilje, aldrig min,” siger hun.

Selvom Jane Bækgård ikke er 
tilmeldt den offentlige sygesikring, 
mangler hun aldrig arbejdsop-
gaver: 

– Andre psykologer kan undre 
sig lidt over det, når jeg ikke er 
med i sygesikringsordningen:

”Hvordan kan du klare dig uden 
overenskomst?” 

Med tiden har hun fået mod 
til at svare, ”Jeg har gjort Gud 
til min arbejdsgiver”. ”Jeg beder 
om at være til gavn og føler, at 

Gud sender mig opgaver, når jeg 
er parat.”

– Nogle gange bliver jeg testet 
af Gud på en kærlig måde. Jeg 
kan mærke, at jeg får større 
og større ansvar efterhånden, 
som jeg bliver bedre til at klare 
opgaverne.

– Mit liv handler først og frem-
mest om at turde leve uden kon-
klusioner. Om at følge mit inderste 
ved at lytte til min vejleder Hel-
ligånden og stole på processen i 
tillid til, at det bedste vil ske.

– Det bedste kan nogle gan-
ge være at opleve smerte og 
modgang, som kan være Guds 
kærlige pædagogik eller have et 
formål, vi ikke forstår.

– Jeg tager ”bare” imod det, 
Gud kommer med, tilføjer Jane 
Bækgård.

Den kristne psykolog Jane Bækgård opfordrer os til at leve med hjertet og 
ikke kun overfl adisk med hjernen. For hjertet påvirker hele kroppen. 

Hjertet påvirker 
hele kroppen 

– Vores indre dialog er af-
gørende for vores sundhed, 
livskraft og trivsel, fortæller 

Jane Bækgaard.  

Kærlighed til os selv og hinanden
Hun har skrevet en 36-siders bog i ministørrelse (8 X 12 

cm): Kærlighed til os selv og hinanden. Om: ”At kunne give 
og modtage kærlighed. Vi kan afholde os fra både at give og 
modtage kærlighed af frygt for at blive skuffet, afvist og forladt. 
Psykologisk set har vi mennesker lettere ved at have det dårligt 
end godt. Vi husker bedre negative oplevelser end positive…
vi må gøre en aktiv indsats for at have det godt.”

Heart Math Centret i USA har konstateret, at opbyg-
gende, taknemmelige og kærlige tanker skaber harmoniske 
hjerterytmer. 

Destruktive, vrede og utilgivelige tanker skaber disharmo-
niske hjerterytmer.  
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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

Den 1. marts blev bofællesska-
bet Heragården medlem af Kri-
stelig Handicapforening – som 
det første bofællesskab, hvor 
Kristelig Handicapforening 
ikke har været medbygger fra 
begyndelsen. 

Bofællesskabet Heragården 
ligger i Lind ved Herning. Det er 
et midlertidigt botilbud, der blev 
oprettet i 2005, og gennem alle 
årene har det kristne værdigrund-
lag været fundamentet. 

- Vi glæder os meget over, at 
bofællesskabet Heragården har 
ønsket at blive medlem hos os, 
siger Kristelig Handicapforenings 
(KH) formand, Thomas Bjerg 
Mikkelsen.

Det kristne værdigrundlag
- Det er en ny situation for KH, 

at vi optager et bofællesskab, 
hvor vi ikke som forening selv 
har været med til at oprette det, 
men i bestyrelsen har der været 
enighed om, at vi meget gerne vil 

have fl ere bofællesskaber med. 
Det væsentlige for os er, at vi 

deler værdigrundlag, og at det 
kristne livs og menneskesyn er 
tydeligt i hverdagen på bofæl-
lesskabet, siger Thomas Bjerg 
Mikkelsen. 

Netop det kristne fællesskab 
har også været afgørende for, at 

Heragården har ønsket at blive 
medlem af KH, fortæller Preben 
Nedergaard, som har ledet Hera-
gården siden begyndelsen.

Lederfællesskab
- Gennem mange år har He-

ragården haft et tæt samarbejde 
med Sdr. Lundgård, som var et 
undervisnings- og aktivitetscen-
ter, og Heragården var et oplagt 
videre botilbud for eleverne fra 
Sdr. Lundgård. 

Da Sdr. Lundgård lukkede for 
to år siden, oplevede vi at stå lidt 
alene – særligt i forhold til det 
kristne værdifællesskab, siger 
Preben Nedergaard.

Han bakkes op af bofællesska-
bets formand, Hans Jonassen:

- Det er vigtigt for os at opret-
holde den kristne profi l, og derfor 
var det naturligt for os at søge 
tættere samarbejde med Kristelig 
Handicapforening. 

Preben Nedergård stopper 
som leder af Heragården til efter-
året, da han går på pension, og 

Leder Preben Nedergaard og bofællesskabets formand Hans 
Jonassen ses her uden for Heragården.

Heragården bliver del af 
Kristelig Handicapforening
Det kristne bofællesskab i Lind bliver nu en del af den større forening.

Heragården er et midlertidigt botilbud med plads til 13 bebo-
ere.

Fakta om Heragården:
Heragården er et midler-

tidigt botilbud i henhold til 
serviceloven § 107, og der er 
plads til 13 beboere.

Målgruppen er unge på 
18-35 år med nedsat psykisk 
funktionsevne, typisk inden for 
autismespektret. 

Beboerne på Heragården 
kan mange ting selv, og målet 
er, at de med tiden kan fl ytte 
i anden og mere selvstændig 
boform. Heragården tilbyder 
botræning og støtter omkring 
beskæftigelse og uddan-
nelse samt støttesamtaler til 
selvudvikling. Et ophold på 
Heragården forventes at have 
et forløb på 5 år.

Formålet er at tilbyde bebo-
erne hjemlige forhold, hvor det 
kristne livssyn giver sig udtryk 
i samvær med kærlighed, 
åbenhed og ligeværdighed.

Det væsentlige er, at vi deler 
det kristne grundlag, siger 
KHs formand,  Thomas Bjerg 
Mikkelsen

en ny leder vil få meget ud af at 
være med i et lederfællesskab i 
Kristelig Handicapforening, siger 
Hans Jonassen.

Bodil

Højesteret frikender staten
for overgreb på folkekirken
Højesteret mener ikke, at sta-
ten har gjort noget grundlovs-
stridigt ved at indføre homo-
vielser i folkekirken. 

Højesteret afsagde torsdag 
kl. 12 dom i den sag, som en 
række borgere og foreningen 
”Med Grundlov skal Land bygges” 
havde appelleret til højesteret, 
efter at Østre Landsret tidligere 
har givet staten medhold.

Ikke et overgreb
Højesteret gav staten medhold 

i, at lovgiverne ved indførelse af et 
kirkeligt ritual for homoseksuelle 
bryllupper ikke har overtrådt Dan-
marks Grundlovs 4. paragraf. Det 
er den paragraf, som forpligter 

staten til at ’understøtte’ landets 
evangelisk-lutherske kirke.

Ikke et kristent land
I en pressemeddelelse, som 

foreningens formand Johny Noer 
har udsendt, skriver han føl-
gende:

- Dermed har Højesteret ifølge 
de 300 sagsøgende borgeres 
mening gjort gældende, at Dan-
mark ikke længere kan betragtes 
(som den nuværende regering 
udtrykker det) ’et kristent land’, 
skriver Noer. 

- Højesteretskendelsen har 
ikke (som forventet) stået værn 
om den juridiske realitet, der 
beskytter landets kristne borgere 
mod statslige overgreb.

Højesteretskendelsen har ikke 
frasagt sig en lov, hvis skadelige 
konsekvenser for både folk og 
kirke forekommer åbenbar (og i 
uforsonlig modstand med kirkens 
bekendelse) og derfor fra højeste 
sted burde være blevet erklæret 
for ugyldig! skriver Noer.

Sagsøgere skal betale
I sagsomkostninger for Høje-

steret skal sagsøgerne John Hej-
lesen, Inger Kristensen, Edvind 

Kristensen, Mogens Skibsted, 
Gert Grube og Arne Heilsen 
solidarisk betale i alt 100.000 
kr. i sagsomkostninger til Kirke-
ministeren og Børne- og Social-
ministeren.

De idømte sagsomkostnings-
beløb skal betales inden 14 dage .

Læsere, der sympatiserer med 
sagsøgerne, kan støtte ved at 
indbetale 500 kr. (eller mere) på 
konto 9740–0003445526.

Grundlovsforeningen holder 
årsmøde den 1. april for at drøfte 
det videre forløb. Det sker på Pot-
temagerens Hus, Lykkeskærvej 
15 udenfor Holsted. 

Henri.

Se også leder side 6.

Johny Noer: Danmark kan ikke længere betragtes som et kristent land.

Så skete det, vi alle frygter, igen. Et nyt terrorangreb. Denne 
gang var det London, som blev ramt. I onsdags kørte en mand 
først ind i en gruppe fodgængere på Westminster Bridge og 
angreb senere en politibetjent med en kniv ved porten til det 
britiske parlament. 

Gerningsmanden blev kort efter skudt af politiet. I alt mistede 
fem mennesker livet, herunder den knivstukkede betjent. Mindst 
40 personer blev såret. 

Den britiske premierminister har bekræftet, at der var tale om 
terrorangreb, og at det ikke var tilfældigt, at angrebet skete udenfor 
parlamentet, som står for demokrati og frihed. 

Efterhånden som det ene terrorangreb afl øser det næste i 
Europa, er vore reaktioner ikke nær så stærke, som de var efter de 
første angreb. Vi er ved at blive vant til, at terror er en del af vores 
samfund. Og reaktionsmønstret kører efterhånden per automatik, 
hver gang terroren rammer: 

Politikerne siger, at det ikke har noget med religion at gøre, og 
at islam er en fredelig religion. Derpå følger en formaning om, at vi 
skal leve videre, som om intet var hændt, for ellers har terroristerne 
vundet. Folk skifter deres Facebook-profi l med den terrorramte 
nations fl ag. Man samles på gaden, tænder stearinlys og går i 
fredsmarch og forsikrer hinanden om, at vi står sammen. Derpå 
fordømmer man alle dem, som sætter spørgsmålstegn ved mas-
seimmigration, og om islam kan integreres på en vellykket måde i 
Europa og kalder dem racister. Så rammer det næste terrorangreb, 
og hele møllen starter forfra igen. 

Efter angrebet i London i onsdags fornemmer man dog en 
træthed, tristhed og opgivenhed hos kommentatorer og debat-
tører. Man er ved at miste troen på det multikulturelle paradis. Det 
bliver sværere at tildække sandheden om Europas tilstand med de 
mange fi ne fl osker om demokrati og sammenhold, når terrorister 
formår at slå til igen og igen. 

Det er tid til at erkende, at den sekularisme, værdirelativisme 
og materialisme, som vi dyrker som afguder i vores demokrati, 
er det, som er ved at få hele fundamentet til at styrte i grus. Det 
kræver mere end overvågning, blind tro på demokrati og militær 
indsats at bekæmpe terrorisme - og især den religiøse ideologi, 
som avler den. Det kræver moralsk styrke og en tilbagevenden til 
den sandhed og klippegrund, som evangeliet udgør. 

Træt af terror
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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

Stort frafald fra 
teologistudiet - men 
ikke på MF og DBI 
Over halvdelen af dem, der 
begynder på universiteternes 
teologistudier, falder fra. Men på 
Dansk Bibel-Institut i Kbh. og på 
Menighedsfakultetet i Aarhus er 
situationen en helt anden.

En artikel i Kristeligt Dagblad 
hæfter sig ved, at frafaldet sker i 
en tid med stigende præstemangel. 
Kirken må gøre noget, hedder det. 
Men måske kan erfaringerne fra 
MF og DBI inspirere. Disse bibel-
tro studiesteder er dog ikke blevet 
inddraget i artiklen, påpeger Indre 
Missions Tidende.

På DBI og MF tilbyder man 
undervisning i de første fi re år, 
bachelor-delen, til mange af de 
studerende, der senere afslutter studierne med en kandidatgrad 
på universiteterne. Men de studerende modtager stadig ikke tilskud 
fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Rektor Børge Haahr Andersen fra DBI siger til IMT: ”Som regel 
har vi meget lidt frafald fra studiet. Det har noget at gøre med, at 
når man først har valgt en uddannelse uden SU, så er man meget 
motiveret. Forrige år havde vi et frafald på cirka 20 procent, i år 
har vi slet ingen. Tvært imod er en enkeltfagsstuderende blevet 
helhedsstuderende.” 

Til gengæld har de fl este studerende på DBI en kirkelig baggrund 
og er meget bevidste om, hvad de vil med uddannelsen, tilføjer han.

 På MF er frafaldet også forsvindende lille sammenlignet med uni-
versiteternes: ”Ud af et hold på cirka 25 vil blot et par stykker vælge 
at søge en anden uddannelse,” siger fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen. Han peger på, at den gode statistik hænger sammen 
med, at MF bevidst kombinerer den teoretiske viden med praksis. 

- Jeg tror, det er vejen frem, hvis man vil fastholde motivation og 
engagement, siger Thomas Bjerg Mikkelsen til IMT.

Bodil

DBI’s studerende véd, 
hvad de vil med uddannel-
sen, siger rektor Børge H. 
Andersen.

Fuldt hus
på Færøerne

Fortsat fra forsiden

- Det viste sig, at man i IM/
KFUM havde en række møder 
om nådegaverne, og derfor ville 
de gerne slutte med et møde om 
helbredelse. Og det blev en me-
get positiv opmuntring, fortæller 
Thurid Brend.

- Det har været fantastisk at 
opleve. Vi går i kirke og til møder, 
men ofte føler man, at ånden 
ligesom mangler, siger Thurid, 
som håber, at den fornyelse, som 
Berntsen bragte, fortsætter.

- Vi sætter især pris på den 
rolige måde, han gør det på. 

Hans Berntsen blev også in-

terviewet på det landsdækkende 
statsradio-program ”Godmorgen 
Færøerne”. 

Her havde studieværten over-
talt en kendt radio-medarbejder 
til at være forsøgsperson. Han 
havde problemer med sit knæ. 
Og de udfordrede nu Berntsen til 
at bede for helbredelse af hans 

ben i den direkte udsendelse. 
Det ene ben viste sig at være 

længere end det andet, men 
under forbønnen kom benet på 
plads. Radiomanden måtte efter 
at have bevæget sig erkende, at 
benet nu var helbredt, og smer-
ten er væk.

Henri.

Hans Berntsen helbredte radiomanden i en direkte udsendelse.

- Vi har set rigtig mange gode 
frugter af de seneste års konfe-
rencer, og vi håber, at der igen  
vil ske gode ting i år, siger 
Asbjørn Kristiansen. 

Han er med til at arrangere 
Awake 17-konferencen i Køben-
havns Kulturcenter fra den 27. 
til 30. april.

Hovedtaleren bliver dr. Heidi 
Baker, som første gange talte her 
i 2015 og gjorde et stort indtryk 
på deltagerne med sin på én 
gang ydmyge og samtidig meget 
kraftfulde forkyndelse. 

Som en deltager siger til Ud-
fordringen: Jeg skal med igen, 
ikke for at høre talerne, men for 
at opleve Guds kraft.

Dr. Heidi Baker er sammen 
med sin mand Rolland Baker 
grundlægger af missionsorgani-
sationen ”Iris Global”. De tager 
sig af 3.000 forældreløse børn og 
unge og har været igangsættere 
for en vækkelse, der omfatter 
10.000 nye kirker, mellem 1-2 
mio. mennesker, og to muslimske 
provinser i Mozambique, som er 
blevet overvejende kristne.

Hun har sammen med Rol-
land gjort sig afhængig af Guds 
ledelse og forsørgelse. 

I år kommer også Blaine Cook, 
som deltagerne hørte lidt til sid-
ste år. Men der var ønske om at 
lære ham bedre at kende, så i år 
får han større plads. Det bliver 
formentlig ham, der skal tale 
ved afslutningsmødet søndag, 
oplyser Asbjøn Kristiansen. Der 
er ellers ikke sat navne på pro-
grammet, da talerne gerne vil 
lade sig lede af Helligånden også 
til, hvornår de skal tale. Derfor er 
der heller ikke sat emner på, fordi 
erfaringen viser, at talerne som 
regel bliver grebet af Ånden og 

ført et andet sted hen, end ar-
rangørerne havde planlagt.

Blaine Cook var oprindeligt 
med i den gamle Kvæker-kirke, 
men fi k en Helligånds-fornyelse 
og var i stedet med til at oprette 
Vineyard-kirken sammen med  
Carol og John Wimber.

Ved møder rundt om i verden 
har de undervist om nådegaver 
og power-evangelisation med 
tegn og undere. Deres mål er at 
udruste kristne til at nå ud til fl ere.

Dr. Tom Jones er en gammel 
kending fra alle de tidligere år. 

Han er en underholdende ta-
ler, men der sker også mange 
helbredelser og personlige gen-
nembrud på hans møder.

Alle talerne er en del af det 
apostolske netværk omkring dr. 
Randy Clark og ”Global Awa-
kening”. Se mere på www.glo-
balawakening.com.

For at tilmelde sig og læse 
mere om konferencen i Køben-
havn, kan man gå ind på hjem-
mesiden Awakeinfo.com.

Henri.

Gensyn med Heidi Baker 
i Københavns kulturcenter
”Afrikas Moder Teresa” er hovedtaler på Awake-konferencen, som har samlet op til 1000 deltagere. 

Heidi Bakers historie er fortalt 
i bogen ”Mama Heidi. Afrikas 
Moder Teresa”. 

Blaine Cook er en beskeden 
og afslappet type - men hans 
forkyndelse virker stærk.

Tom Jones kan ikke synge 
som sin irske navnebror, men 
han er sjov at høre på. 

Den humanitære hjælpeorga-
nisation og missionsselskabet 
Dansk Balkan Mission (DBM) 
fejrer 25 år jubilæum.

Jubilæumsdagen var d. 18. 
februar 2017, men jubilæet bliver 
først fejret under DBMs årsmøde, 
d. 21. april i Gram Menighedshus.

DBM blev til som resultat af en 
række behov for humanitær hjælp 
i Rumænien, Bulgarien og Alba-
nien lige efter jerntæppets fald. 

Folk  var – og er stadig – yderst 
fattige i disse lande. Efterhånden 
blev DBMs hovedfokus dog Ru-
mænien.

I Rumænien har DBM været 
involveret i humanitær bistand 
og mission i samarbejde med 
landets egen fængselsmissions-
organisation. DBM har uddelt 
fødevarepakker til oversvømmede 
områder på vegne af Danida - 
og formidlet opsætning af fl ere 
beredskabshospitaler. DBM har 

også været med til at oprette 
et hjem for børn af indsatte, et 
center for hjemløse og gadebørn 
og et hjem for enlige mødre. 
Senere blev der lavet mere end 
25 vandprojekter i landsbyer, 
der tidligere kun havde adgang 
til fl odvand, ligesom der er byg-
get lægeklinikker i multihuse i 4 
sigøjnerlandsbyer.

DBMs fire ansatte i Rumæ-
nien arrangerer børnesamlinger 
og lejre blandt de fastboende 

sigøjneres børn – og samler folk 
til kristen forkyndelse i de 4 mul-
tihuse. Medarbejderne hjælper 
også med praktiske problemer 
og besøger hospitalerne, hvor op 
mod 75% af de indlagte er sigøj-
nere med arbejdsskader.

DBM har oversat og udgivet 
danske og norske bøger på fl ere 
sprog, primært rumænsk. Det 
drejer sig især om andagtsbogen 
”Et er nødvendigt” af afdøde høj-
skoleforstander Hans Erik Nissen 
samt den lille hjertebog. Disse og 
andre bøger uddeles gratis. 

Bodil

Balkanmission fejrer 25 års-jubilæum Massoud: ’Folkekirken skal 
missionere blandt muslimer’
- Vi skal forkynde frelsen klart. Hvis 
kirken mister interessen i at for-
kynde, at Jesus er den eneste vej 
til frelsen, så har kirken mistet sin 
identitet og legitimitet.

Så klart udtrykker valgmenigheds-
præst Massoud Fouroozandeh sig i 
debatten om mission blandt muslimer 
i Kristeligt Dagblad. Den modsatte 
holdning repræsenteres af sognepræst 
Kathrine Lilleør, som betegner det ”åndshovmod” at mene, at 
muslimer skulle have særlig brug for omvendelse. 

Men mission er ikke respektløst - det handler om at fortælle et 
andet menneske om kærlighedens budskab. Hvis præster ikke va-
retager missionsopgaven, kunne de lige så godt være skomagere, 
fastslår Massoud Fouroozandeh.

Bodil

Valgmenighedspræst 
Massoud Fouroozandeh
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                         Af Anders Bartholdy
Præst, Sønderborg Frikirke

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Bespisningen af de 5000
1Nogen tid efter sejlede Jesus og disciplene over til den 

østlige side af Galilæasøen, som også kaldes Tiberiassøen. 
2En stor skare mennesker fulgte efter ham inde på bredden, 
fordi de havde set, hvordan han mirakuløst havde helbredt 
de syge. 3Da de var gået i land, gik de op på en skråning, og 
der satte Jesus sig ned og begyndte at undervise disciplene. 
4(Der var kun få dage til den jødiske påskehøjtid.) 5Da han 
kiggede op, så han, at en stor skare mennesker var på vej 
hen imod ham.

Senere på dagen sagde han til Filip: »Hvor kan vi købe 
brød, så alle de her mennesker kan få noget at spise?« 6Det 
sagde han for at udfordre Filips tro, for han vidste godt selv, 
hvad han ville gøre. 7Filip svarede: »Selv om vi købte brød 
for 200 denarer, ville der kun blive en lille smule til hver.«

8En anden discipel, Andreas, Simon Peters bror, sagde: 
9»Her er en dreng med fem bygbrød og to fi sk. Men hvad er 
det til så mange mennesker?«

10»Sig til folk, at de skal sætte sig ned,« sagde Jesus. Alle 
satte sig ned på den græsklædte skråning. Der var mere 
end 5000 mænd, foruden kvinder og børn. 11Så tog Jesus 
brødene, takkede Gud og delte ud af dem. Det samme gjorde 
han med fi skene, 12og alle spiste sig mætte. Så sagde han 
til disciplene: »Saml nu de stykker sammen, som er tilovers, 
så der ikke går noget til spilde.« 13Det gjorde de, og det viste 
sig, at der var så meget brød tilovers fra de oprindelige fem 
bygbrød, at 12 kurve blev fyldt op.

14Da det gik op for folk, hvilket under der var sket, udbrød 
de: »Han må være den Profet, som Gud har lovet at sende til 
os!« 15Jesus var klar over, at de var opsat på at føre ham bort 
med magt og gøre ham til konge. Derfor trak han sig tilbage 
og gik længere op ad bjerget for at være alene.

Søndagens tekst: Joh. 6, 1-15 

Hvordan ville kirken se ud, hvis 
der blev anvendt lidt mere tro 
og lidt mindre regnemaskine? 
Jesus sætter Filip på prøve 
med sit spørgsmål i denne 
beretning. Der er et behov her. 
Hvordan skal vi møde det?

Straks går regnemaskinen 
igang. To hundrede dagsløn-
ninger mindst – og hvor er der 
lige en bager med så meget 
brød? Mulighederne er hurtigt 
brugt op, og konklusionen er: 
Det er umuligt!

Så er der Andreas. Han er 
ikke lige så belastet af regne-
maskinen. Han kommer med 
drengen, som har fået en lidt 
for stor madpakke med. Der er 
mere, end han selv har brug 
for, så han kan godt give lidt 
af det ud. 

Men hvad er det, til så man-
ge? spørger Andreas. Det er 
befriende, at han ikke allerede 
har regnet ud, hvor mange det 
kan række til. I stedet kommer 
han til Jesus med den smule, 
han kan fi nde. 

Selv om det er tøvende, så 
er det dog et udtryk for tro til 
Jesus: Vi har noget her, vi kan 

give. Hvad vil du have, at vi skal 
gøre med det?

 Det ville være meget at på-
stå, at Andreas viser sig som 
en troshelt her. Det er tøvende. 
Det er tvivlende, men han kom-
mer til Jesus med det, han har, 
og ønsker at vide, hvad Jesus 
vil gøre. Det er begyndelsen til 
et under i den helt store skala.

Guds forvaltere
Vi er forvaltere for Gud. 

Spørgsmålet er blot, hvad det 
er, vi skal forvalte? Vi skal 
forvalte det, vi har fået betroet 
– det vi har! Men endnu mere 
handler det om, at vi forvalter 
det, Jesus siger. Når vi ser ud 
over verden, er behovene uen-
delige. Hvordan skal vi kunne 
gøre noget ved det? 

Alt for let falder vi i Filips grøft. 
Vi bruger regnemaskinen og 
fi nder meget hurtigt ud af, at vi 
i det store billede intet kan gøre. 
Vi vil altid have for lidt. Det lam-
mer os, så vi fristes til at gøre 
vores tro til noget rent åndeligt. 

Men Guds rige handler om 
hele mennesket. Jesus siger, 
at vi ikke behøver at bekymre 
os om mad og tøj. Det vil Gud 
sørge for. Han har omsorg for 
mennesket. Det viser Jesus 
sine disciple på en helt kon-
kret og praktisk måde i denne 
beretning. 

Gud ønsker også at sørge 
for vores fysiske behov. Han er 
i stand til at give os, hvad vi har 
brug for, uanset omstændig-
hederne. Men alt for ofte kom-
mer regnemaskinen i vejen og 
hindrer os i at få det, som Gud 

egentlig gerne ville give os. 
Bare vi i stedet havde tro til 

Gud, at han kan gøre undere, 
og at han ved bedre end os! Så 
kunne vi komme med det, vi har, 
og sige: Jeg har det her, hvad 
vil du have, at jeg skal gøre?  Vi 
er forvaltere af det, vi har, men 
endnu mere af det, Jesus siger.

Lytte og handle
Gud længes efter et folk, som 

vil lytte til ham. Et folk, som vil 
tro ham. Han har planer, som 
overgår vores vildeste fantasi. 
Det eneste, Gud behøver for at 
gøre undere i dagens Danmark, 
er mennesker, som vil lytte til, 
hvad han siger, og som derefter 
er villige til at handle på det. 

Det må have været mærkeligt 
for disciplene at få folkene til at 
sætte sig og gøre sig klar til at 
spise. De havde ingen mulighed 
for at vide, hvad Jesus ville gøre. 
Fordi de var villige til at gøre no-
get, som kunne være endt med 
en ret pinlig situation, blev det 
muligt for Jesus at gøre underet.

Gå i tide
Beretningen slutter af med, at 

de vil gøre Jesus til konge her 
og nu. Selvfølgelig! Så var de 
jo garanteret mad i al fremtid. 
Jesus skynder sig at gå. Det er 
ikke det, han skal endnu. Man 
kan ikke lade være med at spe-
kulere på, hvad vi ville gøre, hvis 
vi oplevede et lignende under? 

Ville vi også skynde os væk 
fra al opmærksomheden?

Artiklen har tidligere været 
bragt i 2013.

Troens matematik
Vi falder let i samme grøft som Filip, så vi går glip af Guds indgriben i vores liv.

Andreas kommer til Jesus med den smule mad, han kan opdrive. Han har tro til Jesus, selv om 
han ved, at fem brød og to fi sk ikke er nok til over 5000 mennesker.

Er Folkekirken 
som Postvæsnet?
SOM FORVENTET gav Højesteret staten  medhold i sagen om 
kirkeminister Manu Sareens indførelse af homofi le vielser i 
folkekirken. – Dermed fastlåser dommen folkekirken i kun at 
være en statsligt forvaltning, som Folketingets fl ertal fortsat 
kan udnytte til politiske formål. Og det går ikke.

Som bekendt havde grundlovsforeningen rejst sagen, fordi 
de opfatter indførelsen som et overgreb på folkekirken. Tidli-
gere har Folketinget nemlig respekteret, at kirken selv skulle 
ordne sine indre - åndelige - anliggender. Og kirken har hidtil 
haft Bibelen og en række bekendelsesskrifter som norm.

Men højesteret holdt sig til kammeradvokatens påstand, der 
forenklet går ud på, at folkekirken er en del af den statslige 
forvaltning, og at staten derfor kan pålægge præsterne, hvad 
de skal udføre som tjenestemænd.

Hvad er konsekvensen af dommen?
Det lyder måske fornuftigt, men konsekvensen af denne 

afgørelse er, at Folketinget nu i princippet kan vedtage at 
pådutte folkekirken hvad som helst. 

Foreløbig har fl ertallet altså vedtaget, at kirken skal give 
Guds velsignelse til noget, som Bibelen tager afstand fra.

Og hvem véd, hvad de 179 folketingsmedlemmer ellers kan 
hitte på. Måske synes de, at andre religioner skal ind i kirken. 
Måske vil de have nye ritualer for sol og måne. Politisk-korrekte 
vedtagelser om miljø, kvindesag, atomkraft, osv.

Et fl ertal i Folketinget kan nu - hvad enten de er ateister eller 
muslimer - bestemme, hvad der er kristendom... 

Tidligere var det biskopperne, der ”bestemte”, men i respekt 
for, at kirken bygger på Bibelen. Biskopperne er trods alt valgt 
af de aktive medlemmer gennem menighedsrådene. 

Desværre har biskopperne selv nedbrudt hegnet om fol-
kekirkens selvstyre ved ikke at holde fast, da det gjaldt, men 
adlyde kirkeministeren og folkestemningen. Ja formelt bad 
kirkens ledere selv om at få ændret ægteskabsloven, så der 
ikke længere tales om mand og kvinde. Det er langt ude...

Ligesom postvæsnet?
En af mine præstevenner er - lige´som mange andre gode 

præster - uenig med ritualet for homo-vielser, men hvorfor 
bliver han så som præst i folkekirken? 

Joh, forklarer han, folkekirken er jo ikke mere hellig end 
postvæsnet. Det er en ramme, som vi kan holde kirke i. Den 
rigtige kirke, det er den levende kirke, som består af de troende.

Jeg véd nu ikke helt, om den argumentation holder. 
Men politikerne og dommerne opfatter åbenbart også fol-

kekirken på samme måde som postvæsnet. 
Det er noget, man kan skalte og valte med. Foringe. Udsulte. 

Sælge til svenskerne eller tyskerne. Eller helt afvikle...?
Postvæsnet er et skræmmende eksempel på, hvor hurtigt 

tingene kan falde fra hinanden, når man opgiver at komme ud 
med posten - ud med det vigtigste. Og det vil gå på samme 
måde med folkekirken, hvis ikke de troende besinder sig. 

Den endelige dommer
Heldigvis er Guds kirke meget mere og større end, hvad 

politikere og domstole bestemmer. For kirken er Guds hus. (Se 
klummen side 20.) Den er grundlagt af Jesus selv og apostlene.

Og Jesus siger: Frygt ikke, du lille fl ok, for jeres Far, har 
besluttet at give jer riget. (Lukas 12, 32) 

Når vi læser Ny Testamente, så ser vi, at der mod verdens 
afslutning sker en deling i kirken mellem den verdslige kirke, 
som forsøger at tilpasse sig verden, og den trofaste menighed, 
som holder fast i troen på Jesus og hvad han lærte. Det er 
dem, der er den lille fl ok. Og i evigheden skal de være sammen 
med Ham, og med alle, som her har troet på Ham. Og dér vil 
vi glemme alt om, hvad der var politisk-korrekt i det korte liv.

Og uanset, hvad Højesteret bestemmer, så vil Jesus selv 
være den endelige dommer, når han kommer igen for 
at dømme verden, som han har lovet. 

Derfor bør vi alle i tide overveje, hvem vi vil have 
som Herre i kirken og i vores eget liv. Om det er 
tidens magthavere, eller det er Jesus.
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Salmedigter,
 tidl. baptistpræst

Af Ole Bækgaard

Lovsang, et ord og et fæno-
men, vi ofte støder på i kristne 
sammenhænge. Lovsangen 
har altid været noget cen-
tralt og vigtigt, når kristne er 
sammen.

 Slår man ordet op på Google, 
er den enkleste forklaring: Lov-
sang er at prise Gud i sang som 
fx. i Davids salmer.

Bibelen er fuld af lovsang og 
opfordringer til at ære og lov-
synge Gud under alle forhold. 
’Når Gud opfordrer os til at 
ære ham, inviterer han os til at 
glæde os i ham’ siger C.S.Lewis.

Lovsang er en naturlig måde, 
hvor vi sammen med andre 
troende kan prise og takke Gud 
i tilbedelse og dyb hengivelse, 
med stærke ord og inderlige 
følelser.

Et ungdomsfænomen?
Gennem tiderne sker der i 

kirkesangtraditionen, som i den 
øvrige verden, ændringer og 
fornyelser hen ad vejen. 

’Verdslig’ sang og musik har 
ændret sig i rytme, takt og ord-
valg og er meget anderledes 
end for få generationer siden.

Det smitter også af i kirkemil-
jøet, hvor lovsangen og musik-
ken efterlader den mere modne 
generation i frustration over ikke 
at kunne synge med, selvom de 
gerne ville. De fl este glæder sig 
heldigvis med de unge i deres 
hengivelse og entusiasme, 
selvom mange fi nder det svært 
at kunne synge med. 

Mange ældre kristne længes 
dog efter at synge nogle af de 
sange, der fulgte dem, dengang 
de var på vej til mødet med 
Jesus.

Jeg er i tidens løb, i forskellige 
kirker, stødt på mange modne 
mennesker, der oprigtigt glæder 
sig, når den yngre generation 
med stor begejstring synger 
lovsange, som dé nu synes, det 
skal lyde, selvom de selv ind 
imellem føler, at de må nøjes 
med minderne om de lovsange, 
de sang engang. 

Alle forstår selvfølgelig, at 
fremtiden hører ungdommen 

til, men som en moden mand 
engang udtrykte det: ’Nok er 
ungdommen fremtiden, men 
vi andre er ikke bare fortiden, 
faktisk udgør vi jo, sammen 
med vores børn og unge, også 
nutiden’. 

Han tilføjede med et glimt i 
øjet: ’Og vi vil da også gerne 
være med i lovsangen, sådan 
som vi nu kan det – og allerhelst 
når vi kan fejre gudstjeneste 
sammen alle, både unge og 
gamle!’ Lovsang er altså ikke 
kun et særligt ungdomsfæno-
men, men er fælles for alle i 
tilbedelse og lovprisning til Gud. 

Lovsang kan være festlige 
proklamationer eller stille, dyb 
hengivelse med stærke ord og 
inderlige følelser, alt sammen 
båret af Guds ånd.                               

Lovsang er ikke entydig - 
ja, hvad er lovsang?

Lovsang er bibelsk begrundet 
og for alle aldre, udtrykt i mange 
stilarter, ordvalg og musik. 

Vi har mange salmer i vores 
salmebøger, som også kan be-
tegnes som lovsange. Sange, 
der ofte er fl ere hundrede år 
gamle, og vi har lovsange i mo-
derne forståelse. Sidstnævnte 
som regel små vers med enkle 
tekster og rytmiske melodier, 
ofte direkte enkle bibeltekster 
eller udledt herfra. 

Mange lovsange er af uden-
landsk oprindelse, men der 
synges bestemt også mange 
originale danske lovsange.

Slidstærke gamle
lovsange lever endnu

Alverdens salmetraditioner 
omfatter i højeste grad lovsang 
som de kristnes fælles tilbedel-
se og pris til Gud. Også i vores 
eget land og danske salmesang 
fi nder vi lovsange naturligt. 

Tænk bare på: ’Lovsynger 
Herren min mund og mit indre’ 
(Grundtvig 1836) ’Lover den 
Herre’ (Neander 1679) eller: ’Al-
magts Gud’ (fra det 4. århund-
rede og bearbejdet i 1771) og 
hvad med: ’Hellig, hellig, hellig’ 
(Heber 1826) (Disse salmer er 
også lovsange).

Redskab i gudstjenesten
Lovsangen skal ses som et 

vigtigt element i gudstjenesten 
til at hjælpe den enkelte til at 
takke og tilbede Gud med ord 

og følelser. Lovsangen er også 
med til at forene kristne og åbne 
en vej for Guds Ånd. Lovsangen 
fylder os med glæde, vi møder 
Kristus, og han møder os i 
lovsangen.

Klagesangene i Bibelen er 

også en slags lovsange - en 
henvendelse til Gud, hvor væg-
ten ligger på bøn om hjælp og 
vejledning. I denne sammen-
hæng bliver lovsangen mere 
sagtmodig og mediterende, 
mere lyttende og afventende 
på Guds svar.

Musik fl ytter grænser
Sang og musik har altid haft 

stor virkning i menneskers 
liv, såvel i samfundslivet som 
i kirken. Sange har været en 
drivkraft i krig såvel som i re-
ligiøs sammenhæng. Følelser 
er betydningsfulde ligesom 
fornuft og forstand. Vi fester og 
græder sammen, og vi bevæger 
os sammen, afhængig af de 
situationer, vi befi nder os i.

Nogle mennesker mener, at 
lovsange skal være uden trom-
mer, elguitar og bas. Andre vil 
have det hele med, samt alt det 
højttalerne kan trække - underti-
den så meget, at der er nogen, 

der får det dårligt af støjen og 
må gå ud af lokalet. 

Sådan er vi jo så forskel-
lige. Det vigtigste er gensidig 
respekt/hensyn og med fokus 
på Guds Ånds ledelse gennem 
lyd, tekster og følelser.

’Mange sætter lighedstegn 
mellem det at blive følelses-
mæssigt påvirket af musik og 
det at blive fyldt af Ånden, men 
det er ikke det samme. Sand 
lovprisning opstår der, hvor 
mennesker reagerer på Gud 
og ikke på en bestemt form for 
musik’ (citat af Rick Warren). 

Vi synger om det, 
vi tror på - og omvendt

Ulrik Buch, musiklærer ved 
Luthersk Missions Højskole, 
siger i en artikel om lovsang i 

menigheden: 
’Vær opmærksom på, at 

sangene vi synger i vores me-
nigheder former vores tro’. 

’At vi synger om det, vi tror 
– ja, og vi tror også på, det vi 
synger’. 

Det er derfor ikke ligegyldigt, 
hvad vi synger og formidler i 
tekst og musik. Sangene og 
musikken, vi vælger, kan få 
indholdsmæssig slagside og 
derved præge og forme troen. 
Det er uhyre vigtigt, at vi har et 
tydeligt fokus på Kristus, så vi 
ikke bliver for ensidige eller for 
optaget af egne præstationer.

Den nødvendige balance
Som i mange andre forhold i 

livet gælder det om at fi nde den 
gode, sunde balance, og dét er 
ikke altid let. Det kan være van-
skeligt at fi nde den rette ’melodi’ 
også i overført betydning. 

De yngre generationer me-
ner, at de gamle traditionelle 
salmer er utidssvarende, ofte 
forstår de end ikke ordene, 
og melodierne er ikke i tidens 
stil, det kan derfor være særlig 
svært for de yngre. 

Modsat tænker mange mod-
ne kristne ofte: Hvorfor skal man 
dog udsættes for disse banale 
tekster og moderne rytmiske 
melodier og takter, der næsten 
ikke er til at lære for et modent 
menneske? 

Er det ikke bare noget, der 
hører ungdommen til? og: Hvad 
er der i vejen med de gode, 
gamle salmer, der også har væ-
ret til glæde og opbyggelse for 
menigheden gennem tiderne?

Fortsættes side 17

     

Lovsang er mere end ung
musik - det er hjertets lovsang

Lovsang er: 
Jubel – hvor vi giver 

udtryk for vor glæde.
Taksigelse – hvor 

vi takker Gud for, hvad 
han har gjort i vores liv.

Indvielse – hvor vi 
beder Gud rense og 
forny os. 

Proklamation – hvor 
vi udrustet i ”Guds ful-
de rustning” byder den 
onde trods. 

Tilbedelse – hvor 
vi fokuserer på Guds 
storhed og majestæt i 
ydmyghed og bøn.       

Bøn om hjælp - hvor 
vi beder Gud om at 
hjælpe os i vanskelig-
heder og nederlag. 

Mange forbinder i dag lovsang med en meget højlydt, elektrisk forstærket optræden på en scene, som her på Apostolsk Kirkes Sommcercamp i 
Kolding. Men lovsang er meget mere end en bestemt musikstil, og formålet er netop at forene de troende i at ophøje Gud og Jesus.

Verdens musikstil er gennem tiderne smittet af på kirkens lovsang – og der er mange måder at lovsynge Gud på.

Sand lovprisning 
opstår der, hvor men-

nesker reagerer på 
Gud og ikke på en 

bestemt form for 
musik.

Lovsang er ikke kun et 
særligt ungdomsfæ-

nomen, men er fælles 
for alle i tilbedelse og 

lovprisning til Gud. 

98,- 49,-
Bøger om musik og tro
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Pokemon Go er i min bog 
et sjovt og hyggeligt spil. 
Det er designet til, at man 
skal ud og bevæge sig 
for at fange små virtuelle 
skabninger på sin telefon. 

Selvfølgelig kan man snyde 
også i dette spil, og nogle – især 
børn – fi nder hurtigt ud af, hvordan 
man via snyde-koder kan spille 
spillet hjemme fra sofaen, så man 
slipper for at bevæge sig ud i den 
virkelige verden. 

Om de får motion eller ej er 
deres egen sag, men mere irriterende er det, når disse snydere 
pga. deres snyd gør det sværere for os andre ikke-snydere at opnå 
visse ting i spillet. 

Denne problematik blev på et tidspunkt diskuteret på FB, hvor 
en mor bl.a. skrev: ”Jeg har opdaget, at min søn snyder, og jeg har 
sagt til ham, at det er tarveligt, og at han burde stoppe, men han er 
ligeglad og gør det alligevel. Og det er jo også bare et spil”. 

Helt ærligt? 
Det er jo ikke juridisk ulovligt at snyde i sådanne slags spil, men 

jeg synes, det er ærgerligt, at denne mor ikke træder i karakter og 
misser en enestående chance for at lære sin søn noget om moral, 
etik og hensynet til andre mennesker. 

Selvom det bare er et spil, er der nemlig rig mulighed for en snak 
med barnet om, hvordan hans handlinger påvirker andre mennesker. 
At lære ham om de sociale spilleregler, som han gerne skulle kunne 
begå sig efter, når han bliver voksen. 

Det er jo heller ikke OK at springe over i køen i Netto, bare fordi 
det ikke er ulovligt. 

Så hvad enten det er Ludo, køer i Netto eller Pokemon Go, så 
brug anledningen til at gøre jeres børn til gode og respektfulde 
samfundsborgere. Intet mindre.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg ved godt, at vejen til et 

godt ægteskab består af kom-
promiser, og jeg synes også, 
at min mand og jeg generelt er 
gode til at fi nde løsninger på 
problemer, som vi begge kan 
acceptere. 

Men så er der lige de der 
situationer, hvor ingen af os vil 
give sig, og hvor vi bare ikke 

kommer nogen vegne. I stedet 
lader vi det ligge og vender så 
tilbage til det senere, men hvis 
ingen af os har ændret indstil-
ling, så hjælper det jo ligesom 
ikke rigtigt? 

Vi har særligt en enkelt ting, 
der fylder for os, og jeg kan ikke 
gennemskue, hvordan vi skal 
komme videre herfra. 

Mvh. Anonym

Kære Anonym
Du har helt ret: Vejen til godt 

ægteskab er vitterligt brolagt med 
en masse forståelse, rummelighed 
og kompromiser. 

Som du og din mand tilsynela-
dende oftest har det, får mange 
ægtefæller da også for det meste 
diskuteret sig frem til gode kom-
promiser. At kunne give og tage 
er noget, vi lærer helt fra barnsben 
via søskende, kammerater og 
sidenhen via kollegaer, venner, 
chefen osv. 

I forhold til vores ægtefælle/
partner er der den ekstra dimen-
sion: Der er følelser i klemme. Vi 
glemmer, at der ganske enkelt er 
en regulær forhandling i gang, 

hvor begge parter insisterer på at 
få sin vilje. Man kan i stedet ofte 
komme til at drage følelsesmæs-
sigt baserede konklusioner som 
fx ”hvis XX ikke giver sig på det 
her punkt, så elsker XX mig ikke!” 
eller ”jeg kan simpelthen ikke leve 
i det her ægteskab, hvis XX ikke 
giver sig”. Men det passer i virke-
ligheden ikke. 

Opnåelsen af et kompromis 
med gensidig tilfredshed er na-
turligvis at foretrække, men nogle 
gange er der selvsagt situationer, 
hvor begge parter føler så stærkt 
for deres mening, at ingen vil give 
sig. Derfor er I nødt til at forstå, at 
I godt kan overleve både fysisk, 
psykisk og ægteskabeligt, selvom 

I giver afkald på bestemmelsesret-
ten, også i en vigtig sag! 

Her kan man være nødt til at 
gøre noget så enkelt som at træk-
ke lod eller at føre regnskab med, 
hvem der fi k lov til at bestemme 
sidst. Mange tror fejlagtigt, at et 
godt ægteskab består af at fi nde 
ud af en måde, hvor begge parter 
altid er glade og tilfredse. Det 
passer ikke, og heldigvis, for det 
er simpelthen ikke muligt. 

Den virkelige udfordring i æg-
teskabet er i stedet: Hvordan 
kan jeg leve med og fastholde 
min kærlighed og respekt for 

den anden samtidig med, at jeg 
giver afkald på noget, der betyder 
meget for mig? Det handler om at 
skabe rammer for ægteskabet, 
hvor begge parter generelt har så 
meget overskud, at det er praktisk 
muligt at rumme noget frustration 
over at give afkald på noget. Så 
I jeres tilfælde: Træk lod om, 
hvem af jer, der skal have lov til 
at bestemme, og brug i stedet for 
energi på at fi nde ud af, hvordan 
den anden kan ”kompenseres” 
mest muligt for ”svie og smerte”. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har simpelthen så svært 

ved at træffe beslutninger, både 
store og små, men selvfølgelig 
mest de store. 

Jeg bliver helt stresset, tæn-
ker på det konstant, men uden 
at det bliver særlig produktivt. 

Jeg har nogle gange haft pro-
blemer med at sove, og mit 
humør påvirkes også enormt af 
det. Det er især synd for mine 
omgivelser. 

Hvad kan jeg gøre, for at det 
bliver anderledes? 

Venlig hilsen Majbritt

Kære Majbritt
For det første så er det da 

udfordrende at træffe især store 
eller vigtige beslutninger, netop 
fordi konsekvenserne af valget 

er omfattende. 
Det er derfor, magthavere og 

store beslutningstagere har em-
bedsmænd og rådgivere omkring 
sig, netop fordi der er mange ting, 

der skal tages i betragtning. 
Så når du oplever at være på 

hårdt arbejde op til en større be-

slutning, så er der noget naturligt 
i det. Det er dog ikke godt, hvis 
det udtrætter dig i så høj grad, at 

du bliver nærmest dårlig og heller 
ikke kan sove – så er byrden af 
forskellige grunde for stor.

Prøv at tænke over: Har du 
ganske enkelt brug for mere 
hjælp til at træffe de pågældende 
beslutninger? Det er aldrig en 
skam eller nødvendigvis et svag-
hedstegn at bede om hjælp! 

Selvfølgelig er vi som voksne 
nødt til at kunne træffe de fl este 
beslutninger selv, men der kan 
være både små og store beslut-
ninger, som af forskellige grunde 
volder os så store kvaler, at det er 
helt på sin plads at få hjælp til det. 

Hvis det gør det lettere for dig 
at træffe den endelige beslutning 
efter, at du har drøftet mulighe-
derne med andre – så gør det. 
Desuden kan det være lærerigt 
at høre andres refl eksioner og 
erfaringer, som i sidste ende 
ender med at blive en del af ens 
egen erfaringsbank. 

Noget andet er: Stiller du for 
høje krav til dig selv? Når vi er i 
tvivl om en beslutning, så er det 

fordi, der er fl ere muligheder, der 
næsten er lige gode (ellers var vi 
jo ikke i tvivl). Det er selvsagt i vo-
res egen interesse at vælge den 
ALLERBEDSTE beslutning, men 
da vi ikke kan se ind i fremtiden, 
vil der altid være en lille risiko 
for, at noget andet retrospektivt 
kunne have været endnu mere 
fordelagtigt – netop når vi ser 
tilbage. 

Men dit fremtids-jeg skal lære 
ikke at bebrejde dit fortids-jeg, 
for dit fortids-jeg traf den beslut-
ning, som på det tidspunkt var 
det bedste! De bebrejdende og 
måske fordømmende tanker, 
som dit fortids-jeg måtte frygte at 
blive udsat for af det kommende 
fremtids-jeg, skal du altså prøve 
at skubbe langt væk. 

Bebrejdelserne er nemlig slet 
ikke rimelige, og når du bliver 
mere opmærksom på det, kan du 
måske slappe lidt mere af, når du 
skal træffe beslutninger. 

Hilsen Suh

Jeg har svært ved at træffe beslutninger

Hvad gør vi, når vi ikke kan blive enige?

Må børn snyde i spil?

Selvfølgelig er vi som voksne nødt til at kunne træffe de fl e-
ste beslutninger selv, men der kan være både små og store 
beslutninger, som af forskellige grunde volder os så store 
kvaler, at det er helt på sin plads at få hjælp til det. 

I er nødt til at forstå, at I godt kan overleve både fysisk, 
psykisk og ægteskabeligt, selvom I giver afkald på bestem-
melsesretten, også i en vigtig sag!
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Det skorter ikke på tilbud i da-
gens Danmark, når det gælder 
håndtering af stress. Selv-
hjælpsgrupper, coaching og 
Mindfulness er blot nogle af 
de mange muligheder. Har den 
kristne tro noget at byde ind 
med i den sammenhæng? Er 
tro en hjælp, når man trues af 
stress? 

For at blive klogere på sådanne 
spørgsmål havde Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening inviteret ph.d. 
cand.psych. Dorte T. Viftrup til at 
tale på en temadag den 17. marts 
om Stress & Tro. Hun forsker i tro 
og krise, trosudvikling, åndelig 
omsorg og eksistentiel kommu-
nikation samt religionspsykologi. 

Hvorfor får vi stress?
Oplægsholderen skitserede 

indledningsvist, hvad der gør os 
stressede. Stress opstår, når kra-
vene overstiger de ressourcer, vi 
har til rådighed - og når det at leve 
op til kravene samtidig betyder 
meget for os. 

Meget har ændret sig de se-
nere år: familiestrukturen, orga-
nisationsstrukturen, kravene til 
den enkelte. Vi skal være robuste. 
”Søg ikke et job, hvor de søger 
robuste medarbejdere. For det 
kan være tegn på dårlig ledelse,” 
blev der advaret. 

Vi skal have ”work-life balan-
ce”, balance mellem arbejds- og 
fritidsliv. Og hvem skal skabe den 
balance? Den enkelte? 

Stress er alles ansvar
Dorte Viftrup er ansat i Institut 

for relationspsykologi, og hen-
des vægtning af det relationelle 
fornægtede sig ikke: Vi skal gøre 
op med, at stress er et individuelt 
anliggende. 

Stress er alles ansvar, noget, 
der opstår i mødet mellem mig 
og noget andet. Det opstår, når 
jeg møder usynlig ledelse, når 
opgaverne bliver for mange, når 
der er mange nedskæringer, 
mange sygemeldinger. 

Derfor, når Dorte Viftrup skal 
have en samtale med et stress-
ramt menneske, mødes hun altid 
også med lederen! Hun nævnte 
eksempler på anti-stresstiltag 
som: ”Drik et glas vand!” og ”Træk 
vejret dybt!”. ”

Hvis det skal kunne hjælpe på 
stress, skal vi i hvert fald drikke 
det glas vand og trække vejret 

sammen! foreslog taleren. 
Vi skal tænke løsninger sam-

men. Den enkelte har et ansvar 
- men ikke alene. Vi kan alle blive 
ramt af stress. Det handler ikke 
om, hvor meget vi kan producere, 
men om hvor meget, vi er værd. 
Vi har måske et arbejdsmarked, 
hvor vi ikke har ret til at være til 
besvær. 

Men har vi så en tro, hvor det 
er OK at være skrøbelig og til 
besvær? En tro, hvor vi er værdi-
fulde og vidunderligt skabt?  

Tro er også blevet en individuel 
sag. Danskerne er blevet åndelige 
analfabeter. Hvis man ikke kender 
de bibelske fortællinger, kan man 
ikke spejle sig i dem, når man 
bliver stresset.

Og siden det religiøse sprog 
er fattigt hos de fl este, bliver det 
svært for den stressramte at 
udtrykke, hvad der sker – og for 
omgivelserne at forstå det. Hvis 
vi ikke spørger ind til det, bliver 
den stressramte alene med sin 
stress og tro.

Kan tro være et problem?
Ifølge Dorte Viftrups forskning 

kan troen både være en del af 
problemet og en del af løsningen. 
Det afhænger af, på hvilken måde 
personen bruger sin tro i forhold til 
sine psykologiske problemer, og 
hvem der står ved siden af. Vi blev 
præsenteret for en forskning, som 
Kenneth I. Pargament redegør for 
i bogen: ”The Psychology of Reli-
gion and Coping”. Han beskriver 
fi re måder at udtrykke sin tro på: 

1. Knowing (viden, forståelse, 
kendskab fx. gennem bibellæs-
ning)

2. Acting (handlinger, adfærd, 
gode gerninger. Man fi nder me-
ning i livet gennem det, man gør)

3. Relating to others (relationer, 
venskaber, nærhed. Man udlever 
sin tro sammen med andre)

4. Experiencing (oplevelser, 
erfaringer, følelser fx. i lovsang, 
meditation, pilgrimsvandring).

Ingen af disse udtryksmåder er 
mere rigtig end andre. 

De fleste kristne udtrykker 
deres tro på fl ere måder. Men 
som regel er der en af måderne, 
som er favorit – og én, man har 
det svært med. 

Vi blev udfordret til at finde 
vores favoritter og de udtryks-
måder, vi havde sværest ved at 
relatere til. Mon ikke det var en 
aha-oplevelse for fl ere af os?

”Sporskifte”
Når vi rammes af stress, sker 

det ofte, at vores ”favorit-måde” 
at udleve vores tro på, holder op 
med at være til hjælp. Hvis man 
normalt udlever sin tro gennem 
”knowing” fx. ved bibellæsning, 
kan denne ressource opleves 
som virkningsløs, når man bliver 
stressramt. 

Så gælder det om at skifte 
spor. Det er, når man evner at 
skifte spor, at troen bliver en res-
source. Men et ”sporskifte” kan 
være svært for ens relationer 
at acceptere. De ønsker ofte, at 
den stressramte skal ”blive sig 
selv igen”. Derved kommer de 
til at fastholde den stressramte i 
et spor, der ikke er til hjælp. Og 
derved kan relationen ændre sig.

Også relationen til Gud kan 
ændre sig i forbindelse med 
stress. Men Gud er den samme. 

Tips til at forebygge stress
Temadagen blev holdt på Dia-

konhøjskolen i Aarhus og var et 
led i foreningens landsmøde, som 
også omfattede et inspirationsar-
rangement for medlemmer.

Her fortsatte sygeplejerske og 
psykoterapeut (MPF) Solveig Ro-
senkvist temaet om stress og tro 
under overskriften: ”Giv stressen 
baghjul. Hvordan bliver jeg en god 
kollega til min stresstruede kol-
lega? Og hvordan lærer jeg selv 
at bede om hjælp i tide?” 

Efter Solveigs oplæg fi k delta-
gerne mulighed for at refl ektere 
og samtale. Deltagernes forslag 
blev skrevet på tavlen, bl.a. føl-
gende punkter:

• God ledelse
• Arbejde i teams
• Briefi ng & time out

• Lommekort med tips til en  
      god makker

• At tage sig selv alvorligt
• Anerkendelse & ros
• Mentorskab (formelt eller
   uformelt)
• Synliggørelse af problemer 
  overfor ledelsen
• Klare defi nitioner af ansvars-
  områder
• Rolige, fysiske rammer
• At have Gud med på arbejde
• Supervision
• Netværk i Dansk Kristelig
  Sygeplejeforening

Hvad lærte deltagerne?
Nanna Sode Bjerregaard, 

sygeplejestuderende fra Søn-
derborg:

- Temadagen har lært mig, 
hvordan tro både kan være en 
ressource under stress, når den 
hjælper mig til at hvile i at være 
Guds barn, men også kan være 
et problem, når den får mig til at 
skulle gøre mere, end jeg kan, 
fordi jeg ”burde” være en bedre 
kristen. 

Jeg lærte, at måden, man tror 
på, kan ændre sig under stress, 
dvs. troen er den samme, men 
skal opdages og udleves på en 
ny måde. Det vigtigste jeg lærte, 
er at se stress som noget rela-
tionelt frem for individuelt, dvs. 
at det opstår og foregår imellem 
mennesker. 

Helene Sejergaard, sygeple-
jerske i København:

- Jeg har ikke tidligere været 
bevidst om, 

1. Hvordan ens tro i episoder 
med længerevarende stress 
ofte ændrer udtryk. Det var et 
interessant input og noget, der 
giver dybere forståelse for, hvorfor 
man også på den front reagerer 
anderledes, end man gør i tider, 

hvor man ikke oplever stress.
2. At stress opstår i og af 

noget relationelt. Altså opstår 
det ikke blot som følge af den 
stressramtes ressourcer eller 
copingstrategier. Stress opstår 
mellem mennesker som følge af 
adskillige faktorer og løses derfor 
også bedst relationelt. Ansvaret 
er ”vores” og ikke blot ”dit”.

Katrine Klüwer, sygeplejer-
ske i Aarhus:

- Jeg har lært mere om, hvor-
dan min tro er en del af løsningen 
og kan være en stor styrke og 
ressource imod stress, og at ens 
trosudtryk kan blive en byrde 

og del af problemet ift. stress, 
afhængig af, om jeg holder fast i 
fx. bønnen, selv om jeg måske har 
brug for læse i Bibelen i stedet. 
Gud er altid den samme, men vi 
forandrer os. 

Nu hviler jeg mere i at resti-
tuere hos Gud uden at skulle 
præstere, og det hjælper mig til 
at komme ovenpå. Hos Jesus 
har jeg helle og er aldrig alene 
om at kæmpe.

Artiklen er skrevet af Grete 
Schärfe bl.a. på baggrund af 
noter fra Annette Langdahl, 
Maja Nielsen og præsentatio-
ner på PowerPoint.

Hjælper troen  
et stresstruet 

sundheds-
personale?

Sygeplejerske og psykote-
rapeut Solveig Rosenkvist 
underviste om emnet: Giv 
stressen baghjul.

Dorte T. Viftrup, som forsker i tro og 
krise, åndelig omsorg og kommuni-
kation, underviste på en temadag 
om Stress og Tro den 17. marts. 

- Troen får måske et nyt udtryk under stress, lyder et svar.

- Ansvaret for stress er ’Vores’, 
ikke bare ’dit’, siger Helene 
Sejergaard.

- Jeg lærte, at stress foregår 
mellem mennesker, siger 
Nanna Sode Bjerregaard.

- Gud er altid den samme, 
men vi forandrer os, siger 
Katrine Klüwer.
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USA: Miss North Dakota talte 
de ufødtes sag i delstatens senat
Miss North Dakota 2016, Macy Chri-
stianson, har talt i senatet om fore-
byggelse af spritbilisme og kampen 
mod abort.

- Jeg har utrolig stor respekt for vores 
stat, fordi den har valgt det, som jeg selv 
tror er rigtigt med hensyn til abort, sagde 
Macy Christianson ifølge LifeNews.com. 
“Nogle mennesker har fortalt mig, at 
North Dakota er imod kvinder og vores 
rettigheder, men jeg er uenig, for det 
handler ikke bare om at støtte vore kvin-
der, men også om at støtte de kvinder, 
som endnu ikke er født og kan tale deres 
egen sag.”

Den lokale journalist, Rob Port, roste Macy Christiansons mod:
- Respekt, fordi hun er villig til at bryde ud af den ideologiske 

form, som de liberale vil presse alle kvinder ind i. Jeg er sikker på, 
at hun får kritik for at mene de ting, som de venstreorienterede ikke 
mener, kvinder burde tænke, men det er på høje tid, at vi holder 
op med at gå så meget op i de bure af identitet, som politikerne vil 
presse os ind i, skrev Rob Port.

North Dakotas nye abortlov kræver bl.a., at en kvinde skal have 
rådgivning og derpå vente mindst 24 timer, før indgrebet fi nder sted.

Bodil

Miss North Dakota, 
Macy Christianson.

Ghana fi k en kristen præsident
Valget af oppositionsleder Nana 
Addo Dankwa Akufo-Addo som 
Ghanas nye præsident vækker ju-
bel i Israel, skrev Jerusalem Post. 
Den nye præsident er nemlig både 
kristen og ven af Israel.

Akufo-Addo blev taget i ed som 
Ghanas præsident den 7. januar 
2017. Han tilhører det nationale pa-
triotiske parti og har tidligere været 
udenrigsminister.

– Akufo-Addo er en stærk støt-
tespiller for Israel. Jeg tror, han vil 
blive en nær støtte for den israelske 

regering, sagde direktør Adi Timor fra Timor Consulting. Hun er 
også rådgiver for præsidenten - og israeler.

– Akufo-Addos forbindelse til Israel kommer fra en dyb kristen 
overbevisning. Jeg blev overrasket over al den støtte for Israel, som 
jeg opdagede selv i fjerne hjørner af landet, hvor jeg kom under 
valgkampen. Der var plakater med teksten ”Velkommen til Jerusa-
lem” og ”Velkommen til Israel” langs veje, i landsbyer og på biler. 
I Ghana er det en stor fordel at være israeler, sagde Adi Timor og 
citerede, hvad folk havde sagt under valgkampen: ”Når du kommer 
dertil, er det næsten, som om Messias er kommet.”

De afrikanske stater blev meget inspirerede af Israels statsmi-
nister Benjamin Netanyahus besøg sidste år. Timor sagde til Jeru-
salem Post, at Netanyahu endnu ikke har været i Vestafrika. Derfor 
mener hun, at Ghana bør være et af hans første stop i Afrika, især 
nu, da Nana Akufo-Addo er blevet præsident. 

Sidste gang Akufo-Addo var i Jerusalem, var i 2012, da han bad 
ved Vestmuren før valget. Ifølge Adi Timor har præsidenten lovet at 
besøge Israel igen så hurtigt som muligt.

Vidar 

Præsident Nana Addo 
Dankwa Akufo-Addo.

Nigerias regering forbød kirkelig 
sørgedag for dræbte kristne
Søndag den 19. marts var af kirkesammenslutningen Christian 
Association of Nigeria (CAN) blevet udnævnt til sørgedag på 
grund af islamistiske angreb på kristne. Men markeringen blev 
forbudt, skriver Morning Star News den 20. marts 2017.

Regeringen har før advaret både journalister og kristne ledere 
mod at tale om den udbredte anti-kristne vold i Nigeria. I ugen op til 
sørgedagen beordrede regeringen også sørgedagen afl yst.

Kirkeledere havde planlagt en landsdækkende sørgedag til 
minde om de mange kristne, som er blevet dræbt af muslimske 
Fulani-hyrder, terrorgruppen Boko Haram m.fl . Som begrundelse 
for forbuddet hævdede regeringen og sikkerhedsstyrkerne, at sør-
gedagen kunne føre til landsdækkende uroligheder.

 - Kirkelederne havde intet andet valg end at adlyde og suspen-
dere programmet på ubestemt tid, sagde pastor Dr. Musa Asake, 
generalsekretær i CAN den 15. marts.

Åbne Døre anslår, at omkring 12.000 kristne er blevet dræbt i 
perioden 2006-2014. Mange er på fl ugt, og 13.000 kirker er ødelagt 
eller forladt.

 Bodil

Den 29-årige kandidat i folke-
sundhedsvidenskab, Nadege 
Uwamahoro, har modtaget 
Tværkulturelt Centers integra-
tionspris Årets Krus - Årets 
Knus 2017. 

Prisen blev overrakt af tidligere 
overrabbiner Bent Melchior på 
Tværkulturelt Centers forårskon-
ference i København i marts med 
temaet ’Jeg var fremmed – og I 
blev bange for mig’. 

Fra fl ygtning til kandidat
Nadege Uwamahoro kom til 

Danmark som FN-kvotefl ygtning 
i 2005, da familien blev udvalgt til 
genbosættelse i Danmark gen-
nem UNHCR. 

I 2005 var hun 17 år og havde 
været på flugt i 11 år, siden 
familien overlevede folkemordet 
i hjemlandet Rwanda i 1994. I 
Danmark lærte Nadege Uwama-
horo hurtigt dansk og afsluttede 
sidste år en kandidatgrad i folke-
sundhedsvidenskab fra Aarhus 
Universitet. I april begynder hun 
et ph.d. studium i Newcastle. 

Aktiv i kirke og asylcenter
Nadege Umawahoro er med-

lem af den katolske kirke i Dan-
mark og var aktiv i Vor Frue Kirke 
i Aarhus i studietiden.

I 2015 tog hun initiativ til et 
solidaritetsprojekt ud fra kirkens 
ungdomsgruppe Mount Tabor 
med tilbud om forskellige aktivi-
teter for og sammen med asyl-
ansøgere på Center Langå og 
senere Center Voldby. Projektet 
fi k navnet Solidarity Project og 
fortsatte indtil udgangen af 2016, 

da centrene lukkede. 
Om projektet siger Nadege 

Uwamahoro, at hun gik i gang, 
fordi hun ønskede at give andre 
fl ygtninge håb. Af personlig er-
faring ved hun, hvor meget det 
betyder, at nogen interesserer sig 
for én, når man kommer til et nyt 
land som fl ygtning. 

Usædvanligt overskud
I sin tale til Nadege Umawa-

horo understregede Bent Mel-
chior, at prisen både blev givet 
for en imponerende personlig 
indsats for at blive integreret i det 
danske samfund, og for et usæd-
vanligt overskud til at se ud over 
sig selv, hjælpe andre og sprede 
glæde og tro på fremtiden:  

”Kære Nadege. Du er en per-
son, som det er værd at stoppe op 

for. Du har været meget igennem. 
Men du har også haft held. Du har 
haft gode forældre, der selv i de 
mørkeste timer har hjulpet deres 
børn igennem. Det er mirakuløst, 
at de har haft kræfter til det.  

Dansk er et svært sprog. Du 
har lært det på rekordtid, og efter 
bare 4 år i Danmark tog du en 
studentereksamen. Nu er du på 
vej til udlandet for at tage en ph.d. 
Det er noget af en præstation. Vi 
håber, at du ikke vælger at blive 
i udlandet på sigt, men vender 
hjem til Danmark igen!” 

Kan man elske fremmede?
- Du skal elske din næste som 

dig selv, står der i Bibelen. Men 
kan man elske en fremmed som 
sig selv? Jeg mener, man skal 
forstå det sådan, at man skal so-

lidarisere sig med den fremmede 
og sætte sig i den fremmedes 
sted. Det gjorde du, så snart du 
selv var integreret her. I solidaritet 
begyndte du at hjælpe med at 
integrere andre og give dem håb. 

Jeg har selv været fl ygtning, 
da jeg var 14 år gammel, og kan 
identifi cere mig med det at være 
fremmed, ligesom du kan. Det er 
nemlig den, der har skoen på, der 
ved, hvor den trykker, sagde Bent 
Melchior i sin tale til prisvinderen.

 
Mange hjalp miraklet på vej

Efterfølgende rettede Nadege 
Umawahoro en tak til familie, 
venner og ungdomsgruppen 
Mount Tabor: 

- Det er en stor og uventet ære 
at modtage prisen. Når man har 
gennemgået, hvad jeg har, er det 
et mirakel at stå her. For mig er 
det vigtigt at bruge livet uselvisk 
som den gave, det er. 

Jeg overlevede på grund af 
andre mennesker, og det er deres 
fortjeneste, at jeg står her i dag og 
kan give videre til andre, hvad jeg 
selv har modtaget. 

Jeg vil gerne sige tak til mine 
forældre, til min menighed i Aar-
hus og til ungdomsgruppen, der 
har været med til solidaritetspro-
jektet. For det er i høj grad en 
gruppeindsats. 

Tak til alle, der har bekræftet 
mig i, hvad det er godt at bruge 
sit liv på - de mange gode men-
nesker, jeg har mødt, men også 
de onde, for det er dem, der har 
vist mig, hvilken vej jeg ikke skulle 
gå, sagde Nadege Uwamahoro.

Bodil

Kvotefl ygtning fra Rwanda 
fi k Integrations-prisen 2017
Nadege fl ygtede som barn fra folkemordet. Nu er hun kandidat fra Aarhus Universitet.

- Det er noget af en præstation, at du har taget eksamen i Dan-
mark og nu skal tage en ph.d. i udlandet, sagde Bent Melchior 
ved overrækkelsen af integrationsprisen til Nadege Uwamahoro.

Før landsbyen fi k en vandbo-
ring, måtte 17-årige Eunice 
Wambua droppe både skole-
gang og kirke, fordi det tog 
mange timer at hente vand i 
vandhullet.

Men nu har boringen ved foden 
af Uuni Hills i det østlige Kenya 
forbedret hendes liv.

- Vandet i vandhullet var be-
skidt, og vi tror, det misfarvede 
vore tænder. Men vandet fra 
boringen er rent, og nu har jeg 
mere tid til lektierne og aktiviteter 
i kirken, siger hun.

Kirker beder om vand
Boringen i Uuni Hills er blevet 

lavet med hjælp fra den kristne 
organisation World Vision. Denne 
type projekter, som starter på 
initiativ af kirkefolk og NGO’er, er 
i høj grad med til at forbedre livet 

for mange. Men i tørketider kan 
selv boringerne løbe tør.

Ifølge WHO lever 663 millioner 
”uden sikker vandforsyning nær 
ved hjemmet, så de må bruge 
utallige timer på at stå i kø eller 
vandre til fjerne vandkilder samt 

leve med de sundhedsrisici, der 
er forbundet med brug af forure-
net vand.”

I år fokuserer Verdens Vand-
dag på at begrænse vandspild  
bl.a. ved rensning og genbrug af 
spildevand. 

Tørken i Sahel-regionen - det 
tørre bælte i det nordlige Afrika 
-  er skyld i, at millioner mangler 
drikkevand. Inden for de seneste 
dage er tre kenyanere døde efter 
at have drukket urent vand.

- Der er slet ingen dråber 
at spare eller genbruge, siger  
professor Jesse Mugambi fra 
University of Nairobi. Han tilføjer, 
at mange tilbringer Vanddagen 
med at bede om vand til dem selv 
og deres husdyr.

I Machakos-området 60 km 
fra Nairobi går folk 16 km eller 
mere for at fi nde vand, fortæller 
den anglikanske biskop Joseph 
Mutie Kanuku.

- Folk - mange af dem kvinder 
og børn - lider meget under vand-
manglen. Og den lange tur efter 
vand forsinker udviklingen og 
kirkens arbejde, siger han.

Bodil

’Verdens Vand-Dag’ skal hindre spild
663 millioner lever uden adgang til rent vand, anslog FN på Vanddagen d. 22. marts.

World Vision har skaffet rent vand til mange i Nordafrika.
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– Kristen tro har været vigtig 
for dannelsen af vores sam-
fund.

Statsminister Erna Solberg 
(partiet Høyre) fi k stående bifald, 
da hun sidste lørdag på Jesus-
Kvinners årsmøde fremhævede 
betydningen af de kristne værdier 
i samfundet.  

Oslo Kongrescenter var fyldt 
af kvinder i alle aldre, da kvinde-
konferencen ’JK Nordisk 2017’ fi k 
besøg af statsministeren.

Specielt år for troen
– I år er et specielt år for 

kristendommen i Norge. Det er 
specielt, fordi vi for første gang 
har skilt stat og kirke. Det er 
også specielt, fordi det er 500-års 
jubilæet for reformationen og den 
lutherske lære, sagde Solberg.

Hun påpegede, at hun fi nder 
det naturligt for en statsminister 
at markere disse begivenheder, 
selv om kirken ikke længere er 
en del af staten.

– Jeg syntes også, det er na-
turligt at deltage på et reformati-
onsjubilæum, fordi reformationen  
har så stor betydning for dette 
land, og på hvordan det norske 
samfund har udviklet sig og hvor-
dan vort værdigrundlag er formet, 
forklarede Erna Solberg.

– Det er vigtigt at huske på, 
hvor vigtig kristen tro har været 
for dannelsen af vort samfund. 
Det er også vigtigt at have et 
værdigrundlag i mødet med andre 
kulturer, sagde hun.

Talte om integration
Når kirkens forhold til staten 

har forandret sig, er det vigtigt 
at mange er med og deltager i 
debatten om, hvordan samfundet 
skal forme sig fremover, mente 
statsministeren.

– Det håber jeg også, at I 
(JesusKvinner) vil gøre – så vi 

sikrer en tryg værdiforankring. 
Det er så mange, som er bange 
for indvandring og integration i 
dag, og som måske er usikre på 
deres eget værdigrundlag. Hvis 
du har det på plads, så ved du 
også, hvor meget lettere det er 
at trække grænser og have et 
natuligt forhold til, at folk har en 
tro, sagde Erna Solberg.

Hun understregede, at vi ikke 
skal være bange for at vise, hvor 
vore værdier kommer fra. 

– Selv om mange i dag ikke 
længere har et aktivt forhold til 
tro, så ved vi, at mange har et 
forhold til det værdigrundlag, som 
kommer fra vor historie.

Kristnes frivillige arbejde
Statsministeren fremhævede  

det frivillige engagement som 
mange kristne organisationer har 
gjort – og som har præget det 
samfund, vi lever i i dag.

– Noget andet som det norske 
samfund har arvet meget af si-
den reformationen, er et stort og 
levende arbejde i frivillige orga-
nisationer. Det startede med den 
diakonale forståelse af at hjælpe 
andre. Derfor drives meget af 
det frivillige arbejde af religiøse 
organisationer.

Hvis vi gennemgår velfærds-
statens start, fi nder man område 
efter område, som startede i 
forskellige religiøse trossamfunds  
frivillige arbejde, sagde Erna 
Solberg.

Nåde i hverdagen
Statsministeren refererede til, 

at hun på reformationsjubilæet 
skulle tale om ”Nåde i vor tid” i 
Johanneskirken i Bergen.

– For mig er nåde den tole-
rence og tilgivelse, som egentlig 
kun Gud kan give. Men nåde i 
praksis betyder også meget i vort 
samfund. Nåde i praksis betyder 
for eksempel, at folk som har hul 

i deres CV, får muligheden for 
at komme tilbage i job. Nåde er 
også at vise åbenhed og vilje til at 
inkludere nye landsmænd, sagde 
Erna Solberg.

Hun udfordrede deltagerne på 
JesusKvinner til at være med til at 
skabe et inkluderende samfund.

– Det er vigtigt at huske på, at 
mange af vore nye landsmænd 
kommer fra steder, hvor religion 
fylder meget mere end i vort 
samfund. De forstår, at det med 
tro betyder meget for de troende, 
sagde statsministeren.

Bed om klogskab
I en samtale med Anne Christi-

ansen, der er leder for JesusKvin-
ner, blev statsministeren spurgt, 
hvordan kristne kan bede for 
norske toppolitikere.

– Jeg tror, det vigtigste er at 
bede om, at vi må have klogskab. 
Det er jo det, vi har brug for, sag-
de Solberg til applaus fra salen.

Christiansen roste statsmini-
steren, fordi hun før jul advarede 
mod at droppe skolegudstjene-
ster med den begrundelse, at 
julen ikke handler om nisser og 
grød, men om den kristne tro.

– Vi må turde sige, at vi ikke 
fejrer jul på grund af nisserne og 
juletræet. Det er godt at huske 
på, hvor traditionen kommer fra, 
udtalte Erna Solberg.

Positiv respons
Flere af deltagerne på JK 

udtrykte deres begejstring for 
statsministerens bidrag.

– Det var rigtig godt at høre 
statsministeren. Hun er jo stats-
minister for hele Norge, uanset 
hvilket parti man har stemt på, 
sagde Elisabeth Knutsen. 

– Der er tyngde bag hendes 
ord. Det var skønt at have hende 
her, sagde deltager Rut Vårdal. 

– Det har været utrolig inspi-
rerende. At høre statsministeren 

var et højdepunkt. Jeg synes, det 
er fantastisk, at hun tog sig tid 
til at komme. Det sender nogle 
signaler, siger Ingunn Smenes, 
som er aktiv i JesusChurch i Oslo. 

KPK/Bodil

Kristne kvinder skal ytre sig 
i samfundsdebatten, mener 
Norges statsminister Erna 
Solberg. Hun talte på kvinde-
konferencen JK Nordisk 2017.
Foto: Markus Plementas, KPK

Statsministeren talte på 
kvindekonference i Oslo
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Kristne må bede om klogskab for toppolitikere, sagde Erna Solberg til JesusKvinner 2017.

Verdens lykkeligste har Downs 
I december 2011 besluttede FN at erklære d. 21. marts Verdens-
dagen for Downs Syndrom (World Down Syndrome Day). Og  
trods særlige helbredsmæssige og skolemæssige udfordringer  
viser en undersøgelse, at mennesker med Downs er verdens 
lykkeligste.

I en artikel på John Piper’s hjemmeside ’Desiring God’ skriver 
John Knight, at livskvaliteten er i top hos folk med Downs Syndrom.

Ikke færre end 95 procent i undersøgelsen erklærede, at de 
var tilfredse med deres liv. På spørgsmålet: ’Er du tilfreds med at 
være den, du er?’ svarede 97 positivt. Og 99 procent svarede ’Ja’ 
til spørgsmålet: ’Elsker du din familie?’

Ingen anden gruppe oplever samme grad af tilfredshed og lykke.
John Knight skriver, at mange mennesker ikke ved nok om Downs 

Syndrom og fx antager, at folk med Downs må være mere ulykkelige 
end andre. Men statistikkerne viser det stik modsatte.

World Downs Syndrome Day er en anledning til at fejre dem, der 
er anderledes. Men det er også en dag til at afl ive myterne om Downs 
Syndrom. Og kristne må huske at være Kristi hænder og fødder.

- Næste gang du hører om en familie, som får et Downs barn eller 
ser et barn eller en ung med Downs i din kirke, må du ikke sætte 
det i en kasse med mærkaten ”tragedie”. I stedet må du bede om 
visdom, indtroducere dig selv til dette værdifulde menneske (eller 
hendes forældre) og se, hvad Gud længes efter at gøre for dem 
gennem dig - og for dig gennem dem, opfordrer John Knight.

Bodil

Børn med Downs elsker livet, viser en undersøgelse fra USA.
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Jeg har et rødt badeværelse. Det er virkelig 
rødt. Sådan ”bland ketchup med det danske 
fl ag og lige et lille drys morgenfruer”-rødt.  
Og så er det kombineret med hvidt. Blænd-
hvide fuger. Eller det var det i hvert fald 
engang. 

Jeg har ikke selv valgt den røde eller for den 
sags skyld den hvide farve. Det fulgte med mit 
hus, som jeg ellers er helt okay tilfreds med. Men 
jeg bryder mig ikke om farven i den her sam-
menhæng. I min optik skal et ellers helt udmærket 
indrettet badeværelse have en rolig og afslap-
pende farve. Det hjælper ikke på sagen, at det 
er sekskantede klinker. At de skulle være særligt 
dyre og fra Italien gør ingen gavn. 

Økonomiministeriet i vores hjem har i overens-
komst med energiministeriet besluttet, at der ikke 
lige i øjeblikket skal gøres noget ved farven. Så 
vi lever med det og tager ikke wc-selfi es. Det er 
ret tydeligt nemlig. Ingen neutrale hvide, grå eller 
brune baggrundsfarver. 

Nå, men som man siger: Intet er så galt, at 
det ikke er godt for noget. Støv i hjørnene er ikke 
særlig tydeligt på et knaldrødt gulv. Og man kan 
alligevel ikke få det til at se lidt lækkert ud derinde, 
så der sker ikke så meget ved lidt små-rod hist og 
pist. Det er trods alt ikke lortebrunt, og besøgende 
gæster plejer at synes, det er tåleligt – men de 
skal så heller ikke bruge det til at snuppe en hårdt 
tiltrængt mor-pause i hverdagen. 

Nogle gange tror jeg, at vi som kristne kan 

komme til at oversætte yndlingsverset fra Ro-
merbrevet 8: ” Vi ved, at alt virker sammen til 
gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans 
beslutning er kaldede” til det danske ordsprog 
”Intet er så galt, at det ikke er godt for noget”. De 
lyder jo ens.

Men som mor, der har mistet et barn indenfor 
de seneste år, vil jeg opfordre til at være meget 
varsom med den oversættelse. At ting med Guds 
hjælp virker sammen til gode for mig, er ikke det 
samme som, at jeg skal prøve at fi nde det gode 
i, at mit barn er dødt. 

Det betyder derimod, at Gud er så meget større 
end vores virkelighed, at selv det, som er noget 
seriøst ødelagt i vores liv - vores største smerte og 
vores dybeste nederlag - lader han sin kærlighed 
omfavne. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan 
sætte ord på det mysterium, som foregår. 

Men jeg har selv set det ske. At noget komplet 
meningsløst bliver fyldt af Guds nærvær. Det fjer-
ner ikke alle spørgsmålene og meningsløsheden, 
men det tilføjer Gud. 

Og det er helt anderle-
des end et klichépræget 
ordsprog.

Intet er så galt ...

Af Eva M. Jørgensen,
Harlev

Argentinske Betty Freidzon 
opfordrede de norske kvinder 
på konferencen JF 2017 til 
at gøre som Debora i Dom-
mernes bog.

Taget var ved at løfte sig, da 
Betty og Daniela Freidzon lør-
dag aften gik på scenen i Oslo 
kongrescenter.

– I en vantro og mørk og umo-
ralsk verden, hvor mørket regerer, 
fuld af usikkerhed og frygt, er 
der brug for en menighed, som 
rejser sig i Helligåndens kraft for 
at manifestere Jesu kraft her på 
jorden, siger Betty.

Betty og Daniela Freidzon star-
tede med tilbedelse og bøn under 

befalinger og håndspålægelser i 
Jesu navn.

Deltagerne blev opfordret til 
at holde hænder og bede for 
hverandre. Flere reagerede på 
håndspålæggelsen med gråd, 
rysten eller ved at falde om.

– Mange her er ikke vant til, 
at folk falder om. Når den slags  
ting sker, er det bare om at tage 
imod, vi har brug for dette friske 
nærvær. At blive fyldt af Ånden, 
siger Anne Christiansen fra orga-
nisationen JesusKvinner.

Mor og datter
Betty og Daniela Freidzon er 

mor og datter og er begge pasto-
rer i menigheden King of Kings 

Church i Buenos Aires, Argentina.   
Menigheden, som i dag har 

30.000 medlemmer, startede 
med en evangelisations-kampag-
ne på ’Norskepladsen’ i byen for 
30 år siden. 

Mor og datter Freidzon glæ-
dede sig over at være i det 
land, pladsen er opkaldt efter. 
Betty mindede forsamlingen om 
Bibelens Debora og læste fra 
Dommerbogen 5 om Deboras 
tjeneste.

- Debora stod frem som en mor 
i landet, hun havde mod. Vi må 
stå op, fi nde vor stilling og forstå, 
at Gud har sat os i en stilling med 
autoritet, sagde Betty Freidzon.

 KPK/Bodil
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15.-22. juli sommeroase.dk

SPAR PENGE 
Tilmeld dig

SommerOase
senest 

d.30.april 2017

Kvinde, stå frem for dit folk
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På et tidspunkt i sit liv for-
nemmede Bobbie Houston en 
himmelsk hvisken, som for-
andrede hendes liv for altid. 
”Sig til dem, at der er en Gud 
i himlen. Sig til dem, at der 
er en hel skare af andre på 
denne jord, som tror på dem!” 
Med denne hvisken begyndte 
en historie, som kun Gud kan 
skrive den: En genert kvinde 
blomstrer op og grundlægger 
den verdensomspændende 
kvindebevægelse ’Sister-
hood’.

Af Bobbie Houston

Jeg følte hverken som barn 
eller teenager, at jeg var noget 
særligt. Det interesserede mig 
ikke at være i centrum. Jeg var 
utrolig genert. Sådan var det 
dengang, og det har ikke ændret 
sig siden. Kun når det drejer sig 
om bestemte emner, hæver jeg 
stemmen. At Gud har betroet mig 
en opgave, som er vokset til en 
verdensomspændende bevæ-
gelse, er derfor lidt af et paradoks. 
Dog havde jeg allerede som helt 
lille pige en forestilling om, at jeg 
senere i livet ville komme til at yde 
et bidrag til noget større. 

Mit liv med Jesus Kristus tog 
sin begyndelse en kold, klar 
efterårsaften i Auckland, New 
Zealand. Jeg græd som en pisket, 
da jeg gav mit liv til ham. Omsider 
forstod jeg af hele mit hjerte, 
at min fortid var tilgivet, og min 
fremtid med Gud beseglet. På 
et eller andet tidspunkt i starten 
af mit liv som kristen læste jeg 
profeten Mikas Bog i Det gamle 
Testamente. Jeg havde det, som 
om Helligånden fremhævede 
nogle af de ord, der stod skrevet 

der: ”Rejs dig og tærsk, Zions 
datter! Fjenden har sat os under 
belejring. Saml skarerne, du 
skarernes datter” (frit efter Mika 
4, 13-14).

En hvisken, som
ikke lod sig overhøre

Mange år senere fulgte Hel-
ligånden op på dette himmelske 
øjeblik. Jeg var i mellemtiden 
blevet gift med Brian og havde 
sammen med ham grundlagt 
en kirke ved navn ”Hillsong”. I 

juli 1996, kort efter min 39 års 
fødselsdag, befandt jeg mig igen 
på det store stadion i Sydney, 
hvor de olympiske sommerlege 
udspillede sig fi re år senere. For 
første gang afholdt vi Hillsong-
konferencen på et sted som dette. 

Da konferencen startede, og 
deltagerne begyndte at synge, 
var jeg fascineret af de vidunder-
lige, kvindelige kormedlemmers 
ansigter, der alle var vendt mod 
himlen. I dette øjeblik fornemme-
de jeg, hvordan Gud hviskende 

gav mig et indfald. Foran mig lå et 
stort stadion, fyldt med tusindvis 
af kvinder. Samtidig tog følgende 
ord form i mig: ”Bobbie, arrangér 
en konference for kvinder. En 
konference for unge kvinder, som 
søger mig, og ældre kvinder, som 
kan støtte dem. En konference 
for alle mine vidunderlige døtre. 
Og sig til dem, at der er en Gud i 
himlen og en skare af andre, som 
tror på dem.”

Jeg hører ikke til de menne-
sker, som regelmæssigt fornem-
mer Guds stemme. Ganske vist 
har jeg ofte mærket hans vid-
underlige nærvær, men min fi re 
årtier gamle tro bygger tillidsfuldt 
på, at Gud taler til os gennem sit 
skrevne ord, Bibelen. Denne op-
levelse var imidlertid så tydelig, at 
det forekom mig, at Guds stemme 
faktisk havde kunnet høres.

Skridtet ud i det ukendte
På dette tidspunkt hjalp jeg til 

i vores kirke, hvor der var brug 
for mig. Som ung, gift kvinde og 
udearbejdende mor var jeg glad 
for at kunne holde mig i bag-
grunden. Men Guds opfordring 
til mig om at påtage mig ansvaret 
for ”det kvindelige hjerte” i vores 
kirke var ikke til at tage fejl af. 
Jeg mærkede, hvordan Hel-
ligånden talte til mig: ”Hvem vil 
være Guds kvindelige forbillede 
for disse unge mennesker? De 
er i din hånd, Bobbie!” Vores kirke 
havde allerede på det tidspunkt 
en række bibelstudiegrupper for 
kvinder. Men for at nå det mål, der 

lå foran os, krævedes der total 
omstrukturering og en ny vision.

I september 1994 besluttede 
jeg derfor at afslutte alt, hvad 
der hidtil havde været af tilbud til 
kvinder i vores menighed. Dybt 
inde i mit hjerte mærkede jeg, at 
det var det rigtige. Alligevel følte 
jeg mig overvældet. Det var et 
skridt ud i det ukendte. Men jeg 
fulgte Guds kald til at betræde 
nyt land: til at opbygge et glo-
balt, generationsoverskridende 
søsterskab, Sisterhood, et fæl-
lesskab af kvinder, som samles, 
udruster og mobiliserer sig for 
som døtre af den Højeste at gå i 
brechen for det gode. Kvinderne 
skulle erkende det potentiale, 
som Gud havde lagt i dem, og 
bruge det – til gavn for Guds plan 
og deres mange søstre på deres 
egen hjemegn og ude i verden.

”Hvor er din søster?”
Det er mit største ønske, at 

stadigt fl ere kvinder tager imod 
Jesus som deres frelser og er-
kender deres værd i Guds familie. 
Ikke en eneste må føle sig fortabt. 
For et par år siden læste jeg i 1. 
Mosebog, kapitel 4, hvordan Kain 
på grund af misundelse slog sin 
bror ihjel. I den forbindelse stil-
lede Gud ham et spørgsmål, som 
jeg ikke kunne få ud af hovedet: 
”Hvor er din bror?” Kain svarede: 
”Det ved jeg ikke. Er jeg min brors 
vogter?” Jeg forestillede mig, 
hvordan det samme spørgsmål 
ville blive stillet mig og os, når vi 
kom i himlen. Midt i al virakken 

efter at være blevet budt velkom-
men spørger Herren: ”Nå, og hvor 
er så din søster?” Den legemlige 
søster, veninden, moderen, na-
boen, kvinden, som vi møder til 
hverdag – hvor er hun? Lyttede vi 
til hende? Tilbød vi hende vores 
hjælp? Det evangelium, som så 
betyder så meget for os – fortalte 
vi nogensinde hende om det? Sø-
steren i fangenskab eller slaveri, 
som havde brug for vores bøn – 
tænkte vi på hende? Hvor er den 
ene, som vi var kaldet til at føre 
ind til Gud i Paradis, hånd i hånd?

Bøn – et dagligt
underværk

Det er min stadige bøn, at jeg 
må se mennesker med godhe-
dens og hengivenhedens øjne og 
tage mig tid til at være opmærk-
som. Og at jeg virkelig beder, 
når Gud minder mig om det. For 
bede, det kan jeg altid.

At bede er et under. Bøn forbin-
der menneskets sjæl med dets 
skaber; den forandrer, hvordan 
vi trives; den beroliger, styrker, 
helbreder og udruster os; den 
lader det umulige ske og baner 
vej for det overnaturlige – og den 
vinder kampen.

Engang igangsatte min kirke i 
New Zealand en 24 timer i døg-
net-bøn. Jeg skrev mig på til timen 
fra midnat. Det bliver romantisk, 
tænkte jeg. Jeg satte mig godt 
til rette i stuen hjemme hos min 
mor – med tæppe, pude og bibel 
inden for rækkevidde. Så ventede 
jeg tålmodigt på, at det skulle 
blive midnat, så jeg kunne yde mit 
uundværlige bidrag til planetens 
ve og vel. Jeg ventede og ventede 
og ventede … og pludselig var 
klokken to om natten. Hvad?! Nej! 
Jeg var faldet i søvn, sunket godt 
ned mellem pude og tæppe, og 
havde afbrudt bønnen! Og ja, jeg 
var fuld af selvbebrejdelser.

Men sandheden er denne: 
Verden gik ikke under, blot fordi 
jeg havde forpasset min indsats. 
Men verden vil gå under, hvis vi 
alle forpasser vores indsats! Vi 
bør aldrig undervurdere bønnens 
virkning – heller ikke selvom vi 
ikke længere selv er i stand til at 
bede. Så behøver vi andre, som 
træder til og beder for os. Må jeg 
stole på, at du gør det for andre?

Bobbie Houston er gift og har 
tre voksne sønner. Hun fortæller 
hele sin historie i bogen ”The 
Sisterhood: How the Power of 
the Feminine Heart Can Become 
a Catalyst for Change and Make 
the World a Better”. Bogen er 
ikke oversat til dansk, men kan 
købes på engelsk på amazon.
com / saxo.com

Det begyndte med en hvisken
Brian og Bobbie Houston grundlagde den i dag verdenskendte kirke Hillsong. Bobbie Houston beskriver sig selv som genert og har det bedst
med ikke at være i centrum. Men da hun oplevede Guds kald til at starte kvindebevægelsen ’Sisterhood’, tøvede hun ikke.  

Den legemlige søster, veninden, moderen, naboen, kvinden, som vi møder til hverdag – hvor er hun? Lyttede vi til hende? Tilbød vi hende vores 
hjælp? Det evangelium, som så betyder så meget for os – fortalte vi nogensinde hende om det?, spørger Bobbie Houston.

Brian og Bobbie Houston grundlagde Hillsong Church i Sydney tilbage i 1983. Hillsong Church er i dag en 
verdensomspændende bevægelse med lokale kirker i mange lande. I Danmark fi nder du Hillsong i Køben-
havn og snart i Aarhus. Læs mere på Hillsong.com/copenhagen
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27.-30. APRIL 2017  //  495 KR.
TILMELD DIG PÅ AWAKE17.DK - SE PROGRAMMET PÅ AWAKEINFO.COM

- Der er et utal af muligheder 
for at støtte og give penge til 
alverdens ideer, projekter, nød 
og fattigdom. 

- Men når jeg skal vælge, hvad 
jeg vil støtte, med de midler jeg 
har fået betroet, så vælger jeg 
at støtte mission. Helst den mis-
sion, som giver de bedste resul-
tater, så fl est mulige omvender 
sig og tager imod Jesus.

Det siger grundlæggeren af 
forlaget Scandinavia, Jørgen 
Vium Olesen. Efter at han er 
pensioneret, har han kastet sig 
over at støtte indfødte missionæ-
rer i Nepal.

 - Det er en rigtig god og effek-
tiv måde, hvor du får rigtig meget 
for dine penge. Især hvis de kan 
plante nye menigheder. Det har 
vist sig at være et godt redskab 
til at vinde mennesker for Guds 
rige, siger han og tilføjer. 

- Men der er selvfølgelig også 
mange andre missioner, der 
giver gode resultater, fx Gospel 
Outreach’s kampagner med Per 
Hyldgaard, tv, radio og litteratur.

Kristendom løfter 
også fattige socialt

- Man siger: Det er godt at give 
en sulten mand en fi sk, men det 
er bedre at lære ham at fi ske.

At forkynde evangeliet og se 
at mennesker bliver forvandlet 

indefra, er i overført betydning 
som at lære mennesker at fi ske 
og dyrke jorden. 

Derfor ser man meget ofte, 
at erhvervslivet blomstrer i ge-
nerationerne efter en vækkelse. 
Mange har fået ny inspiration, 
nyt initiaitiv, ny kreativitet, efter at 
de er blevet kristne eller fornyet i 
deres tro, forklarer han.

- I Indien har jeg set den 
enorme forvandling, der sker 
med grupper af mennesker, når 
de bliver kristne. Forvandlingen 
sker på alle områder i livet - 
hygiejne,  familie og arbejdsliv, 
uddannelse og skole. Men frem 
for alt glæder det Guds hjerte, 
når en synder omvender sig og 
kommer hjem.

 
For meget administration

- Nogle missions-organisa-
tioner bruger en megen stor 
del af de gaver, de får ind, til 
administrations-omkostninger, ja 
man hører om, at over 50 % går 
til administration.

Administrations-omkostninger-
ne bør holdes nede på ca. 7 - 8%, 
før jeg vil støtte en missionsorga-
nisation, fastslår Jørgen.

- Det er vigtigt, at de som ad-
ministrerer de penge, der gives 
til mission, er nøjsomme og lader 
fl est muligt penge gå videre til de 
formål, de er givet til.

 

Støt de indfødte
- Ved at støtte en indfødt mis-

sionærer kan du være med til at 
fremme Guds rige i en anden 
nation. Med et månedlig beløb 
på 500 kr. vil du kunne under-
holde en missionær, så han/hun 
kan bruge tid på at plante en 
menighed i én af Nepals 11.000 
landsbyer. 

Du kan besøge din missionær 
og den kirke, han arbejder un-
der. Du kan få dine venner til at 
støtte nogle andre indfødte mis-
sionærer. Brug de midler, du har 
fået betroet, til at fremme Guds 
rige, opfordrer Jørgen Vium og 
citerer Jesus for: Saml dig skatte 
i himmelen, hvor rust og møl ikke 
fortærer. 

Jørgen Vium Olesen har ind-
rykket en annonce i dette nummer 
(s. 21) for det nye projekt. 

Henri.

Vium: Vigtigst at støtte mission
Men den skal være effektiv og ikke bruge pengene på administration.

Jørgen Vium Olesen

Søndag d. 19. marts havde 
Aarhus Vineyard deres første 
Kickoff-gudstjeneste. Kirken 
har lejet sig ind på et spilleste-
det Radar på Godsbanen og mø-
des søndag eftermiddag kl 15. 

Anne & Simon Walsøe, som 
er præster og ledere af Aarhus 
Vineyard, fortæller:

- Vi var fuldstændig overvælde-
de over, at så mange ville besøge 
os til den første gudstjeneste. 
Men det mest opmuntrende var, 
at rigtig mange havde inviteret 
venner og familie med, som ikke 
er vant til at gå i kirke - jeg vil 
skyde på op imod 20 procent af 
dem, som kom. Gud var stærkt til 
stede, og vi så både helbredelser, 
folk som vendte tilbage til Gud 

efter mange års fravær, og helt 
nye, som tog imod Jesus for første 
gang, fortæller Anne.

Anne & Simon Walsøe fl yttede 
til Aarhus fra København lige før 
jul, hvor de har været præster i 
København Vineyard de sidste 
3 år.

- Vores største drøm og håb er 
at være kirke for dem, som ikke 
er vant til at gå i kirke. Jeg tror, at 
de allerfl este danskere går rundt 
og tror, at for at gå i kirke skal 
man have helt styr på sit liv. Man 
skal vide præcis, hvad man tror 
på, og man skal leve op til nogle 
bestemte regler eller en bestemt 
moral for at være med. Men for 
os er kirke faktisk det modsatte 
- hvor alle er velkomne, og et 
sted hvor vi er i proces sammen, 

fortæller Simon.
- Et sted hvor vi udforsker tro, 

tvivl og åndelighed sammen, og 
går på opdagelse i, hvad det skal 
betyde for vores liv. Vi tror på, at 
Jesus er til stede sammen med os 
i fællesskabet, og at det er ham, 
som forvandler menneskers liv. I 
Aarhus Vineyard er der plads til 
alle - uanset hvad de tror på, og 
uanset hvor de er i deres liv.

Den 26. marts og  2. april er der 
yderligere 2 kickoffgudstjenester 
kl 15:00 på Radar, og derefter 
opstartes netværksgrupper, som 
mødes rundt om i hele Aarhus. 
Derefter vil der være gudstjeneste 
hver 3.- 4. uge indtil sommer. Efter 
sommer forventes kirken at være 
klar til at holde gudstjenester hver 
søndag.

Ny kirke for ikke-kirkevante 
samler 120 til første gudstjeneste

Henrik
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Kulturdebat med kant

Henrik Jensen er debattør 
først, historiker næst. Jeg 
siger det en anelse udfor-
drende, men føler mig sikker 
på tilgivelse for udsagnet. 

Der ligger naturligvis ikke 
heri nogen minimering af forfat-
terens faglighed -  alene en an-
tydning af det både voldsomme 
og smittende engagement, han 
lægger for dagen.

Det er et nu snart mange 
år aktuelt spørgsmål, der her 
tages op med pincetten og ind under luppen. Det er næppe tilfæl-
digt, at forfatteren bruger genre-betegnelsen ’essay’ om bogen; 
ordet angiver i sin oprindelse en venlig, måske lidt slentrende tekst, 
der skal ses som et ’forsøg’ på at indkredse en given problematik. 

Her er det den i disse dage så højt besungne fædrelandskærlig-
hed, som alle synes at gå ind for og kræve patent på - det er ”en 
diffus og konfus nation, men den er min,” skriver forfatteren. Derfor 
må han også ’prøve’ sig frem, og rejsen bliver lang, udsigten vid, 
porten høj: rock-musikeren Peter A. G. Nielsen, Aksel Sandemoses 
jante-lov og forfatteren Erik Aalbæk Jensen er blot nogle få af de 
koryfæer, Henrik Jensen drager ind i sin fold.

Vi er Grundtvigs børn, men også Indre Mission er en del af den 
sjæl, vi bærer rundt på. Folkekirkens rimeligt solide udmeldelsestal 
skyldes måske dens fokusering på sig selv som terapeutisk insti-
tution. Her kan alle komme, som de er! Men hvis alt er lige godt, 
er alt også lige meget. Der er umuligt at sige det mere rammende.

Men alt kommer ikke ud på ét. Forfatteren henviser til en anden 
skarp samfunds-debattør, der ikke længere er hos os: Villy Søren-
sen, der så dannelse som en insisteren på at engagere sig i ’det 
fælles’. Det sted, hvorfra vor verden går. Og det er måske ikke bare 
indvandrerne, der skal assimilere sig. Vi skal også gribe i egen barm. 
- Tænk lige over det (som alt andet i dette glimrende debatoplæg).

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Henrik Jensen: ”Derfra vores verden går - et essay om fædre-
landskærlighed.” • 214 sider • 250 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

Platon påvirkede både 
Augustin og Kierkegaard 
Den nyeste udgivelse om Platon ser både på værk og på hvilken virkning den græske fi losof har haft.

NICOLAJ  WIBE

Lær af hunden
En anderledes andagtsbog til 
teenagere, som er fyldt med små-
syrede indfald, udfald og udfor-
dringer til kristendommen og 
livet som kristen. Bogen er flot 
illustreret og en fin konfirmati-
onsgave.

HENRIK GREN HANSEN

Troslære for teenagere
Troen forklaret enkelt, præcist og 
med humor. Velegnet som gave til 
konfirmanden. 
»En super fantastisk bog. Jeg har 
aldrig læst en bog om kristendom, 
der sagde mig så meget.«
Lærke

THOMAS TEGLGAARD

John & Lille John
Andagtsbogen »John« hedder så-
dan, fordi den fører dig igennem 
Johannesevangeliet på et år – og 
dermed tæt på verdenshistoriens 
vendepunkt: Jesus Kristus.
»Lille John« indeholder 31 andagter 
fra »John« og giver en fin smags-
prøve på andagtsbogen. 
Andagtsbogen forudsætter kend-
skab til Bibelen. 

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Konfirmationsgaver 
med Jesus i fokus

496 sider
299,95 kr.

160 sider
99,95 kr.

88 sider
49,95 kr.

64 sider
99,95 kr.

Vi har et stort udvalg af bibler, salmebøger, 
andagtsbøger og andre konfirmationsgaver på 
lohse.dk/konfirmation

Anmeldt af Niels 
Jørgen Vase

Hvorfor overho-
vedet læse Pla-
ton? Det korte 

og enkle svar er: det giver en 
bedre forståelse af europæisk 
kultur. Derfor er det  oplagt, at 
storværket Platons samlede 
værker i ny oversættelse er 
blevet suppleret med et bind, 
der kan give læseren et større 
indblik i værket og den virk-
ning, det har haft.

Supplementsbindet Platon - 
værk og virkning præsenteres 
bl.a. som en indføring i Platon-
fortolkninger, hvilket er nok så 
berettiget, da Platons filosofi 
altid har været diskuteret. Bogen 
består af tre dele, af hvilke den 
første - om Platons samtid - blot 
har to bidrag. De to andre dele 
- med overskrifterne Værk og 
Virkning - fører læseren ind i tek-
ster og temaer hos Platon hhv. i 
platonismens receptionshistorie.

Det, der kan være særlig 
interessant her, er den kends-
gerning, at religion eller guds-

dyrkelse spiller en ganske væ-
sentlig rolle i Platons filosofi. 
Faktisk så væsentlig, at en af 
bidragyderne - Niels Grønkjær 
- ligefrem kan indlede sit bidrag 
med fl g. konstatering: ”Platon 
er en kristen fi losof” (!) - og den 

følges således op: 
”Det har de to-

neangivende teo-
loger i senantik-
ken ikke været i 
tvivl om. I deres 
tænkning om den 
kristne religion har 
de i vidt omfang 
indoptaget plato-
niske begreber og 
forestillinger. Med 
deres platonisme 
har de søgt en 
syntese af antik, 
græsk metafysik 
og kristen teologi.”

Lighedstræk 
og afgørende 
forskelle

Ganske vist er 
der lighedstræk 
mellem Platons 
fi losofi  og kristen-

dom, men der er også afgørende 
forskelle, som er fulgt med ind 
i det, der så kaldes ”kristen 
platonisme”. 

Det gælder først og fremmest 
Platons dualistiske tænkning 
med dens nedvurdering af det 

fysiske, der var med til at skabe 
grobund for gnosticismen, for er 
der noget, der er et fremmedele-
ment i kristen tænkning, er det, 
at det legeme, Gud har skabt os 
med, skulle være mindreværdigt. 
Det konstateres senere med 
rette, at ”den platoniske fi losofi  
var en virus, der var trængt ind i 
kristendommen”. 

Denne inficering af antik, 
græsk tænkning i kristen teologi 
har virkelig haft vidtrækkende 
betydning. 

Det er især denne tredje del 
af bogen, der er spændende 
læsning, for det er ret interessant 
at følge, hvordan Platons fi losofi  
er blevet opfattet og modtaget de 
sidste knap 2500 år, herunder 
ikke mindst af teologerne - fra 
Augustin til Kierkegaard.

Et flot punktum på en flot 
udgivelse.

Jakob Leth Fink og Jens Kristian 
Larsen (red.): Platon - værk og 
virkning
687 sider • 299,95 kr. 
Gyldendals Forlag

Kirkemusik.dk overtages af Hosianna.dk
Webshoppen Kirkemusik.dk 
er blevet nedlagt, og cd’erne 
forhandles nu af Hosianna.dk.

Det er Niels Jørgen Vase, der 
tidligere har drevet Kirkemusik.
dk, som især indholder klassisk 

kirkemusik. Da Vase ønskede 
at afvikle sin butik, har Udfor-
dringens webshop nu overtaget 
varerne og forhandlingen.

De fi ndes fremover under fa-
nebladet Musik og undergruppen 
Klassisk og Kirkemusik. (hosian-

na.dk/category/klassisk-122/)
Mens salget af musik på CD’er 

generelt er gået i stå, fordi man 
nu kan downloade det meste 
musik, er der fortsat interesse for 
at have klassisk musik og kirke-
musik liggende på cd’er. Blandt 

værkerne fi ndes fx komponister 
som Bach, Bethoven, Brahms, 
Britten, Bruckner, Buxtehude, for 
blot at nævne B’erne. 

Men her er også Handel, 
Dvorak, Haydn, Verdi m.fl .

Henri.

Fokus på troen 
i musikken
Martin Alfsen, som er kendt for påske-musicalen ”7 
døgn i Jerusalem” har også skrevet en bog om ”Jesus 
i musikken”. Bogen er på norsk, men kan nu fås på 
Hosianna.dk i forbindelse med, at webshoppen har 
overtaget lageret fra Kirkemusik.dk.

Bogen beskriver, hvordan kristendommen og Jesus har 
inspireret kendte sangskrivere i fortid og nutid. 

Også Ken Dolvas bog om ”Musikkens ansigter” er nu til 
rådighed på webshoppen. Den sidste bog beskriver især 
den åndelige dimension i musikken. Bøgerne er ikke nye, 
men kan altså nu nu fås igen til henholdsvis 98 kr. og 49 kr. 

Se også kronik side 7.



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

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

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk

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

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

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

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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...

ikke 

GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk
www.bogsvend.dk

Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bogsalg

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

Tiderne skifter
De forskellige tider har deres lovsange, nogle går måske ud, 

mens andre lever i århundreder, og nye kommer heldigvis til. Man 
bruger melodier, der matcher den tid, vi lever i. 

Hver generation er præget af det, vi er opvokset med, og vi 
kan ikke med rimelighed forlange, at vores tids unge umiddelbart 
synes lige så godt om de gamle salmer, som ikke altid taler ind i 
deres egen tid.

Forventer vi, at mennesker, der ikke plejer at komme i kirkelige 
miljøer, også ”automatisk” kan lide vores gamle, i deres øjne for-
tidige salmer, er vi nok ikke helt realistiske. At de vil kunne lære 
at sætte pris på de gamle salmer er vel ikke umuligt, men absolut 
ikke en selvfølge. 

Tankevækkende
Jeg skulle tale i en kirke for et par år siden om emnet lovsang. 

Under spørgerunden var der en moden mand, der gav udtryk for, 
at han ikke kunne ”klare” de der nye lovsange, hvorfor skulle det 
nu til osv. 

Inden jeg nåede at svare, var der en jævnaldrende mand, der 
rejste sig og mindede om dengang, de var unge og havde stået på 
byens torv og til eget guitarspil sunget, ja pudsigt nok: Lovsange. 
Dengang hed sangene ”Perleporten,” - ”Salige vished” og lignende 
sange, der var moderne dengang! Tankevækkende - ikke?  

Sidste år var jeg med til at lave en sangbog med godt 200 gamle 
og nyere evangeliske sange. Vi ville gerne give mulighed for, at 
man stadig kunne synge disse sange, noget i retning af ’Sange 
vi aldrig glemmer’. 

Jeg spurgte en medredaktør, om ikke han syntes, vi skulle ude-
lade den gamle sang: ’Han har åbnet perleporten’, fordi jeg tænkte, 
måske er den sang lidt for antikveret i vores tid. Han så på mig med 
lidt bedrøvede øjne og sagde så: ’Den skal vi da have med, det 
var jo den sang, som viste mig vejen til Jesus, da jeg var ung’ (Jeg 
behøver ikke at fortælle, at den sang selvfølgelig også kom med).

Lovsangen - og Ordet - viser os vej
Lovsang er tidløs, om den er ny eller gammel er ikke det vigtigste, 

bare den leder mennesker til Kristus. Lovsang skal altid, sammen 
med Ordet, være vores hjerteblod.

Jeg indrømmer, jeg har måttet ændre lidt på min indstilling til 
nyere lovsange, da jeg så, hvilken værdi lovsangen også havde: 
Unge mødte Kristus, og kirkefremmede blev grebet og mødte 
evangeliet gennem lovsangen - også på trods af de enkle tekster 
og for mig vanskelige melodier og takter. 

Men jeg oplevede, at jeg selv blev velsignet, når jeg så, hvad der 
skete: At mennesker kom til tro!

Ansvar og kærlighed
Vi bærer alle et stort ansvar for, at vi i vores kirker giver hinanden 

plads, også i lovsangen, og der hvor vi selv ikke helt kan være med. 
Vi må i kærlighed værne om fælles værdier, men give plads 

til fornyelse, så vi ikke kommer til at bremse unge små spirer i at 
vokse frem.

Johannes Nørgaard (tidl. rektor på Baptisternes præstesemina-
rium) sagde engang til de kommende præster på skolen: ’Sang og 
musikgrupperne er menighedens porcelæn. Der skal ikke meget 
til, før det tabes på gulvet og splintres’.

Hvad vil jeg med disse mange ord om lovsang? 
Man kan med rette spørge mig: Hvad vil du egentlig med disse 

mange tanker om lovsang? 
Svaret er ret enkelt: Jeg vil så inderligt gerne, om vi i vore me-

nigheder og kristne fællesskaber i kærlighed kunne samles om den 
åndsinspirererede lovsang på tværs af alder, kultur og alle andre 
almindelig forekommende livsforskelligheder og synge Guds pris 
af hele hjertet. 

At vi i kærlighed og hensyn til hinanden kan synge med på de nye 
lovsange såvel som de kære, gamle lovsange – så bliver lovsangen 
til alle tiders himmelske symfoni i Guds øre. 

Lovsang (fortsat fra side 7)
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 8. april, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Inger Kristiansen 
Emne: Mit liv, min tro

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 (Koret Amazing)

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

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. 

Ferie & Rejser

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

 
Sted:

Alle er velkomne 

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

Læs mere om rejserne på
www.felixrejser.dk
eller ring på 7592 2022

Uforglemmelige oplevelser
Norge – ferieparadiset Telemarken 14.7. - 18.7.
Island – vild og utæmmet 22.7. - 30.7.
Sverige – Lina Sandell og hellige Birgitta 27.7. - 31.7.
Norge – fjord og fjeld 28.7. - 4.8.
Norge – fem dages fjeldvandring 1.8. - 7.8.
Skotland – Isle of Skye 2.8. - 9.8.
Franske alper – og Schweiz 19.8. - 27.8.
Alpernes skønhed  
 – Zeller See og Salzburg 23.8. - 31.8.
Bornholm – solskinsøen 30.8. - 3.9.

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

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

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

Lørdag d. 1/4 kl. 19:00: Lekardal / David Hansen

Indryk din annonce i Udfordringen 
-  Ring 7356 1506 eller send en mail til:

annoncer@udfordringen.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 12:

Inge-Lise Lollike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene 

Kodeord: pengegrisk

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 30. 
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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KlummeStillingsannoncer

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

KFS søger
Brænder du for at gøre en forskel i en kristen organi-

kendt? 

-

Økonomimedarbejder

Ansættelsesstart: 1. august 2017

Ansøgningsfrist: 31. maj 2017
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

 
 

Udviklingen står ikke stille på Midtjyllands kristne 
Friskole. Vi søger en håndfuld engagerede og dyg-
tige medarbejdere med hjertet på rette sted. 
 

 

Ledige lærerstillinger 
Brænder du for at undervise og har du et ønske om at 
arbejde på en skole, hvor fagligheden er i højsædet og de 
gode relationer er altafgørende, så hører vi gerne fra dig. 
Pr.  1.8.2017 søger vi gode kollegaer med godt humør og 
god lærerhumor, som vi allerede har en del af i forvejen: 
 En lærer som kan undervise i engelsk i udskolingen. 
Andre fag kunne være matematik i udskolingen. 

 En lærer der kan undervise i musik på nogle klassetrin 
fra 1. til 6. klasse. 

Stillingerne er faste og på deltid eller fuldtid.  
Der er mange fagkombinationer i spil, men nogle engelsk- 
og musiktimer skal dækkes ind. 
 

Ledige pædagogiske stillinger 
Elsker du børn og giver intet dig større mening, end nær-
vær og engagement i børnehøjde, så kan du stadig nå at 
blive en del af Midtjyllands kristne børnehave og vugge-
stue 
Pr. 1.8.2017 søger vi:  
 En deltidspædagog til vuggestuen, 25-30 timer. 
 3-4 pædagogmedhjælpere, 20-32 timer. 
Stillingerne kan evt. suppleres med vikartimer i skolen 

 

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens 
kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
MkF ønsker at være kendt for bl.a. høj faglighed og en 
bevidsthed omkring de kristne værdier. 
 
 

Oplysninger og ansøgning (pr. mail) til skoleleder Thorkild 
Bjerregaard senest 11.4.2017. (Tlf. 24 
45 61 97) 
Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 
Ansættelse sker efter overenskomst 
mellem LC og FM, BUPL og frie grund-
skoler. 

 

Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt 
skole – ca. 80 ansatte – nye lokaler til vuggestue og børnehave - 

gode undervisningsmaterialer – mange nye lokaler på skolen. 

Af Henrik Ølholm 
Czismadia

Forkynder og underviser

“Guds hus – det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle 
og grundvold…” (1. Tim. 3, 15 )

Her ser vi, hvad Guds kirke er: Guds hus! Dét er den levende 
Guds kirke! Det er vigtigt at få en ret forståelse og billede af, hvad 
kirken er - Guds kirke, vel at mærke! Den levende Guds kirke er 
Guds hus, og de få ord siger enormt meget om, hvad Guds kirke er.

Hvis jeg peger hen på et hus og siger til dig: “Det er Johns hus!”, 
så ved du instinktivt følgende: 

- John ejer det
- John bor der
- John bestemmer der

På samme måde med Guds hus:
- Gud ejer det
- Gud bor der
- Gud bestemmer der

Guds kirke er Guds hus, og Guds hus er Guds kirke. Hvis det ikke 
er Guds hus, er det ikke den levende Guds kirke. Hvis andre har 
overtaget huset, fylder huset og bestemmer der, så er det illegalt 
besat - eller med andre ord: det er stjålet - og de, der har overtaget 
det, er tyve og røvere. 

Det kan godt være, at noget kaldes Guds hus, men hvis Gud ikke 
bor der og bestemmer der, er det funktionelt bare et hus! 

På et tidspunkt går Jesus ind i Guds hus og renser ud og smider 
dem ud, der har overtaget Guds hus, og han siger: »Der står skrevet: 
›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.«

(Matt. 21,13)

Gud ville have, at hans hus skulle være et bedehus, det var Guds 
dagsorden, men de, der havde overtaget det, havde en anden dag-
orden for huset, selvom det ikke var deres, og de ikke bestemte der!

Jeg tror, at vi er i en tid, hvor Gud siger: “Giv mig min kirke tilbage!”

Lad os give kirken tilbage til den 
retmæssige ejer, der hvor der er be-
hov for det, så kirken i sandhed kan 
blive det, kirken skal være, nemlig 
GUDS HUS!

Det er Guds hus

Ugens emner
* Find bedeemner i avisen!

* Tak for de mirakler, vi oplever.
* Bed for retfærdige politikere og medier.

* For forholdet mellem stat og kirke.
* For de forfulgte kristne - overalt.

* For børn og unge.
* 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 for 
Danmark! – Tilmeld jer på forbedere@udfordringen.dk

Hvad sker der efter 
helbredelsen?
Lene Hauge Jeppesen 
Mandag d. 10. april kl. 19.
Café Morgenstjernen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 

Kolofon

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
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.

Tirsdag 28/3
17:30 Videnskab og tro (1:3)
Britisk videnskabsdokumentar fra 
2012. (The God Question). Findes 
der en skaber eller ej? Og hvordan 
forholder troen eller den manglen-
de tro på Gud sig til videnskabelige 
spørgsmål som universets skabel-
se, livets opståen og udvikling, og 
menneskets bevidsthed? Universet 
blev til ved en kæmpeeksplosion 
for 13,7 milliarder år siden, og 
stjerner, planeter og den kemi, der 
muliggør liv blev dannet. Så langt er 
de fl este enige. Men hvad var der 
før det? Ingenting eller...

19:05 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (3:6)
”Fri os fra det onde”. 

20:00 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (4:6)
 ”Miraklernes magt” Amerikansk 
dokumentar fra 2015. (The Story 
of God) Hvad er et mirakel, og 
hvilken betydning har det? I USA 
møder Freeman en mand, der har 
overlevet et fald på 47 etager, og en
cancerpatient, der mener at skylde 
sin overlevelse bønnens kraft. I 
Israel lærer Freeman, at mirakler er 
grundlaget for jødedommen, mens 
Vatikanet i Rom kårer helgener på 
grundlag af mirakler. Buddhister 
i Indien mener derimod, at alle 
mennesker er i stand til at udrette 
mirakler, hvis de er fokuserede nok.
Sendes også onsdag kl. 22.00 og 
søndag kl. 17.50.

Onsdag 29/3
16:25 Videnskab og tro (2:3)
Britisk videnskabsdokumentar fra 
2012. (The God Question). Intet har 
delt vandene som Darwins evoluti-
onslære. For troende har det været 
et spørgsmål om at vælge mellem 
Gud eller evolutionen. Men nu har 
fl ere velrenommerede forskere for-
kastet dette for dem umulige valg, 
og har i stedet udnævnt evolutio-
nen som netop den guddommelige 
skabende kraft.

17:15 Videnskab og tro (3:3)
Britisk videnskabsdokumentar fra 
2012. (The God Question). Men-
neskesindet og bevidstheden er et 
af de mest gådefulde og komplekse 
fænomener i universet. Selvom 
hjerneforskningen er kommet 
langt, er det stadig svært at forstå, 
hvordan affyringen af milliarder 
af neuroner skaber vores sind og 
bevidsthed. Og er der måske også 
et bagefter...

Lørdag 1/4
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”I Nazaret, i trange kår” og 
om, hvordan salmen hævder, at vi 
alle er kongebørn. DR PigeKoret 
ved dirigent Michael Bojesen 
synger salmen fra Brabrand Kirke 
Mariæ bebudelses søndag. www.
dr.dk/tro

Søndag 2/4
14:00 Gudstjeneste fra Hjerting 
Kirke i Esbjerg. Sognepræst Anne 
Lender Krogh er liturg og prædi-
kant på Mariæ bebudelses dag, 
hvor dagens tekster handler om 
et nyt liv og forventning om Jesu 
fødsel. Hjerting kirke ligger på en 
grøn bakke tæt på Ho bugt i den 
nordlige del af Esbjerg. Kirken er 
indviet september 1992 og kendt 
for sit alterparti med en samling 
fi gurer med bibelske motiver, udført 
af Robert Jacobsen. Figurerne er 
alle lavet af skrot, gammelt kas-
seret jern fra havnen i Esbjerg, 
pletvist beklædt med guld. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 27/3
21:00 Hospitaltsskibet (1:8)
Mercy Ships i ny dokumentarserie.
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Det er der kommet hele otte 
forskellige afsnit ud af. Det første 
afsnit viser, hvordan hospitals-
skibet ankommer til havnebyen i 
Contonou i Benin. 
Programmerne sendes mandag kl. 
21.00 og genudsendes den efter-
følgende søndag kl. 20.00.
NAT GEO People er en af National 
Geographics kanaler, som kan ses 
på følgende af YouSee’s tv-pakker: 
TV-basis, Mellem og Stor – samt 
på VIASAT’s Mellem-pakke og 
Total-pakke.

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

Radio 

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

Mandag 27/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 28/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro. 
Kampen for Danmark. Sogne-
præst Marie Høgh og debattør 
Iben Tranholm besøger skur-
vognen for at diskutere national-
konservatisme og kristendom. 
(Sendes også torsdag 20.30 og 
søndag 6.30).

Onsdag 29/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 30/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 31/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 1/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 2/4
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Vestervig Kirke, 
Aalborg Stift. Mariæ bebudelses-
dag. Prædikant: Claus Nybo
21.03 Tidsånd (P1)

For Kr. 500.- om måneden, kan du underholde 

én indfødt Missionær i Nepal. Som planter menigheder i 

nogle af de 11.000 bjerglandsbyer der er i Nepal. 

Du får Direkte kontakt med Nepal, med en rapport hver 3. måned. Dit månedlige 

beløb sendes ubeskåret ud i samarbejde med Betanias Ydre Mission, Mission til 

Unåede, direkte til Nepal. Din overførsel kan sendes til konto nr. 9712 0741793075, 

mærket MTU-Nepal. Gaven er fradragsberettiget overfor Skat.

Send en mail til Jørgen Vium: jvo@sph.as  Vælg 

én af de 10 missionærer,  så får du tilsendt alle 

nødvendige oplysninger, eller ring: 31233384 

eller skriv til: Mission i Nepal: Att. Jørgen 

Vium, Drejervej 15, 3 sal. DK 2400 

København NV. 

Top B. Giri

Rinjen L. Tamang

Sun B. Tamang

Ram B. Tharu

Shiva B. BK

Ram B. Thapa

Santa B. Gurung

Prem B. Lama

Sablin Tharu

Pritima Rai

Støt
INDFØDTE MISSIONÆRER

 I Nepal

Fortæl om denne mulighed til 

dine venner, og opmuntre dem 

til også at støtte én eller flere 

missionærer i Nepal. 

Jørgen Vium

Journalist Iben Thranholm er sammen med sognepræst Marie Høgh 
gæst i ’Mennesker og tro’ på P1 tirsdag kl. 11.30.
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Af journalist Mirjam Røgeskov

Bastian gør sig klar til at tage i 
skole. Han går i 2. klasse. Der 
er ikke noget særligt ved lige 
netop denne morgen, men han 
får alligevel en trang til at tage 
sin hårdt optjente opsparing 
med i skole. Der er hele 75 
kroner, og det er rigtig mange 
penge! Bastian har ikke før 
haft sin opsparing med, og 
han bruger ikke pengene eller 
viser dem frem. Pludselig må 
Bastian tage hjem fra skole. 
De har haft indbrud i hjemmet, 
og mange ting er blevet stjålet. 

Bastian Lyster Kjøller er nu 28 
år, og han tror helt sikkert, det var 
Gud, der sagde til ham, at han 
skulle tage opsparingen med i 
skole. Det bekræfter Bastian i, 
at Gud har talt til ham hele hans 
liv, men han har bare ikke været 
bevidst om det. 

Det er først for omkring seks 
år siden, at Bastian bliver bevidst 
om, at Gud taler til ham.  

Hvorfor var du ikke bevidst 
om, at Gud talte til dig som 
barn og ung?

Jeg har altid vidst instinktivt, at 
Gud talte til mig, men jeg var ikke 
bevidst om det, fordi jeg ikke var 
blevet gjort opmærksom på det. 

Jeg er opvokset i en kristen 
familie, og jeg er altid kommet 
i kirke, men jeg oplevede ikke, 
det blev italesat, at Gud taler til 
os – derfor vidste jeg det ikke. 
Jeg oplevede det mere som en 
ubevidst handling i fællesskabet, 
når man for eksempel sagde: ”Jeg 
har lyst til at dele det her vers med 
dig”, for så er det ikke italesat, at 
verset måske er fra Gud. 

Det bliver mere i relationen 
mellem de to mennesker og ikke 
mellem mennesket og Gud. 

Hvordan begyndte du at blive 
bevidst om, at Gud taler til 
dig?

For seks års tid siden startede 
jeg i en kirke, hvor man talte om, 
at Gud taler til os, og det gjorde 
mig helt sikkert bevidst om det i 
mit eget liv. 

Det blev også praktiseret, og 
der var stor frihed til at prøve 
forskellige ting af for at vokse i at 
høre Guds stemme. 

Hvordan har Gud lært dig sin 
stemme at kende siden da? 
Og har du et eksempel?

Det er kommet ud af, at jeg har 
fået en tættere relation med Gud, 
fordi jeg har søgt ham. Jeg har 
også været meget nysgerrig og 
åben, og så har jeg prøvet det af. 

Et eksempel er den første 
gang, jeg fornemmede, at Gud 
sagde noget til mig, jeg skulle 
sige til andre. Jeg skrev nogle tan-

ker ned på en seddel, og jeg følte 
ikke, at tankerne kom fra mig, for 
jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen 
med det, mens jeg skrev.

Jeg var ikke sikker på, at det 
var fra Gud, men jeg tog sedlen 
med til gudstjeneste, hvor en 
mand i profetisk tjeneste kom 
hen til mig og sagde, at jeg var 
profetisk. Jeg følte det som en 
bekræftelse og gav sedlen til 
personerne. 

Har du konkrete eksempler 
på, at Gud har talt til dig, og 
det er blevet bekræftet?

Ja, jeg sad til en gudstjeneste, 
da jeg pludselig mærkede fysisk 
smerte i foden og skinnebenet. 
Jeg delte det fra talerstolen, og 
en mand rakte hånden op, fordi 
han havde de smerter. 

Jeg bad for ham, og han sagde, 
at smerterne var gået helt væk. 

Jeg har også siddet til under-
visning, hvor jeg blev ramt af sorg. 
Jeg tænkte: ”Hvor kommer det fra, 
for jeg har ingen sorg”, og jeg kom 
i tanke om, at sorgen var kommet, 
da jeg kort havde tænkt på en 
veninde, jeg skulle mødes med 
efter skole. Følelsen forsvandt, 
da jeg kædede sammen, at det 
nok handlede om hende. 

Jeg følte, at Gud ville lindre 
noget af hendes smerte gennem 
vores samtale, så det hjalp mig 
til at forstå, hvad jeg kunne give 
der. Da jeg snakkede med hende 
senere, kunne jeg tydeligt høre, 
at hun havde den sorg, som jeg 
havde følt i undervisningen.   

Hvordan oplever du ellers, at 
Gud taler til dig?

For eksempel i billeder jeg ser 
for mig. I erkendelser jeg får, når 
jeg taler med Gud. Når jeg snak-

ker med mennesker, og jeg ople-
ver, at mine ord pludselig får en 
særlig tyngde, som jeg så følger. 

Når jeg læser i Biblen, og Gud 
pludselig åbner et nyt åndeligt 
plan i teksten. Det kan også være 
gennem drømme om natten.

Hvad har det gjort i dit forhold 
til Gud, at du er blevet bevidst 
om, at han taler til dig?

Jeg har lært Jesus meget 
bedre at kende og har set fl ere 
nye sider af ham. 

Gud er også blevet en meget 
større del af min hverdag. Han 
har for eksempel hjulpet mig med 
at fi nde mine nøgler fl ere gange, 
hvor jeg farer rundt og prøver at 
fi nde dem. 

Når jeg har sat mig ned og 
spurgt: ”Gud, hvor er de?”, så får 
jeg en tanke om, hvor nøglerne 
kan være – og der er de. Det viser 
mig, hvor konkret Gud kan tale, 
og at han har omsorg for små og 
store behov i mit almindelige liv, 
fordi han elsker mig. 

Hvorfor tror du, at Gud ønsker 
at tale med dig?

Fordi han vil være sammen 
med os. Vi er skabt til at være i 
Eden, hvor Gud talte helt fysisk, 
ligesom han også gjorde med Mo-
ses, og jeg tror på, at Gud stadig 
ønsker at tale med os. 

Han har skabt os for at være 
sammen med os, og det inde-
bærer jo, at man taler sammen. 
Det er blevet en helt naturlig del 
af mit forhold til Gud, at vi taler 
sammen, for det er sådan, man 
lærer en person at kende –  det 
gælder også med Gud. 

Hvor er mine 
nøgler, Gud?

Det er blevet helt naturligt for Bastian Lyster Kjøller at snakke 
med Gud, efter han blev bevidst om, at Gud faktisk taler til ham.
Foto: Søren Kjeldgaard

Allerede som barn oplevede Bastian uforklarlige ting. Joe Deegan leverer på ’Cover and Title Page’ 
et meget stærkt og personligt andet album, 
med tekster som er værd at lytte til.

 
Da jeg første gang googlede Joe Deegan, 

så jeg hans musik beskrevet på mange måder. 
Da jeg så ordene ”Folk-inspireret country”, 
blev jeg lidt nervøs. Jeg har aldrig været den 
store fan af country og håbede, at Joe Deegan 
kunne være den undtagelse, jeg har ventet på.

Heldigvis viste det sig, at dette album læner 
sig en smule mere op ad folk-genren, end det 
gør ad country. Det er ikke at sige, at country-
lyden ikke skinner igennem på fl ere af hans 
numre på albummet. Specielt på nummeret 
’Singing River’ kan man virkelig høre, at Joe 
Deegan er en Alabama-mand helt ind til benet.

Det er dog ikke traktorer eller livet på landet, 
som Joe beskæftiger sig med i sine sange. I 
stedet fi nder vi nogle meget personlige og 
hjertefølte sange om familie og kærlighed, 
hvor jeg især fi nder sangen ’Hosea’ ret ene-
stående. 

Det er ikke bare en utrolig smuk sang, som 
handler om at tilgive den, man elsker, selv 
når man ikke er sikker på, at personen over-
hovedet gengælder ens kærlighed, men også 
en påmindelse om, at det er præcis det, som 
Gud gør for os, hver eneste gang vi vender 

ham ryggen.
Jeg er, som tidligere sagt, ikke den store fan 

af country og lignende slags musik. Dog lykkes 
det stadig Joe Deegan at fange mig med sin 
oprigtige og personlige sangskrivning.

Det er ikke et album, du kommer til at sidde 
og skråle med på i bilen, eller danse rundt til 
i stuen. Men jeg kan kun anbefale, at når du 
engang har en lidt langsom aften, så sæt dette 
album på, og bare lyt. Selv hvis musikken ikke 
fanger dig, er der helt sikkert noget smukt at 
fi nde i ordene.

Joey Lønsmann Jensen

Inderligt americana-album

””SKOLEN FOR HELE MENNESKET”  

EEN KRISTEN SPECIalefterskole  
      

 

  
 

Vi søger en ny lærer pr. 1. august 2017, som har hjerte, lyst og energi til at 
arbejde med vores målgruppe af specialelever, som er fagligt og/eller 

socialt udfordret. Vi er en eksamensfri efterskole. 

Vores ønske til dig er, at du kan indgå i lærerteams i nogle af fagene dansk, 
engelsk, matematik og eventuelle valgfag. Har du også evnerne til at 

undervise i ”sorte fingre” og ”gokart” i vores metal/motorværksted er det et 
stort plus. Værkstedsdelen kan også søges separat som timelærer. 

 Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer. 
Vores kristne værdigrundlag og menneskesyn præger vores hverdag. 

Se mere af stillingsopslaget på www.sdrborkefterskole.dk 

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC    
Ansøgningsfrist 28/4-2017 på mail: info@sdrborkefterskole.dk 
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Annika N. Møller
volontør i Impact

Drømmer du om et lærerjob
med højt til loftet og vide rammer?
i den frie skoleverden, hvor elevens  
personlige udvikling og dannelse er i fokus?
hvor der er plads til nytænkning  
og faglig fordybelse?
hvor det at dele tro og liv er en 
integreret del af hverdagen?
hvor engagement er en kernekompetence?

...så har vi drømmejobbet til dig på  
Sydvestjyllands Efterskole i Bramming

Ansøgningsfrist:  
Torsdag d. 19. april 2017, kl. 12.00 
Sendes via mail til se@s-e.dk 
Se hele stillingsopslaget på www.s-e.dk

Vi søger lærere til 2 faste stillinger 
fra 1. august 2017
Du har ét eller flere af følgende fag
Fodbold, drenge (trænererfaring)
Dansk
Tysk
Engelsk
- evt. matematik og musik. 
Måske kan du også spring, dans  
eller andre fag, du brænder for

Når man sidder på den anden side af jor-
den, og ting er frustrerende, så kan man 
nemt føle sig hjælpeløs og alene. Hjælpen 
er der dog altid, når man mindst venter det, 
og når man mest har brug for det. 

Min veninde og jeg har nu tilbragt en måned 
som volontører på børnehjemmet Renacer i 
Honduras, og en ting der er sikkert er, at alle 
dage ikke er lige nemme. Måske ved man 
ikke, hvor man hjælper bedst, og Danmark og 
familien føles ufattelig langt væk. Sværest af 
alt har det dog været at skulle kommunikere 
på spansk, som er et helt nyt sprog for os 
begge to. 

En aften, hvor vi sad i kirken, havde vi ikke 
haft den nemmeste dag. Alt føltes umuligt. Så 
imens vi sad og forsøgte at lytte til prædikenen, 
så bed vi mærke i én eneste sætning, som vi 
forstod: «Nada hay imposible para Dios»(Intet 
er umuligt for Gud).

En anden dag fik vi nogle rigtig dårlige 
nyheder hjemmefra. Det er bestemt ikke sjovt 
at befi nde sig på den anden side af jorden, 
når man mest af alt ønsker at være sammen 
med familien i en svær tid. Man kan føle sig 
ufatteligt hjælpeløs, men heller ikke da lod Gud 
os i stikken. Heldigvis for os var det søndag, 
hvor alle i kirken bad sammen med os. Den 

omsorg og medfølelse vi oplevede, var ube-
skrivelig. Og for at det ikke skal være løgn, så 
fi k jeg tilfældigvis slået op på to bibelhistorier, 
som handlede om præcis det, som vi bad for. 
Da var jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var 
Guds måde at berolige os på.

I al vores tid herovre har der ikke været én 
eneste dag, uden at Gud har været med os. Og 
om det så «bare» har været et smil, et kram, 
opmuntrende ord eller et bibelvers/andagts-
stykke vi har manglet, så sørger Gud altid for 
os og giver os det, vi har brug for. Dermed 
ikke sagt, at det vi har brug for, altid er det vi 
ønsker os, men også det har Gud styr på. Det 
synes jeg er tankevækkende, at uanset hvor 
man er i verden og hvor lidt man forstår af det, 
som sker omkring én, så passer Gud altid på 
os alligevel.

Ikke én dag uden Gud

Kristne ’grillet’ på uni
– Det er sjovt at nedbryde 
fordomme mod kristen tro.

Teologistuderende Simon Gåre 
(25) har intet imod at debattere 
med skeptikere. Torsdag sad han 
i panelet under ”Grill en kristen” 
på universitetet i Oslo.

– Jeg tror, det er mange myter 
blandt kristne om, hvor skræm-
mende det er at snakke med 
ikke-kristne om tro. Derfor er jeg 
tit med og demonstrerer, hvordan 
det kan gøres, siger Simon Gåre. 

Han sad i panelet sammen 
med jurastuderende Rut Severin-
sen og fi losofi studerende Daniel 

Joachim Kleiven og besvarede 
spørgsmål fra både tvivlere og 
skeptikere. 

De 170 studerende og elever 
fra de ældste klasser stillede 
bl.a. spørgsmål om, hvorfor kun 
kristendommen skulle være sand 
og kun troen på Jesus kan frelse.

– Jeg er her for at lære, hvor-
dan man kan forsvare sin tro, 
og jeg synes arrangementet var 
meget nyttigt, siger Henriette 
Frølich, som var en af de kristne 
deltagere.

Større selvtillid
Daniel J. Kleiven håber, at de 

kristne går hjem med lidt større 
selvtillid. Den kristne tro er mindst 
lige så velfunderet som andre 
verdenssyn, mener han. Og ju-
rastudenten bakker op:

– Jeg tror, fl ere kristne også har 
været forsigtige med at stille disse 
spørgsmål. De erfarer en levende 
Gud, men med det, de lærer på 
skolen, kan det virke, som om det 
ekskluderer Gud. Jeg tror, dette 
arrangement kan være med til at 
udruste dem, siger hun.
’Grill en kristen’ var arrangeret 
af Oslo Kristelige Studentlag 
(OKSL). 

Bodil/ KPK

Daniel Joachim Kleiven, Rut Severinsen og Simon Gåre stillede op for at besvare spørgsmål om deres tro 
under arrangementet ’Grill en kristen’ på Universitetet i Oslo. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK. 
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Lars tegnede 
evangelierne 
Lars Hjelholt blev som ung i 
70’erne taget med til et møde 
i Give med den kendte britiske 
prædikant Ian Andrews, og det 
fi k betydning for hele hans liv.

- Det var min mor, der tog mig 
med. Hun var selv blevet kristen 
for nylig, og så syntes hun, at jeg 
også skulle opleve det.

Jeg blev vakt. Og jeg oplevede 
også selv et mirakel. Jeg havde 
en byld på min hals. Og den 
forsvandt i løbet af aftenen. Det 
var et tegn for mig, husker Lars.

Herefter mødte Lars sin kone, 
og da de fi k problemer, fl yttede 
hun ned på Betesda II - et kristent 
hjælpecenter i nærheden af Bran-
de. Betesda I var for narkomaner 
og andre med afhængigheds-
problemer. Mens Betesda II var 
for familier og andre.

- Jeg fl yttede selv derned bag-
efter, og så begyndte det også at 
gå godt igen. Jeg kom ovenpå.

Vi fi k også vores to første børn 
dernede, fortæller Lars.

Senere er livet gået meget op 
og ned. For Lars har kæmpet 

med psykiske problemer, som 
panikangst og tankemylder. 

- Og der var tre år, hvor jeg 
var helt rundt på gulvet, indrøm-
mer Lars, som i dag bor alene i 
nærheden af Fjerritslev.

For nylig har han fået trykt 
den tegneserie, han tegnede i 
70-80’erne. Det er en tegneserie, 
som er bygget frit over evangeli-
erne. I alt fylder den 66 A4 sider 
i et sort-hvidt hæfte. Nogle af 
tegningerne har tidligere været 

brugt i Udfordringen i 80’erne. 
Dengang blev serien forsynet 
med trykte tekster, mens de her 
er håndskrevet. 

Hæftet kunne evt. bruges som 
malebog, selv om papiret er 
glittet. Hvis nogen skulle være 
interesseret kan de købe hæftet 
af Lars Hjelholt ved at ringe til 
ham på 9822 3438 eller skrive til 
ham på hans Facebook. 

Henri.

Et mirakel vakte ham som ung.

Vi har nok alle vores opfattelse af, hvad der er himmelsk. At 
nyde et måltid og høre sig selv sige ”det smagte himmelsk”. 
At sidde og se på en solnedgang sammen med sin elskede. 
At holde ens nyfødte barn eller barnebarn i armene. At bede 
til Gud for et sygt menneske, som momentant helbredes. At 
blive elsket og holdt om, når man mindst fortjener det. At se 
månens stråler genspejle sig i havet…..

I januar døde den mand, der sidst havde sat sine ben på månen. 
TV-avisen bragte et indslag herom, vi så billeder fra NASA i 1972 
og hørte speakeren tale om manden. TV- klippet blev afsluttet 
ved, at døre blev slået op til et skinnende lys, helt usædvanligt 
fyldte lyset fra hele tv-skærmen vores stue. Susanne og jeg kik-
kede på hinanden, vi havde begge i forhold til afslutningen fået 
associationer til himlen.

Paulus fra Bibelen skriver også om det himmelske. Han blev 
rykket bort til den tredje himmel. Dette menneske blev rykket 
bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke 
må udtale. Det var åbenbart så blændende, så bjergtagende, så 
unikt, så voldsomt, så uforudsigeligt, så kærligt, at ord ikke kunne 
beskrive det, han fi k lov at opleve. I Apostlenes Gerninger i Bibelen 
kan man læse om, hvordan han tidligere fnysende af raseri havde 
været ivrigt optaget af kristendomsforfølgelse, men på sin rejse 
til Damaskus skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han 
faldt til jorden og hørte en røst sige; ”Saul, Saul, hvorfor forfølger 
du mig?” Han svarede: ”Hvem er du, Herre?” Han svarede: ”Jeg 
er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du 
få at vide, hvad du skal gøre.” 

Da Paulus rejste sig op, var han blind, og andre måtte hjælpe 
ham ind til byen Damaskus. Gud sendte og ledte mirakuløst en 
broder Andreas til ham 3 dage senere. Andreas lagde hænderne 
på ham og sagde: ”Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som 
viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og 
blive fyldt af Helligånden.” Og straks faldt der skæl fra hans øjne, 
og han kunne se, han rejste sig op og blev døbt.  

Jeg tænker, at fælles for det himmelske er, at det ej kan forkla-
res, det må erfares. Det himmelske er mere end det jordiske. De 
himmelske værdier består, og de jordiske værdier forgår. Det him-
melske blander sig med det jordiske. Det gælder Guds skaberværk 
i universet. Det gælder Guds DNA-aftryk i det enkelte menneske. 

Den bedste bid af himlen for mig er, når jeg dagligt forundres 
og begejstres over de tre inkarnationer:

- Jesus blev menneske og levede her på jorden i 33 år.
- Jesus erstattede ved korset vor synd, skam og skyld med ham 

selv, da han ved troen fl yttede ind i os.
- Jesus er til stede med sit helt særlige nærvær, når vi møder 

og hjælper et andet menneske – ”Alt, hvad I har gjort mod en af 
disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig” (Matt.25:40)

Jeg beder bønnen: Gud giv mig nåde til 
at leve med hovedet i himlen og benene 
på jorden.

En bid af himlen
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