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Foredrag: Kristne og 
andre fordrevne i Irak 
kan endelig vende hjem
Nogle landsbyer er nu befriet 
fra IS, og de fordrevne ønsker at 
genopbygge deres 
lokalsamfund.

Velkommen til foredrag ved 
projektleder Johannes Schwab på 
Buddingevej 293, 2860 Søborg, 
den 29. april klokken 12.00 – 15.30 
med gratis frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding nødvendig inden 
21. april på 4444 1313 eller 
info@forfulgtekristne.dk
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Kritik af Danmarks religionsfrihed
Hele fi re internationale undersøgelser påpeger, at religionsfriheden i Danmark er under stigende pres.
Af Bodil Lanting

En spritny rapport fra det ame-
rikanske forskningscenter 
Pew placerer Danmark i den 
dårligste fjerdedel blandt de 
europæiske lande, når det 
gælder religionsfrihed.

Dermed føjer Pew-rapporten 
sig til en række internationale rap-
porter, der kritiserer forholdene 
omkring tros-udøvelse i Danmark.

Terror mod minoriteter
Af Pew-rapporten, som udkom 

midt i april, fremgår det, at religi-
onsfriheden i Danmark er blevet 

markant indskrænket i perioden 
fra 2007 til 2015. Det har resul-
teret i fl ere religiøst relaterede 
terrorangreb: 

Rapporten nævner, at der i 
2015 blev kastet en molotov-
cocktail mod en moské i Køben-
havn. Senere kom angrebet mod 
Krudttønden under en debat om 
ytringsfrihed - og synagogen i 
København blev angrebet under 
en jødisk bar mitzvah-fejring.

Den ledende forsker bag un-
dersøgelsen, Katayoun Kishi, 
nævner også fl ere islamkritiske 
aktioner og bevægelser (Pegida 
og Stop islamiseringen af Dan-
mark) som forklaring på Dan-

marks dårlige placering.

Omskæring af drenge
Den årlige amerikanske rap-

port om menneskerettigheder 
kritiserer, at Danmark i 2014 
forbød rituelle slagtninger uden 
bedøvelse. 

Der udtrykkes også kritik af den 
voksende modstand mod retten til 
religiøst motiveret omskæring af 
drenge, som både muslimer og 
jøder praktiserer.

Chikane af kristne 
Den katolske organisation Aid 

to the Church in Need har i sin 
2016-rapport udtrykt bekymring 

over forholdene for de kristne 
fl ygtninge på asylcentrene. 

Ligesom i andre europæiske 
lande kan også kristne på dan-
ske asylcentre opleve chikane, 
diskrimination og vold fra deres 
landsmænd og andre tidligere 
trosfæller. 

Folkekirkens særstatus
Både Pew-rapporten og en 

FN-rapport fra 2016 kritiserer Fol-
kekirkens særstatus, der opfattes 
som diskrimination og chikane 
af andre trossamfund. Der er 
også kritik af kirkeskatten samt 
diskussionen om ”danskhed” og 
religiøse symboler.

Denne kritik afvises dog af en 
forsker i religion og politik  fra 
Kbh.s Universitet som ubegrun-
det og forårsaget af manglende 
kendskab til danske forhold.

’Imam-loven’
Flere danske kirkeledere samt 

den danske selvejende statsinsti-
tution ’Institut for Menneskerettig-
heder’ har desuden kritiseret For-
kynderloven, der skal begrænse 
hadprædikanters ytringsfrihed. 

Kirkeminister Mette Bock afvi-
ser dog, at der rent juridisk er tale 
om et øget pres mod ytringsfrihe-
den i Danmark.

 Katayoun Kishi er den leden-
de forsker bag Pew-rapporten.
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Mirjam Rask fra Vejle har i fl ere 
år haft et godt øje til gode gen-
brugsfund, og hendes hjem er 
præget af det. Fra 1. maj kan 
hun forene sin interesse med 
jobbet som genbrugskonsulent 
i Indre Mission.

- Det er spændende at fi nde 
gamle ting, som jeg kan bruge 
på en ny måde. Jeg kan godt 
lide tanken om at genbruge nogle 
ting, som andre har haft, fortæller 
Mirjam, der er 29 år. Hun fortæller 
om sit nye arbejde:

- Flere prikkede til mig, da 
stillingen blev opslået. Jeg søgte 
den, fordi jeg gerne vil have nye 
udfordringer og bruge min uddan-
nelse som isenkræmmer i Imerco 

på en anden måde, siger Mirjam. 
Der var andre attraktive ting 

ved stillingen. 
- Jeg vil gerne prøve at arbejde 

i en organisation med kristne 
værdier og opleve at have kristne 
kolleger. Jeg er ansat på 30 timer 
om ugen, så det passer fi nt med, 

at jeg kan hente og bringe børn, 
fortæller Mirjam, der er gift med 
Erik og har to små børn. Hun er 
oprindelig fra Fyn, og efter et 
ophold på Sædding Efterskole 
begyndte hun at komme i IMU i 
Fiskbæk. 

- Det fi k stor betydning for mig, 
for jeg lærte meget om Jesus og 
værdien af at komme i et kristent 
fællesskab, siger Mirjam, der 
sammen med familien kommer i 
Indre Mission i Vejle. 

Udstillinger med blikfang
Som genbrugskonsulent kom-

mer hun til at have ansvar for 
IM-genbrugs butikker i det sydlige 
Jylland. 

- Som konsulent kommer jeg 

så at sige til at stå på den anden 
side af disken, og jeg ser frem til 
at samarbejde med alle de frivil-
lige i butikkerne, forklarer Mirjam. 

Hun har fl ere ideer til, hvordan 
man kan lave spændende gen-
brugsbutikker. 

- Der fi ndes forskellige måder 
at lave udstillinger, så de får blik-
fang og ligner en million, slutter 
Mirjam Rask. 

Med ansættelsen af den nye 
genbrugskonsulent er der tre an-
satte medarbejdere i IM-genbrug, 
der også tæller genbrugskon-
sulent Britta Mikkelsen og gen-
brugsleder Eigil Bjerg Mikkelsen.

Kilde: Indre Missions Tidende

To nye præster fra MF i Aarhus
Mikael Grønhøj Skovgård skal være 
sogne- og studenterpræst i Gjellerup 
ved Herning.

MF-teologen Mikael Grønhøj Skovgård 
blev ordineret i Viborg Domkirke søndag 
den 2. april og indsat som sogne- og stu-
denterpræst i Gjellerup Kirke skærtorsdag 
den 13. april. Dermed er Mikael den tredje 
MF-teolog i år, som er ordineret til sognepæst.  

Morten Brosbøl Vibert ansat som sog-
nepræst i Rise Sogn i Sønderjylland

Morten Brosbøl Vibert fra BA-2009-hol-
det på MF skal være sognepræst i Rise 
Sogn i Sønderjylland. Morten ordineres 
i Haderslev Domkirke fredag den 5. maj 
kl.19 og indsættes søndag den 7. maj 
kl.14  i Rise Kirke. 

Før påske døde multikunst-
neren Peter Bastian i en alder 
af 73 år efter fl ere års kræft-
sygdom. 

Peter Bastian udgav i 1987 
bogen »Ind i musikken«, hvor han 
markerede sig som alternativ og 
new age’er. Han medvirkede i tv 
og radio, han havde mediteret 
siden ungdomsoprøret i 1968 og 
opfattede musikken åndeligt.

Det passede ind i tiden, og 
bogen blev rost, og Peter Bastian 
fi k - naturligvis også på grund af 
sin musikalske dygtighed - en 
strålende karriere. Han blev in-
terviewet i aviser og tidskrifter, tv 
og radio, holdt utallige foredrag  
og modtog prestigefyldte hæd-
derspriser, bl.a. Jacob Gades 

Musikpris, Danmarks Radios 
Rosenkjærprisen og Gyldendals 
faglitterære pris. Han blev også 
Ridder af Dannebrog. 

Han var oprindelig uddannet 
i teoretisk fysik på Københavns 
Universitet, men uddannede sig 
sideløbende som klassisk fagot-
tist på musikkonservatoriet. Ved 
siden af at være professionel 
musiker underviste og kompo-
nerede han. 

Men den store anerkendelse 
og hans musikalske og fi losofi -
ske dygtighed var ikke nok – for 
ham selv.

I de senere år bevægede han 
sig i retning af kristendommen. 
Selv om han havde mediteret 
siden 1968, ville han nu hellere 
i kirke! Han var dybt betaget af 

Jesus og hans betingelsesløse 
kærlighed, og Peter blev som 
72-årig døbt i Løgumkloster, 
hvor han boede til sidst sammen 
med hustruen Helle Skaarup, der 
bestyrer Refugiet. 

Længslen
- Længslen har jeg haft fra 

barnsben, men tærsklen til kirken 
har været høj for mig, fortalte 
han til DR. 

- Mine forældre var kommu-
nister, og jeg har læst teoretisk 
fysik, så jeg mente nærmest per 
automatik, at jeg ikke kunne tro 
på Gud. 

Men da jeg tillod mig at mærke 
efter, blev jeg klar over, at jeg hele 
livet har fornemmet, at jeg aldrig 
var alene, fortalte han til DR. 

Midt i frygten for at dø erfarede 
han en stor taknemmelighed 
over at være i live - og en stærk 
længsel efter Jesus.

Han gjorde sig klart, at der var 
mange forskellige kristne opfat-
telser, og gjorde også op med 
det, han kaldte for ”den forvredne 
kristendom”, men han fastholdt, 
at hvis man blot koncentrerede 
om det centrale - om Jesus - så 
kunne alle kristne forstå hinan-
den.

På grund af sin kulturradikale 
opvækst søgte Peter Bastian i 
øst og vest, han gik med sine 
egne ord ”over åen efter vand”, 
før han til sidst opdagede, at det, 
han havde længtes efter hele livet 
var – Jesus.

Henri Nissen.

Peter Bastian fandt 
Jesus – til sidst
Han var kendt som musiker, fi losof og alternativt søgende.

Moses Hansen 
igen på korstog

Haarders nye påskesalme blev 
uropført i Opstandelseskirken
Tidligere kirkeminister Bertel Haarder har skrevet en ny forårs-
og påskesalme med titlen Forårsglæden. Carsten Mørch har 
skrevet en smuk melodi til salmen, som blev fremført i Op-
standelseskirken i Albertslund Påskedag.

”Kristus opstod påskedag. Det fejrer vi med dejlig musik af bl.a. or-
ganist Carsten Johs. Mørch. Bertel Haarders salme ”Forårsglæden” 
synges. Solotrompetist Ketil Christensen og Kirkekoret medvirker. 
Marianne Fischer er prædikant. Vi ønsker hinanden glædelig påske 
over et lille glas og tapas, mens Bertel Haarder fortæller om sine 
salmer og prioriteringer i dansk kirkeliv” skrev sognepræsten på 
kirkens hjemmeside før påske.

Salmen handler om glæden over livet set i årstidernes og 
kirkeårets perspektiv. Påskemorgen sejrer livet, for Jesus bærer 
vor nød. Pinsen i den tidlige sommer sætter hjerterne i blus mens  
efteråret, vinterkulden og mørket udfordrer alt det skabte. Salmen 
slutter dog med håb: Vinterkulden/ fryser mulden,/ Kærligheden 
holder ved./ Visner fl oret/ blomstrer ordet,/ Som fra Gud vi henter 
ned./ Evigt liv er kærlighed.//

Bodil

Ungt missionærpar på vej til Liberia
Promissio har siden 2015 søgt efter nye missionærer til under-
visningscentret i Totota og kan nu offentliggøre, at Thomas og 
Sissel Kofoed Nedergaard rejser ud til efteråret.

Hvis alt det juridiske og praktiske falder på plads, kan ægteparret 
fra efteråret skifte adressen i Viborg ud med den lutherske kirkes 
uddannelsescenter i Totota, Liberia.

Thomas Kofoed Nedergaard er cand.theol. og har taget sin 
bachelor på Menighedsfakultetet i Aarhus. Han har siden august 
2016 været i sit første embede som vikarierende sognepræst i 
Christianskirken i Aarhus. Sissel Kofoed Nedergaard er uddannet 
sygeplejerske og har de seneste knap to år arbejdet på sygehuset 
i Viborg. Parret var i marts måned på besøg i Liberia; et besøg som 
har givet dem smag på mere.

Thomas Kofoed Nedergaard skal undervise den liberianske 
lutherske kirkes medarbejdere og være konsulent i kirken. Sissel 
Kofoed Nedergaard vil komme til at gøre brug af sin sygeplejefaglige 
uddannelse, og der sigtes på, at parret også varetager en fælles 
opgave ind i kirken.

Før afrejsen til Liberia tager Thomas og Sissel Kofoed Nederga-
ard på to måneders forberedende kursus på All Nations i England.

Bodil

Cand.theol.Tho-
mas og sygeplejer-
ske Sissel Kofoed 
Nedergaard for-
bereder sig på at 
rejse til Liberia..

Moses Hansen er igen begyndt 
at gå korstog. Søndag den 16. 
april vandrede han på Grenen 
ved  Skagen i forbindelse med 
en møderække i Nordjylland. 

De første møder i forbindel-
se med korstoget var i øvrigt i 
Hirtshals, Hjørring, Brønderslev, 
Hjallerup og Brovst - med stop 
undervejs i bl.a. Sæby. 

Senere er det meningen at 
fortsætte korstoget længere nede 
i landet. 

Moses siger, han går med 
korset for at minde danskerne om 
det kristne budskab, men også for 
at opmuntre de kristne til at holde 

fast ved deres tro i det moderne 
samfund.

Moses Hansen blev lands-
kendt, da han i 1986-87 gik med 
et kors tværs gennem landet. 
Hans liv er beskrevet i bogen 
”Rundt om Moses” (Udfordrin-
gens forlag).

De senere år har han ellers 
ført et mere stilfærdigt liv, efter at 
en hjertelidelse forhindrede ham. 
Han leder nu retrætecentret Pot-
temagerens Hus i Holsted.

Det var amerikaneren Arthur 
Blessit, der først gik med et kors 
gennem Europa for at komme i 
snak med mennesker.

Henri. Moses Hansen har bl.a. båret sit kors foran Christiansborg.

Ny genbrugskonsulent i Indre Mission
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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 Lise Frank

Det var ikke ustyrlig udlængsel, 
der drev den læreruddannede 
Else Højvang til at rejse 7000 
km sydpå som missionær. Og 
hun havde da aldrig forestillet 
sig, at hun i 27 ½ år skulle have 
sit hjem i Tanzania og være en 
del af Guds mission dér. 

Men Else Højvang fi k et meget 
konkret kald fra Gud om at gen-
optage sit arbejde i Tanzania, da 
en klar røst overdøvede tv’et i 
hendes stue i Holstebro. 

På det tidspunkt havde hun kun 
lige igen fundet fodfæste på dansk 
jord efter 14 år som underviser på 
Ntoma Husholdningsskole i Tan-
zanias Nordveststift. 

Du skal tilbage
Else Højvang genkalder sig 

tydeligt stemmen, der sagde: ”Du 
skal tilbage til Tanzania”, og hun 
husker, hvordan det var umuligt 
for hende at slippe den igen, 
hvor glad hun end var blevet for 
sin stilling som sognemedhjælper 
ved Holstebro Kirke. 

Hun kontaktede derfor Danmis-
sion og blev i 2004 udsendt til det 
nordvestlige hjørne af Tanzania. 
Og det blev så til 13 år mere som 
missionær.  

Gud har en plan
Else Højvang smiler lidt skævt 

ved spørgsmålet om, hvorvidt 
Gud er indforstået med, at hun 
nu går på efterløn. Det har de ikke 
været i dialog om.

”Men det er da klart, at det er 
en del af min bøn, at Gud igen vil 
gå med ind i og fi nde ud af, hvad 
jeg nu skal bruge mit liv på,” siger 
hun - og efter en tænkepause 
tilføjer hun:     

”Jeg tror på, at Gud har en plan 
for, hvad jeg skal lave fremover. 
Jeg ved det bare ikke endnu.” 

Tanzaniansk familie
Ud over den biologiske familie, 

Else Højvang nu er genforenet 
med i Danmark, har hun knyttet 
stærke familiemæssige bånd til 
fl ere afrikanske familier.  

I 1993 blev den danske mis-
sionær taget imod som datter i en 
familie, og hun tøvede ikke med 
at udvide sit familiebegreb til også 
at omfatte de mennesker, der bød 
hende indenfor. 

Hendes tanzanianske mor 
døde for 14 år siden, men faren 
lever stadig, og så har hun 11 
søskende i Afrika. Hertil kommer 
Soespeter, som hun stod fadder 
til, da han i 1988 blev døbt som 
19-årig. Året efter bad Soespeter 
hende tage imod hans brud som 

hans mor. Seks børnebørn er det 
siden blevet til. 

”Jeg er så tit blevet spurgt, 
om jeg ikke har savnet rugbrød. 
Men jeg bruger slet ikke tid på at 
savne. Der er så meget godt der, 
hvor jeg er.”  

Noget, man kan ændre
Det er umuligt for Else Højvang 

at tale om ét af sine arbejdsår 
som det bedste. Men der er ingen 
tvivl om, at hun er stolt af udvik-
lingsprojektet Mayaja i Karagwe 
Stift. Hun og evangelisterne 
spurgte på forhånd familierne i 
området, hvad der var de væsent-
ligste udfordringer.  

”Nogle havde langt ti l en 
sundhedsklinik, og kirken har 
jo før bygget klinikker. Andre 
steder havde de langt til vand, 
så vi kunne have hjulpet med 
vandforsyning. Men det, der gik 
igen alle steder, var, at folk mang-
lede økonomi og viden.” 

Derfor kom projektet til at foku-
sere på undervisning i landbrug 
for at styrke økonomien, og sund-
hed for at sænke børnedødelighe-
den, der var høj pga. blodmangel, 
diarré og malaria. 

”Alt sammen ting, man kan 
gøre noget ved,” som Else 
Højvang siger. Og samme til-
gang brugte hun, da hun senere 

gik i gang med søndagsskoler, 
kvindearbejde og indsamling til 
kirkens arbejde.

At se det udefra
Man skal ikke have talt længe 

med Else Højvang eller nogen, 
der kender til hendes arbejde i 
Tanzania, for at forstå, at hun 
virkelig har bidraget til bedre 
levevilkår for lokalbefolkningen. 
Men for Else Højvang er det 
vigtigt at understrege, at hun på 
ingen måde har været alene om 
at gøre forskellen. 

”Jeg har bare være en inspi-
rator og igangsætter. I alt mit 
arbejde har jeg forsøgt at give 
ejerskabet til de mennesker, der 
skal føre det videre. Jeg mener 
ikke, at jeg kan noget, som andre 
i fx Kyerwa ikke også kan.”

Men som missionær er man 
velsignet med det, Else Højvang 
kalder ’fremmedhedens nåde-
gave’. Det vil sige muligheden for 
at se tingene udefra, identifi cere 
problemerne og sætte projekter 
i gang, der kan afhjælpe dem. 

”Og derfor mener jeg også, 
at der er brug for udsendte, der 
kommer ud og arbejder sammen 
med folk i kirken,” siger hun. 

Ventetid, men også 
tid til hinanden

Spørger man Else Højvang til 
de største udfordringer ved at 
leve og arbejde i Tanzania, næv-
ner hun lidt modvilligt ventetiden. 

Modvilligt, fordi den ikke alene 
har været en udfordring, men 
samtidig en inspirationskilde. 

Hun er nemlig ikke i tvivl om, 
at tanzanianernes uforpligtende 
forhold til klokkeslæt og tidsfrister 
skaber et helt andet rum for, at 
man kan være nærværende, når 
man så mødes. 

”Tid, det er noget alle har i 
Afrika. Ja, det er sådan set det 
eneste, alle har. Man har tid til 
hinanden. Tid til at snakke sam-
men og være sammen, når nogen 
er syge, eller når der er dødsfald.” 

Det kunne vi godt lære noget af 
herhjemme, mener Else Højvang, 
der stadig gør sig tanker om be-

grebet tid, og hvad opfattelsen 
af tid har at sige for udviklingen 
i Afrika.  

Hvorfor udvikling her?
”Hvorfor er al udvikling sket på 

den nordlige halvkugle? Det tror 
jeg handler om, at klimaet har 
tvunget vores forfædre til hele 
tiden at tænke i tid. Man skulle 
altid nå noget. Inden det blev 
vinter skulle man have tætnet 
tagene. Man skulle have brænde 
nok, mad nok og skind nok inden 
vinter. Vi er vokset op med at 
tænke på, hvordan vi kan gøre 
ting hurtigere, bedre og mere 
effektivt.

Men i den tropiske kontekst, 
hvor der er mad hele året og 
noget at høste altid, er der ikke 
samme opfattelse af, at der no-
get, der skal nås.” 

Else Højvang får brug for at 
puste lidt ud. Men tilføjer så:   

”Hvis vi puttede vores tidsfor-
ståelser i et terningebæger og 
rystede det, så ville vi være min-
dre stressede i Danmark, og der 
vil være mere udvikling i Afrika.”

Hellere være fremmed i 
Tanzania end Danmark...

Efter 27 ½ år i Afrika skal Else 
Højvang så fi nde sig tilrette som 
efterlønner i Vristed på Skive-

egnen, hvor hun voksede op. 
”Nu står min verden pludselig 

åben,” konstaterer hun. Men den 
tomme kalender forskrækker 
hende ikke. Stemmen i tv-stuen 
for 14 år siden har ikke meldt 
sig igen, men hun fornemmer 
alligevel Guds tilstedeværelse i 
de indskydelser, hun får: 

”Jeg vil gerne være med til at 
arrangere rejser til Tanzania. Der 
er brug for, at danskerne kom-
mer ud og oplever, at mennesker 
er mennesker uanset, hvor de 
kommer fra. 

Når jeg hører, hvordan der 
tales om fremmede på den poli-
tiske arena herhjemme, priser jeg 
mig lykkelig for, at jeg har været 
fremmed i Tanzania og ikke i Dan-
mark. Derfor vil jeg også involvere 
mig i modtagelsen af de folk, der 
kommer hertil. Jeg vil gerne byde 
dem velkommen, som jeg blev 
budt velkommen.” 

Else Højvang smiler lidt af sig 
selv og de store ambitioner, der 
allerede ruller ind over hende. 

Egentlig havde hun besluttet 
sig for at slappe lidt af i Vristed, 
siger hun – og tilføjer efter en kort 
selvransagende tænkepause:

”Jeg har ikke haft tid til at sy 
siden 2007.” 

Guds stemme 
overdøvede tv’et 
– og kaldte Else 
tilbage til Tanzania
Else Højvang går nu på efterløn med 27 ½ års missionsarbejde i bagagen 
og en stærk tro på, at Gud også véd, hvad hun skal fremover.  

Else Højvang har i Tanzania arbejdet med undervisning i landbrug for at styrke økonomien, og 
sundhed for at sænke børnedødeligheden, der var høj pga. blodmangel, diarré og malaria. 

Foto: Magnus Sort Eidemak/
Danmission



4 . NYHEDER Udfordringen søndag den 23. april 2017

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, 
illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udvik-
lingslæren fra hinanden, 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.” 

Helge Hoffmann.

h i dkd på wwwdd å

Mission Østs årsmøde den 23. 
april giver et helt unikt indblik 
i hjælpeorganisationens nød-
hjælps- og udviklingsarbejde i 
verdens brændpunkter. 

Knud Andersen besøger års-
mødet direkte fra Irak, hvor han 
koordinerer Mission Østs ud-
deling af overlevelsespakker til 
familier på fl ugt fra kampene i 
Mosul. Ifølge FN er op mod en 
halv million mennesker fl ygtet fra 
den irakiske storby.

Knud Andersen fortæller på 
årsmødet om mennesker, der har 
mistet alt og er dybt taknemme-
lige for de tæpper, liggeunderlag, 
førstehjælpsudstyr og hygiejne-
artikler, som de modtager fra 
Mission Øst. 

Årsmødet er åbent for alle og 
fi nder sted søndag den 23. april i 
Øster Snede ved Vejle.

Mission Østs årsmøde har i år 
særligt fokus på de titusinder, der 
er fl ygtet fra Islamisk Stat i Irak. 

Omkring 143.000 mennesker, 
som er fl ygtet fra terrororganisa-
tionens brutalitet, har nu mod-
taget husly, hygiejneartikler og 
varmeapparater fra Mission Øst. 

Bare siden december har Mis-
sion Øst hjulpet næsten 42.000 
mennesker i og omkring Mosul. 

Og hundredvis af børn og 
unge får støtte og undervisning 
i seks psykosociale centre i det 
nordlige Irak.

- Mission Øst gør alt for at give 
disse folk deres håb tilbage. Det 
er et fantastisk arbejde, men også 
et kæmpe ansvar, at vi i Mission 
Øst sørger for overlevelse for 
alle de mange tusind menne-
sker, siger generalsekretær Kim 
Hartzner.

I andre brændpunkter
Mission Øst yder også akut 

nødhjælp og bæredygtig udvik-
lingshjælp i Afghanistan, Armeni-
en, Myanmar/Burma, Nordkorea, 
Syrien, Tadsjikistan – og Nepal. 

På årsmødet vil der blive holdt 
et minuts stilhed for ofrene for de 
voldsomme jordskælv i Nepal for 
to år siden.

Årsmødet vil desuden markere, 
at Mission Øst siden starten for 
25 år siden er vokset til i 2016 
at kunne hjælpe fl est mennesker 

nogensinde på ét år. Og der vil 
på dagen være en udstilling om 
hjælpen, Mission Øst har leveret 
gennem de seneste 25 år.

Årsmødet finder sted i kir-
kehuset Klippen i Øster Snede 
ved Vejle søndag den 23. april 
kl. 13 efter gudstjenesten kl. 
10.30 i Øster Snede Kirke. Ind 
imellem serveres frokost med 
landgangsbrød i Klippen for alle 
interesserede.

SL+Henri.

Dansk nødhjælpskoordinator 
direkte fra Mosul til Øster Snede

Knud Andersen besøger årsmødet direkte fra Irak, hvor han 
koordinerer Mission Østs uddeling af overlevelsespakker.

Knud Andersen koordinerer Mission Østs nødhjælp 
til tusindvis af fl ygtende familier fra Mosul. 
Han fortæller direkte fra fronten på Mission Østs 
årsmøde i Øster Snede søndag den 23. april. 

I den kommende uge besøger pave Frans den egyptiske ho-
vedstad Cairo, hvor han vil besøge det prestigefyldte islamiske 
al-Azhar universitet og den koptiske kirkes pave Tawadros II.

Under det korte besøg, der fi nder sted fra den 28. til den 29. april, 
vil paven også mødes med Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi 
samt fejre messe for det lokale katolske samfund.

Hans besøg kommer mindre end en måned efter to bombean-
greb på koptiske kirker i Egypten af  militante fra Islamisk Stat, der 
efterlod 45 mennesker døde og snesevis af sårede.

Selvom mødet med den koptiske kirkes pave Tawadros II er 
vigtigt set i forhold til at styrke relationerne kirkerne imellem, så er 
besøgets hovedmotiv at knytte bånd mellem Vatikanet og Al-Azhar 
universitet og dermed mellem den kristne og muslimske verden. 
Pavens besøg i l Egypten er vigtigt netop nu, hvor mange ekstre-
mister retter deres angreb særligt imod kristne. 

I påskeugen opholdt jeg mig i Rom, og her var der mange, der 
talte om, hvad der mon skal komme ud af pavens besøg i Cairo, 
og hvordan han vil gribe forholdet til islam an. Hidtil har paven 
udtrykt ønske om dialog. Storimam og sheikh Ahmed al-Tayeb, der 
tidligere har besøgt paven i Rom, har inviteret ham til at deltage i en 
international fredskonference under besøget i Cairo. Universitetet 
Al-Azhar arbejder også sammen med dominikanerne i Cairo, hvor 
man har en dannet gruppe for at studere ekstremisme sammen. 
Men til trods for den gode vilje og samarbejdet ser vi, hvordan 
radikaliseringen alligevel vokser, og terroren tager til. Er der noget, 
man kan gøre anderledes og bedre?

En anerkendt journalist i Rom og god ven af mig sagde forle-
den, da vi talte om besøget i Cairo, at kirken skulle begynde at 
evangelisere blandt muslimer og forkynde evangeliets budskab 
om Guds kærlighed og tilbyde dem hjælp ad den vej for at komme 
radikaliseringen til livs. Hvis pave Frans tog det skridt, ville han leve 
op til den hellige Frans af Assisi, som han har taget navn efter, 
der netop tog med på det femte korstog til Egypten for prædike 
evangeliet for sultanen og muslimer generelt. 

Pavens besøg i 
Cairo skal modvirke 
ekstremisme

Ifølge DR-serie blev danerne 
kristne af politiske årsager
”Historien om Danmark” fremstiller religionsskiftet uden at tage troen i betragtning.
Af Bodil Lanting

Popos jernbyrd kaldes en myte, 
og Ansgar og andre missionæ-
rer nævnes ikke.

Det er nogle af kritikpunkterne 
hos tre kirkelige debattører, som 
Kristeligt Dagblad har interviewet 
om den nye historieserie på DR. 
Serien roses for sine smukke 
billeder og en pædagogisk for-
midling, der er helt i top.

Men der er også alvorlige 
mangler, lyder det som et fælles 
hjertesuk fra de tre debattører.

Åndsforladt formidling
For historieprofessor Brian 

McGuire, der selv har skrevet 
en bog om Danmarks kristning, 
er der tale om intet mindre end 
åndsforladt formidling. Der er 
nemlig tale om en helt igennem 
materialistisk fortolkning af hi-
storien, hvor Harald Blåtand blev 
kristen for at hindre en invasion.

McGuire kritiserer samtidig den 
danske tendens til at se Danmark 
som verdens centrum. Denne 
opfattelse viser sig ved, at DR-
serien overhovedet ikke forholder 
sig til, at den tyske kejser Otto på 
Blåtands tid var i Italien og ”ikke 
skænkede Danmark en tanke”. 

Serien burde i stedet have 
taget munkens Widukinds beret-

ning om Popos jernbyrd og det 
indtryk, den gjorde på Harald 
Blåtand for pålydende. Jernbyr-
den vises, men betegnes i serien 
som en senere myte. 

I virkeligheden er det DR, der 
videreformidler gamle myter, un-
derstreger Brian McGuire.

Forudindtaget mod tro?
Sognepræst og medredaktør 

af tidsskriftet Nyt Babel, Merete 
Bøye, glæder sig over, at dansk-
hed og kristendom er tænkt 

sammen i den nye serie. Serien 
er således ikke negativ overfor 
kristendommen. 

”Det er rigtig fi nt, at man på den 
vis lægger op til, at vi skal ranke 
ryggen som danskere og kristne”, 
udtaler sognepræsten.

Men også hun beklager, at Ha-
rald Blåtand ifølge denne series 
fremstilling ikke blev omvendt 
eller personligt overbevist om 
kristendommens sandhed, men 
i stedet valgte den nye tro til af 
politiske årsager. 

Missionærerne mangler
Også generalsekretær i Bi-

belselskabet, Birgitte Stoklund 
Larsen, hæfter sig ved, at Harald 
Blåtands tro behandles som 
politisk spin. 

Men i serien går man faktisk 
med på dette ”spin”, siger gene-
ralsekretæren med henvisning til 
den gradvise kristning, der også 
foregik blandt andet gennem 
vikingernes møde med englæn-
derne. 

Der bliver heller ikke nævnt 
noget i serien om Ansgar eller 
andre kristne missionærer - eller 
om, at mange vikinger lod sig 
døbe, når de opholdt sig uden for 
landets grænser, påpeger Birgitte 
Stoklund Larsen.

Munken Widukind fortæller kun fem år efter Harald Blåtands 
kristning om missionæren Popo, der for at bevise sin tro 
holdt sin jernklædte hånd i ilden. Da hånden viste sig at være 
uskadt, blev den danske konge overbevist og lod sig døbe. 
Billede fra YouTube. Indsat billede af Brian McGuire.

Brian McGuire
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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

Det har været en frustration for mange, at 
man ikke helt vidste, hvornår talerne på 
Awake-konferencen var på programmet. 
Men det ændres der nu på.

På næste torsdag, den 27. april  begynder 
den store Awake-konference, som hvert år til-
trækker op imod tusind deltagere i Københavns 
Kristne Kulturcenter på Drejervej i København.

Her taler hvert år internationalt kendte talere 
- og hidtil har deltagerne ikke vidst, hvornår 
de forskellige skulle tale. Det skyldtes ifølge 
arrangør Asbjørn Kristiansen bl.a., at talerne 
lod sig lede af Helligånden. Men det havde 
måske også den sideeffekt, at deltagerne så 
ikke nøjedes med at komme til møder med 
talere, de særligt ville høre. 

Nu har Awake imidlertid lagt et program ud. 
Og efter det skal hovedtaleren Heidi Baker alle-
rede tale torsdag aften og fredag aften. Resten 
af weekenden taler de to andre hovedtalere 
Blaine Cook og Tom Jones.

Programmet for Awake ser foreløbig sådan 
ud - med mindre Helligånden altså leder talerne 
til noget andet.

TORSDAG
Kl. 19:00 - Velkomstmøde: Heidi Baker

FREDAG
Kl. 10:00-12:00 - Undervisning: Blaine Cook
Kl. 12:15-13:45 - Middags pause 
Kl. 14:00-16:00 - Undervisning: Tom Jones
Kl. 19:00 - Aftenmøde: Heidi Baker

LØRDAG
Kl. 10:00-12:00 - Undervisning: Tom Jones
Kl. 12:15-13:45 - Middags pause
Kl. 14:00-16:00 - Undervisning: Blaine Cook
Kl. 19:00 - Aftenmøde: Tom Jones

SØNDAG
Kl. 10.30 - Gudstjeneste: Tom Jones
Kl. 15.00 - Helligåndsmøde: Blaine Cook.

Mange muligheder for forbøn
Døren til storsalen åbnes ca. 45 min. før hver 

møde. Det er ikke muligt at reservere pladser 
mellem møderne. Alle ejendele ryddes fra 
salen umiddelbart efter hvert møde. 

Til hvert møde er der rig mulighed for forbøn 
bagefter. Ud over forbøn under møderne vil der 
være bøn for alvorligt syge fredag, lørdag og 
søndag fra kl. 17.00 - 18.30.

Tilmelding og mad
Har man ikke tilmeldt sig, kan man betale 

for at deltage på konferencen i kirkens foyer, 
så længe der er ledige pladser.

Der kan købes madbilletter under konferen-
cen til frokost og aftensmad. Servering vil fi nde 
sted i kirkens kælder, hver middag og aften. Her 
vil der også være god mulighed for at netværke 
med andre deltagere. Desuden kan der købes 
morgenmad og kaffe i Café Kant, som også 
fi ndes i Kulturcentret.

Henri.

Heidi Baker taler allerede torsdag 
aften på Awake i København
Awake-konferencen har nu lagt et program ud, hvorefter Heidi Baker er på torsdag og fredag.

Mama Heidi 
i ny udgave

Forlaget Scandinavia har netop genudgivet 
Henri Nissens bog om Heidi Baker ”Mama Heidi 
- Afrikas Moder Teresa” i et nyt oplag. Det første 
oplag var pludselig udsolgt.

Bogen indholder Heidi Bakers fascinerende 
livshistorie og fortæller om ægteparret Bakers 
trosmission i nogle af verdens værste områder. 
Senest i Mozambique, hvor de har oplevet en 
kæmpe vækkelse med 1-2 mio. nye kristne og 
10.000 nye kirker. Rolland Baker har taget de 
fl este af bogens billeder. Forlaget har denne 
gang valgt noget glattere papir, som gør bogen 
lidt tyndere, men til gengæld fremhæver Rolland 
Bakers professionelle fotografi er. 

Heidi Baker indrømmer gerne, at hun har det bedst sammen med sine afrikanske venner. Når hun vender hjem fra en konference i 
udlandet, modtages hun af mange mozambiqanere, for hvem hun har betydet en stor forskel. – Foto: Rolland Baker.

Bog om ni ting for konfi rmander
’De ni – Bibelen om ni ting du gerne vil vide mere om’, er en bi-
bellæseplan for konfi rmander skrevet af Michael Bak Nygaard.

De ni spændende emner er bl.a. venskab, identitet, godhed, 
sex og Jesus. Formålet er at vise konfi rmanderne, at Bibelen har 
relevans for deres liv - og dermed inspirere dem til at fortsætte 
med at gøre brug af den. 

En konfi rmand siger om hæftet:
- Det er mega godt. Jeg synes, jeg har fået mere lyst til at læse i 

Bibelen efter det her, fordi han fi nder lige de gode steder i Bibelen, 
hvor man har lyst til at læse videre.”

Michael Bak Nygaard er en erfaren forkynder for teenagere. Han 
møder sine læsere i øjenhøjde og med en passion for, at de skal 
blive optaget af Bibelen.

Hæftet, som koster 30 kr., kan bestilles på blr.dk/ni.
Bodil

BibellæserRingens nye hæfte, ”De ni”, skal inspirere konfi r-
mander til at læse mere i Bibelen.

Medieorganisation retter skarp 
kritik af DR3’s påskesatire
Det er både smagløst og blasfemisk, 
lyder nogle af seernes kommentarer. Og 
“Gud” taler ned til Jesus som et lille barn, 
mens han lider på korset. DR3’s satiriske 
påskevideo rammer helt ved siden af, 
mener KLF. 

I år var der ingen seriøse programmer om 
påsken på DR og TV2. Derimod bragte DR3 
en satirisk video, som her kommenteres af 
KLF, Kirke og Medier.

- Hvorfor skal medier rettet mod unge kon-
sekvent gøre grin med kristendommen? spør-
ger generalsekretær Mikael Arendt Laursen.  

I den satiriske video siger ”Gud” blandt andet:
”Hvorfor f* kalder du på mig, når du ikke vil hentes?”
Det siger ”Gud” til Jesus, mens denne hænger på korset og vrider 

sig i smerte. Han når også i den to minutter lange satirevideo på 
DR3’s Facebook-side at kalde det pinligt, at sønnen hænger på 
korset og “skaber” sig. Jesus får generelt en hånlig og nedladende 
behandling, idet ”Gud” konsekvent taler ned til ham som et lille barn.

- Videoen er helt utroligt plat og unødvendig. Hvorfor skal medier 
rettet mod unge konsekvent gøre grin med kristendommen? spør-
ger Mikael Arendt Laursen, der meget hellere vil ”bruge kræfter på 
at rose gode programmer om påsken, end igen at skulle forholde 
mig til tåbelig og nedgørende satire”:

- Men det valg får jeg ikke, for vores medlemmer bliver jo kede 
af at se den slags. Ærgerligt, DR!

For kristne er påsken den største højtid, fordi Jesus døde og 
opstod for os mennesker. Han opstod for dig og mig – og for 
satirefolkene på DR3. Det synes jeg bør fejres med glæde – ikke 
latterliggørelse! pointerer Mikael Arendt Laursen.

Bodil

Mikael Arendt 
Laursen
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Else-Marie Hedegaard Hansen

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus viser sig første gang for disciplene
19 Samme aften var disciplene forsamlede inden døre, og 

de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig 
stod Jesus midt iblandt dem. »Fred være med jer!« sagde 
han. 20 Så viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene 
blev glade, da de så, at det var Herren. 21 Jesus sagde igen 
til dem: »Fred være med jer! Ligesom Faderen sendte mig, 
sådan sender jeg jer.« 22 Derefter åndede han på dem og 
fortsatte: »Modtag Helligånden! 23 Hvis I tilgiver mennesker 
deres synder, er de tilgivet, men hvis I nægter at tilgive dem, 
så bliver de ikke tilgivet.«

Jesus viser sig for Thomas og de øvrige disciple
24 En af disciplene ved navn Thomas, også kaldet »Tvillin-

gen«, var ikke til stede, da Jesus viste sig for dem. 25 De andre 
disciple fortalte ham bagefter: »Vi har set Herren!« Men han 
svarede: »Det tror jeg ikke på! Kun hvis jeg med mine egne 
øjne får naglemærkerne i hans hænder at se og stikker fi n-
geren i dem, og hvis jeg stikker hånden i hans side, vil jeg tro 
på det!« 26 Den følgende søndag var disciplene samlet igen, 
og nu var Thomas sammen med de andre. Dørene var låst, 
men pludselig stod Jesus midt iblandt dem og sagde: »Fred 
være med jer!« 27 Så vendte han sig til Thomas: »Kom her 
med din fi nger,« sagde han. »Se, her er mine hænder. Kom 
med din hånd og føl på min side. Tro i stedet for at tvivle!« 
28 »Min Herre og min Gud!« udbrød Thomas. 29 »Nu tror du, 
fordi du har set mig,« sagde Jesus. »Velsignede er de, som 
ikke har set og alligevel tror.«

30 Jesus gjorde mange fl ere mirakler for øjnene af sine 
disciple end dem, der er nedskrevet i bogen her. 31 Men jeg 
har skrevet dette, for at I skal tro på, at Jesus er Messias, 
Guds Søn, og gennem jeres tro få del i det evige liv.

Søndagens tekst: Joh. 20, 19-31 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Disciplene var desillusione-
rede og bange. Jesus, som de 
havde fulgt trofast igennem 
3 år, var brat blevet taget fra 
dem! Endda på den allerværste 
måde, man kunne tænke sig! 

Frygten var til at tage og føle 
på. Nu sad disciplene samlet 
bag lås og slå, angste for, at de 
skulle få den samme behand-
ling af de jødiske ledere, som 
Jesus havde fået! Og lige der, 
midt i deres lammende rædsel, 
dukker Jesus pludselig op og 
står lige midt iblandt dem! 

Det ER ham! Det beviser 
hans naglemærkede hænder 
og såret i hans side! Så kom-
mer den hilsen, som vi hører 
igen og igen igennem Jesu 
liv og hans møde med men-
nesker, ord talt lige ind frygten 
og bekymringen, som så nemt 
stjæler glæden og livet fra os: 
”Fred være med jer!”

I Esajas 9 profeteres om den 
Messias, som skal komme. Han, 
som skal bryde mørket og det 
tunge åg af skyld og skam, som 
hviler på vores skuldre. Han, som 

skal knække slavefogedens pisk 
af forkastelse og fordømmelse 
over os!  

Vers 5: ”For et barn er født os! 
En søn er os givet. Han skal her-
ske over os, og han skal kaldes: 
”Underfuld Rådgiver”, ”Vældig 
Gud”, ”Evig Fader”, ”Fredsfyrste”.

Et af Jesu navne er ”Fredsfyr-
ste”! Fyrste betyder oprindeligt 
”Den Første”. Jesus er den 
første, når det gælder fred. I 
kap. 53 i Esajas’ bog profe-
teres i detaljer hele påskens 
forløb  - herunder hvorfor det var 
nødvendigt, at  Guds søn måtte 
lide og dø. Det var på grund af 
vores synder og overtrædelser, 
at straffen ramte ham. Han har 
bragt det offer, som soner vores 
synd og skyld! Vers 5 siger: 
”Men han blev gennemboret for 
vore overtrædelser og knust for 
vore synder. Han blev straffet, 
for at vi kunne få fred, ved hans 
sår blev vi helbredt.”

Frygt afl øses af fred
Den afstand til vores far i 

himlen, som opstod ved syn-
defaldet, lever vi mennesker 
med konsekvenserne af: Uro, 
mørke, angst, frygt, bekymring, 
meningsløshed, fortvivlelse og 
død. Påskens fantastiske bud-
skab er, at fredsfyrsten kom. 
Han byggede bro over den af-
stand, som skilte os mennesker 
fra vores far i himlen. I troen på 
Jesus og hans forsoning på 
korset og i omvendelsen fra 
vores synd kan vi komme nær 
til vores kærlige far i himlen og 
tage imod befrielse fra syndens 
”slaveri”!  

Jesus kom for at give os fred, 
ja freden begynder i mødet 
med ham! I Johs.ev.14:27 siger 
Jesus følgende til sine disciple: 

”Fred efterlader jeg jer, min 
fred giver jeg jer, jeg giver jer 
ikke, som verden giver. Jeres 
hjerte må ikke forfærdes og ikke 
være modløst!” 

Individuel tilgang
En af disciplene, Thomas, var 

ikke til stede, da Jesus dukkede 
op første gang og viste sig som 
den opstandne frelser. Han 
tvivlede ærlig talt på disciplenes 
glædesfyldte beretning om Jesu 
besøg hos dem. Han er faktisk 
rimelig markant i sin udmelding 
i v. 25: ”Det tror jeg ikke på! Kun 
hvis jeg med mine egne øjne får 
naglemærkerne i hans hænder 
at se og stikker fi ngeren i dem, 
og hvis jeg stikker hånden i 
hans side, vil jeg tro på det!”

Det, der betager mig ved 
Jesus, er hans individuelle til-
gang til de mennesker, han mø-
der efter sin opstandelse fra de 
døde.  Om det er de to disciple 
på vej til Emmaus (Lukas 24: 
13-35), som ”så” ham, da han 
begyndte at udlægge skrifterne 
for dem, eller Maria ved graven 
(Johs. kap. 20: 14-18), som ”så” 
Jesus , da han kaldte hende ved 
navn.  Thomas , tvivleren, kunne 
først se, da han fi k lov at stikke 
fi ngeren i Jesu sårmærker! 

Som dengang, således i dag: 
Han opsøger dig og mig på sin 
helt egen måde, på den måde 
vi forstår og ”ser” på. Men fælles 
er hans hilsen til hver enkelt af 
os: ”Fred være med dig!” 

Skriv selv?
Har du selv lyst til at skrive 

en prædiken i Udfordringen ud 
fra søndagens tekster? (Se i 
salmebogen). Send højst 4.000 
tegn i god tid. Redaktionen be-
slutter, hvad kan bruges. 

Fred afl øser frygten

Efter sin opstandelse viste Jesus sig for sine disciple. I mødet med den opstandne blev frygt afl øst 
af fred. Et af Jesu navne er ”Fredsfyrste” (Es. kap. 53). Fyrste betyder oprindeligt ”Den Første”. 
Jesus er den første, når det gælder fred.
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Det skal bedes væk!
”Det skal bygges væk!” hedder sloganet i en tv-reklame fra 
et byggemarked. Her bygger en mand fx en gæste-hytte til 
svigermor. Og noget kan man måske bygge sig fra – men 
når det gælder de store plager, så skal man bede det væk!

Til trods for, at vi har en af verdens højeste levestandarder, 
et gratis sundhedsvæsen og let adgang til både fysisk og 
psykisk hjælp, så ser det ud som vi bliver stadig mere plaget 
af sygdomme – og hver 5. får en depression. 

En udenlandsk præst, der for nylig besøgte Danmark, lagde 
mærke til, at den dominerende plage (ja, han sagde dæmon) 
hos os er ”heavyness” - dvs. tungsindighed, byrde.

Der ligger ligesom en tung dyne af sørgmodighed over dette 
land, til trods for vi danskeres forsøg på at virke ligeglade. 

”Hvordan går det?” ”Joh...” sukker vi. ”Stille og roligt.”
At vi er blevet kåret til verdens lykkeligste folk er en joke. 
Hvis man rejser lidt rundt i verden opdager man, at mange 

andre folk er mere lykkelige – ikke mindst de fattige, hvor 
utroligt det end lyder. Og i modsætning til os stræber de fortsat 
efter lykke – mens vi måske har affundet os med at lykken nok 
ikke fi ndes, men der er da underholdning og charterrejser...

Nu er det desværre ikke sådan, at denne heavyness kun 
fi ndes blandt ikke-troende – selv om videnskabelige under-
søgelser viser, at kristne generelt lever bedre og længere. 

Men jeg tror, vi SAMMEN kan gøre noget. Vi kan bede det 
væk! Hvis alle Udfordringens læsere lige nu beder imod denne 
tungsindighed i Jesus navn, så vil bønnen gøre sin virkning. 

Og vi kan gøre endnu mere. I Ny Testamente er der et par 
hint om, at ligegyldighed og synd kan stå i vejen for godt hel-
bred, selv om sygdom ikke normalt skyldes synd. 

”Af den grund er der mange svage og syge hos jer, og nogle 
sover ind,” står der i 1. Kor. 11, 30. Og der henvises til, at mange 
ikke tager nadveren, dvs. Jesu offerdød alvorligt. Der er nemlig 
tilgivelse og helbredende kraft i det, Jesus gjorde for os,

Og Jakob skriver i sit brev, 5, 16: ”Bekend derfor jeres synder 
for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt.”

Dvs. at vi skal erkende vores skyld, vi skal bekende det for 
hinanden og vi skal bede for hinanden. Så lukker vi døren til 
en hel del plageånder. Vi beder dem simpelthen væk.

Vil du være med til at bede de tunge skyer væk 
over Danmark? Bede om helbredelse for folket?  
Bede om tilgivelse hos Gud og mennesker?

Jeg tror, det vil have en virkning.
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Phd. og autoriseret
psykolog, Thisted

Af Peter Damgaard-Hansen

Så kom den igen. På Kristelig 
Dagblads forside den 23.3 
i artiklen "Unge kristnes 
tendens til at bryde med et 
konservativt seksualsyn" 
bliver vi igen præsenteret for 
den opfattelse, at den kristne 
seksualmoral er en naiv og 
snerpet indstilling helt ude 
af trit med tidens ånd. Denne 
gang lanceret af professor i 
sexologi ved Aarhus Univer-
sitet, Christian Graugaard. 

Jeg har mødt denne tanke-
gang mange gange, og det 
undrer mig hver gang, at kri-
tisk tænkende mennesker, der 
kritiserer kristnes autoritære 
bibeltro, selv ensidigt bøjer sig 
for tidsånden som den ufejl-
barlige autoritet i moralske 
anliggender. Når kristen seksu-
almoral og tidsånd ikke passer 
til hinanden, hvordan kan man 
så entydigt gå ud fra, at det må 
være kristendommen, der ikke 
er tidssvarende? Som kritisk 
forsker er man vel nødt til at 
forholde sig til den mulighed, 
at det kunne være tidsåndens 
syn på seksualitet, der ikke er 
"menneskesvarende"? 

Når det så er sagt, vil  jeg  
gerne medgive kritikerne, at 
den kristne seksualmoral er 
nødt til at smøge ærmerne op 
og komme med bedre forkla-
ringer end den rituelle begrun-
delse "for det står der i Bibelen". 
Og det har de frikirkelige og 
missionske bevægelser ikke 
altid været for gode til.

En af tidens mest dybtboren-
de bibelbaserede udredninger 
af den kristne seksualmoral  er 
givet af tidligere pave Johannes 
Paul II i "Kroppens Teologi" som 
blev lanceret få år efter han 
var tiltrådt som pave i 1979. 
Johannes Paul II, der i øvrigt 
er veluddannet i fænomenolo-
gisk fi losofi , som har præget 
megen moderne psykologisk 
tænkning og forskning, indså  
klokkeklart, at hvis ikke moralen 
giver mening for det moderne 
kritisk tænkende menneske,  
så er der selvfølgelig ingen, der 
gider lytte til den. I den omfat-
tende 700 siders analyse af den 
kristne forståelse af, hvad det vil 
sige at være menneske, skabt i 
Guds billede, og det ovenikøbet 
som seksuelle væsener, mand 
og kvinde, forklares seksualmo-
ralen på et avanceret fi losofi sk, 
teologisk og psykologisk niveau. 
Uden løftede pegefingre og 
med dyb omsorg for mennesket 

vises, at moralen ikke er til for at 
begrænse os, men  for at hjælpe 
os med at navigere i seksual-
livets lidenskabelige univers, 
så vi kan få mest glæde ud af 
sam- og sexliv og fi nde vejen til 
de potentielle orgastiske højder 
og varige kærlighedsforhold, 
der langt overgår hvad Ekstra 
Bladet og BT stiller læserne i 
udsigt.   

Sex og kærlighed
bør aldrig adskilles

Kerneforskellen mellem tids-
ånd og kristendom er, at kristen-
dommen fastholder, at sex og 
kærlighed aldrig bør adskilles, 
hvilket tidsånden ikke har noget 
problem med, snarere tværti-
mod. Ifølge Kroppens Teologi  
er seksualitetens formål, udover 
forplantningen, at intensivere 
kærlighedsoplevelsen og styrke 
tilknytningen til den elskede, 
hvorimod det sekulære syn an-
ser sex som et rusmiddel, man 
dyrker for sin egen fornøjelses 
skyld og frit bruger den anden 
- eller de andre - som "hjælpe-
redskaber" til.

Disse to tilgange er eksi-
stentielt uforenelige. Det at 
bruge et andet menneske som 
objekt til selviske formål er en 
krænkende tingsliggørelse af 
mennesket, hvadenten det 
handler om sex, penge, magt, 
anerkendelse eller andet, siger 
Kroppens Teologi.

 
Det er ikke sex før ægteska-

bet, der er syndigt, og sex efter 
ægteskabets indgåelse, der 
ikke er.  Seksualiteten i sig selv 

er aldrig syndig. Den er hellig, 
og den kan være en vej til Gud. 
Det er den egoistiske brug af 
seksualiteten, der er syndig, og 
det hvadenten det er før eller 
efter ægteskabets indgåelse. 

Kristendommen fører alle 
menneskets problemer og 
lidelser tilbage til éen ting, 
egoismen, som er fællesnæv-
neren for al synd. Dermed får 
kristendommen universel appel, 
for menneskelig egoisme er et 
globalt problem på alle livets 
områder. 

Men især på det seksuel-
le område bliver egoismens 
problem tydeligt, for selv om 
seksuel lyst kan begynde med 
noget, der ligner kærlighed, så 
ved alle, at jo tættere vi kom-
mer på vores egen orgasme, 
des mere egoistiske bliver vi i 
begærlig optagethed af egen 
tilfredsstillelse. Og så bliver 
den anden "brugt". Det er ikke 
let at undgå, men det er ingen 
undskyldning for ikke at forsøge.

At lære at dyrke sex og over-
vinde egoismen samtidig med 
at kunne dvæle i lidenskabens 
henrykkelse er intet mindre end 
livs- og elskovskunst, der forud-
sætter en vilje til selvdisciplin.  
At afstå fra sex før ægteskabet 
er en ideel for-træning, der 
netop giver mulighed for at ud-
vikle og integrere fl ere uselviske 
aspekter i kærligheden til den 
anden, der blot vil nære glæ-
den ved den erotiske længsel 
yderligere.

Er man virkelig så liderlig, at 

man ikke kan vente, hvis gode 
grunde taler for det, taler vi 
ikke længere om en "seksuel 
frigørelse", som vor tids men-
nesker ofte er stolte over, men 
om "hormontvang", der intet har 
med frihed at gøre. 

Der kan nævnes utallige 
eksempler på den praktiske 
nytte af at vente med sex, der 
ifølge statistikkerne styker par-
forholdet og svækker tenden-
sen til skilsmisser og utroskab.  
Men den teologiske årsag til at 
vente med sex er næsten den 
mest fascinerende og mindst 
lige så logiske:

At spænde vognen foran 
hesten vil de fleste grine ad 
som en tåbelig misforståelse. 
Men at have sex før ægteskab 
er ifølge Kroppens Teologi lige 
så bagvendt. 

Ifølge denne lære er det slet 
ikke muligt at dyrke sex adskilt 
fra ægteskabet eller det forplig-
tende forhold. Førægteskabelig 
sex er  en "oxymoron", en selv-
modsigelse: 

Kroppens Teologi ser, som 
navnet tyder på, kroppen som 
en helt central del af det at være 
menneske og tager det meget 
alvorligt, hvad vi kommunikerer 
med denne krop. I den sek-
suelle forening giver man sig 
på det kropslige plan helt og 
aldeles og totalt med hud og hår 
til den anden som en gave - det 
er netop denne selvhenførende 
ekstase, vi higer efter, og sådan 
det føles, når det er hedest. ("All 
of me, take all of me" synger de 

store stjerner). Men hvis man 
kun giver sig "her og nu" og 
måske ikke i morgen eller i over-
morgen, så bliver handlingen 
usand, for man kommunikerer 
noget på kropsplanet, der ikke 
er dækning for på sindets og 
hjertets plan i og med, at der 
ikke foreligger et forudgående 
alvorligt ment kommitment, der 
omfatter hele personen, krop, 
sind og ånd. Man er med et mo-
derne udtryk ikke "integreret" i 
akten. De to personer kommer 
til at optræde uansvarligt i 
forhold til de sårbare relatio-
nelle processer, der aktiveres 
i deres intime møde, hvor de 
står - eller rettere ligger - med 
"en del af det andet menneskes 
skæbne i deres hænder", som 
K.E. Løgstrup så rammende har 
peget på. (Den etiske fordring, 
Gyldendal 1956)

Og når der hverken forelig-
ger gennemtænkte løfter eller 
aftaler, er der næppe heller 
noget, der holder ret længe, 
når den seksuelle glød har 
lagt sig. Følgerne er skuffelser, 
frustrationer, knuste hjerter - og 
masser af enlige mødre forladt 
af fædrene, for blot at nævne 
nogle få....

Vent til ægteskabet - det 
giver mest mening

Derfor giver det mest mening 
- og tryghed for alle parter - først 
at udvikle et gennemarbejdet 
kendskab og en fortrolighed og 
tillid til hinanden, som kulmine-
rer i brylluppet. I forlængelse 
heraf får den erotiske forening 
på bryllupsnatten nu en dy-
bere betydning som et konkret 
udtryk, fordi man her med 
kroppene "underskriver" den 
"kærligheds-pagt", man ind-
gik via ægteskabsløfterne. Nu 
bekræfter man med kroppene 
i sengen, hvad man har lovet 
hinanden med mund og hjerte 
ved alteret: at man helt tilhører 
hinanden. Nu har vi fået vognen 
spændt bag ved hesten, og så 
falder tingene på plads på en 
måde, der giver et godt funda-
ment. Enhver seksuel forening 
herefter bliver hver gang en ny 
bekræftelse af ægteskabsløf-
terne - og det giver selvsagt 
stærke og bæredygtige forhold.

Princippet om at vente med 
sex til efter ægteskabets ind-
gåelse er egentlig såre logisk 
og velkendt fra andre områder 
af tilværelsen.

Der er vel ingen, der under-
skriver en forpligtende kontrakt, 
før man har gennemgået i detal-

jer  - hvad det hele handler om, 
og hvad det er, man er i færd 
med at rode sig ud i. 

Men når det handler om det 
seksuelle begær, har tidsånden 
svært ved at acceptere alt andet 
end ens suveræne frihed til at 
gøre, hvad man har lyst til, når 
man har lyst til det, og med 
hvem man har lyst til. Sex før 
ægteskabet er ligesom at un-
derskrive en kontrakt, før man 
ved, hvad den egentlig går ud 
på. Og så er der altid nogen, der 
bliver skuffede. 

Det bliver derfor paradoksalt 
nok en "moraliserende" hold-
ning, når professor Christian 
Graugaard ligefrem lovpriser 
de kristne unge, der bryder med 
moralen ved at praktisere sex 
før ægteskabet i den personlige 
frigørelses hellige navn. Er det 
vores nye moral ? Er der så ikke 
lagt op til, at vi skal skamme os 
som ufrie, hvis vi ikke dyrker sex 
før ægteskabet?  

Den holdning ville give me-
ning, hvis den kristne sexual-
moral virkelig var en blåøjet, 
snerpet og sexforskrækket 
begrænsning af den personlige 
frihed, hvilket det jo er meget 
progressivt at mene. 

Men et rimeligt kendskab til 
Kroppens Teologi gør det ikke 
længere muligt at fastholde det 
synspunkt. Kroppens Teologi er 
kreativ, intelligent, meningsfuld 
og ufordrende. Og det er der 
mange unge kristne, der har 
opdaget. Kroppens Teologi bre-
der sig med enorm hast i USA, 
Australien og mange andre 
steder med tusindvis af unge, 
der lever i seksuel afholdenhed 
før ægteskabet med begejstring 
og personligt udbytte. Unge 
mennesker elsker faktisk udfor-
dringer og selvdisciplin og lider 
gerne afsavn, hvis det giver 
mening for intellekt og fornuft. 
Og det gør Kroppens Teologi. 
Frigørelse på det sexuelle om-
råde er andet og meget mere 
end sexuel frihed i moderne 
forstand. 

Man kan stadig være helt 
uenig og mene, at denne lære 
er utidssvarende. Selvfølgelig. 
Jeg  medgiver gerne, at den er 
ude af trit med tiden. Men det 
er måske, fordi den er forud 
for sin tid.

Kristen sex-moral 
og samtiden
- Hvem er ude af trit med hvem? spørger psykolog Peter Damgaard-Hansen
 som reaktion på en artikel i KD om unge kristnes seksualsyn. 

Kristen seksualmoral kan ikke nøjes med begrundelsen ”for det står der i Bibelen”. Det er der heller ikke 
grund til, for der er både logiske teologiske årsager samt utallige eksempler på praktisk nytte af at vente 
med sex til ægteskabet.
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg er 28 år og har fået mit 

første barn for 14 mdr. siden. 
Min veninde gennem mange 

år fi k sit første barn for 11 mdr. 
siden. Vi glædede os begge til 
at kunne følges også i det med 
at være nybagt mor, og det 
gjorde vi også i starten. 

Her på det sidste er det 
desværre begyndt at ebbe ud, 
og det virker (for mig), som om 
det handler om andet og mere 
end blot tidsmæssig udfordring. 
Jeg vil hende stadig rigtig 
gerne og ønsker, at vores børn 
også må blive tæt knyttede og 

skubber måske derfor også lidt 
mere på end altid er klogt. Jeg 
forstår bare ikke, hvorfor hun er 
begyndt at trække sig, og jeg 
er både ked af det og skuffet 
over det. 

Jeg overvejer at tale med 
hende om det, men jeg er også 
i tvivl, om det vil gøre det værre. 
Jeg er ligesom splittet mellem 
at trække lidt på skuldrene 
over det, og så at tage det så 
alvorligt, at jeg vil handle på det. 

Måske skal hun bare have 
lidt tid, og så kan vi vende 
tilbage til ”gamle dage”?

Kh. M

Kære M
At følges gennem livet er af stor 

værdi, og det vil da være rigtig 
ærgerligt, hvis I to gode veninder 
glider fra hinanden uden grund. 
I nogle situationer må man dog 
acceptere, at man efterhånden 
har udviklet sig på så forskellige 
måder, så man er det, man kalder 
at være ”vokset fra hinanden”. 

Det er ofte vemodigt, når det 
sker, men ikke desto mindre en 
helt naturlig ting. Nogle gamle 
venskaber må man slippe, mens 

der så kan være plads til, at nye 
kommer til. Men jeg forstår natur-
ligvis godt, at du gerne vil vide, 
hvad der er på færde, så du evt. 
kan gøre noget for at redde jeres 
venskab. 

Når du fornemmer, at der 
er noget på spil, som ikke blot 
handler om tid i kalenderen, så vil 
jeg opfordre dig til at snakke med 
din veninde om det. Måske er der 
faktisk nogle ting, som din ven-
inde går og grubler over i forhold 
til dig, og som hun bare ikke kan 

få taget hul på, måske fordi hun 
er lidt konfl iktsky, eller måske hun 
blot er bange for, at du skal blive 
ked af det. Hun tror måske, at du 
slet ikke bemærker det. 

Ved at italesætte det, du al-
ligevel godt har bemærket, kan du 
hjælpe hende med at få taget hul 
på emnet, og måske kan I dermed 
netop få snakket ud. Du kan evt. 
starte med at fortælle hende, 
hvor meget du værdsætter jeres 
venskab, og at du er indstillet på 
at gøre dit til at få det til at fungere. 

På den måde lægger du op til 
et konstruktivt samarbejde for at 
få det til at fungere, som din ven-
inde måske ikke synes fungerer 
så godt. Du undgår samtidig at 
starte ud med at anklage din ven-
inde, som måske i så fald vil gå i 
forsvar og ikke dermed ikke være 
i stand til virkelig at lytte til dig.

Når man bliver forælder, tvin-
ges man til at forholde sig til nogle 
ting, som man ikke på forhånd 
kunne vide, hvordan man reage-
rer på. Bl.a. prioritering af tid og 
energi samt børneopdragelse. 
Hvordan vi hver især vælger at 
gribe det an, kan - uden at vi vil 
det - nogle gange komme til at 
såre vores venner, hvis de ser 
anderledes på tingene. Især kan 

man opleve sig valgt fra eller 
afvist, når vennerne ikke har tid 
til en, mens det i virkeligheden 
blot handler om, at man selv 
har været så heldig at have det 
forholdsvis ukompliceret omkring 
den nye status som forælder, 
mens andre måske kæmper en 
hård kamp for at få tingene til at 
hænge sammen. 

Disse forskellige forhold er det 

godt at huske at tage med i sin 
betragtning, når man undrer sig 
over andres anderledes valg. 
Ligesådan kan valg af pædagogik 
virkelig skille vandene mellem 
venner. Oplever man, at ens ven-
ner opdrager deres børn alt for 
løst eller alt for stramt i forhold til 
ens egen overbevisning, kan det 
sætte stærke følelser i kog, og 
det kan bevirke, at man får lyst 

til at trække sig lidt – simpelthen 
fordi det fylder i relationen rent 
praktisk, eller fordi man blive for 
frustreret over det. 

Prøv at starte en samtale med 
din veninde om disse ting, og giv 
hende mulighed for at forklare sig. 

Måske kan en åbenhed om-
kring jeres begyndende proble-
mer netop redde jeres venskab.

Hilsen Suh

Min veninde er begyndt at trække sig

Kære Mand
Jeg er nødt til at starte med at 

skrive: Den mest enkle måde at 
angribe dette problem på er den 
direkte: At fortælle din kone om 
dine observationer, og at du er 
bange for, at hun er dig utro - og 
naturligvis, hvad det gør ved dig 
(ulykkelig, vred, føler måske skyld 
over noget, der burde have været 
anderledes i jeres forhold osv.). 

Hvis jeres forhold i øvrigt har 
været fornuftigt og med gensidig 
respekt, vil en sådan direkte 
konfrontation mange gange give 
den anden part anledning til at 
gå til bekendelse, som der faktisk 

kan være en længsel efter. Nogle 
gange har den utro part ligefrem 
bevidst eller ubevidst gået og 
håbet på at blive opdaget, så 
tingene kan komme frem i lyset. 

Men når nu det er det, du øn-
sker at undgå, så kan du i stedet 
først og fremmest prøve at gøre 
dig det helt klart: Hvad er det, 
der har vakt din mistanke? Er 
det noget, der er anderledes i din 
kones adfærd? 

Er det en større interesse for 
noget andet/noget nyt? Er hun 
pludselig meget væk hjemmefra, 
eller går hun pludselig usædvan-
ligt meget op i sit udseende, i sin 

fysiske form uden nogen synder-
lig årsag? Eller er det snarere en 
manglende opmærksomhed på 
dig eller manglende interesse for 
noget andet, der plejede at være 
vigtigt for dig/jer? Har jeres sexliv 
ændret sig påfaldende? Eller 
har jeres fortrolighed ændret sig 
markant?

Når du bliver klar over, hvad det 
er, der har udløst din mistanke, 
så kan du prøve at snakke med 
din kone om disse ting: ”Jeg har 
bemærket, at du på det sidste … 
” eller ”Jeg har lagt mærke til, at 
vi aldrig længere ... ”. Følg op med 
spørgsmål som: ”Hvordan har du 
det egentlig i vores ægteskab?” 
eller ”Er vi ved at glide fra hin-
anden?” Spørgsmål i retning af 
disse vil give din kone mulighed 
for at komme på banen med en 
eventuel frustration, som hun går 
og bærer på. 

I denne samtale er du med til 
at give jer mulighed for at nærme 
jer hinanden på de områder, som 
måske ellers er svære for jer at 

snakke om. Hvis det lykkes, og I 
får mødt hinanden med åbenhed 
og respekt, så kan der skabes en 
atmosfære af tillid og kærlighed, 
som måske får din kone til at 

fortælle dig hele sandheden om 
en evt. affære, netop fordi hun 
ønsker at bygge videre på det, 
som I skaber sammen via en 
respektfuld samtale. 

Hvor I ender henne bagefter er 
ikke til at forudsige, men du vil i 
så fald vide noget mere om, hvor 
I står i forhold til hinanden.

Hilsen Suh

Jeg er bange for at min kone er mig utro

Når man bliver 
forældre tvinges 
man til at forholde 
sig til nogle ting, 
som man ikke på 
forhånd kunne 
vide, hvordan man 
reagerer på. 

Kære Suh
Jeg er bange for at min kone er 

mig utro, men jeg er ikke sikker. 
Jeg vil af principielle grunde 

ikke tjekke hendes telefon eller 
Facebook. Kan jeg få løst det her 
uden at skulle direkte anklage 
hende? 

Det er mest en fornemmelse jeg 
har, jeg har ikke noget konkret.

Mvh. Manden
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Lev stærkt og kærligt 
som mand

Udlev kærlighedssprogene i praksis

MATTHIAS BURHENNE

Skabt som mand
Om seksualitet og  
karakter
»Matthias Burhenne er en 
ligefrem mand, der på en 
fin måde runder mange 
forskellige aspekter af 
mænds seksualitet.« 

Udfordringen

»Det er en fantastisk 
bog! Aktuel, kompetent og  
bibelsk funderet ... Nej, hvor 
har vi manglet den bog.«

Tro & Mission

GARY CHAPMAN

Kærlighedens 5 
sprog i farver
Fordyb dig i kærlighe-
dens univers
Denne malebog for voksne 
tager udgangspunkt i »Kær-
lighedens 5 sprog«. Den er 
fyldt med små udfordrin-
ger, som du kan tænke over, 

mens du maler og bagefter kan udføre i praksis. 
»Bogen rykker i det kreative menneske og lægger tydeligt 
op til fordybelse.«
Indre Missions Tidende
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Af Henri Nissen

Tidligere skulle læger skrive 
ND øverst på deres recepter. 
Senere blev bogstaverne er-
stattet af et # dobbeltkors - det, 
man i dag kalder et hashtag.

Bogstaverne ND stod for det la-
tinske ”in Nomini Dei”, som faktisk 
betyder ”i Guds navn”.

- Hver gang vi nu bruger 
hashtag (bl.a. på twitter eller 
når vi koder noget ind på vores 
telefon) kan vi tænke på, at vi 
faktisk siger ”i Guds navn”, siger 
Johannes Kirk Søndergaard, som 
netop har fået sin lille andagtsbog 
med samme navn genudgivet. 
Den udkom første gang i 2008.

Andagtsbogen er lavet, så et 
opslag svarer til en uge. Og der 
er et bibeord, en kommentar, en 
udfordring, en eftertanke og en 
bøn til hver af de 53 uger.

Bogen har haft betydning for 
mange, og den skal nu bl.a. bru-
ges i fængsler, familiearbejde og 
kirkers udadvendte arbejde.

En velsignelse
Nogle mener, at #-tegnet stam-

mer fra, når præster og andre 
med to fi ngre velsigner med kor-
sets tegn. I alle tilfælde betyder 
tegnet ”I Guds navn”.

Den lille handy andagtsbog 
med spiralbind skal opmuntre 
kristne i troen. For vi har brug 
for jævnligt at minde os selv om 
sandheden, mener Johannes.

Bogen er illustreret af små 
fotos af Benny Pedersen, skulp-
turer af Gert Grube og humori-
stiske tegninger af Thomas Frost 
Jensen. 

Altid evangelist
Johs. Søndergaard fylder ons-

dag i næste uge 75 år. Og da 
hans hustru Krista den 14. april 
også fyldte 75, fejrer de 150 år, 
forklarer Johannes, der elsker 
at sige tingene på sjove og tan-
kevækkende måder. Det bruger 
han også, når han snakker med 
naboer, handlende og andre 
tilfældige menesker om tro. Og 
det sker meget ofte.

For nogle år siden havde han 
en nabo, som ikke kunne fordrage 
ham og jævnligt sagde skældsord 
til ham. Men de to er nu de bedste 
venner. Andre er blevet helbredt, 

hjulpet og troende af kontakten 
med Johannes og Krista. 

Fornylig uddelte Johannes 
sammen med andre medlem-
mer af Gideons over 350 ny 
testamenter til eleverne på et 
Kolding-gymnasium. 

Trods en fejloperation for 20 
år siden, som delvist lammede 
ham og gav en masse smerter, 
er han fortsat i gang med at få 
mennesker med til himlen.

Politibetjent
Johannes er vokset op med 

en far, der var indremissionær 
i 46 år. Selv valgte han at blive 
politibetjent, og han var en af 
de mest engagerede - både 
som tillidmand, vagthavende og 
hunde-fører i Kolding. Sammen 
med hunden reddede han livet for 
mere end ti mennesker ved bl.a. at 
fi nde selvmordere, før de omkom. 
Han var ved politiet fra 1963-89. 
Han var også tilsynsførende ved 
kriminalforsorgen i 17 år.  

Kaldet fra Gud
I 1972 oplevede Johs. Sønder-

gaard, at Gud kaldte ham til at 
hjælpe kriminelle, narkomaner 
og andre af samfundets tabere.

Det skete i forbindelse med, 
at en hjemvendt missionær fra 
Taiwan, Birgit Norholdt, lagde 
hænderne på ham og bad for, at 
han måtte modtage Helligånden. 

Herefter tog tingene for alvor 
fart på en helt eventyrlig måde.

Quo Vadis 
Sammen med nogle kristne 

venner i bibelkredsen engage-
rede parret sig i et kristent hjæl-
pearbejde, hvor de gik på gaden 
og opsøgte de fortabte.

Snart blev deres hjem fyldt 
med mennesker, der havde brug 
for hjælp. Og da Johannes sam-
tidig var blevet valgt ind i byrådet, 
fik de lov at købe et tidligere 
børnehjem meget billigt af kom-
munen, så de kunne huse fl ere 
mennesker i krise.

Huset i Læssøegade og arbej-
det derudfra fi k navnet Quo Vadis 
– dvs. hvor går du hen? 

Senere kom der også en anden 
ejendom til – et tidligere bordel i 
Klostergade, som de fi k indrettet 
til udslusnings-bofællesskab.

Også en bus og en ophugget fi -
skekutter fi k de til arbejdet, og de 
var også med til at oprette Vejen 
Højskole Kibbutz. Da højskolen 
blev uafhængig, købte de i stedet 
en gård i Vestjylland, hvor de især 
tog sig af grønlændere.

Altsammen skete i løbet af få 
år og var svar på en vision, som 
Johannes havde fået, mens han 
var politimand. Pengene kom 
overraskende, ofte uden at de 
havde gjort andet end at bede 
til Gud. Bussen fi k de fx foræret. 

Kærlighed forvandler
Hjælpen bestod først og frem-

mest i at vise Guds kærlighed. 
Mange mislykkede skæbner blev 
hjulpet gennem bøn og et varmt 
kristent fællesskab, hvor der blev 
givet mange knusere hver dag. 

De mest hårdhjertede krimi-
nelle og afhængige narkomaner 
og prostituerede forvandlede 
sig til kærlige og velfungerende 
mennesker, når de opdagede, at 
de var elsket af Gud og af deres 
medkristne. 

Quo Vadis var – især i de første 
år – et trosfællesskab, hvor man 
var helt afhængige af gaver og 
Guds indgreb.

Gang på gang oplevede man 
på mirakuløs vis, at penge og 
mad netop kom frem til tiden. 

Tilskud og nedtur
Senere blev stedet godkendt 

som behandlingssted og fi k til-
skud fra det offentlige. Det viste 
sig at være både godt og skidt. 
For i takt med, at man blev afhæn-

gige af tilskud, faldt de frivillige 
gaver og de kristnes opbakning. 

Da man ikke længere fi k til-
skud, måtte projektet afvikles 
efter næsten 30 års indsats.

Afslutningen bør ikke overskyg-
ge, at mere end 80 menneskers 
liv blev forvandlet. Og det var en 
forandring, der holdt gennem 
de næste 20-30-40 år, fortæller 
mange vidnesbyrd.

Bogen om Quo Vadis
Johannes Søndergaard har 

tidligere skrevet en bog om sit og 
Quo Vadis’ spændende liv i tro. 

”I Guds hånd” hedder bogen, 
der er udkommet på Mediacel-
lens forlag. Bogen er lavet sådan, 
at når man vender den om på 
bagsiden, så er det forsiden af en 
anden bog. Den ene hedder ”Jeg 
har en ven, der kan gå på vandet”

Men nu foreligger altså den 
lille andagtsbog igen - I Guds 
navn. Denne gang er det ikke 
Mediacellen, men Udfordringen, 
der hjælper med at udgive den. 
Bogen er kun lidt forandret, men 
har stadig  det samme gode for-
mål: at opbygge og udruste til et 
spændende liv i Guds hånd og i 
troen på Guds navn.

Johannes fortæller
Hvis man har lyst til at høre 

Johannes selv fortælle om Guds 
mirakler gennem Quo Vadis, kan 
man møde ham den 8. maj kl. 19 
i Udfordringens café i Christians-
feld, hvor der også bliver tilbudt 
forbøn til alle, der ønsker det. 

Moderne # 
hashtag betyder 
’I Guds navn’

Den tidligere politimand Johs. Kirk Søndergaard var god til at hjælpe narkomaner m.fl . ud af af-
hængighed, når de søgte Guds hjælp. Her er han med sin handy andagtsbog ”I Guds navn”.

Johannes Kirk Søndergaard:
# I Guds Navn
98 kr., 112 sider.
Udfordringens Forlag

Tidligere politibetjent og leder af Quo Vadis hjælpearbejde genudgiver  sin 
andagtsbog, som har navn efter #-tegnet – det, der nu hedder hashtag.
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Australien: Kristne bliver 
angrebet af islamistiske bander
CBN News skrev for nylig om en græsk ortodoks kristen, som 
blev angrebet, fordi han bar et kors om halsen. Det er det fjerde 
angreb mod kristne i Sydney-området på seks måneder.

 En gruppe muslimer havde stoppet manden og hans kæreste. 
De rev korset af ham og trådte på det, hvorefter de angreb manden 
med slag og spark. Da kæresten prøvede at blande sig, blev hun 
slået og sparket af de muslimske kvinder, der var med i gruppen.

Manden anmeldte hændelsen og beskrev sine angribere som 
”mellemøstligt udseende”. Han sagde, at de havde talt om Allah og 
hånede Jesus. Den angrebne fortalte også, at fem jernbaneansatte 
havde set angrebet uden at komme ham til hjælp. Ledere fra selska-
bet har forklaret, at deres ansatte ikke må blande sig i voldsepisoder.

Baptistpræst George Capsis har udtrykt bekymring over, at kristne 
i Sydney med den seneste hændelse er blevet angrebet fi re gange 
i løbet af et halvt år.

Australierne bliver nu advaret mod at vise kristne symboler som 
kors og krucifi kser i områder med muslimsk fl ertal.

Filmen om ateisten Strobels vej 
til troen hitter i USAs biografer
Filmen The Case for Christ ligger nu i top ti - og den har alle-
rede indbragt over 8.5 millioner dollars, skriver BoxOffi ceMojo.
com. Samtidig får den fl ere positive end negative anmeldelser.

The Case for Christ tildeles en 70 procent ”friskhedsrate” på 
anmeldersiden ’Rotten Tomatoes’ (Rådne tomater). I denne sam-
menhæng betyder ”friskhed”, at en fi lm får mindst 60 procent positive 
anmeldelser. Og i modsætning til tidligere kristne fi lm får denne også 
positive anmeldelser fra ikke-kristne og bliver rost for at være både 
fængslende og godt udført.

Filmen fortæller den sandfærdige historie om den ateistiske 
journalist Lee Strobel, som i 1980’erne prøver at bevise, at kristen-
dommen og fx læren om Jesu opstandelse ikke er sand. Lee Strobel 
søger beviser for den historiske Jesus - men må også forholde sig 
til beretninger om, at Jesus stadig lever. Journalistens søgen efter 
sandheden om Jesus starter, da hans hustru, Leslie, bliver kristen.

Bodil

Af Bodil Lanting

Både en kirke i Tanta og en i 
Alexandria blev ramt af bom-
berne den 9. april. Mindst 40 
blev dræbt og over 100 såret. 
Men nyhederne får de kristne 
til at søge mod kirkerne.

- Det er ikke første gang, den 
koptiske kirke bliver ramt. Det 
vil heller ikke være sidste gang, 
siger Joseph Ghabour, der er 
talsmand for St. Mark’s koptiske 
kirke i New Jersy, USA, ifølge 
Religion News Service.

Talmanden fortæller, at koptere 
i USA siden angrebene har været 
i bøn for deres trossøskende i 
Egypten og indsamler penge til 
de efterladte. 

- Folk løfter dem op i bøn, og 
vi tror, det er det allervigtigste, 
vi kan gøre nu, forklarer Joseph 
Ghabour. Hans kirke, der blev 
grundlagt i 1970, er en af de over 
20 koptiske kirker i New Jersey. 
Mange af kirkerne er startet af 
immigranter fra Egypten.

Svært at sikre de kristne
Mandag i påskeugen var der 

ekstra sikkerhedsvagter til stede 
under kirkens gudstjenester.

Ghabour oplyser, at ikke kun 
kristne, men også tre muslimske 
betjente mistede livet under et af 
angrebene palmesøndag.

Egypten har haft undtagelses-
tilstand i fl ere måneder, efter at 
selvmordsbombere i december  
2016 angreb og dræbte 27 i en 
domkirke i Kairo.

- Det er en umulig situation 

for myndighederne, for hvis man 
kæmper mod en organiseret 
fjende, ved man, hvem det er. 
Men når man kæmper mod en 
ideologi, er det noget helt andet, 
forklarer Ghabour.

Muslim rørt over reaktion
Dr. Mona Tantawi, en egyptisk 

muslim bosat i New Jersey, hvor 
hun arbejder som børnelæge, er 
meget rørt over kopternes reak-
tion. Hun ser de gentagne angreb 
mod koptiske kirker som et forsøg 
på at destabilisere Egypten.

- I det egyptiske samfund har 
vi samme kultur, uanset om vi er 
kristne eller ej. Det var frygteligt, 
det, der skete, og når jeg så ser 
på deres reaktion?... De lever 
virkelig efter Jesu lære, fastslår 
lægen.

Pastor Markos Ayoub fra New 
Jersey kalder bombningerne en 
både ny og uacceptabel realitet.

- Vi accepterer ikke uretfær-
dighed. Men i samme åndedrag 
må vi sige, at vi ikke føler had 
mod nogen. Det er vores tro, 

det med at elske vore fjender 
uden hævngerrighed. Vi elsker 
alle, selv terroristerne, forklarer 
Markos Ayoub.

Flere går i kirke
Både præsten og talsmanden 

fra kirken i New Jersey peger på 
det ironiske i, at fl ere koptere går 
i kirke efter bombningerne.

- Hele intentionen bag disse 
terroristers angreb er at hindre 
folk i at gå i kirke for at bede, siger 
Ghabour. 

- Vi havde tre gudstjenester i 
vores kirker. Den ene var meget 
tidlig og startede klokken 6.30 og 
sluttede 9.30. På det tidspunkt 
hørte vi om det andet angreb. Al-
ligevel var gudstjenesterne fyldt 
ud over det sædvanlige for en 
palmesøndag.

- Så terroristerne forestiller sig 
altså, at folk ikke vil gå i kirke? 
Mange fl ere mennesker end nor-
malt vil gå i kirke, og de vil bede 
for de selvsamme terrorister, som 
ønsker at dræbe dem, understre-
ger Ghabour.

Af Bodil Lanting

- Vi bliver ikke kørt over, selv 
om fortalerne gerne vil have 
os til at tro, at legaliseringen 
af assisteret selvmord buldrer 
fremad som et godstog, der 
ikke kan standses. 

Det siger Rita Marker fra orga-
nisationen Patient Rights Council  
(råd for patientrettigheder) til Bap-
tist Press. Hun erkender, at fl ere 
delstater i USA sidste år vedtog 
at tillade eutanasi. Foreløbig er 
lægeassisteret selvmord tilladt i 
syv stater. Men det går meget dår-
ligt med vedtagelsen af lignende 
love i 2017.

- Det er kommet som et chok 
for fortalerne, fordi de troede, at 
nu var dæmningen bristet, og alt 
var muligt for dem, forklarer Rita  
Marker.

Delstater siger nej
Lovforslag om, at nogle liv ikke 

er værd at leve, er indtil videre 
blevet afvist i staterne Indiana, 
Mississippi, New Mexico og Ten-
nessee. I New Mexico nedstemte 
senatet med 22-20 et lovforslag  
om at legalisere assisteret selv-
mord for mennesker, der kunne 
forvente at dø inden for seks 
måneder. Imod forslaget stemte 
15 republikanere - men også 7 
demokrater.

Lignende lovforslag er blevet 
afvist i Hawaii, Maryland, Utah, 

og Wyoming, selv om de måske 
vil blive forsøgt vedtaget senere, 
siger Rita Marker. 

I Hawaii har en komite i Repræ-
sentanternes Hus enstemmigt 
vedtaget ikke at lade et ekstremt 
forslag gå videre. Det afviste 
forslag skulle tillade læger at 
ordinere dødelig medicin allerede 
samme dag, som en patient får 
diagnostiseret en uhelbredelig og 
dødelig sygdom.

Kamp mod dødskulturen
Eva Andrade fra Hawaiis Fami-

ly Forum mener, at borgerne bør 
sige Gud tak for denne afgørelse.  
Men de må også være på vagt 
og forberede sig på fremtidige 
kampe:

- Selv om det ser ud til, at 
kampen er ovre, er det ikke slut 
endnu. Lovforslaget er stadig 
i live og venter bare på næste 
samling. Netop nu er fortalerne 
sikkert bare ved at omgruppere 
sig, siger hun.

Denne holdning bakkes op af 
Dauneen Dolce fra The Right to 
Life Committee i New Mexico. 
Hun regner nemlig med, at lov-
forslaget bliver introduceret igen 
til næste år. Derfor må alle, der 
er imod ”dødskulturen” gå aktivt 
ind i kampen. Folk må sætte 
sig ind i sagen, støtte prolife-
organisationerne og gå aktivt ind 
i politik, mener hun.

- Hvis man ikke gør det, svarer 
det til at lade både staten og lov-

givningen overgive sig, så døds-
kulturen vinder. Det ville være et 
resultat af vores ligegyldighed, 
advarer Dauneen Dolce.

Hvad er det største onde?
Ifølge en undersøgelse fra 

LifeWay i 2016 mener hele 67 
procent af amerikanerne, at det 
er moralsk acceptabelt for uhel-
bredeligt syge at bede deres læge 
hjælpe dem af med livet. 

Derfor handler det for kristne 
om andet og mere end at hindre 
vedtagelsen af love om eutanasi. 
Det handler nemlig om at bede 
og arbejde for at ændre folks 
hjerter og indstilling til hele sagen, 
mener to ledere fra tænketanken 
Breakpoint.

- Tilsyneladende ser de fl este 
amerikanere smerter og lidelser 
som det største onde, mens per-
sonlig selvbestemmelse er det 
størst tænkelige gode. Men det 
verdensbillede ligger langt fra den 
sandhed, at Gud ofte bruger de 
ting, vi helst vil undgå, til at drage 
os nærmere ham, vurderer Eric 
Metaxas og Stan Guthrie. 

De opfordrer kristne til pege 
på værdien af menneskelivet fra 
undfangelse til naturlig død - og 
minder om Paulus’ ord: ”Når vi 
lever, lever vi for Herren, og når 
vi dør, dør vi for Herren. Vi hører 
altså Herren til, hvadenten vi lever 
eller dør.”

I fi lmen ’The Case 
for Christ’ spil-
ler Mike Vogel 
hovedrollen som 
ateisten Lee Stro-
bel, der efterfor-
sker sandheden 
om Jesus.

Koptere søger kirken efter terror
Palmesøndag blev 40 kristne dræbt af IS-bomber. Men egyptere i USA vælger at tilgive.

- Vi hader ingen. Vi elsker alle, 
selv terroristerne, siger pastor 
Markos Ayoub.

Udbredt modstand 
mod assisteret selvmord 
- Det ligner en foreløbig sejr for prolife-grupperne, vurderer kristne i USA.

Både Republikanere og Demokrater i fl ere amerikanske stater 
afviser at tillade lægeassisteret selvmord.

Inspirationsdag i Silkeborg med 
besøg af kristne fra Colombia
 Den 20. maj holder Åbne Døre 
sit årlige event, Forfulgt, i Silke-
borg Oasekirke. Missionsleder 
Jasar og hans datter, Susan, 
vil fortælle om at være kristen 
blandt FARC guerillaer.

 I Colombias landlige områder, 
hvor guerillagrupper som FARC 
og ELN regerer, har befolknin-
gen ikke megen frihed. Særligt 
de kristne overvåges, og det er 
guerillaerne, der bestemmer, om 
de må mødes. Mission er forbudt, 
børn rekrutteres til kampen med 
tillokkelser eller tvang, og al rej-
sen i området foregår kun med 
guerillaens tilladelse.

Jasar har levet midt i denne 
spænding og kan vidne om, 
hvordan Gud med sin kraft be-
skytter sin kirke i Colombia. Han 
kan også fortælle om kirkens lidelser. I dag er han missionsleder i 
sin kirke, og sammen med andre distribuerer han bibler og andre 
materialer i landsbyer, på markeder og andre farlige steder.

Forfulgt 2017 har også et børneprogram, KidZone, for de 
5-12-årige, hvor man kan høre om hverdagen for børn i Colombia. 
Programmet er stadig hemmeligt, men Susan fra Åbne Døres Bør-
necenter kommer og fortæller om sit liv.

Bodil

Åbne Døres blad fra 
november 2016 har fokus 
på kristne i Colombia - og 
guerillaer, som bliver kristne.



Udfordringen søndag den 23. april 2017  UDLAND . 11 

Ulf og Birgitta Ekman fortæller 
om deres vej til Den katolske Kirke
’Den store opdagelsen - vår vei til Den katolske kirke’ er en 
norsk udgave af den svenske bog skrevet af parret, der i 2014 
vakte opsigt ved at konvertere fra Livets Ord til katolicismen. 

Ulf Ekman var en kendt karismatisk pastor, grundlægger af me-
nigheden Livets Ord og en af de ledende kræfter i trosbevægelsen 
i Skandinavien. I bogen om den store opdagelse fortæller ægtefæl-
lerne om deres vej gennem tvivl, kriser og vanskeligheder, frem til 
deres optagelse i Den katolske Kirke i maj 2014.

Bogen har et forord af Stockholms biskop Anders Arborelius.
- Jesus siger, at den som søger, skal fi nde. Ulf og jeg har søgt i 

femten år og har fortalt åbent om dette gennem Ulfs prædikener, 
artikler og bøger. Vor søgen resulterede i, at vi fandt, akkurat sådan 
som Herren har lovet. Opdagelsesrejsen havde ført os til en stor 
dør, forklarer Birgitta Ekman.

Bogen er oversat fra svensk af Asle Ambrosius Dingstad.
Bodil

Birgitta og Ulf Ekman har skrevet en bog om deres vej fra le-
derskab i den karismatiske frikirke Livets Ord til katolicismen.

- Vi sørger med dem, der har 
mistet deres kære, sagde USAs 
præsident med henvisning til 
de kristne, der Palmesøndag 
blev ofre for terrorangreb mod 
to kirker i Egypten.

- På denne påskedag fejrer 
kristne Kristi opstandelse og 
løftet om evig frelse. Det er en 
hellig dag præget af ærefrygt og 
tilbedelse, det er en hellig tid, som 
fylder vort land med det, der er 
vort folks tro.

Mens folk samles i kirkerne 
over hele landet, er vi taknemlige 

for de store velsignelser, som 
vort land og vore hjem er, sagde 
Donald Trump.

Han fordømte angrebene mod 
de kristne i Egypten og udtrykte 
håbet om, at gode mennesker af 
enhver tro må kunne tilbede efter 
deres overbevisning.

Jøderne og staten Israel
Om den jødiske påske sagde 

præsidenten:
- Beretningen om udvandrin-

gen er en beretning om frihed. 
Det er historien om et utroligt folk, 
som blev befriet fra undertryk-

kelse, sagde Trump og roste den 
styrke, som det jødiske folk har 
vist i tidens løb til trods for al den 
vold og forfølgelse, de har været 
udsat for.

- Det jødiske folk har i århund-
reder levet igennem den ene 
forfølgelse efter den anden. Al-
ligevel har de holdt ud, er vokset 
og har løftet verden. Og nu står 
staten Israel som et monument 
over deres tro og udholdenhed.

Udsatte amerikanere
Trump afsluttede sin tale med 

en hilsen til de amerikanere, der 

har det svært:
- Jeg vil også sende et særligt 

budskab til de amerikanere, som 
længe har oplevet den bitre smag 
af svære tider. I skal vide, at Det 
Hvide Hus kæmper for jer. Vi 
kæmper for enhver amerikaner, 
som er blevet ladt i stikken. Vi 
kæmper for alle borgeres ret 
til sikkerhed og fred - og til at 
arbejde og leve med den værdig-
hed, som alle Guds børn har ret 
til, forsikrede præsidenten.

Bodil

Påskebudskaber fra verdens ledere:

Påsken handler 
om frihed og frelse
Forfulgte kristne og jøderne fi k en varm hilsen fra USA’s præsident.

Storbritanniens premiermini-
ster Theresa May understre-
gede i sin påsketale, hvor 
vigtig den kristne tro er for det 
britiske samfund.

Theresa Mays tale varede 
kun lidt over tre minutter. Hun 
opfordrede til at sikre religions- og 
ytringsfriheden, men opfordrede 
samtidig sine landsmænd til at 
holde fast ved Storbritanniens 
kristne traditioner. 

- Vi bør være frimodige omkring 
den rolle, som kristendommen 
spiller for mennesker i vores 
land, sagde Theresa May i en 

kort udsendelse i Blighty TV. Hun 
kom også ind på de værdier, som 
hun selv lærte som barn i en 
præstegård.

- Lad os i denne påske, uanset 
tro, samles som nation i tillid til 
vore værdier og forenet i viljen 
til at gøre det, der er vores pligt i 
forhold til hinanden. 

Lad os arbejde sammen for at 
bygge en lysere fremtid for vort 
land. Og lad os sammen bygge 
et stærkere, lysere Storbritan-
nien, som virker godt for alle, 
opfordrede Theresa May.

Bodil

Theresa May: ’Vi må kunne 
tale frit om vor tro på Kristus’

- Vi må sikre religionsfriheden, så folk kan tale om deres tro - og 
det indbefatter absolut den kristne tro, sagde Theresa May.

Brexit og fælles værdier blev også nævnt i Theresa Mays korte påskehilsen.

- Kristi opstandelse er selve 
hovedhjørnestenen i vores tro, 
sagde pave Frans i sin tale på 
Peterspladsen Påskedag.

- Det er mysteriet om den sten, 
som bygmestrene forkastede, 
men som ender med at blive selve 
fundamentet for vort liv. 

I denne smid-væk-kultur har 
vi det med at bruge noget og så 
smide det væk. Men Jesus er den 
afviste sten, som bliver kilden til 
evigt liv, understrede paven.

Han talte om de mange proble-
mer, der præger verden og sagde:

- Vi fristes måske til at spørge: 
”Hvor er Herren nu?” Men også i 
dag fortsætter kirken med at sige: 
”Stop, Jesus er opstået.”

Paven opfordrede de troende 
til at sige: ”Jeg ved ikke, hvordan 
det hænger sammen, men jeg er 

sikker på, at Kristus er opstået. 
Det bygger jeg på.”

- Brødre og søstre, det er det, 
jeg gerne vil sige til jer. Gå hjem 
og gentag det i jeres hjerter: 
Kristus er opstået! sluttede han.

Efter messen og velsignelsen 
“Urbi et Orbi” talte paven om 
Jesus som Den gode hyrde, der 
vil opsøge de fortabte får.

- Når vi bliver overmandet 
af synd, farer vi alle vild som 
det fortabte får. Men Gud selv, 
vores hyrde, er kommet for at 
lede efter os. For at frelse os har 
han ydmyget sig, så han endda 
accepterede at dø på korset, 
understregede paven.

Bøn for verdens lidende
Herefter bad han om fred i 

nogle af verdens brændpunkter 
som Mellemøsten, Afrika, Syd-
amerika og Ukraine.

Paven havde særlig fokus 
på bombningen af en busko-
lonne med fl ygtninge på vej ud af 
Aleppo den 15. april. Ifølge Syrian 
Observatory for Human Rights 

blev 112 mennesker dræbt ved 
angrebet.

- I disse tider beder vi især 
for det arbejde, som gøres for at 
bringe hjælp og trøst til de civile 
i Syrien. De er ofre i en krig, der 
fortsat bringer rædsel og død.

Så sent som i går skete det 
sidste afskyelige angreb mod 
mennesker på fl ugt, og det førte 
til utallige døde og sårede, sagde 
paven. Han bad også for menne-
sker, der er ofre for slaveri, terror, 
hungersnød og undertrykkelse.

- I alle tidsaldre går den Op-
standne Hyrde utrætteligt rundt 
for at søge os, der er hans brødre 
og søstre, i alle verdens ørkener. 
Med mærkerne af lidelsen - så-
rene fra hans barmhjertige kær-
lighed - kalder han os til at følge 
ham på livets vej, sagde paven. 

Bodil

Opstandelsen er det allervigtigste
Trods alle verdens lidelser kan vi forkynde: Kristus er opstanden! sagde paven.

Den opstandne Hyrde går 
stadig rundt for at fi nde de 
fortabte får, sagde paven.

Svensk jordemoder må ikke 
nægte at medvirke ved aborter
Ellinor Grimmark fi k tilbudt et job på et sygehus i Jönköping. 
Men da hun oplyste, at hun på grund af sin kristne tro ikke vil 
medvirke ved abortindgreb, blev tilbuddet trukket tilbage. Også 
andre sygehuse har afvist hende af samme årsag.

Jordemoderen blev fyret fra sit job i 2014, fordi hun ikke ville 
udføre aborter. Svenske appeldomstole og senest arbejdsretten 
har afgjort, at der ikke var tale om diskrimination. Andre opfordrer 
hende til at gå videre med sagen.

- Ifølge international lov skulle domstolen have sikret Ellinors 
fundamentale ret til samvittighedsfrihed. Derfor overvejer hun nu at 
appellere sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
siger advokat Robert Clarke fra ADF International.

De seneste år har Ellinor Grimmark arbejdet i Norge, hvor hun 
oplever, at sundhedspersonalet har større frihed til at følge deres 
overbevisning.

Bodil

30. okt. - 14. nov.

Se pris og program på  
www.felixrejser.dk/sri-lanka 
eller kontakt os på 7592 2022

Du får et unikt indblik i landets enestående natur, 
rige dyreliv og den kristne befolkning. Vi deltager 
bl.a. i Dansk Europamissions bibeluddelingspro-
jekt, hvor vi glæder mange lokale menigheder med 
bibler på deres eget sprog. Vi besøger også et bør-
nehjem for elefanter, ser grottetempler og smager 
på lokal produceret te. En rejse der giver dig man-
ge uforglemmelige minder.

Sri Lanka – en overset perle

Rejseledere: Ellen Holst 
og Alex Bøge Nielsen, 
Odense

Tilmelding inden d. 21/7. Herefter forhør om pladser.
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Af Steen Jensen

Få historiske personer er ble-
vet så vidt forskelligt bedømt 
af eftertiden, som det er til-
fældet med kejser Konstantin 
den Store. Han satte en stop-
per for kristenforfølgelserne 
og indførte religionsfrihed i 
Romerriget i begyndelsen af 

300-tallet. Men han er også 
blevet bedømt lige fra at være 
en dybt troende kristen, der 
lod sig styre af sin tro, til en 
politisk snu ræv, der kynisk 
brugte kristendommen i sit 
eget kram.

Uanset hvad der er mest rigtigt, 
så fi k kejser Konstantin i hvert 

fald sat sit tunge fi ngeraftryk på 
den kristne historie.

Han var den første kristne 
kejser, og med sit skelsættende 
tolerance-cirkulære (et edikt), 
udsendt fra Milano i år 313, satte 
han en stopper for de forfølgelser 
og henrettelser, som kristne med 
jævne mellemrum havde været 
udsat for under tidligere kejsere.

I tre århundreder havde de 
kristne mærket jernnæven fra 
skiftende kejsere, hver gang dis-
se havde følt sig truet, og kristne 
var blevet korsfæstet, brugt som 
levende fakler og sendt i arenaen 
til vilde dyr, fordi de ikke ville 
afsværge deres tro på Kristus og 
underkaste sig kejseren.

På den korte bane betød Kon-

stantins edikt, at kristne ikke læn-
gere behøvede at frygte for deres 
liv. Men også at de nu blev en del 
af samfundsudviklingen. Alt konfi -
skeret kirkeligt gods blev leveret 
tilbage, præster blev fritaget for 
skatter, kristne blev forfremmet 
til høje administrative stillinger, 
og Konstantin igangsatte byg-
geriet af kirker, bl.a. den første 

Peterskirke i Rom og Gravkirken 
i Jerusalem. 

Det var begyndelsen på den 
religionsfrihed, som sidenhen 
kom til at præge europæisk kultur 
og selvforståelse.

Kors på himlen
Med baggrund i de hidtidige 

forfølgelser og henrettelser af 

27.-30. APRIL 2017  //  495 KR. // SE MERE PÅ AWAKE17.DK 

EN FORRYGENDE KONFERENCE I KIRKEN I KULTURCENTERET

Heidi baker Tom jones Blaine cook

EN FORRYGENDE KONFERENCE I KIRKEN I KULTURCENTERETN NYG DF ENOEN EE KR REN

AWAKE

Slaget ved Den milviske bro, hvor Konstantin dagen før slaget have set et fl ammende kors på himlen og skriften ”Ved dette tegn skal du sejre”. Malet af den italienske maler Giulio Romano omkring 1520-1524. (Vatikanet)

Den gådefulde kejser Konstantin
Kejser Konstantin indførte religionsfrihed i Romerriget, gav de kristne privilegier og igangsatte byggeri af et væld af kirker.

Endnu ledige 

pladser til 

Awake 2017

konferencen i 

Københavns

Kristne 

Kulturcenter

torsdag-søndag

Heidi Baker 

taler torsdag 

og fredag 

aften 

kl. 19.
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kristne er det ikke så sært at sam-
tidens kristne kilder betragtede 
Konstantin med næsegrus beun-
dring og som en sand kristen, der 
vel nærmest var en Guds gave til 
menneskeheden. 

Det var også sådan, Konstantin 
så sig selv: som en ny Moses, der 
skulle føre sit folk til det forjæt-
tede land og var sat på jorden af 
Gud for at sikre kristendommens 
videre udbredelse.

Generelt har Konstantin fået 
et godt eftermæle som hersker. 
Han genoprettede rigets orden 
efter tetrarkiets sammenbrud og 
pegede frem mod mere tolerante 
tider med sin religionspolitik.

Den kristne samtidshistoriker 
Eusebius skriver, at man glæde-
de sig over alle de goder, der var 
opnået, og gengiver Konstantins 
takkebøn til Gud: ”Jeg vil vie min 
sjæl til dig. Dit navn elsker jeg. Din 
magt ærer jeg. Jeg længes efter 
at påtage mig arbejdet og gen-
opbygge det hellige hus for dig”.

Men senere historieskrivning 
forkastede de gamle kilders posi-
tive billede og erstattede det med 
billedet af en irreligiøs, kynisk 
magtpolitiker, der bare holdt på, 
hvad han kunne se ville blive den 
vindende hest, og at indførelsen 
af religionsfriheden bare var 
et taktisk træk for at samle det 
store Romerrige. Der blev sat 
spørgsmålstegn ved hans tro, 
bl.a. fordi han først lod sig døbe 

på sit dødsleje.
Sandheden ligger nok et sted 

imellem. I dag fremstår histori-
kernes syn på den gamle kejser 
i hvert fald mere afbalanceret og 
nuanceret, og tilbage står billedet 
af en kristen kejser, der sikkert 
var oprigtig i sin tro, men af ren 
og skær nødvendighed også var 
en snarrådig realpolitiker.

Hans omvendelse skete umid-
delbar forud for Slaget ved den 
Milviske Bro udenfor Rom den 28. 
oktober år 312, der sikrede ham 
magten over den vestlige del af 
Romerriget.

Ifølge Eusebius skal Konstan-
tin dagen før slaget have set et 
flammende kors på himlen og 
skriften ”Ved dette tegn skal du 
sejre”, og i en natlig drøm være 
befalet af Kristus at drage i kamp 
under det kristne banner. Dagen 
efter lod Konstantin male et kors 
på sine soldaters skjolde og vandt 
slaget, selv om hans tropper var 
i klart undertal mod kejserrivalen 
Maxentius og hans hær.

Konstantin var nu enehersker 
i rigets vestlige del, mens hans 
svoger Licinius regerede i østri-
get. I 324 lykkedes det Konstantin 
efter større og større uenighed og 
splid at besejre Licinius i øst og 
sikre sig magten i hele Romer-
riget. Licinius var vendt tilbage 
til de hedenske guder og orakler 
i sine krigsforberedelser, mens 
Konstantin atter gik i kamp under 

Kristustegnet.
Efter rigets samling flyttede 

Konstantin regeringssædet østpå 
til byen Byzans og grundlagde 
Konstantinopel (i dag Istanbul), 
hvorfra han mente sig i bedre 
stand til at styre østriget, hvor de 
fl este konfl ikter var. 

Uforfærdede kristne
Der har været op mod 4-6 mil-

lioner kristne i hele Romerriget, 
da kejser Konstantin lod sig 
omvende og indførte trosfriheden.

Trods de ubønhørlige forføl-
gelser og henrettelser af kristne 
martyrer, havde kristendommen 
spredt sig som en steppebrand. 

De eksisterende kejserstyrede 
guder efterlod hos den enkelte 
romer et åndeligt tomrum, som 
bare ventede på at blive fyldt op. 
Med sit enkle budskab og simple 
leveregler stod kristendommen 
i skærende kontrast til de eksi-
sterende mysteriereligioner som 
Isis- og Mithraskulten, der ofte 
var forbeholdt overklassen, og 
til jødedommen, der krævede, at 
indviklede regler blev overholdt. 

I kristendommen var der ingen 
særlige krav til køn og stand og in-
gen indviklede optagelsesritualer.

Romerne havde også med 
egne øjne set, hvordan kristne 
uforfærdet lod sig piske og til sidst 
gik i døden for deres tro, hvilket 
utvivlsomt har skærpet nysger-
righeden efter at vide mere om 

denne Jesus, der selv var gået 
i døden for mennesker og på 
et kors havde sikret evigt liv for 
enhver, der troede på ham. Det 
var så enkelt og ligetil.

Blandt de kristne fik forføl-
gelserne blot troen på Jesus til 
at vokse. Selv om der også var 
meget frafald, var der talrige, 
som med den største glæde lod 
sig dræbe.

”Oh, hvilken ærefuldt og velsig-
net lod kan ved Guds nåde tilfalde 
en mand, at han under tortur og 
i dødsangst kan vidne, at Gud 
er Herren – med fl ænset krop 
og halvt opgivet ånd bevidne, 
at Kristus er Guds søn”, skrev 
en martyr.

Denne uforfærdethed og vil-
lighed til at gå i døden for Kristus 
havde ingen kejser haft noget 
modtræk overfor. Og det stod 
mere og mere klart, at kristen-
dommen ikke lod sig udrydde ved 
mishandlinger og drab.

Det første gennembrud kom, 
da kejser Galerius på sit dødsleje 
i år 311 udsendte en bestem-
melse om, at kristne skulle have 
ret til at holde gudstjenester og 
bygge kirker. Galerius havde el-
lers stået bag nogle af de blodig-
ste forfølgelser, men på dødslejet 
omstemte han sig pludseligt.

Hans indfl ydelse
Selv om Konstantin sikkert har 

været drevet af politiske motiver, 
bundede hans pludselige skifte 
sandsynligvis både i hans omven-
delse og i en oprigtig sympati for 
kristendommen.

Han var født i det nuværende 
Serbien og opvokset som hed-
ning. Muligvis har hans mor, 
Helena, haft en vis indfl ydelse på 
ham, for hun var kristen (og blev 

senere helgenkåret). Ifølge andre 
gamle kilder var det dog snarere 
Konstantin, der omvendte sin 
mor.

Uanset hvad, så har Konstantin 
ikke været ukendt med kristen-
dommen, og fra sin omvendelse 
i 312 fi k han også sat sit tydelige 
præg på kirkens udvikling.

Selv om han først lod sig døbe 
på sit dødsleje i 337 (ikke helt 
ualmindeligt dengang), så holdt 
han sig ikke tilbage i at blande sig 
i kirkens indre anliggender.

Afgjorde kirkelig strid
Godt nok var der nu opnået en 

ydre fred i kirken, men ikke en 
indre fred, for der rasede en strid 
om kirkens dogmer, og bølgerne 
gik højt. Konstantin ville have 
enhed i sit storrige, og det gjaldt 
også for kirken. Derfor nedsatte 
han store kirkemøder (synoder), 
hvor han selv blandede sig som 
aktiv kirkepolitiker og ind imellem 
også dekreterede løsninger på 
stridighederne.

Et af emnerne handlede om 
den såkaldte arianske strid. 
Meget kort fortalt drejede striden 
sig om Kristi to naturer, om han 
overvejende var gud eller menne-
ske. Et andet alvorligt stridspunkt 
handlede om nadveruddelerens 
person. Man diskuterede, om et 
sakramente havde sin virkning 
afhængig af den person, der ud-
delte det, eller om dets virkning 
var helt uafhængig af præstens 
personlige synderegister.

Sympati for hedenskab?
Men samtidig med at han var 

blevet en kristen og blandede 
sig i teologiske spørgsmål, fort-
satte Konstantin ikke bare sin 
tolerance overfor hedenskaben, 
men syntes også at have beva-
ret en vis sympati for den. Efter 
hans vigtige sejr i 312 rejste det 
romerske senat en triumfbue for 
ham i Rom, som stadig kan ses 
ved Colosseum, og hvorpå det 
berettes, at sejren blev skænket 
ham af solguden. Senere blev der 
i Konstantinopel rejst hedenske 
templer, og Konstantin lod en 

statue af solguden udstyre med 
sine egne ansigtstræk, og ærbø-
digheden for samme gud lod han 
også udtrykke på mønter.

Det er dog muligt, at denne 
tolerance over for hedenskaben 
bundede i politisk nødvendighed. 
Kristendommen var stadigvæk 
en minoritet, og mange ved hof-
fet og i hæren og størstedelen 
af befolkningen var stadigvæk 
ikke-kristne. 

Kejser Konstantin den Store 
døde den 22. maj 337 og efterlod 
sig 3 sønner, der overtog riget. 

Deres kristne opdragelse for-
hindrede dem dog ikke i heftigt 
at bekæmpe hinanden. Efter vold-
somme magtkampe og drab blev 
Konstantius d. 2. rigets eneher-
sker, og han fortsatte i store træk 
sin fars linje rent kirkepolitisk. Dog 
blev hedenskaben nu bevidst 
trængt mere og mere tilbage. 
Højdepunktet kom senere under 
kejser Theodosius (379-395), 
som i slutningen af århundredet 
forbød al hedensk gudedyrkelse 
og gjorde kristendommen til 
statsreligion.

Kejser Konstantin den Stores 
indførelse af religionsfrihed be-
tegner i reglen overgangen fra 
oldtid til middelalder.

Med middelalderen var det 
ikke slut med konfl ikter i riget og 
i kirken, og allerede ved kejser 
Theodosius død i 395 var det slut 
med det romerske enhedsrige. 

Kirken blev delt
Både politisk og kirkeligt ud-

viklede der sig et skisma mellem 
øst og vest, og selv om den se-
nere kejser Justinian (527-565) 
i et vist omfang havde held til at 
genoprette det gamle romerske 
imperium, så lykkedes det ikke 
at genskabe den gamle rigskirkes 
enhed. 

Det endelige kirkelig brud mel-
lem øst og vest skete i år 1054, da 
patriarken i Konstantinopel brød 
med paven i Rom, og kirken blev 
delt i den romersk-katolske kirke i 
vest og den ortodokse kirke i øst. 

 

Kejser Konstantin den Store (Capitoline-museet i Rom) Konstantin-buen i Rom til minde om kejser Konstantins sejr i Slaget ved den milviske bro i 312. Den blev færdigbygget tre år senere.

Antik mønt med Kejser Konstantin den Store på forsiden og Solguden, Sol Invictus, på den anden side. 

Tilbage står billedet af 
en kristen kejser, der 
sikkert var oprigtig i 

sin tro, men af ren og 
skær nødvendighed 

også var en snarrådig 
realpolitiker.
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Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Studie-

guide: 

Dynamisk 

forbøn - to 

måneders 

udaterede 

studier, 

ideel til 

daglig 

brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:

5 stk til 

100 kr.

Studie-

guide: 

At vandre 

i Ånden

- to 

måneders 

udaterede 

studier, 

ideel til 

daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:

5 stk til 

100 kr.

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

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

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

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

Studie-

guide: 

Åndelige

Discipliner
- to 

måneders 

udaterede 

studier, 

ideel til 

daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:

5 stk til 

100 kr.

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

”Maria Magdalene er formentlig 
den vigtigste kvindelige helgen 
i kristendommen bortset fra 
Jesus’ mor, jomfru Maria. Maria 
Magdalene var en af Jesus’ tro-
faste disciple og ifølge Det Nye 
Testamente den første, som 
den opstandne Jesus viste sig 
for. Mængden af oplysninger, 
der med sikkerhed handler om 
Maria Magdalene, er dog ikke 
stor”. (Fra pressemeddelelsen)

Mariaevangeliet blev opdaget 
i 1896, men nu er det nyoversat 
og kommenteret af Marianne 
Aagaard Skovmand, som søger 
at kaste lys over, hvem denne 
discipel var, og hvordan det evan-
gelium, som er navngivet efter 
Maria, fortæller om spændinger 
mellem Peter og Maria. 

Evangeliet hører til blandt de 
apokryfe (græsk for ’skjult’ el-
ler ’hemmelig’) tekster, hvilket 
betyder, at det ikke er en del af 
den autoriserede bibel, da det 
blev sorteret fra, allerede da det 
Nye Testamente blev samlet i den 
første kanon. 

Skovmand gør dog et stort 

nummer ud af at fremhæve, hvor-
for det er så væsentligt at formidle 
evangeliets indhold i dag. Først og 
fremmest leverer det en argumen-
tation for, at kvinden Maria, og 
med hende kvinder i almindelig-
hed, havde fremtrædende leder-
roller i den første kristne kirke. 

Hun modtog, ifl. 
Mariaevangeliet, 
en åbenbaring fra 
den opstandne 
Jesus, og var den 
af disciplene, som 
stod Jesus aller-
nærmest. På den 
måde optræder 
hun som en auto-
ritet, en leder, som 
formår at motivere 
de øvrige disciple 
til evangelisation. 
Dernæst fremhæ-
ver Skovmand, at 
i flere apokryfe 
tekster, herunder 
også Mariaevan-
geliet, indikeres et 
spændingsforhold 
mellem Peter og 
Maria, som er in-
teressant. Endelig 
er Mariaevange-
liet et udtryk for en 

mere ”spirituel tilgang til troen”, 
hvilket Skovmand også finder 
interessant.

Kun halvdelen er bevaret
Selve evangeliet må oprindeligt 

have været på 19 sider, men kun 
9 af disse er bevaret, så der er 

altså ikke tale om et helt evange-
lium. Hvor forfatteren argumen-
tere positivt for værdien af dette 
evangelium, kan man også stille 
nogle kritiske spørgsmål. Jeg 
føler mig således ikke overbevist 
om, at den såkaldte ”spirituelle 
tilgang” harmonerer med Det Nye 
Testamente. 

Mariaevangeliet bærer tydelig-
vis præg af en gnostisk tænkning, 
som fl ere kirkefædre og store teo-
logiske tænkere (fx Irenæus og 
Augustin) med rette betragtede 
som kættersk og bekæmpede 
som gift for kristendommen. 

Rent historisk er det dog inte-
ressant at følge historien tilbage 
fra tilblivelsen af evangeliet. De 
apokryfe tekster viser os, at der 
altid har været diskussioner om 
den rette lære inden for kirken. 
Samtidig er det også med til at 
styrke oplevelsen af sammen-
hæng og harmoni imellem det, 
der i dag udgør Det Nye Testa-
mente, og det er for mig et tegn 
på, at Gud også har været med i 
den udvælgelse.            

Marianne Aagaard Skovmand: 
Mariaevangeliet
168 sider • 249,95 kr.

Mariaevangeliet beskrevet
og kommenteret på ny

Anmeldt af Kristian Kristiansen

I denne meget velskrevne 
moppedreng af en bog giver 
Samuel Rachlin os hele to 
historier på én gang: den lille 
(familiens) og den store ver-
denshistorie, den der skrives 
bøger om og laves oversigter 
over og analyser af; de to er 
tæt forbundne i et næsten sym-
biotisk forhold, hvad man altid 
skal holde sig for øje.

Forfatteren kan sit stof til bunds; 
rigtigheden af de mange faktuelle 
detaljer, som der nødvendigvis 
må være i en bog af denne stør-
relse, skal jeg ikke gøre mig klog  
på, men bogen sprudler af en 
helt ubændig lyst til at formidle 
det. Den lille verdenshistorie er i 
realiteten baggrunden for, at den 
store kan skrives. I bogen her 
er det hans eget stamtræ, der 
får lov at folde sig ud med den 
såkaldt kolde krig som vigtigste 
bagtæppe. 

Rachlin køber ikke den udbred-
te præmis, at historien gentager 
sig; det er allerhøjest ud fra en 
overfl adisk betragtning, at kold-
krigretorikken idag kan sidestilles 
med tidligere tiders. Her er han 
på linie med forfatter og journa-
list Leif Davidsen, en anden stor  

Ruslands-kender. 
Koldkrigen var en konfrontation 

mellem ideologiske systemer, 
skarpt og tankevækkende formu-
leret allerede af en fransk, politisk 

teoretiker og historiker, der i sit 
store værk om det amerikanske 
demokrati så det allerede midt i 
1800-tallet:

”Der fi ndes to store nationer 

i verden, som fra to forskellige 
afsæt ser ud til at bevæge sig 
mod det samme mål: russerne 
og amerikanerne. Amerikaneren 
kæmper mod naturens forhindrin-
ger; russeren mod mennesker. 
Den første bekæmper ødemark 
og barbari; den anden bekæmper 
civilisationen med alle sine vå-
ben. Amerikas sejre bliver opnået 
med plovjernet, Ruslands med 
sværdet. Deres udgangspunkter 
er forskellige, og deres veje er 
uens, ikke desto mindre ser de 
hver især ud til at være udset  af 
Forsynet til en dag at holde den 
halve verdens skæbner i deres 
hænder” (s. 16).

Plovjernet og sværdet refere-
rer selvfølgelig begge til Esajas 
2:4 og ses også formgivet som 
en sigende skulptur ved FN-
bygningen i New York. Det er et 
nærmest genialt motto-valg for 
bogen, og det gør, at den ikke blot 
er en - sine steder skræmmende 
- storpolitisk redegørelse, men på 
et mere overordnet plan også kan 
tjene som teologisk tankevækker.

Samuel Rachlin: Bag Den Kol-
de Krigs tåger. 
496 sider • 300 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag

Rachlin og den kolde krig
Samuel Rachlins bog om sin egen familie og Stalins kolde krig er både velskrevet og tankevækkende.

Anmeldt af Kirsten Krog

Gennem tiden er der udgivet et hav af andagtsbøger, nogle til 
kirkeårets forskellige tekster, andre særligt til unge eller ældre 
og en række mere almene af slagsen. Men mon ikke Thomas 
Kristensens andagtsbog ”Livets oaser” er den første skrevet 
særligt til ferierne?

Bogen indeholder i alt 35 andagtsstykker, netop det antal ferie-
dage vi har på et år. Det særegne ved andagtsstykkerne er, at de 
alle på nær ét begynder med for: Forventning, forslidt, forsvinde, 
fortrængt osv. En sjov lille detalje, som da vist også er ny! An-
dagtsbogen ønsker at være en hjælp til feriefolket, så man husker 
at få Jesus med på ferie og måske igennem læsningen får lettere 
ved at slippe hverdagens ræs og fi nde ind til roen og stilheden.

Men også her er bogen ikke som mange af de andre andagtsbø-
ger, som ofte tager udgangspunkt i et bibelvers og har den åndelige 
betydning af dette vers i centrum og derudfra viser, hvordan det 
også har betydning ind i det menneskelige. Thomas Kristensen har 
i stedet valgt at tage udgangspunkt i det menneskelig og i feriens 
mange aspekter og så invitere Gud ind i det ved at lade hvert af 
andagtsstykkerne udmunde i en henvisning til, hvordan man kan 
tænke Gud ind i det menneskelige – ind i ferien. Man skal med an-
dre ord ikke forvente et alt for solidt, opbyggeligt udbytte af bogen, 
men snarere se den som en anledning til at forholde sig til, hvordan 
man forvalter sin ferie og dermed også sit liv og sit helbred, men 
på en måde, så Gud får lov at spille en rolle.

Hvert andagtsstykke afsluttes med fem punkter, der kan an-
vendes som ramme for, hvordan man bruger bogen og fi nder tid 
til Gud på ferien. De fem punkter er de samme hver dag: Sæt dig 
ind i en kirke, vær stille, læs en salme fra salmebogen (her er 
der et nyt forslag hver dag), se på alterbilledet og bed en bøn. Et 
fi nt og enkelt supplement til bogen. Dens layout fortjener også at 
blive bemærket. Alle venstresider i bogen er smukke naturbilleder 
taget af forfatteren, mens højresiderne er reserveret til andagts-
stykkerne. Mange af billederne er ikke blot med til at forskønne 
bogen, men de har klarere sammenhænge med indholdet i det 
tilhørende andagtsstykke.

Andagtsbogen er måske som andagtsbog en kende tyndbenet. 
På den anden side udfylder den et hul i mængden af andagtsbøger. 
I hvert fald er ferien så vidt vides ikke tidligere blevet omdrejnings-
punktet i en andagtsbog. Dermed har den også en lidt anden funk-
tion end de traditionelle andagtsbøger - og det er måske en god ide.

Thomas Kristensen: Livets Oaser
76 sider • 99,95 kr. • Lohse

Tag andagtsbogen 
med på ferie

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

SYNG DE KENDTE BORDVERS

TAK FOR MAD
 - BORDVERS FOR BØRN

A4 BOG - 28 SIDER 

NU KUN KR. 98,-

g
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi

i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 

kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

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

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

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

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

IPSICC
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- Fremtidens mediebillede bli-
ver fragmenteret. Derfor skal 
lokale radio- og tv-stationer 
selv sørge for at sætte troen 
på dagsordenen og bidrage til 
den brede trossamtale, mener 
Anders Laugesen fra P1. Han 
holder foredrag på Den Kristne 
Producent Komités årsmøde i 
Aarhus den 29. april.

Anders Laugesen redigerer 
programmet Mennesker og tro 
på P1 hver tirsdag. I programmet 
interviewer han et bredt spekter 
af mennesker om deres tro og 
livssyn i sin skurvogn ved bopæ-
len udenfor Aarhus. 

Fare for et opdelt 
”tros-danmark”

På lørdag den 29. april holder 
han foredrag ved Den Kristne 
Producent Komités (DKPK) års-
møde i Danmarks Kirkelige Me-
diecenter i Aarhus. DKPK er en 
sammenslutning af 35 lokale 
kristne radio- og tv-stationer.

- Jeg vil tegne et billede op af 
den nye medievirkelighed i Dan-
mark – hvad tro betyder for dan-
skerne i dag, og hvilke platforme, 
de benytter sig af, fortæller han.

Og fremtiden rummer både 
udfordringer og muligheder, me-
ner han:

- Vi kan i fremtiden ikke tage 
for givet at få den samme public 
service platform stillet til rådighed 
som tidligere. Derfor må de, der 
synes, det er vigtigt at formidle tro 
på forskellige måder, selv fi nde ud 
af at få det gjort. Her spiller lokale 
sammenslutninger en utroligt 
vigtig rolle. 

Men der er en udfordring:
- En mulig fare i det nye scena-

rie er, at vi bliver fragmenterede 
alle sammen og prædiker vores 
egen lille version af, hvordan vi 
mener, tingene hænger sam-
men. Vi kan meget hurtigt blive et 
opdelt ”tros-danmark”, hvor den 
brede danske befolkning går glip 
af kristendomsoplysning, siger 
den erfarne P1-vært.

Dyrk ikke blot egne 
særinteresser

Ud over sin rige erfaring som 

programvært er Anders Lauge-
sen cand. phil. i religion fra Aar-
hus Universitet og dybt optaget 
af at studere verdensreligionerne 
i deres levende sammenhænge. 
Han har siden slutningen af 
80’erne arbejdet med at formidle 
trosstof i radio, tv, videoproduktio-
ner, trykte medier, i forsamlings-
huse og sognegårde.

På årsmødet vil han beredvilligt 
dele ud af sine erfaringer med 
programvirksomhed til gavn for 
repræsentanterne for de lokale 
kristne medier.

- Lokale radio- og tv-stationer 
skal tænke på, om de er til for 
bredden eller for en lille del. Man 
skal være opmærksom på, at hvis 
man kun sender til sine egne, så 
dyrker man særinteresser. Og når 
man ikke går ind i en bredere tros-
samtale, arbejder man hen imod 
et tros-danmark, der bliver mere 
og mere fragmenteret. 

Hvad kan de gøre for at mod-
virke denne tendens?

Det handler om det daglige 
redaktionelle arbejde. Her skal 
man både tage sit eget bagland 
alvorligt, men også række ud til 
nye mennesker. Hvert medie er 
et forbillede på måden at gå til 
andre på, også når det drejer sig 
om at gå bredere ud. Her er de 
redaktionelle valg helt afgørende. 

Lokale ildsjæle kan 
påvirke de store medier

Kan lokale medier skabe op-
mærksomhed om lokale forhold, 
som landsdækkende medier så 
tager op? 

- Det har du fuldstændig ret 
i. Der er nemlig sket det i de 
seneste årtier, at der er færre og 
færre af de store medier, som 
er lokalt forankrede. Og selv om 
man søsætter en turné rundt i 
lokalområderne, kommer man 
ikke helt ned i materien. 

- Desuden er der færre og fær-
re journalister i de store medier 
til at dække små specialområder 
som for eksempel trosområdet. 
Derfor er de afhængige af, at 
nogen ringer ind og siger: ”I 
skal altså tage ud og dække det 
her!” Det har jeg prædiket for 
generalsekretærer i alle mulige 

organisationer: ”Tag telefonen og 
ring! Eller kom forbi!” 

Så bliver journalisten eller 
redaktøren på det store medie 
måske opmærksom på, hvad 
der foregår lokalt og har det in 
mente, når han eller hun senere 
skal producere en udsendelse 
om emnet. 

- Kontakt åbner altid nye mulig-
heder. Relationer, hvor man ved, 
at man altid kan få fat i hinanden, 
snakke om tingene og vide, at in-
formationerne er pålidelige, siger 
Anders Laugesen.  

Gå ind i de unges 
virkelighed

Hvordan får lokalt radio og tv 
fat i de unge?

- Det er dels et spørgsmål om 
skarphed, dels et spørgsmål 
om at tænke de nye sociale 
medier som de primære meder. 
Det gælder om at lave masser 
af små videoer til Facebook og 
bruge Snapchat – alle de medier, 
man måske synes er mærkelige, 
men som er den virkelighed, de 
unge bevæger sig i. Og man skal 
sørge for, at det er de unge selv, 
der laver det. 

Traditionelle medier taber ter-
ræn, mens nye medier vinder 
indpas og vokser. Her har læsere, 
lyttere og seere brug for nogen, 
der vælger for dem, dvs. portaler, 
hvor de kan få overblik over em-
ner, de interesserer sig for, mener 
Anders Laugesen. 

Det kan for eksempel være 
emnet kristendom. 

- De, der kan samle kvalitets-
stof og præsentere det for me-
diebrugerne, har en fremtid, siger 
han og tilføjer en lille formaning 
til kirkerne:  

- Kirkefolk af forskellig obser-
vans har en stor udfordring i at 
forstå, at de - mens de vedlige-
holder deres eget bagland - skal 
trække på samme hammel med 
andre trossamfund og kæmpe 
for en fælles sag. Modkulturen 
er nemlig så stærk, at man bliver 
nødt til at arbejde for at få g en-
nemslagskraft. 

SL/Henri.

Radiomand skal forberede 
kristne medier til fremtiden

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu fælles kristne bedegrupper 

i alle de grønne kommuner. Opret 
en gruppe eller tilslut dig den gruppe, 

der beder jævnligt for din kommune 
og for Danmark! –Tilmeld dig på 

forbedere@udfordringen.dk

”Hvis mit folk ydmyger sig i bøn, 
søger mig og vender sig fra 

deres onde handlinger, da vil 
jeg høre deres bøn i Himlen, 

tilgive deres synder og 
genoprette 
deres land.

2. Krøn.7,14

Barnets nadver
I påsken var vi en dag en lille 

tamilsk/dansk gruppe samlet til evan-
gelisk, opbyggeligt samvær, hvor vi 
prøvede at praktisere Luthers tese om 
”det almindelige præstedømme”,  dvs. 
at ”enhver, som er krøbet ud af dåben 
er lige meget præst eller biskop.”

Det blev til et godt og levende sam-
vær, som af praktiske grunde foregik 
på engelsk, og i forlængelse af bibel-
samværet spurgte vor tamilske vært, 
om vi også kunne have nadver?  Ja 
absolut, hvorfor ikke?  Og så tænkte 
jeg på Luther-citatet.  Da skete der 
noget, jeg ikke tidligere har oplevet 
ved nogen nadver.  En 3-årig lille pige 
ikke blot drak af altervinen (som dog 
kun var saft), men skålede begejstret 
sit lille nadverglas med sidemanden.

Da tænkte jeg:  Mon ikke Vorherre 
tilgiver denne ”helligbrøde”?  Jeg tror 
hellere, Han smilede med Jesus, der 
som børnevennen over alle børneven-
ner jo har taget de små i forsvar og 
sagt:  ”Lad de små børn komme til 
mig!”  Og det uanset om de overhol-
der en eller anden  kirkelig etikette 
eller ej. Jeg tror heller ikke, Luther 
vendte sig i sin grav, men smilede 
med fra sin Himmel.

JØRN NIELSEN, 
H.C. LUMBYES VEJ 159A, 
NÆSTVED

Kultur og alkohol
I år kan Aarhus kalde sig europæ-

isk kulturhovedstad 2017, og temaet 
for kulturen i byen er ”Let’s Rethink” 
(Lad os gentænke, tage op til fornyet 
overvejelse, omvurdere).

Nu er kultur jo ikke kun et spørgs-
mål om, hvor meget der foregår på 
museer, i teatre og koncertsale, men 
også hvad der foregår.

Dronning Margrethe er protektor 
for Aarhus som europæisk kulturho-
vedstad 2017. Af et interview fremgik 
det klart, at det for dronningen er helt 
væsentligt, at kristendommen er en 
del af kulturhovedstadsåret: ”Kultur 
uden kristendom, det kan man dårligt 
forestille sig. De to ting går hånd i 
hånd. Kulturen er baseret på den 
kristne baggrund, som vi har haft i 
mere end 1000 år.”

Derfor virkede det helt forkert og 
i strid med historien, at vikingeskibe 
dominerede åbningen af kulturho-
vedstadsåret. Skibene kunne kun 
opfattes som symbol på asatroen. I 
forstavnen på et af skibene sad fx en 
ravn, som måtte være en af Odins, 
ifølge nordisk mytologi, to ravne 
Hugin og Munin.

På samme skib havde man an-
bragt de to Jellingestene, så man 

kom til at tænke på erobret gods 
fra et vikingeskib. Og når den store 
Jellingesten betegnes ”Danmarks 
dåbsattest”, kan anbringelsen af den 
på vikingeskibet med rette betragtes 
som en hån mod kristendommen.

Desværre er Danmark i forvejen 
kendt for ting, der kun kan betegnes 
som en skamplet på landet: Danske 
15-åriges europa-rekord i drikkeri. 
Danskerne er nordiske mestre i røg 
og druk. Og i Århus Stiftstidende 2. 
februar udtalte en ung norsk pige, der 
læser på Aarhus Universitet: ”Unge 
danskere drikker helt enormt meget. 
Meget mere end norske unge. Måske 
fordi alkohol er meget dyrere i Norge. 
Måske fordi det er forbudt at drikke 
på offentlige pladser. I danskere har i 
hvert fald en helt anden alkoholkultur, 
end vi har i Norge.”

Der er al mulig grund til at ”gentæn-
ke, tage op til fornyet overvejelse og 
overveje”, og her kunne vi passende 
lære af nordmændene.

(Forkortet af red.)
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80, AARHUS C

Carl Holst-fejl må 
ikke gentages

Politiet vil ikke rejse en sag mod 
Carl Holst.

Men  Regionsrådet skal under alle 
omstændigheder rejse er civilretssag 
imod Carl Holst på grund af hans 
misbrug af en regionsmedarbejder 
til personlig valgkamp. 

Men det faglige misbrug af en 
medarbejder er slet ikke det værste 
ved Carl Holst-sagen.

Der værste var, at Carl Holst hver-
ken over for administrationen eller 
over for Regionsrådet opførte sig som 
et ordentligt menneske.

Alle risikerede en ”skylle” fra ham, 
hvis man ikke var ham tilpas, eller 
hvis man var uenig med ham.

Mange - herunder også flere 
udvalgsformænd - var ængsteligt 
tilbageholdende over for ham.

Der var et frygtsomt arbejdsmiljø 
mellem Carl Holst og administra-
tionen og mellem Carl Holst og 
regionsrådet.

I Kromann Reumert Rapporten 
fra den 9. november 2015 kan man 
blandt andet læse:

”De gennemførte samtaler tegner 
et billede af, at der tidligere har været 
et dårligt og frygtsomt arbejdsmiljø, 

Særligt hvad angår de medarbej-
dere, der organisatorisk eller funkti-
onsmæssigt var tæt på den tidligere 
regionsrådsformand…

De gennemførte samtaler har 
generelt givet et indtryk af, at der 

herskede en nulfejlskultur, hvor med-
arbejderne var bange for den tidligere 
regionsrådsformand og derfor havde 
svært ved at sige fra, herunder også 
i forhold til servicering af den tidligere 
regionsrådsformand”.

REGIONSRÅDSMEDLEM FOR 
DANSK FOLKEPARTI 
NIELS ERIK SØNDERGÅRD

RASMUS RASKS ALLE 95
5250 ODENSE SV

Åbenbaringen 
i Aabenraa

I Folkekirken fejrer vi Marias Bebu-
delse den 2. april. Altså bliver Jesus 
født en uge for tidligt i år, for 9 mdr. 
før julenat er 25. marts. Det tager vi 
protestanter ikke så tungt, og jeg 
skænkede derfor hverken Maria eller 
dato en tanke, da jeg sidste lørdag til-
fældigvis var til katolsk morgenmesse 
i Ansgar Kirke i Aabenraa. 

Jeg skulle nemlig besøge en kato-
lik, men måtte først komme kl. 10, da 
hun skulle til messe. – Skidt, tænkte 
jeg. – Jeg kører tidligt fra Varde, så 
kan jeg opleve en morgenmesse og 
undgå grænsehandelstrafi k.

Kl.8.58 indtog jeg nederste kirke-
bænk. Præsten var forsinket, for han 
kom ind i civil og tændte lysene og 
arrangerede brød og vin på alteret. Så 
gik han ud og kom ind i ornat. Vi rejste 
os. Præsten sagde en bibelhilsen 
og slog korsets tegn sammen med 
menigheden. Jeg fulgte med (Luther 
siger faktisk, vi skal slå korsets tegn 
4 gange daglig), og så begyndte mes-
sen, og sandelig med Kingo-salmen 
”Nu kom der bud fra Englekor”, så 
fulgte en læsning fra Esajas: Se, jom-
fruen bliver frugtsommelig og føder en 
søn . . . Ja, jeg kom helt i julestemning. 

Men pludselig duftede der af roser. 
Jeg kiggede efter buketter, der var 
ingen. Næste salme var også en 
Maria-salme, og så slog det mig, at 
de jo fejrer Mariæ Bebudelse, jeg 
checkede mobilen: 25. marts, tids-
punktet for undfangelsen. Og så kom 
tanken: Du oplever en åbenbaring, for 
tilfældigvis véd jeg, at Jomfru Maria 
kan udsprede rosenduft. Og duften 
var helt vidunderlig, og den blev ved 
under hele messen, og var især over-
vældende, når jeg under læsningerne 
og nadverindstiftelsen stod op.

Ingen, jeg efterfølgende talte med 
havde duftet noget, men jeg lærte tre 
ting: At Jomfrufødslen er virkelig, at 
Maria ikke hensover i en grav, at man 
bør rejse sig, når Guds ord oplæses.

ERNST JESSEN

TORVEGADE 1
6800 VARDE

Debat Læserindlæg er udtryk for indsenderens egen holdning og 
ikke nødvendigvis avisens holdning.

Anders Laugesen giver gode råd til kristne mediefolk.

Find bedeemner ved at læse avisen!
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Svar på annoncer med billet-mærke sendes til:
Udfordringen, Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld
”Billet mrk.: (indsæt billet-mrk. fra annoncen)”

Udfordringen udkommer hver søndag!

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

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

4. maj 19.30: Sct. Joh. Kirke, Herning: Kæmp for alt, hvad du har kært.
13. maj kl. 15: Rundvisning i Christiansfeld af gruppe fra Bording
19. maj kl. 19: Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
17. juni kl. 13: Rundvisning i Christiansfeld af Soroptimister fra Sønderborg 
17. juni kl. 15: Apostolsk Pinsekirke fra Randers, rundvisning i Chr. feld.
18. juni kl. 13: Aarup Frimenighed - rundvisning og foredrag i cafeen
20. juni kl. 19: Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted: Fundet af Noahs Ark. 
19. august kl. 10-12: Lyngsbo, Krist. Fællesskab Odense: Lys og salt idag.
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. 

Bolig

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 d. 23/4 kl. 10:30
Hugo Troelsen
TEMA:  Sjælelig eller åndelig

Søndag d. 30/4 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  Om at vokse i livet
 med Herren

Søndag  7/5: Anders Ova, Helligåndens ledelse
Søndag 14/5: H. P. Pedersen - Frugten af sand omvendelse

Udlejning

Sommerhus udlejes
Bjælkehus på 61 m2 og 16 m2 overdækket terrasse samt 
stor åben terrasse. Indeholder stor stue, soveværelse, 
værelse, køkken og badeværelse. 6 sovepladser i alt. 

Ligger på naturgrund i Egsmark bakker v/ Ebeltoft. Tæt 
på strand, mange “oplevelsessteder”, bl.a. Nationalpark 
Mols Bjerge og Ebeltoft by samt Djurs sommerland og 
flere dyreparker. Pris pr. uge kr. 2.900,- + forbrug.

Kontakt Kirsten på tlf. 30296107.             

Personlige

Forårsønske
Kvinde midt i 70’erne søger venskab med ærlig og kærlig 
mand. Jeg er frisk og ungdommelig. Vedlæg venligst tele-
fonnummer i brevet.                                 Billet-mrk. 17-01

Udlejes: Lejlighed og Stort lyst værelse 
- Lejligheden: God 3-værelses med nyt badeværelse 
- Værelset: Stort og lyst 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.
Munkebo – et kristent bofællesskab
Henvendelse: Dortea Nielsen tlf. 28591943 
Mail: dortean@hotmail.com / Facebook: munkebo info

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

KRIS ÅRSMØDE
29. april 2017 kl. 13-17 holder 

Landsorganisationen KRIS årsmøde i 
Sct Johannes kirkes sognehus i Herning. 

Taler: Rikke Andersen. 
Læs hendes personlige fortælling om et hårdt 

liv, der blev vendt til noget virkelig godt. Findes 
på KRIS‛s hjemmeside www.kris-dk.dk

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
kisr@webspeed.dk eller tlf. 2617 5524

Lørdag den 6. maj, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Birthe Folkerman 
Emne: Tro til tiden

Sæt X kryds i kalenderen 
VELKOMMEN til møder med ANDERS OVA i Haderslev 

I weekenden - Fredag d. 26. - 28. maj. 

På biblioteket i Haderslev, lokalet ”Månen”, 
Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
(Mere detaljeret program følger - også på Facebook)

Emne: Evangeliets forløsning og frigørelse 

Arr: Vækstgruppen i Kelstrup

Yderligere oplysninger fås ved  skriftlig henvendelse til 
hannehum@yahoo.dk eller tlf. 2256 5770/ tlf.6170 6977 

Kirken i 
Kulturcenteret

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

26. april kl. 10.30 - 13.00: Knud Ipsen 
(Bemærk tidspunkt)

3. maj kl. 11.30 - 13.00: Thomas Christensen

10. maj kl. 11.30 - 13.00: Vagn Folkerman

Efter samlingerne er cafeen åben. Man kan købe frokost/
kaffe og nyde fællesskabet.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
28. maj kl. 14:00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud Ipsen Vagn FolkermanThomas Christensen Hans Berntsen

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K !

Helbredelsesmøde 
LØRDAG D. 29. APRIL 2017 - Kl. 14.00 

Arrangør: Full Gospel (tværkirkelig)
Evangeliekirken, Worsåsvej 5, Frederiksberg

Gra  s parkering fra kl. 15.00 på Frederiksberg!

    
SVEIN MAGNE PEDERSEN  

Svein Magne, Luthersk baggrund! 4 årig studier ved Ansgar 
Bibelskole! 29 maj 1971 fyldt af Helligånden! Modtog 

Helbredelsesgave og Guds kra  ! Siden prak  seret forbøn 
for syge! Har virket blandt indianere i Canada! Siden 1988 
evangelisk helbredelsestjeneste i Norge, Afrika, La  name-
rika og Indien med børnehjem samt vandbrønde for kas-

tesløse! Mange oplever Jesus  l frelse og helbredelse over 
alt! Svein Magnes virke er kendt fra norsk NRK TV, vision 

Norge TV og ugeblade. Se hjemmesiden www.mjl.no med 
vidnesbyrd om Guds helbredelse! Svein Magne siger: Uden 

Guds nåde og kra   er jeg intet!

       

Full Gospel Business Men’s Fellowship Interna  onal
STORKØBENHAVNS AFD.

Meget sang 
og musik

F R I   E N T R É
Sang og musik ved MAX BÜSMAN

Rig anledning  l personlig forbøn ved Svein Magne Pedersen
Kaff ebord fra ca. 15.30: Kr. 40

I NFO
David Demandt, tlf.: 38 28 32 95 / mobil 60715474 (sms) 

- e-mail: daviddemandt@live.dk 
Alex Pedersen, mobil: 52 22 37 61 (sms) 

- e-mail: pedersen.alex@yahoo.com

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 14:

Irene Lodahl
Anne Mariesvej 20, Trend
9670 Løgstør

Kodeord: sommertid

Vinder i kryds & tværs uge 15:
Erling Riis Olesen
Hollændervej 92
5500 Middelfart

Kodeord: eksamenstid

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 27. 
april 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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Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
Giro: (+01) 613-9450 eller netbank:

9570 - 0006 139450.

Stillingsannoncer

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag!

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

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

kl. 10.00 - 14.00 
- tast 1 for abonnement. 

””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 

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg

Hosianna.dk - Bøger - Film - Musik

2 lærere søges  l Klippen
Vi søger to lærere fra 1. august 2017. Den ene er et bar-
selsvikariat og den anden er en fast s  lling. S  llingerne vil 
være mellem 70 og 100 %. Vi skal have dækket følgende 
fag: Dansk og matema  k på mellemtrinnet, samt engelsk, 
naturfag og idræt blandt de ældste elever.
Læs mere om s  llingerne på www.klippen.dk

Er du interesseret, så kontakt skoleleder Karsten Go  en-
borg (86853646/40927049). Ansøgningen skal sendes  l 
klippen@klippen.dk senest  rsdag d. 2. maj.

Klippen er en kristen friskole med 216 elever i 0. - 9. klasse, som 
ligger i Voel, 10 km fra Silkeborg og 30 km fra Århus.

Leder til kristent bofællesskab
Bofællesskabet Hjertebo i Hvam søger ny leder 
pr. 1. august 2017. 

Du får chancen for at blive en del af et hjem, hvor 
hverdagen er indholdsrig og meningsfyldt, og 
hvor mennesker mødes med nærvær og respekt. 

Ansøgningsfrist 15. maj kl. 12.

Læs mere på www.hjertebo.dk

Hvamvej 105, 9620 Aalestrup
Tlf.: 87 76 90 03. Web: hjertebo.dk

Lukas-Skolen søger 
barselsvikar for lærer 
Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer med 
dansk, og gerne tysk eller historie i overbygningen.

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

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 
1. august 2017 frem til 1. juli 2018. Stillingen er fuldtid 
med mulighed for 80%.

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

Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 2.5.2017. 
Samtaler afholdes den 4.5.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til viceskoleleder Jacob Fischer-Nielsen 
på tlf: 7572 0080. 

Erhverv

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

DR K 
Søndag 23/4
14:00 Gudstjeneste fra Nørre-
markskirken i Vejle. 
Sognepræst Tove Bjørn Jensen er 
liturg og prædikant ved en børne- 
og ungdomsgudstjeneste med 
deltagelse af bl.a. FDF, spejdere og 
konfi rmander, på denne første søn-
dag efter påske. Nørremarkskirken 
er tegnet af kirkearkitekten Holger 
Jensen og opført i 1974-1976 som 
sognekirke for Vejle Nørremarks 
Sogn. Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

18:35 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible) 
Det var på Sinaibjerget, at Moses 
første gang talte med Gud i form af 
en brændende busk og modtog De 
Ti Bud efter at have ledt israelitter-
ne ud af det ægyptiske fangenskab. 
De fl este mener, at Sinai ligger på 
Sinaihalvøen i Ægypten, men ikke 
den britiske fysikprofessor, Colin 
Humphreys, der i modsætning til 
andre forskere er overbevist om, 
at udvandringen fandt sted. Bare 
ikke over Det Røde Hav og ikke til 
Sinai i Ægypten!

Onsdag 26/4
23:55 Biblens gåder - Jakobs ho-
vedpude. Jakob, der senere skal 
blive stamfar til israels stammer, 
er søn af Isak og Rebekka. Han 
bedrager sig til sin fars velsignelse, 
og på fl ugten på vej væk lægger 
han sig til at sove med hovedet på 
en sten. Her får han en åbenbaring 
om en himmelstige og møder Gud. 
Man har hævdet, at stenen endte 
i Skotland og senere i England. 
Eksperten Adrian Gilbert hævder 
nu at have sporet stenen tilbage 
til Ægypten.

Lørdag 29/4
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Påskeblomst! hvad vil du 
her”, og om hvordan påskeblom-
sten er et billede på det, der ikke
rigtig er agtet. DR PigeKoret ved 
dirigent Michael Bojesen synger 
salmen fra Brabrand Kirke 2. søn-
dag efter påske.

Søndag 30/4

14:00 Gudstjeneste fra Nørre-
markskirken i Vejle.
Sognepræst Henrik Skoven er 
liturg og prædikant anden søndag 
efter påske. Gudstjenesten hen-
vender sig til børn og familier og 
slutter med pasta i kirkens sidehus. 
Stjernestund kaldes den slags 
gudstjenester her. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 25/4
21:00 Hospitaltsskibet (5:8)
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. Hver 
søndag aften kan man følge nye 
patienter og deres rejse gennem 
håb, frygt, usikkerhed og glæde i 
mødet med de frivillige læger og 
sygeplejersker om bord på Mercy 
Ships’ hospitalsskib. 
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

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.

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

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.

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

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.

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:)

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/

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Radio 
Søndag 23/4
06.30 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Thorsager Kirke, 
Aarhus Stift.
1. søndag efter påske
Prædikant: Jørgen Gleerup.
21.03 Tidsånd (P1)

Mandag 24/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 25/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 26/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd

(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Marie Høgh og Iben Tranholm 
om kampen for Danmark. Sog-
nepræst Marie Høgh og debattør
Iben Tranholm besøger Anders 
Laugesen i skurvognen for at 
diskutere nationalkonservatisme 
og kristendom.

Torsdag 27/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Anders Laugesen får besøg i sin 
skurvogn til en samtale om tro. 
www.dr.dk/tro. (Genudsendelse 
fra onsdag). 

Fredag 28/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 29/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 30/4
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Bering Valg-
menighedskirke. 2. søndag efter 
påske. Prædikant: Kjeld Holm.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

FÅ 25% 
RABAT PÅ 
UGEPRISEN
og smag 
på Bibelen 
og vores nye
koncept.
Rabatten gælder
kun efterårsholdet 
2017
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Dr. Gary Parker har været frivillig på hospitalsskibet i 30 år. Her tilser han en af patienterne.
Følg hospitalsskibet fra Mercy Ships i otte udsendelser på NAT GEO People. Mandag 24/4 kl. 
21.00 sendes 5. afsnit.

Sognepræst Tove Bjørn Jensen har besøg af bl.a. spejdere og 
konfi rmander ved DR-gudstjenesten på DR K søndag 23.4.
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CD’en The Blues, Silvers & Greens er Mark Hills 3. album. 
Mark Hill er ikke ny på lovsangsområdet. Han har mange 
års erfaring som lovsangsleder og ungdomspræst. Sam-
tidig har han medvirket på fl ere udgivelser med  interna-
tionale kunstnere fra fl ere lande. 

Denne CD består af 13 numre, der alle er skrevet, arran-
geret og produceret af Mark Hill selv. 

Genremæssigt er vi ovre i den mere hårde rock og blues-
afdeling. Enkelte numre er mere poppede, men generelt er 
musikken fyldt med forvrænget guitarlyd på den fede måde. 
Det er musikere, der har rigtigt godt styr på deres instrument, 
der har indspillet dette album. 

Teksterne handler meget om de tidspunkter, hvor livet er 
svært og det råb til Gud, der skal gøre det muligt at overleve og 
komme videre. Tvivl og håbløshed går igen igennem mange af 
teksterne, og det kan godt virke en anelse deprimerende. Der 
er dog sange som ”Man of God” og ”Test of fi re”, der alligevel 
giver et lille glimt af håb. CD’en indeholder også en booklet 
med alle sangteksterne, så man kan nærstudere lyrikken. 

Selvom musikken er indspillet i 2016, giver den associatio-
ner til en svunden tid, hvor musikken blev indspillet i et studie 
med musikere, der spillede på rigtige instrumenter. Musikken 
er ikke sovset ind i elektroniske lyde med en overarbejdet 
vokal. Den er ikke moderne, men til gengæld bliver man ikke 
ført bag lyset. Selvom der er keyboard med på indspilningerne, 
er det el-guitaren, der fører an. 

The Blues, Silvers & Greens er et album, man sagtens kan 
lytte til mere end en gang. Det bliver det kun bedre af.

Bo Slot Petersen

Hårdtslående 
lovsangs-musik

Danske Karoline Jessen og 
norske Andreas Bakkebø har 
siden 2016 designet plakater til 
de skandinaviske hjem i deres 
virksomhed PAPIIR. En del af 
indtjeningen går til at støtte 
organisationer, der arbejder for 
at bekæmpe menneskehandel.

Med designs, der appellerer 
til en bred kundegruppe, har 
Karoline med rødder i Apostolsk 
Kirke og Andreas fra Indre Mis-
sion Norge gjort det til deres 
mission at hjælpe til i kampen 
mod vor tids slaveri.

Siden 2016 har de to venner 
designet plakater for at kunne 
rejse penge til hjælpeorgani-
sationer, der specialiserer sig 
i bekæmpelsen af menneske-
handel.

Mødtes i Californien 
Karoline er 24 år og læser til 

daglig dansk på Københavns 
Universitet. Efter gymnasiet 
rejste hun til USA, hvor hun gik 
på bibelskole i Bethel Church 
i to år. Det var her hun mødte 
Andreas. Det blev starten på 
et stærkt venskab og en fælles 
virksomhed med et formål.

- Vi har en drøm om at skabe 
en virksomhed med en holdbar 
forretningsmodel, der forener 
forretning med velgørenhed - vi 
mener ikke, at det ene udelukker 
det andet, siger Karoline.

Helt specifi kt betyder det, at 
10% af det der tjenes på hver 
plakat bliver doneret til organi-
sationen Hope For Justice. 

- De 10% tages ikke af det 

samlede overskud, der ville 
være mindre efter alle udgifter 
er betalt, men direkte af plaka-
tens overskud, så vi kan hjælpe 
så meget som muligt, fortæller 
Karoline og fortsætter:

- Ligegyldighed er en af vor 
tids største fjender. Vi kan ikke 
se passivt til, mens uretfærdig-
hed spredes uden modstand. 
Derfor må vi bruge det, vi har, 
til at kæmpe for retfærdighed og 
se Guds kærlighed sejre. Vi kan 
ikke alle stå i frontlinjen, men vi 
kan bruge de gaver, vi har fået til 
at fremme Guds rige, der hvor vi 
er. Det her er en af vores måder 
at gøre netop det.

Amassadør for Guds
rige i erhverslivet

Karoline kommer i Lyngby 
Frikirke, hvor hun er med i lov-
sangen og sidder med i leder-
gruppen. 

- Min tro betyder meget for 
mig, og vi ønsker i PAPIIR at 
drive virksomhed efter Guds 
hjerte. Det er let - især når man 
starter op - at springe over, hvor 
gærdet er lavest og snyde lidt her 
og der, men det er vigtigt for os 
at være ambassadører for Guds 
rige i erhvervslivet og sætte en 
standard, hvor vi driver vores 
forretning ærligt og med omsorg 
og kærlighed til mennesker, siger 
Karoline.

Plakaterne er inspireret af den 
skandinaviske minimalisme og 
kan købes gennem webbutikken 
www.papiir.com og Pust Kaffebar 
i Oslo.

Lisbeth / Bodil

En PAPIIR-plakat med titlen 
’Deer Grande’.

Karolines plakater skal 
hjælpe i kampen mod 
menneskehandel
Karoline Jessen har sammen med Andreas Bakkebø startet virksomheden PAPIIR, som designer
og sælger plakater. Indtjeningen skal bl.a. hjælpe til i kampen mod menneskehandel.

Karoline Jessen driver virksomheden PAPIIR, samtidig med at 
hun læser dansk på Københavns Universitet.

’Eucalyptus Victory’. Plaka-
terne hos PAPIIR koster fra 
299 - 499 kr.

Dunkende basrytmer og skue-
spil har været en del af dna’et 
på Skovbo Efterskole i alle de 
21 år, skolen har eksisteret. 

Teater og musik har altid stået 
højt på dagsordenen på efter-
skolen i Ringsted, og siden den 
20. april har teatereleverne haft 
endnu bedre muligheder for at 
slå sig løs, efter at skolens nye 
teaterhus, Diamanten, er blevet 
indviet.

- Teaterhuset er en drøm, der 
har været undervejs i nogle år, 
fortæller forstander Jan Dufke. 

- Vi ønsker at være en ef-

terskole i superligaen, når det 
gælder musik og scenekunst. På 
musikområdet er vi allerede i den 
øverste liga, og med det nye tea-
terhus tager vi et stort skridt imod 
at nå op på et endnu højere fagligt 
niveau inden for scenekunst.

Diamanten er på 200 kvadrat-
meter og har et fjedrende gulv, 
som er velegnet til både teater 
og dans. Vægge, loft og gulv er 
sorte, så man har mulighed for 
at lave flest mulige forskellige 
lyssætninger – en løsning, som i 
teaterjargon kaldes en black box. 

Det nye teaterhus har kostet 
3,3 millioner kroner, og de fl este 

Mere plads til scenekunst på Skovbo
Skovbo Efterskole har netop indviet deres 200 m2  nye teaterhus Diamanten.

af pengene er skaffet via skolens drift og indsamlinger. 

Diamanten blev indviet den 21. april hvor skolens teaterspor 
opførte to stykker fra deres teaterkoncert.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Andreas Smalbro
Udsendt som 

volontør af Impact
På Falster har en gruppe 
kristne unge fundet et særligt 
fællesskab, hvor de kan sam-
les på tværs af kirker.

Der er ikke mange unge til-
bage på Falster. Ligesom i andre 
udkantsområder fl ytter de til stor-
byen for at studere – og de fær-
reste vender hjem igen bagefter. 

- Vi er vitterligt ikke særlig 
mange tilbage. Og dem der er, 
tilhører forskellige kirker, siger 
26-årige Louise Beinthin. 

Sammen med sin mand er hun 
aktiv i den lokale apostolske kirke, 
Bibelværkstedet. Her kan de 
unge under 30 tælles på én hånd.

30 til shabbatsfejring 
Alligevel lykkedes det i marts 

Louise Beinthin og en fl ok ven-
ner at samle 30 mennesker til 
shabbatsfejring. Anledningen 
var, at vennerne står i spidsen for 
Israelsmissionens Unges (IU) nye 
lokalgruppe, IU-Sjælland. 

- Med vores nye lokalgruppe 
kan vi samle unge på tværs af 
kirker, og det har vi brug for. Uan-
set teologi har vi alle kærlighed og 
respekt for vores jødiske rødder, 
siger Louise Beinthin. 

Fællesskab på tværs
Israelsmissionens Unge er en 

interesseorganisation, der særligt 
har fokus på mission og forsoning 
i Israel/Palæstina. 

Samtidig ønsker organisatio-
nen, at unge kristne i Danmark 

lærer mere om kristendommens 
jødiske rødder. 

Med den nye lokalgruppe for 
Sydsjælland, Lolland og Falster 
har Israelsmissionens Unge nu 
seks lokalgrupper over hele lan-
det. Men gruppen IU-Sjælland er 
alligevel noget særligt:

- Det er et nyt, unikt fællesskab 
og et boost til de unge, der er til-
bage i området. Vi er per defi nition 
en tværkirkelig organisation, der 
hverken er bundet af sogn eller 
en speciel gruppe. 

Vi kan rumme alle mennesker, 
der vil være med i vores arbejde, 
siger Simon Krüger, ungdomsse-
kretær i Israelsmissionens Unge. 

Også Israelsmissionens Unges 
netværkskoordinator glæder sig 
over mulighederne med den nye 
lokalgruppe: 

- Det er så fedt, at vi kan være 
med til at skabe en platform, som 
de efterspørger lokalt, siger Re-
bekka Zoll, der på en særlig måde 
er tilknyttet gruppen for at hjælpe 
dem med til at nå deres drømme 
for den kommende tid.  

Louise Beinthin har ledet tvær-
kirkelige lovsangsaftner på Fal-
ster, men de events kører for tiden 
på meget lavt blus. Hun har derfor 
store drømme for IU-Sjælland: 

- Jeg håber, at IU-Sjælland 
kan blive et fællesskab for både 
kirkegængere og knap så kirke-
vante. Vores ønske er at være et 
fællesskab med rødder i Israels-
missionens Unges arbejde, der 
tilbyder kirkerne i området tvær-
kirkeligt fællesskab og aktiviteter, 
siger hun. 

Lige nu består lokalgruppen 
af fem unge par. Sammen vil de 
arrangere forskellige aktiviteter i 
området, hvor unge kan samles 
om deres tro og blive klogere på 
kristendommens rødder i jødisk 
tradition og historie

Israelsmissionens Unge
IU er en landsdækkende for-

ening, som brænder for mission. 
Det handler om, at budskabet 
om jøden Jesus som verdens 
frelser skal gives tilbage til det 
jødiske folk. 

Samtidig brænder IU for, at 
kristne i Danmark bliver opmærk-
somme på kristendommens jødi-
ske rødder. Det gør man blandt 
andet ved at sende volontører og 
”missionspiloter” til Israel. Lige nu 
er der en stigende opmærksom-
hed og interesse for dette arbejde. 

IU har et tæt arbejde med Den 
Danske Israelsmission, www.
israel.dk

Bodil

Rødderne samler 
unge på Falster

Falsters kristne 
unge samles til 
shabbatsfejring.

Man kan sagtens holde fælles møder om Jesus og kirkens jødiske rødder på 
tværs af kirkeskel.

- Jeg håber, at IU-Sjælland kan 
blive et fællesskab for både kirke-
gængere og knap så kirkevante, 
siger Louise Beinthin, der selv 
kommer fra Apostolsk Kirke.

Det er så fedt, at vi 
kan være med til at 
skabe en platform, 

som de efterspørger 
lokalt

IU-Sjælland: 
• Israelsmissionens Unges 

lokalgruppe for Sydsjælland, 
Lolland og Falster. 

• Består lige nu af fem 
par. Formanden er Tobias 
Frederiksen

Det lyder vildt, men sandheden er, at jeg 
har opdaget en fantastisk ro og tid til at 
refl ektere over hverdagen. Tid til at se mig 
rundt, kigge op og være taknemmelig. Tid til 
at nyde Guds skaberværk. Tid til at bede og 
læse i Bibelen og bare tid til at nyde at leve. 
Tid jeg ikke har prioteret før. Tid jeg ikke 
har haft. Hold op, hvilken fantastisk følelse!

Jeg er volontør på et børnehjem i Honduras 
og er tilknyttet gruppen big boys, som er drenge 
fra 16-19 år. Blandt mine opgaver er, at jeg skal 
observere fi re drenge, mens de malker otte køer. 

I starten var jeg ikke særlig glad for denne op-
gave, da sprogbarrieren var en kæmpe stopklods 
for mig. Jeg havde også svært ved at komme af 
sted og udføre opgaven. Mest fordi jeg syntes, det 
var en alt for mærkelig opgave. Jeg taler ikke så 
meget spansk, og drengene taler ikke så meget 
engelsk. Så en kæmpe udfordring ventede, og 
det kan jeg normalt godt lide. Dog var denne 
udfordring næsten for stor en mundfuld, men 
nu er den taget op, og jeg har vendt den til en 
kæmpe oplevelse. Nu efter knap to måneder 
med opgaven.

På børnehjemmet er der ca. 500 børn i alle 
aldre. Så relationen til børnene er meget be-
grænset, da det er umuligt at komme ind på så 
mange børn. Her er det så, at min mærkelige 

opgave bliver til en gave. Jeg kan nu få en relation 
til 4 drenge, som er meget snaksalige og virkelig 
søde at arbejde med. Derudover gør det mig glad, 
at jeg har mere tid til at bede og læse i Bibelen.

Det at være volontør betyder, at man skal 
være åben for nye opgaver. Jeg besluttede mig 
for at være åben for en mærkelig opgave uden 
en tilsyneladende mening. Nu kan jeg kun være 
glad for, jeg var tålmodig. Jeg er vokset gennem 
min simple opgave. Som volontør er man en del 
af en læringsproces, og den proces er vigtig, da 
den former ens personlighed.  

Jeg har lært ufattelig meget på kort tid. Jeg er 
taknemmelig og  privilegeret ved at være her og 
ved at overvåge malkning af otte køer.

Otte køer har gjort 
mig stærkere i troen

Ny træner søges til FC Udfordringens 1. hold 
fra slut juli 2017 og frem - del gerne.

FC Udfordringen, der har hjemme i Valby 
Idrætspark, søger en ny, dygtig træner til at 
udvikle og svinge taktstokken på klubbens 1. 
hold, der spiller i serie 1 (KBU). 
Klubben har tre seniorhold, der spiller hen-
holdsvis serie 1, 2 og 4, samt et kvindehold.

FC Udfordringen er ikke en helt almindelig 
fodboldklub. Klubben er bygget på kristne 
værdier, der bl.a. kommer til udtryk i, at 10 
% af pengene fra spillerkontingenterne, hvert 
år går til et velgørende formål. 
I 2017 går pengene til foreningen Night 
Light Café, der er en tværkirkelig natcafé for 
udenlandske kvinder i prostitutionsmiljøet 
på Vesterbro.
Herudover afholder klubben hvert år en auk-
tion til fordel for et fodboldprojekt – primært 
for børn med ringe kår – i Brasilien. I novem-
ber blev der samlet 12.000 kr. ind til projektet.

Der bliver på hvert hold bedt en kort bøn 
før kamp, typisk af en spiller på holdet. Vi 
forsøger efter bedste evne at være fl inke over 
for modstanderen, dommeren og ikke mindst 

hinanden, og vi gør en dyd ud af at afholde 
sociale arrangementer i klubben.

For at være træner i klubben er det ikke et 
krav, at du er personlig kristen, men det er 
vigtigt, at du bakker op om de værdier, klub-
ben søger at repræsentere. Det er ligeledes et 
stort plus, hvis du har tidligere trænererfaring, 
spillererfaring og/eller anden relevant erfaring.

Klubbens største bedrift skete i 2013, hvor 
OB kom på besøg på FREM stadion i pokal-
turneringens 2. runde. Klubbens 1. hold var 
dengang at fi nde i serie 2. Kampen endte 
1-9 til OB, og 1.300 tilskuere overværede 
kampen, der tillige blev sendt live i fjernsynet.
Klubbens serie 1 hold er klubbens 1. hold, 
og holdet ligger i øjeblikket placeret midt i 
rækken i dets 3 sæson i rækken.

Holdet træner tirsdag og torsdag i Valby 
Idrætspark, og der er opbygget en god og 
stabil træningskultur på holdet.
Kunne dette have din interesse, så ring til 
Mads fra bestyrelsen 61659091.

Mvh. FCU’s bestyrelse.

Ny træner søges 
til FC Udfordringens 1. hold
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Tidl. missionærpar vil sælge 
burgere og pizzaer i Tanzania  

Et længere forløb hos min tandlæge, som hverken har Find-
Holger billeder eller Sudoku i loftet, gav mig tid til at tænke på 
nogle af mine dygtige tandlæger gennem tiden. Jeg har glemt 
deres navne – men absolut ikke deres særheder. 

Der var Dr. Snak, som blev kaldt både barsk og hårdhændet.  
Jeg husker ham nu bedst, fordi han gerne ville snakke under be-
handlingen. Det gik aldrig op for ham, at det er ret svært at tale med 
både boremaskine, vinkelsliber, støvsuger + alt det løse i munden.

Men en dag var Snak blevet afl øst af en svensker. Han udskiftede 
en plombe, som han mente var revnet. Smerterne kom først efter at 
jeg var kommet hjem. Men da var tandlægen taget på påskeferie. 

Jeg lå i sengen med smerter, der gik lodret opad og tværs over 
panden. Vores kat lagde sig for første og sidste gang tværs over 
hovedet på mig. Men hverken piller eller kat hjalp nok, så jeg op-
søgte en ny klinik. De kunne ikke se noget, så de fi lede lidt på den 
nye plombe og sendte mig hjem igen. Det var mandag. Smerterne 
fortsatte. Onsdag var jeg igen på klinikken, hvor man var i gang med 
årets påskefrokost. Jeg var så grov, at personalet – der endnu ikke 
var helt overrislet – åbnede klinikken igen. Og problemet blev løst.

Vores præst greb engang sin hobbyboremaskine, fordi noget 
havde været helt galt med en tand. Bagefter havde tandlægen 
formanet ham strengt til aldrig at gøre det igen! Præstekonen 
anbefalede mig sin egen utroligt søde tandlæge. 

Så i nogle år havde jeg en Dr. Smertefri, som undskyldte, hvis 
noget gjorde ondt under behandlingen!

Efter Smertefri kom Dr. Nellike. Han skulle forberede vore tæn-
der på opholdet i Afrika, ’hvor-der-sikkert-ikke-er-gode-tandlæger.’ 
Nellike fortalte om en kollega, der ville revolutionere tandbehand-
lingen i et afrikansk land, hvor alt for mange bare fi k trukket tænder 
ud. Nu skulle de have en ordentlig tandpleje, mente hun. Lige til 
hun så den lange række af patienter ude på gaden. Så røg ambitio-
nerne. Hun endte med at trække tænder ud ligesom alle de andre.

Dr. Nellike lærte os, at man kan tygge på en kryddernellike, hvis 
man har tandpine. Hermed er ideen givet videre, hvis nogen skulle 
få tandsmerter uden for åbningstiden – eller af anden grund befi nde 
sig det forkerte sted i forhold til god tandpleje.

Min nuværende tandlæge har sunget i kirkekoret sammen 
med mine sønner. Så dem snakker vi lidt om, før han begynder 
at snakke tandlægsk med assisten hen over hovedet på én. Det 
er et nyt sprog for mig, men efterhånden lærer man jo lidt om de 
barske realiteter alligevel. 

Mine seneste ophold i den varme 
stol har mindet mig om, hvor meget 
vi har at være taknemlige for. 

Vi skal jo sige tak under alle 
forhold - og jeg takker Gud for alle 
gode tandlæger - ikke mindst efter 
behandlingen...

Tanker i 
tandlægestolen

Mie og Poul Erik Andersen har 
tidligere været udsendt som 
missionærer i Tanzania. Men 
nu vil de sælge burgere.

Forklaringen er, som de skriver 
i deres nyhedsbrev:

- Gennem mange år har vi 
arbejdet med ideen om at starte 
noget arbejde op i Tanzania. Da 
vi i 2011 rejste hjem efter tre år i 
Mwanza i Tanzania, efterlod vi en 
del af vores hjerte der.

Projektet vil betyde, at vi åbner 
en restaurant, som sælger bur-
gere, pommesfrites og frugt og 

is. Vi kan ikke købe produkterne 
og bliver derfor nødt til selv at 
fremstille dem. Vi regner derfor 
med at skulle have mindst 20 
mennesker ansat i den første 
restaurant. Mindst 20 familier 
kan derved forsørge sig selv. Vi 
håber meget på at kunne åbne 
restaurant nummer to inden for 
ganske kort tid, fortæller parret, 
der er hhv. erhvervsøkonom og 
købmandsuddannet.

Suppe til fattige
- Når vi har tre restauranter, 

burde der være midler til, at vi kan 

starte et suppekøkken op, hvor de 
meget fattige i samarbejde med 
kirkerne kan komme og få et gra-
tis måltid mad, fortæller parret. Da 
de i 2016 var nede for at installere 
deres datter Kirsten som lærer på 
en skole, lagde de mærke til den 
voksende fattigdom:

- Mange bor nu på gaden. Der 
er ingen hjælp at hente andet 
end hos familien, men som oftest 
har de heller ikke ret meget selv. 
Derfor har vi set behovet for at 
hjælpe sådanne mennesker i en 
begrænset periode. Vi vil samar-
bejde med kirkerne, da de er den 

eneste instans, der har hjerte for 
andre menneskers nød i Tanzania, 
og fordi det er kirkerne, vi kender 
og ved hvad de står for, siger Mie.

Efter først at have startet op 
privat ønsker parret nu på onsdag 
at oprette foreningen Tanzanias 
venner for alle interesserede i 
deres hjem på Borgvej 5 i Asp, 
7600 Struer kl. 19.30. 

Foreningen findes på Face-
book. Det skal koste 100 kr. årligt 
at være medlem. Desuden vil de 
gerne låne penge til udvidelse af 
den utraditionelle idé.

Henri.

Mie og Poul Erik Andersen 
efterlod en del af deres hjerter 
i Tanzania, da de i 2011 rejste 
hjem efter tre år som missio-
nærer. 

Af Bodil Lanting

Parret har oprfettet det første Copenhagen Burger House i Mwanza - fl ere vil følge efter.


