
Et fund i 2010 og de historiske 
og videnskabelige fakta viser, 
at Bibelens syndflodsberet-
ning ikke blot var et eventyr, 
men en historisk begivenhed. 
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Konfirmation 2017
Gaver til konfirmanden:

· Bibel med navn i guldtryk
· Salmebog med navn
· Andagtsbøger
· Fingerring/armbånd med 

Fadervor indgraveret
· Sølvsmykker
· Håndholdte kors
· Telegrammer med skriftsted

og mange andre gaveartikler finder du hos:

Hvordan kan man inddrage 
livets eksistentielle og reli-
giøse aspekter i det danske 
sundhedsvæsen?

Psykolog Aida Hougaard An-
dersen fra Foreningen Agape 
påbegynder den 1. juni et ph.d.-
projekt om eksistentiel og religiøs 
kommunikation set i forhold til 
behandling og patient/klient til-
fredshed.

Agape har i de senere år arbej-

det intensivt med et pilotprojekt, 
der har til formål at blive klogere 
på troens betydning i kriser. 

Annette Bech Vad, der er 
landsleder i Agape, glæder sig 
over, at den erfaring og det 
udviklingsarbejde, der hidtil er 
gjort i Agape, nu bærer frugt, så 
endnu fl ere mennesker kan få 
glæde af det.

- Agape kan på den måde 
bidrage til, at behandlere i Dan-
mark får redskaber til at inddrage 

eksistentielle temaer og troens 
betydning i mødet med kriser. Det 
er et stort skridt for Agape, siger 
Annette Bech Vad.

Psykolog Aida Hougaard An-
dersen skal fortsat være tilknyttet 
Agape, men ansættes ved Psyko-
logisk Institut på Syddansk Uni-
versitet, hvor hun får bl.a. Niels 
Christian Hvidt som vejleder.

- Vi har gennem de seneste 10 
år undersøgt danskernes tro. Nu 
er der behov for, at vi kommer et 

skridt videre og undersøger, om 
psykologer og andre i behand-
lingssystemet har et sprog og 
en faglig tilgang, der kan møde 
mennesker også på det eksisten-
tielle og trosmæssige plan. Det 
er vigtigt at udvikle både sprog 
og metoder, der kan anvendes 
i forbindelse med inddragelse af 
troen, siger Niels Christian Hvidt, 
der er lektor og har forsket på 
området i mange år.

Agape er en forening, der ud-

øver og fremmer kirkeligt socialt 
arbejde (diakoni), hvor vægten 
lægges på det kristne livs- og 
menneskesyn.

Agape er hjemmehørende i 
Agapehuset, Bredhøjsvinget 1, 
8600 Silkeborg  og har hjemme-
siden: www.agape.dk.

Steen

Ny forskning i, når troen løser kriser
Agape-psykolog starter på ph.d.-forskningsprojekt om religiøs kommunikation. 

Aida Hougaard Andersen 
fra Agape indleder 1. juni et 

ph.d.-projekt.

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Heidi Baker Heidi Baker 
til dansketil danske
kristne: kristne: 
Begynd at Begynd at 
skinne!skinne!

Læs interviewet side 12-13.
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Holger Lissners salme ”Når du 
vil”, som vandt en konkurrence 
i det reformatoriske kirkefæl-
lesskab Leuenbergfællesska-
bet, bliver nu sunget i mange 
kirker i Europa. 

Den danske salme er nu på 
manges læber, skriver Folke-
kirkens Mellemkirkelige Råd. 
Efter sejren i den europæiske 
sangkonkurrence i anledning af 
reformationsjubilæet, har ’Når du 
vil’ vundet udbredelse i mange 
kirker i Europa. 

Holger Lissners salme kan syn-
ges på fl ere nye melodier, men 
vindermelodien er skrevet af den 
norske komponist Åshild Watne. 

Præsenteret i Wittenberg
Salmen blev præsenteret sidst 

i marts i Stadtkirche Wittenberg, 
og her var forfatteren og kompo-
nisten særligt indbudt. 

”Det var særligt at sidde i den 
kirke, hvor Luther og Melanchton 
har prædiket, og høre min tekst 
udlagt og menigheden synge 
min salme for fuldt drøn,” fortæl-
ler Lissner.

- Europa har brug for sange. 
Folk, som synger sammen, går 
ikke i krig med hinanden. Europa 
har brug for sange om fred, 
sagde biskop Ilse Junkermann i 
sin prædiken over salmen. Hun 
understregede, hvor vigtig en 
rolle sang og musik har for den 
kontinuerlige reformationsproces 
i kirkerne.

I den engelske oversættelse af 
”Når du vil”, som Lissner selv har 
skrevet, synger man ”We hymn 
you”, og det blev overskriften for 

markeringen i Wittenberg. 
- Nu er salmen ude på fem 

sprog: dansk, norsk, svensk, tysk 
og engelsk, og en italiensk me-
todist tog den med hjem for at få 
den oversat til italiensk, fortæller 
Holger Lissner. 

100 bidragydere
Jochen Arnold, der er ansvarlig 

for Leuenberg-fællesskabets 
liturgi-arbejde, er overvældet over 
de mange bidrag til sangkonkur-
rencen. Over 100 musikere og 

lyrikere deltog i konkurrencen, 
og bidragene har været af høj 
kvalitet. 

Leuenberg-fællesskabet har 
sat fokus på musikkens rolle i 
forbindelse med reformations-
jubilæet, fordi musikken har en 
særlig måde at skabe forbindelser 
mellem mennesker på. 

”Musikken rører ved vores 
hjerter i dag, ligesom det gjorde 
for 500 år siden,” udtaler Arnold.

Bodil

Holger Lissner 
ses midt i billedet 
sammen med kom-
ponisten Åshild 
Watne. De øvrige 
er konkurrencens 
dommerkomité, 
professor Jochen 
Arnold, dr. phil i 
kirkemusik Britta 
Martini og Peter 
Steinvig, organist i 
Karlslunde Strand-
kirke. Foto: GEKE/
CPCE.

Ny dansk salme hitter i Europa
Holger Lissners reformationssalme ”Når du vil” fi ndes allerede på fem sprog.

Ny daglig leder af Arrow
Bestyrelsen bag Arrow Lederskab har vedta-
get en ændring af organisationen, så Peter 
Sode Jensen overlader stafetten som daglig 
leder til Peter Kofoed Herbst.

Peter Kofoed Herbst er til daglig præst i Kron-
jyllands Frimenighed i Randers, hvor han bor 
med sin kone Maria og deres tre børn. Samtidig 
med Peters overtagelse tilpasses organisatio-
nen, så Helle Torp Tjørnelund, som fortrinsvis 
varetager administration og økonomi, deler den 
daglige ledelse med Peter Kofoed Herbst.

Arrow er en to-årig, mentorbaseret lederuddannelse, som i 
øjeblikket forbereder sit 3. holds første internat.

Jesper Oehlenschläger er fortsat bestyrelsesformand for Arrow 
Lederskab Danmark.

Sang og musik fyldte meget i 
Dorethe Jensen hjem. Dorethe 
lærte tidligt at spille både kla-
ver, orgel og harmonika. Hun 
tog også organisteksamen 
fra Ranum Seminarium – og 
virkede som organist ved Si-
mested kirke i ca. 20 år. 

Dorethe havde stor glæde af 
et ophold på Rønde Højskole på 
Djursland sammen med andre 
unge. 

Harmonikaen kom i brug i 
Simested Strengekor, som Do-
rethe var med i fra starten. Koret 
fungerede i mange år – også som 
et familiekor. 

Familien med Dorethe og Kaj, 
hendes mand, deres fi re børn, 
samt Dorethes søster Asta, nogle 
år også moderen Kirstine og 
mosteren Margrethe tog rundt 
og spillede og sang i missions-
huse og kirker, på plejehjem og 
bibelcampings, lige fra Korskroen 
ved Esbjerg til Ålbæk ved Ska-
gen. Koret indspillede også to 
kassette-bånd og en CD.

Kørte selv lastbilen
for cementstøberiet

Dorethe Jensen er født i Si-
mested i Vesthimmerland og har 

boet og levet der i 90 år.
Samme år, som Dorethe blev 

født, grundlagde hendes far, Jens 
Andersen, Simested Cementstø-
beri. Familiefi rmaet, som nu føres 
videre af 3. generation, kan såle-
des også fejre 90-års jubilæum i 
år. Det vil blive markeret senere. 

Ved siden af skolegangen 
hjalp Dorethe tidligt til i Cement-
støberiet, fx med at lave cement-
tagsten  og hente sand i fi rmaets 
sandgrav. 

Som ganske ung tog hun last-
bilkørekort – hvilket var meget 
usædvanligt for en pige dengang. 
Hun hentede cementsække på 
Cementfabrikken i Assens ved 
Mariager. Så kunne der godt 
komme en sæk eller to ekstra 
med på læsset, når det var en 
køn ung pige, der var chauffør, 
husker hun. 

Overtog støberiet
I 1952 blev Dorethe gift med 

Kaj Villy Jensen. Efter cement-
støber Jens Andersens død, i 
1964, overtog de to Simested 
Cementstøberi. Der blev udbyg-
get og bygget til. Dorethe og Kaj 
var fremsynede og fulgte med, 
da automatiseringen blev mulig. 
Tidligt kom de to sønner, Kurt og 

Frank, med i firmaet. De fører 
nu som 3. generation støberiet 
videre – med fokus på det ny-
este indenfor automatisering 
og robotter, EDB-styring m.v. 
Samtidig glemmer de ikke den 
gode kundebetjening, både til de 
private kunder, håndværkerne og 
de store fi rmaer.

Hjælper sin præste-søn
En tredje søn, Frits, er sog-

nepræst i Thy. Her har Dore-
the utallige gange hjulpet med 
borddækning – afstemte farver 
i blomster og lys – til forældre-
sammenkomster, ældremøder, 
menighedsrådsmøder og andet i 
Stagstrup Præstegård. Hun led-
sager også sangene med orgel-
spil på Præstegårdens el-orgel.

Datteren Anna Lise er lektor, 
ansat ved Varde Gymnasium som 
underviser i engelsk og religion. –

Dorethe og Kaj Villy Jensen 
nåede at fejre guldbryllup i 2002. 
Få dage senere døde Kaj efter en 
svær sygdom, hvor Dorethe og 
resten af familien hjalp ham der-
hjemme, så den sidste svære tid 
forløb på en god og værdig måde. 

Glad for Udfordringen
Dorethe nyder godt af et gene-

relt godt helbred. Hun følger nøje 
med i nyheder. 

Især det politiske stof har hen-
des interesse. Sammen med kir-
kestoffet. En god håndboldkamp 
på tv - helst med Mikkel Hansen 
på banen - har også Dorethes 
interesse. 

Hun har holdt Udfordringen 
siden 1970’erne og læser den 
gerne. Dorethe har altid læst 
meget. Ofte træffes hun med en 
god bog i hånden. Det sproglige 
talent er også kommet til ud-
foldelse i mange sange – dels 
lejlighedssange, dels sange til 
Simested-Koret. 

Blandt Dorethes udlandsrejser  
står rejsen til Israel i 1977 i et 
særligt skær – og turen til Østrig 
i 1992, lige efter EM i fodbold, var 
også minderig. 

Dorethe har kørekort og kører 
stadig bil. Dorethe spiller hver dag 
på sit nye el-klaver, både udenad 
og efter noder.

På Dorethes fødselsdag den 
16. maj er familie, venner og na-
boer velkomne til en kop kaffe på 
Eveldrupvej 30. Og borgmester 
Knud Kristensen, Vesthimmer-
lands Kommune, har også meldt 
sin ankomst.

Henri Nissen.

90 år med cement 
og musik for andre
Dorethe Jensen fra Simested Strengekor er kendt fra mange 
møder og bibelcampinger. Den 16. maj fylder hun 90 år.

Ny børne- og familieleder 
i Karlslunde Strandkirke
Den 1. juli bliver den 33-årige pædagog Sara Hansen børne- og 
familieleder i Karlslunde Strandkirke. 

Hun har været med i Strandkirkens menighed for ca. 8 år siden, 
hvor hun og hendes mand Jesper var ledere for kirkens (davæ-
rende) ungdomskirke på Karlslunde Mosevej 23. I mellemtiden har 
parret været tilknyttet Byens Valgmenighed med frivilligt arbejde 
indenfor børneområdet og ledelse af frivillige. 

"Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til Strandkirken 
og at komme i gang med arbejdet. Det bliver skønt at møde alle 
de seje børn og deres familier! Jeg ønsker, at kirken skal være 
et sjovt, trygt og rart sted for børn at komme; et sted, hvor deres 
behov bliver mødt, og hvor troen på Gud bliver involverende og 
relevant", siger Sara, som med sin familie netop er hjemvendt efter 
9 måneders udsendelse via Danmission til Zanzibar i Tanzania. 

DH/Henri.

Peter Kofoed 
Herbst

Dialogpris til Mogens 
Mogensen
Tidl. missionær i Nigeria, Mogens Mogensen, 
fi k den ene af tre dialogpriser, som Dialog 
Forum for 6. gang uddelte på Nationalmuseet.

De øvrige to priser gik til Foreningen Men-
neskebiblioteket for at skabe større tolerance 
og forståelse for mangfoldighed med fokus på 
samfundets mest udsatte mennesker, og imam 
Abdul Wahid Pedersen for ”hans ihærdige og 
utrættelige indsats for dialog mellem imamer, 
præster og rabbinere.” 

Mogens S. Mogensen har en ph.d. i islam og har tidl. været 
generalsekretær for Sudanmissionen (Mission Afrika). Han er nu 
freelance kirke- og religionsmødekonsulent.

”Han skriver jævnligt og kommenterer samfundsrelevante diskus-
sioner og giver gerne sin mening til kende. Han er fortaler for fred, 
forsoning og tolerance, og med sin imødekommenhed og positive 
tilgang til udfordringer er han et ressourcefuldt og unikt menneske, 
som er med til at bevare sameksistensen i samfundet på tværs af 
forskellige religioner,” lød begrundelsen. 

Mogens S. Mogensen fi k overrakt sin pris af biskop Marianne 
Christiansen, Haderslev. 

Henri.

Mogens 
Mogensen
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Vær med iVær med i
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 
til muslimertil muslimer  

Du kan give med skattefradrag gennem:
* Missionsfonden konto-nr: 9570 - 06139450. 

Skriv: Projekt 5984 Radio-mission i Afrika. 
Eller: 
* Gospel Outreach konto-nr.: 9046 - 457-34-

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Af Henri Nissen

For fi re år siden skete der et 
jordskælv i Lene Hauge Jep-
pesens liv. 

- Jeg havde som ung været 
med i en frikirke i Vejle. Og fæl-
lesskabet hjalp mig meget. Jeg 
havde en svær barndom og 
havde nogle sår. Så det var dejligt 
at være med i et så positivt fæl-
lesskab. Vi kom ellers fra et helt 
u-kirkeligt hjem, fortalte Lene.

- Men jeg fandt alligevel ikke 
den styrke og fylde, som jeg nu 
har opdaget. Når andre sagde, 
at de kunne ”mærke”, at Hellig-
ånden var her, så tænkte jeg, at 
det ville jeg også gerne. Men jeg 
mærkede ingenting, fortalte Lene 
for 4 år siden til Udfordringen.

Skilsmisse og nedtur
- Jeg blev ret hurtigt gift, efter at 

jeg begyndte at komme i kirken, 
men blev skilt efter ca.10 år.

Jeg fordømte nok mig selv og 
gled efterhånden ud af kirken. 
Jeg fandt en ny kæreste, som jeg 
fl yttede sammen med i Odense. 

Han var ikke kristen, men det 
syntes jeg ikke betød noget - 
dengang - i dag kan jeg se, hvor 
vigtigt det er. 

Jeg blev stadig mere lunken. 
Jeg regnede mig selv for kristen, 
men jeg sagde det ikke til nogen. 
Jeg læste ikke i Bibelen og kom 
ikke i kirken. Jeg levede det ikke 
ud, fortalte Lene. 

Den store krise
Men for fi re år siden var hun så 

kommet i en stor krise.
- Det lyder måske banalt, men 

dét, der udløste krisen, var fak-
tisk, at jeg og min datter havde 
fundet et dejligt hus. Jeg var klar 
til at købe det straks, men nogle 
mandlige kolleger mente, jeg 
skulle trykke prisen. Og så blev 

det solgt lige for næsen af mig.
Det blev jeg så ked af, at jeg  

begyndte at sætte spørgsmål ved 
hele mit liv. Jeg følte, at alt var 
mislykkedes for mig. Jeg havde 
da været alene de sidste ca. 5 år. 

Selv om jeg var gledet væk fra 
Gud og ikke rigtigt troede mere, 
så råbte jeg alligevel om hjælp, 
når jeg kom ud i en krise. Men jeg 
var for langt fra Gud til at kunne 
høre ham. Og derfor tvivlede jeg 
endnu mere.

Ingen Gud – suk!
- En dag, hvor jeg hørte nogen 

i radioen tale om, at alt bare var 
blevet til af ingenting, tænkte jeg, 
at disse kloge mennesker havde 
ret. Men samtidig løb tårerne ned 
ad kinderne på mig, fordi livet jo 
så var helt meningsløst. 

Jeg havde nærmest ondt af 
min søster Lis og min svoger, fordi 
de gik og snakkede begejstret om 
den der gud, som jo åbenbart ikke 
fandtes. En dag ville det gå op for 
dem, at de havde taget fejl, og så 
ville de blive så skuffede, tænkte 
jeg - dengang. 

Jeg græd i 14 dage. Jeg var 
bare så ked af det. Og jeg vidste, 
at hvis ikke der skete noget, så 
kunne det ende galt...

Forskerens vej
Lene Hauge Jeppesen var 

dengang forsker og underviser på 
Syddansk Universitet i Odense, 
samt på Erhvervsakademiet Lil-
lebælt, hovedsagelig i marketing. 

- Som forsker lærer man jo, at 
alt skal kunne forklares. 

Jeg tænkte, at kun Gud kunne 
ændre min situation, og samtidig 
var jeg så overbevist om, at Gud 
slet ikke fandtes.

Det var mit - og er mange men-
neskers - dilemma. 

Men jeg gav Gud en chance.
Jeg måtte have et håndgribeligt 

bevis. Så jeg begyndte at google 

mirakler på internettet. Og jeg 
fandt faktisk en del artikler, som 
virkede troværdige. Rigtigt mange 
har faktisk oplevet et mirakel.

Jeg så nogle You Tube videoer 
af Torben Søndergaard, og de 
talte til mig. For jeg tænkte: Hvis 
Gud virkelig findes, så vil jeg 
tro på ham, og så vil jeg leve et 
autentisk kristenliv.

Jeg vil være en del af det. Jeg 
vil ikke bare stå og kigge på.

Så jeg støvede min bibel af og 
læste nu med en helt ny indstil-
ling. Det var nu eller aldrig. Jeg 
læste for at fi nde svar. 

Mirakler på gaden
- Jeg så på Torbens hjem-

meside, at man kunne blive 
”kick-startet” ved at gå på gaden 
sammen Torben, men han var 
i udlandet, så jeg blev i stedet 
tilbudt at gå på gaden i Aabenraa 
sammen Tommy Gubi.

Vi gik rundt på gaden i 3½ time. 
Tommy viste mig, hvordan han 
kom i kontakt med folk. 

Vi bad for mange, og jeg var 
helt ør i hovedet. For der var i 
hvert fald 15, der blev helbredt 
- hvor vi kunne se resultatet her 
og nu. Desuden var der nogen, 
som først skulle have det tjekket.

Efter den aften tvivlede jeg 

ikke længere på, at Gud fi ndes, 
fortæller Lene.

På denne måde kom Lene i 
gang med at tro på en meget 
mere konkret måde, og hun 
begyndte at bede om helbre-
delse for de syge mennesker, hun 
mødte omkring sig eller på gaden.

Det har været en nærmest 
eventyrlig rejse de sidste fi re år. 

Holder begejstringen?
- Men hvordan går det så idag? 

Var det bare begejstring, eller 
holder troen?

- Det korte svar er: JA! Men det 
interessante for os alle, det er jo, 
hvordan man holder ”ild i bålet”.

At komme til tro bør ikke være 
et valg efterfulgt af stilstand. Det 
er en vandring, en proces, hvor 
vi lærer og modnes. 

En vandring hvor vi skal lære at 
vandre i Guds naturlighed – som 
er overnaturlighed.

Vi skal repræsentere det over-
naturlige liv, vi har i Jesus. Vi er 
Jesu hænder og fødder. Vi er 
jordens salt,  forklarer Lene.

- Det er en vandring, hvor vi 
ofte lever i et spændingsfelt mel-
lem vores rationelle tankegang 
og det liv, Gud har tænkt for os.

- Skal vi så afl ægge den sunde 
fornuft, logik og følelser?

- Nej, men vi skal lære at 
sætte Guds ord, hans visdom og 
principper over vores egen fornuft 
og ræsonnementer, mener Lene 
og nævner en række eksempler, 
hvor det viste sig, at Gud havde 
en større og bedre plan.

For øvrigt fi k hun også det hus, 
hun sådan havde ønsket sig. 

Forud fi k hun et løfte fra Gud 
om, at hun skulle få huset til ok-
tober, men det trak ud et år, før 
det hele faldt på plads i oktober.

Lene fortæller også om en 
fremmed kvinde, som hun følte 
sig ledt til at kontakte. Kvinden 
tog straks imod Jesus, men trak 

sig så. Lene undrede sig over 
det. Men efter fi re år kontaktede 
kvinden hende igen - og nu var 
hun klar.

Prisen, der må betales
- Nu har du selv oplevet, at Gud 

virkelig er der, og du er endda 
gået på gaden for at fortælle 
andre om Gud og  bede for dem. 

Men der er også nogle, der 
mener, vi blot skal vise med gode 
gerninger, at vi er kristne, og ikke 
snakke for meget om det?

- Ja, men vi skal bare huske, 
at gode gerninger også fi ndes 
i humanismen og buddhismen. 

Gaver til naboen og praktisk 
hjælp er  ikke nok. Hvis Jesus 
kun gjorde dette, ville han ikke 
være forfulgt. 

Der er en pris, vi skal betale. 
Vi er ofte bange for afvisninger, 

og at folk ikke kan lide os. Det er 
naturligt. Gud har skabt os, så vi 
ønsker accept. 

Men hvis vi elsker vores næste 
eller nabo som os selv, så må 
vi ofre vores forfængelighed og 
tillade den option, at de ikke kan 

lide os, og at de måske kritiserer 
os. Vi må bære den afvisning. 

Vi skal også prioritere vores tid. 
Tv og fornøjelser osv. 

Hvis vi virkelig vil se vækkelse, 
må vi gøre det, Gud har sat os til. 
Vi skal handle på det, vi har fået. 

Hvorfor sidder vi i lønkammeret 
og beder Gud gøre det, han har 
bedt OS gøre?

Gå ud - og tegnene vil følge 
med, lover Jesus. (Markus 16)

Hvis vi opvækker en død, så 
har vi al den vækkelse, vi kan 
håndtere. Anledningerne er der 
hele tiden. Vi skal bare åbne 
munden, siger Lene. 

- Vi må ikke blive ramt af håb-
løshed, når vi ser alle de men-
nesker omkring os, som ikke tror. 

Gud velsigner det, vi gør.
Og der sidder MANGE rundt 

omkring med et sult efter Jesus!
Og vi HAR noget at tilbyde. 
I Apostlenes Gerninger 28  står 

der, at tegn og undere fulgte med, 
når de forkyndte. Det gør de også 
i dag, slutter Lene Hauge Jep-
pesen – af egen erfaring.

Danskere kan 
kristnes igen, 
men det koster 
en personlig pris
Lektor Lene Hauge Jeppesen havde næsten mistet troen for fi re år siden, 
men fi k den stærkt tilbage. Her fortæller hun, hvordan vi holder ”ild i bålet”. 
Og om den pris det koster at bringe evangeliet tilbage til danskerne.

Lene Hauge Jeppesen:
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Af Henri Nissen

Lene Hauge Jeppesen er 
forsker og underviser på Syd-
dansk Universitet i Odense, 
samt på Erhvervsakademiet 
Lillebælt, hovedsagelig i mar-
keting. Hun har også et par 
andre uddannelser. For nylig 
besluttede hun at finde ud af, 
om Gud findes...

- Som ung tog jeg på et par 
jordomrejser og forsøgte bl.a. at 
finde meningen med livet hos 
en indisk guru, fortæller Lene 
til Udfordringen.

- I dag er jeg glad for, at jeg 
slap væk, for jeg vidste ikke, 
hvad jeg havde med at gøre.

En dag ringede min mor og 
sagde, at min søster var kom-
met med i en sekt. Så hun ville 
have mig til at redde hende. 

Det viste sig nu, at det ikke 
var en farlig sekt, men en dejlig 
frikirke i Vejle. Og jeg fandt 
hurtigt ud af, at det var et godt 
sted, som jeg også ville med i. 

Det var nok mest det sociale, 
der drog mig til frikirken. Jeg 
havde haft en svær barndom 
og havde nogle sår. Så det var 
dejligt at være med i et så posi-
tivt fællesskab. Vi kom ellers fra 
et helt u-kirkeligt hjem. 

Savnede kraften
- Men jeg fandt alligevel ikke 

den styrke og fylde, som jeg 
nu har opdaget. Jeg har fx ofte 
hørt, at der er ”kraft i Ordet” - 
men jeg forstod det aldrig. Det 
er jo overnaturligt, og det har 
jeg aldrig kunne gribe - før nu.

Når andre sagde, at de kunne 
”mærke”, at Helligånden var 
her, så tænkte jeg, at det ville 
jeg også gerne kunne. Men jeg 
mærkede ingenting.

Jeg blev ret hurtigt gift efter at 
jeg begyndte at komme i kirken, 

men blev skilt efter ca. 10 år.

Gled væk fra kirken
- Jeg fordømte nok mig selv 

og gled efterhånden ud af kir-
ken. Siden har mit privatliv ikke 
set så godt ud. Jeg fandt en ny 
kæreste, som jeg flyttede sam-
men med i Odense. 

Han var ikke kristen, men det 
syntes jeg ikke betød noget - 
dengang - i dag kan jeg se, hvor 
vigtigt det er. 

Jeg blev stadig mere lunken. 
Jeg regnede mig selv for kri-
sten, men jeg sagde det ikke til 
nogen. Jeg læste ikke i Bibelen 
og kom ikke i kirken. Jeg levede 
det ikke ud. 

Når jeg kom ud i en krise, 
råbte jeg alligevel på hjælp fra 
Gud. Men jeg kom jo ikke tæt på 
Gud, så jeg kunne få den hjælp, 
jeg havde brug for.

Efter otte-ni år gik forholdet til 
min kæreste i stykker, og jeg har 
været alene de sidste ca. 5 år.

Mor tvivler...
- Min datter begyndte også 

at stille spørgsmål ved min 
tro. Hun gik selv på en kristen 
efterskole og lurede nok, at mor 
ikke var så troende.

Jeg kunne også selv mærke, 
at jeg faktisk ikke troede mere. 

Som forsker lærer man jo, at 
alt skal kunne forklares. Og i 
perioder troede jeg ikke på Gud.

Jeg havde ligefrem ondt af 
min søster Lis og min svoger, 
fordi de gik og snakkede be-
gejstret om den der gud, som 
jo ikke fandtes. En dag ville 
det gå op for dem, at de havde 
taget fejl, og så ville de blive så 
skuffede, tænkte jeg. 

Alvorlig krise
- For et par måneder siden 

var jeg ude i endnu en krise. 
Værre end før. Det var ikke så-

dan, at jeg ikke kunne passe mit 
arbejde eller blev diagnosticeret 
til at have en depression eller 
noget andet. 

Men jeg græd i 14 dage. Jeg 
var bare så ked af det. Og jeg 

vidste, at hvis ikke der skete 
noget, så kunne det ende galt.

Mens andre glædede sig 
over de mange helligdage i 
foråret, frygtede jeg dem. For 
jeg havde i mange år begravet 
mig i arbejde og havde ikke en 
særlig stor omgangskreds. 

Så jeg ringede til min søster 
og håbede på lidt medlidenhed. 
Men hun sagde i stedet: Prøv at 
se væk fra dig selv og tænk på, 
hvordan du kan hjælpe andre. 

Det var en øjenåbner. Og der 
begyndte at ske noget i mig.

Gav Gud en chance
- Jeg tænkte, at kun Gud 

kunne ændre min situation, og 
samtidig var jeg så overbevist 
om, at Gud slet ikke fandtes.

Det var mit - og er mange 
menneskers - dilemma. 

Men jeg gav Gud en chance.
Jeg måtte have et håndgri-

beligt bevis. Så jeg begyndte 
at google mirakler på internet-
tet. Og jeg fandt faktisk en del 
artikler, som virkede troværdige. 
Rigtigt mange kan fortælle, at 
de har oplevet et mirakel.

Jeg kom til at se nogle You 
Tube videoer af Torben Sønder-
gaard, og de talte til mig. For jeg 
tænkte: Hvis Gud virkelig findes, 
så vil jeg tro på ham, og så vil 
jeg leve et autentisk kristenliv.

Jeg vil være en del af det. Jeg 

vil ikke bare stå og kigge på.
Så jeg støvede min bibel af 

og læste nu med en helt ny 
indstilling. Det var nu eller aldrig. 
Jeg læste for at finde svar. 

Jeg så på Torbens hjem-
meside, at man kunne blive 
”kick-startet” ved at gå på gaden 
sammen med Torben. Men da 
Torben var i udlandet, blev jeg 
i stedet tilbudt at gå på gaden 
i Åbenrå sammen en, der hed-
der Tommy.

Jeg tog derned, trods som-
merfugle i maven. Det var ret 
grænseoverskridende. 

Vi gik rundt på gaden i 3½ 
time. Tommy viste, hvordan han 
kom i kontakt med folk. Og så 
skulle jeg lægge hænderne på 
dem og bede for dem.

Vi bad for mange, og jeg var 
helt ør i hovedet. For der var i 
hvert fald 15, der blev helbredt 
- hvor vi kunne se resultatet her 
og nu. Desuden var der nogen, 
som først skal have det tjekket.

Så - efter den aften tvivlede 
jeg ikke længere på, at Gud 
findes, ler Lene.

Får ved at give
- Når jeg nu beder for andre, 

så oplever jeg selv en velsig-
nelse, som jeg ikke har kendt i 
mange år. Før gik jeg efter selv 
at blive velsignet. Nu velsigner 
jeg andre for deres skyld og 
bliver selv velsignet.

Efter at jeg har talt med andre 
om, hvad jeg selv har oplevet, 
har de også fået mod på at tage 
skridtet og gøre noget.

Nogle har været med mig 
på gaden, og de har også set 
spontane helbredelser.

Vi går alle og siger: ”Ja, hvis 
der kommer en anledning, så... 
vil jeg gøre det.” Eller ”Hvis Gud 
siger til mig, at jeg skal bede 
for nogen, så skal jeg nok gøre 
det...” Men det er den forkerte 

rækkefølge. Vi skal selv tage 
initiativet, og så går Jesus med 
os ud. Og der er en anledning 
hele tiden. 

I sidste uge gik jeg rundt i 
Vordingborg og bad for syge. 
Hver anden, jeg gik forbi, slæbte 
rundt på en rollator. Andre 
gange går jeg bare hen til en 
rask person og spørger, om der 
er noget, jeg kan bede for. Og 
det er der som regel.

Helt normal
- Nogen forestiller sig måske, 

at du er hyperaktiv eller manio-
depressiv. Fejler du noget?

- Nej, jeg fejler intet, svarer 
Lene med en høj latter.

- Jeg har min gode uddan-
nelse, jeg passer mit arbejde 
og mine to børn. Jeg har hus 
og have og det hele. Jeg fejler 
ingenting. Jeg er bare ivrig efter, 
at flere skal få hjælp fra Gud. 

Vi er alle sammen så bange 
for, hvordan folk skal se på os. 
Og jeg er også bevidst om, at 
det her koster mig noget. Det vil 
sikkert betyde, at nogle af mine 
arbejdskolleger vil tænke noget 

mærkeligt om mig. Men det er 
jo en del af prisen. Og det er jo 
ingenting i forhold til, hvad fx de 
kristne i Kina må finde sig i af 
forfølgelse.

- Tror du, at mange kristne 
har det ligesom du havde?

- Ja, det tror jeg. Dengang, 
jeg kom i kirken i Vejle tænkte 
jeg ofte: Hvorfor er der ikke flere, 
der bliver frelst? Hvorfor sker 
der ikke mere? 

Jeg tænkte, at de andre nok 
bad mere og læste mere i deres 
bibel, end jeg gjorde. De var nok 
mere udadvendte og forkyndte 
nok mere over for deres venner 
og arbejdskolleger.

- Hvad skal vi kristne så gøre 
for at få vendt situationen?

- Vi skal være mere åbne om 
det, vi tror. Nogle synes måske, 
det er usmageligt og personfik-
seret at lægge klip på YouTube 
af mirakler, men jeg kan jo se, 
hvordan det har opbygget min 
tro og min begejstring.

Så lad os smitte hinanden 
med begejstringen over alt det, 
vi har i troen på Jesus.

Forsker
fik bevis
for Gud
Forskeren Lene Hauge Jeppesen ville være  
helt sikker, før hun personligt afskrev Gud  
som ikke-eksisterende.  

Lene tilbyder nu ofte at bede 
for tilfældige, og mange 

mirakler sker.

Hvis Gud virkelig 
findes, så vil jeg tro 

på ham, og så vil 
jeg leve et autentisk 

kristenliv.

NYHED – NU PÅ DANSK

Hvornår var det sidste gang
at Israel ikke var i nyhederne?

I årtier har denne lille nation domineret 
overskrifterne i verden. Dette er ikke et uheld. 
I bogen „Det Lovede Land“ gennemgår Derek 
Prince konfl ikten med bemærkelsesværdig 
nøjagtighed og mange observationer i denne  
bog har foregået og foregår stadigt.

I „Det lovede Land“ vil du lære om, hvorfor 
dette lille og kæmpende land er blevet 
omdrejningspunktet for hele menneskets 
historie.

DKK 200,00
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Bibellærer fra New Zealand: 
Netværk bedre end kirke-hieraki
Steve Graham har fi re gange været i Danmark for at undervise højskolelever. Han blev selv reddet af 
det kristne fællesskab, da hans far var i fængsel, og senere da hans ægteskab var tæt på skilsmisse.
Af Henri Nissen

Da Steve var barn, var hans far i 
fængsel, og moderen var alene 
med børnene. 

Men en kristen gruppe besøgte 
fangerne i fængslet, og faderen 
tog imod troen på Jesus. Han 
bad nu kirken om at tage sig af 
hans familier, og på den måde 
begyndte Steve at komme i en 
lokal kirke i New Plymouth i det 
nordlige New Zealand. 

- Hver søndag kom der en ung 
fyr og tog mig med i kirke. Jeg 
kunne se, at det var det rigtige 
for mig, og jeg blev involveret i 
ungdomsarbejdet. Senere var 
jeg aktiv i Youth for Christ, fortæl-
ler Steve.

Han begyndte at tage på min-
dre missions-ture til udlandet. 
Og da han blev gift, rejste par-
ret til Filippinerne for at tage 
sig af mennesker, der levede 
på lossepladsen. Efter et par år 
rykkede de sydpå til det farlige 
muslimske område Mindanao for 
at missionere.

Ægteskab i fare
- Vi var helt unge, og vi havde 

en baby med på kun tre måneder.  
Vi havde kun købt en enkeltbillet, 
og vi havde ikke noget missions-
selskab bag os. Det blev altsam-
men meget hårdt for os - så hårdt, 
at da vi vendte hjem efter syv år, 
var vi på randen af skilsmisse, 
fortæller Steve.

- Da vi ønskede at rejse ud igen 
med et missionsselskab, pålagde 
de os at få vores ægteskab bear-
bejdet først, så basis var i orden.

Vi gik derfor til ægteskabs-
rådgivning tre timers kørsel fra, 
hvor vi boede, i et helt år. Jeg 

havde bl.a. en del vrede fra min 
opvækst, som skulle bearbej-
des. Da vi havde gennemført et 
helt år  med rådgivning - og en 
masse kørsel, foreslog de os at 
tage endnu et års rådgivning..., 
fortæller Steve.

Bibelunderviser
Steve Graham er en af de 

mange udenlandske undervisere, 
som hvert år kommer til Kolding 
Internationale Højskole for at 
undervise. 

Han har også været på Menig-
hedsfakultetet i Aarhus.

Efter at parret var kommet 
hjem fra Filippinerne, arbejdede 
Steve nemlig i tre år med at op-
bygge en bibelskole for Apostolsk 
Kirke i Christchurch.

Herefter var han leder af en 
lokal kirke i ni år. Ganske vist 
voksede antallet af medlemmer 
fra 50 til ca. 200, men det var ikke 

nok for ham.
- Jeg  havde en drøm om et 

større gennembrud, siger han.

Jordskælvs-byen
Han blev nu leder af en fælles-

kirkelig bibelskole i Christchurch 
i de næste 20 år. Skolen har for 
nylig skiftet navn til Laidlaw. Her 
oplevede han også de ca. 10.000 
jordskælv, som ramte den syd-
newzealandske by for nogle år 
siden. Det blev en anledning til 
at spørge, hvad Guds ønskede 
for byen og befolkningen. 

For fire år siden blev Steve 
imidlertid leder af Equippers 
networks bibelskole i Aukland - 
Australiens største by. 

Her føler han en stor glæde 
i ikke at skulle præsentere 4-5 
forskellige kirkers syn på det, der 
står i Bibelen, men blot at kunne 
undervise det, som han og den 
apostolske kirke mener, er sandt.

(Equippers Network er et net-
værk indenfor den apostolske 
kirke.)

”Menigheds-baseret”
Steve er meget optaget af 

at drive en menigheds-baseret 
bibelskole. Altså ikke blot en uaf-
hængig institution, men en del af 
en voksende kirkes udrustning.

Det er det samme mål, man 
har valgt på Kolding Internatio-
nale Højskole. Hvor man tidligere 
bevægede sig i retning af en 
højskole med kreative fag osv., 
forsøger man nu at knytte skolen 
tættere til menighederne, sådan 
at skolen kan medvirke til at 
skabe ledere i kirken. 

Ligner Danmark
- Danmark og New Zealand 

ligner hinanden utrolig meget i 
mentalitet. Så jeg tror, vi kan lære 
af hinanden. Vi har set, at det vir-
ker meget bedre med et netværk 
end en pyramideformet ledelse. 

Apostolsk Kirke har altid været 
optaget af de fem tjenestegaver. 
Men det forsøger vi nu at genop-
rette ved at værdsætte og bruge 
de tjenester, som Gud i sin nåde 
udruster nogle af os med, fremfor 
at have disse tjenester i en fast 
kirke-struktur. 

Vi har set, at vi ikke alene 
og hver for sig kan skabe gen-
nembrud, men ved at anerkende 
hinanden sker der meget mere.

Hos os er det meget almin-
deligt, at man flyver på kryds 
og tværs for at hjælpe hinanden 
med de gaver, som den enkelte 
har fået - fx ledelse eller profetisk 
gave, siger Steve Graham.

Steve Graham er en af de mange internationale undervisere, 
som hvert år kommer til Kolding Internationale Højskole for at 
undervise. 

KIH i 
avisen
Den store 
regionsavis 
Jydske-
Vestkysten 
bringer 
portrætter 
af en række 
højskoler. 
Her fortæller 
avisen på 
tre sider om 
Kolding In-
ternationale 
Højskole, – 
og overskrif-
ten efterla-
der ikke tvivl 
om, hvad det 
handler om. 
Og artiklen 
er i øvrigt 
sober og 
positiv.

Om en uge afgøres det, hvem der bliver Frankrigs nye præsi-
dent. Det er et valg, hvis udfald mange andre end franskmæn-
dene selv er stærkt optaget af, for den, som vinder magten i 
Frankrig, kommer til at bestemme Europas - og ikke mindst 
EU’s - fremtid. 

Efter den første runde af valget står nu den midtersøgende Em-
manuel Macron overfor den konservative nationalistiske Marine Le 
Pen. Ifølge meningsmålingerne står Macron med sine 61 procent 
til at vinde over Le Pen, der indtil videre må nøjes med 39 procent 
af franskmændenes stemmer. 

Det betyder ikke, at valget af afgjort. Under første runde var 
der tæt løb mellem de to spidskandidater. Macron opnåede 23,8 
procent af stemmerne og Le Pen 21,5 procent. Spørgsmålet er nu, 
hvor de vælgere, der havde Fillon og Melenchon som favoritter, vil 
sætte deres kryds i anden runde. Mange af Melenchon’s (der fi k 
hele 19,6 procent) vælgere forventes ikke at gå i stemmeboksen 
i anden omgang. Fillons vælgerne, der udgør 19,6 procent, kan 
svinge til begge sider. 

Men selvom Le Pen skulle gå hen og vinde valget med en kneben 
sejr, vil hun med al sandsynlighed ikke få lov til at føre sin politik 
ud i livet, og hendes valgløfter får derfor heller ingen realpolitisk 
betydning. Hun vil hurtigt - ligesom den amerikanske præsident 
Trump - blive tæmmet af sine politisk korrekte modstandere. Medi-
erne vil køre hårdt på hende og fi nde kompromitterende sager frem, 
indtil hun underkaster sig den politisk korrekte magtstruktur, som er 
usynlig for vælgerne. Demokratiske valg i Vesten har efterhånden 
udviklet sig til en cirkusforestilling, der blot skal opretholde illusionen 
om folkestyre. Vores styreform blevet til en form for oligarki under 
dække af demokrati, hvor vi ikke kender identiteten på dem, der 
reelt set har magten.

De nationalistiske højrepartier har samtidigt den akilleshæl, at 
de ikke er funderet i en kristen moral og tradition. De nævner nok 
Europas kristne arv i fl æng som en slags skjold imod islam, men 
det er ikke en integreret tro, der har betydning for deres øvrige 
politik. I stedet dyrker man nationalstaten som en afgud, hvilket 
indebærer en risiko for ekstremisme, som så igen avler mere eks-
tremisme blandt islamisterne. Det er kun en levende kristen tro, 
som kan afbalancere de forskelige former for ekstremisme, som 
er under udvikling i Europa. Og den mangler begge kandidater til 
valget i Frankrig desværre.

Demokratiske valg 
er blevet en 
cirkusforestilling

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvor-
dan et menneske kan blive 
sat fri fra syndens magt, og 
hvordan man kan blive sat fri 
fra onde ånder.
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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

Efter 53 år med bøger stopper 
”Bog-Svend”, så snart han har 
fået afhændet sit antikvariat.

Svend Jensen fra Ikast Kristne 
Antikvariat var i 35 år bogtrykker 
og har de seneste 18 år været 
antikvar-boghandler med spe-
ciale i kirkelige bøger.

De ca. 10.000 bøger, som står 

organiseret i Svends tidligere 
bogtrykkeri, er primært kristne 
bøger, hentet fra præsters bib-
lioteker og genbrugsbutikker. Så 
der er rigtig mange utraditionelle 
bøger, som i de rigtige hænder 
repræsenterer en stor værdi, 
fortæller Svend Jensen.

BogSvend - som han kaldes - 
kan fx fortælle om dengang, da  

han solgte Kierkegaards samlede 
værker fra 1920 til et universitet 
i Sydkorea, og da Mormonerne 
i Utah købte en udgave af Det 
Nye Testamente illustreret af 
Carl Block.

Nu leder Svend Jensen efter 
en person, eller en genbrugs-
butik, som har lyst til at over-
tage antikvariatet – som er en 

overskudsforretning, der kan 
erhverves billigt. Men den kræver 
en del plads. For øjeblikket er der 
ca. 140 kvadratmeter bøger på 
hylderne.

Svend har nemlig fået en ny-
bygget lejlighed, som står færdig 
til sommer. 

Jan/Henri.

Bog-
Svend 
sælger
kristent
boglager
Ikast Kristne 
Antikvariat er til salg.

Aarhus får verdens
første højskole for børn
Jacob Solsø Holm er fra april ansat som 
forstander for verdens første børnehøjskole, 
som indvies på Nørre Alle 44 i Aarhus til 
efteråret.

Det er den kirkelige børne- og ungdoms-
bevægelse KFUM og KFUK, der står bag 
projektet, og organisationens bygningsfond SI 
har købt et hus på den centrale adresse i byen.

Idéen opstod på et stormøde i 2014, hvor der 
blev vedtaget en femårsplan for oprettelse af et aktivitetshus for 
børn i KFUM og KFUK´s distrikt Aarhus. Baggrunden er ønsket 
om fl ere kirkelige børneaktiviteter i byen.

Aarhus Børnehøjskole vil bl.a. tilbyde kreative kurser og andre 
aktiviteter indenfor religion, videnskab, samfund, teater, kunst, 
musik og mad – samt masser af godt fælleskab.

”Vi skaber sammen et frirum med plads til nysgerrighed over 
hvad det vil sige at være menneske skabt i verden – hver for sig og 
sammen med andre”, lyder det fra Aarhus Børnehøjskole.

Huset på Nørre Allé kommer foruden børnehøjskolen til at 
rumme et bofællesskab for engagerede frivillige i KFUM og KFUK. 
Børnehøjskolen vil i høj grad blive drevet i kraft af frivilliges indsats.

Jacob Solsø Holm er 31 år, far til to og tidligere højskolelærer. 
Han har været leder af teenfestivalen Wonderful Days. 

Steen

Jacob Solsø 
Holm bliver 
forstander.

Af Steen Jensen

Det er et historisk bispevalg, 
der nu er gået i gang på Lol-
land-Falster, fordi valget af ny 
biskop for første gang sker ved 
afstemning på internettet.

De 450 stemmeberettigede 
præster og menighedsråds-
medlemmer i stiftet kan frem 
til midten af maj afgive deres 
stemme digitalt. Hvis ingen af de 
fi re kandidater opnår 50 procent 
af stemmerne, skal de ud i en 
anden runde, der så afsluttes 
med optælling af stemmerne 
den 22. juni.

Biskop Steen Skovsgaard træ-
der tilbage efter 12 år i embedet 
og fl ytter tilbage til Aarhus, og 
hans afl øser kommer til at ad-
ministrere landets mindste stift 
med fi re provstier og 104 sogne. 

De fi re kandidater, der kæm-

per om at skulle afl øse Skovs-
gaard den 1. september, er 
følgende:

Marianne Gaarden, Michael 
Fagerlund, Christina Rygaard 
Kristiansen og Poul Joachim 
Stender.

Morten Olsen-anbefaling
Bedst kendt i den bredde 

offentlighed er 60-årige Poul 
Joachim Stender, der foruden 
at være præst i Kirke Saaby på 
Midtsjælland også er samfunds-
debattør og forfatter til fl ere bø-
ger. Han fi k forleden opbakning 
fra en lidt uventet kant, da tidli-
gere træner for fodboldlandshol-
det, Morten Olsen, i et læserbrev 
i Lolland-Falster Folketidende 
kom med en utvetydig opfordring: 
”Stem på Stender!”.

Poul Joachim Stender var 
også kandidat ved bispevalget 
i 2008 i Roskilde Stift, hvor han 

i anden runde tabte til Peter 
Fischer-Møller.

Lokalt er 63-årige Michael 
Fagerlund dog også kendt, idet 
han er provst i Falster Provsti. 
Han vil som biskop bl.a. arbejde 
for afbureaukratisering i menig-
hedsrådene.

Også 50-årige Christina Ry-
gaard Kristiansen har sit daglige 
virke i stiftet, som sognepræst i 
Tingsted på Falster. Hun ønsker 
bl.a. en opprioritering af det dia-
konale arbejde i kirken.

Den fjerde kandidat, 53-årige 
Marianne Gaarden, er teologisk 
konsulent i Helsingør Stift. Hun vil 
bl.a. styrke og udbygge kirkens 
diakoni.

Biskop Steen Skovsgaard 
holder sin afskedsgudstjeneste 
i forbindelse med den årlige 
landemodegudstjeneste i Maribo 
Domkirke onsdag den 14. juni. 

Michael Fagerlund  - bispe-
kandidat.

Christina Rygaard Christian-
sen - bispekandidat.

Marianne Gaarden - bispe-
kandidat.

Poul Joachim Stender - bispe-
kandidat.

Fire bispekandidater klar
til valg på Lolland-Falster
Hvem der skal afl øse Steen Skovsgaard afgøres for første gang ved digital afstemning.

Kristent Ashram i Virksund
Det årlige retrætestævne i Kristent Ashram fi nder sted i 
dagene 15. til 18. maj på kursuscentret Virksund ved Skive.

Gæstetaler er Stig Christensen, tidl. sognepræst ved Sct. Marie 
Kirke i Sønderborg. Han er kendt som en af foregangsmændene i 
karismatisk fornyelse og Oase-bevægelsen. Han vil bl.a. tale om 
”Historiens Gud. Israel og tidens tegn” og ”Helligåndens liv og ga-
ver”. Stævnet ledes af pastor Ove Sørensen fra Betlehemskirken 
(metodistkirken) i Aarhus. Dagene byder på tid til stilhed, efter-
tanke, samtale, bedegrupper, forbønsgudstjeneste, vidnesbyrd, 
lovsang og bibelundervisning.

Den tværkirkelige Kristent Ashram-bevægelse blev i 1966 in-
troduceret i Danmark. Bevægelsen var skabt af den legendariske 
metodistmissionær Eli Stanley Jones, der i mange år missionerede 
i Indien og er blevet kaldt ”Indiens svar på Billy Graham”.

Steen
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Sundhedspersonale
må stadig bære kors
Sygeplejersker, læger og andre ansatte på sygehusene i Re-
gion Syddanmark må fortsat bære et kors om halsen eller et 
tørklæde på hovedet, når de er på arbejde. 

Det stod mandag aften klart efter regionsrådets møde.
Liberal Alliance og Nye Borgerlige i regionsrådet havde ellers 

stillet forslag om et forbud, men det faldt altså ikke i god jord i rådet. 
Rådets formand Stephanie Lose (V) spurgte, hvad der så skulle 

ske med julepynten og Luciaoptogene på afdelingerne, mens 
næstformand Poul-Erik Svendsen (Soc.dem.) kaldte forslaget for 
”tåbeligt”.

Flere i rådet gav udtryk for, at der var tale om et ikke-problem.
”Lad os da tage os af en reel problemstilling i stedet for at fi nde 

på én”, pointerede Lasse Krull (Kons.).
Steen



Udfordringen hjælper kristne i Afrika med at vise 
Jesus-fi lm, oprette og drive radioer og udsende 
programmer, der skaber oplysning og formidler 
kristen tro - også i muslimske områder.

GAVER med skatte-fradrag kan indbetales til 
Missionsfonden - skriv: ’5984 Radio-mission i 
Afrika’ på giro (+01) 613-9450 - eller via netbank 
- konto nr. 9570 0006 139450.
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11 Jesus fortsatte: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde 
vover sit liv for at redde fårene. 12-13 Men en, som er ansat 
til at vogte får, og altså ikke er fårenes ejer, han er ligeglad 
med, hvordan det går med fårene, for han tænker kun på at 
hytte sit eget skind. Når han ser ulven nærme sig, lader han 
fårene i stikken og fl ygter. Så går ulven til angreb og spreder 
fårene for alle vinde. 14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender 
mine får, og de kender mig, 15 ligesom Faderen kender mig, 
og jeg kender ham. Og jeg vil ofre mit liv for at redde fårene. 
16 Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne fold. Dem 
skal jeg også være hyrde for, og de vil adlyde mig. Alle fårene 
skal samles, så der bliver én hjord og én hyrde. 

Søndagens tekst: Joh. 10, 11-16 
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Tolstojs
bekendelser
Den store russiske forfatter Lev Tolstoj skrev nogle verdens-
berømte romaner allerede som ung: ”Krig og Fred” og ”Anna 
Karenina”. Han var anerkendt i den intellektuelle elite. Rig og 
berømt, og ejede et enormt gods. Men midt i sin store succes 
spurgte han: Er der en mening med vores liv?

Tolstoj var vokset op med masser af religion. Men han måtte 
bare erkende, at det for ham kun var ritualer, og at han egentlig 
ikke troede på eller levede efter troen. Og han bemærkede, at 
selv de troende i hans rige omgangskreds havde de samme 
fornøjelser og synder, som alle andre.

I de kommende år forsøgte han at fi nde videnskabens svar 
på meningen med livet. Men han opdagede, at den kun havde 
svar på de enkelte fagområder. Resten var blot teorier og snak, 
når man bevægede sig udenfor sit fag-område.

Tolstoj var også skuffet over den tids forfattere og fi losof-
fer. De troede selv, at de skulle lede befolkningen med deres 
radikale skrifter og deres opgør med de gamle normer. Men 
når han gik dem på klingen, kunne ingen give ham en mening 
med livet. Og moralen og etikken var heller ikke højere her.

Tolstoj begyndte at tænke som den rige og mægtige kong 
Salomon, der i prædikerens bog siger de berømte ord: 

”Endeløs tomhed. Alt er tomhed.” 
Tolstoj så ikke andre udveje end at begå selvmord, men 

havde ikke modet eller anledningen til det.

I sin søgen blev han inspireret af den jævne befolkning, der 
i modsætning til eliten var troende og ikke så forvirret. 

Tolstoj frigav sine fæstebønder, og han arbejde selv sam-
men med bønderne i marken og oplevede deres enkle, men 
meningsfyldte liv. For de troede og levede dengang efter 
kristendommens mening og normer.

Ganske vist var der mange dogmer og ritualer, han ikke 
forstod, men han overgav sig i tro. Og straks mærkede 
han, at glæden ved livet kom tilbage. 

Sådan er det også i dag. Videnskab, fi losoffer og 
politikere kan ikke give os meningen med livet. Men 
når vi tager springet og tror, oplever vi, at kristen-
dommen er sand og fuld af liv og glæde. 

Kristeligt Dagblads forlag har 
netop genudgivet Tolstojs ”Beken-

delser”. 130 sider, 199,95 kr.

”Kan du ikke lige fodre få-
rene?” Spørgsmålet kom fra 
bondemanden på den gård i 
Nebraska i USA, hvor jeg boede 
et år af mit liv som udvekslings-
student, for efterhånden mange 
år siden. 

”Jo, selvfølgelig kan jeg det”, 
svarede jeg, selvom jeg havde 
boet i København hele mit liv, 
og min eneste erfaring med at 
fodre dyr var fra dengang, min 
undulat slap ud af sit bur og blev 
ædt af en kat. 

Så uden at tøve gik jeg 
ned og kørte en vogn fyldt 
med foder ind t i l  fårene.
Efter et stykke tid opdagede 
jeg til min gru, at jeg havde haft 
så travlt, at jeg havde glemt at 
lukke lågen ind til indhegnin-
gen. Det havde et par af fårene 
opdaget og var bevæget sig 
ud af indhegningen og hen 
imod et par træer i nærheden.  

Jeg besluttede mig straks for 
at gøre skaden god igen ved 
at hente de vildfarne får. Men 
mens jeg var på vej mod lågen, 
blev jeg overhalet af fl ere får, 
der løb ud af indhegningen for at 
slutte sig til deres kammerater. 
Så der stod jeg pludselig, uden 
for indhegningen, med en stor 
fl ok larmende og forvirrede får, 
der ikke havde den fjerneste 
intention om, at gå ind igen. 
Heller ikke selvom jeg prøvede, 
at skubbe, mase, og til sidst tig-

gede dem om, at gå ind. 
Men så var det, at bondeman-

den kom ud, gik hen til fårene og 
kaldte på dem med en kærlig, 
men fast stemme, så de alle 
hurtigt fulgte efter ham ind igen. 
Eller det vil sige næsten alle, for 
et af fårene havde som det ene-
ste bevæget sig forbi træerne 
og ud på en af de majsmarker, 
der omgav gården, og hvor 
majsplanterne nu stod så højt, 
at det stakkels får ikke kunne 
se og kun svagt kunne høre 
bondemandens stemme. Bange 
udstødte det et højlydt ”mæh”, 

og bondemanden gik straks 
hen, kaldte stille på fåret, førte 
det ud fra majsmarken og ind i 
indhegningen til de andre får.

At kende hyrdens stemme
I teksten læser vi netop om 

Jesus som den gode hyrde, 
og vi læser om får, der hører 
hyrdens stemme og følger ef-
ter ham, fordi de kender ham. 
Fårene på gården i Nebraska 
kendte bondemanden, fordi 
han hver dag, år efter år, havde 
taget sig af dem. Han havde 
sørget for mad til dem, talt med 
dem, hjulpet dem, når de var 
syge, set til dem, når de var 
bange. De vidste, at han havde 
omsorg for dem og ville dem det 
godt, og fulgte derfor med ham.

For disciplene var der også 
noget genkendeligt ved Jesu 
ord, for som Peter tidligere 
sagde, da Jesus spurgte sine 
disciple, om også de ville for-
lade ham: ”Herre, hvem skal 
vi gå til? Du har det evige livs 
ord”(Johannes 6:68). 

De kendte Jesu ord, ikke 
som menneskelige ord alene, 
men som Guds egne ord, ord 
der havde lydt fra skabervær-

kets begyndelse, havde talt 
til dem ved oplæsningerne 
i synagogen og nu stod hos 
dem, så Johannes senere 
måtte beskrive det således 
”Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os” (Johannes 1:14).

Den sande hyrde gav sit liv
Bondemanden på gården 

i Nebraska endte aldrig med 
at måtte give sit liv for fårene, 
selvom han nok havde gjort det. 
Men i påskeberetningen læser 
vi, at det netop var, hvad den 
sande hyrde  endte med at 
gøre, og at det netop er derfor, 
at han kan blive vores hyrde, 
at vi kan høre hans stemme 
og følge efter ham, også når 
vi som ensomme får på majs-
marken er så langt væk, at vi 
end ikke kan se hyrden mere. 

Hører du hyrdens kald i dit liv 
lige nu? Ser du hans omsorg 
og hans kærlighed til dig? El-
ler står du som det ene får på 
majsmarken, skræmt, forvirret 
og uden blik for, hvor hyrden 
er? Så kald på ham, vent i tillid 
til at han hører dig og kommer 
til dig, og følg så med ham hjem. 

Den gode hyrde
kalder på dig
- også når du ikke kan se ham.

Står du som det ene får på majsmarken, skræmt, forvirret og uden blik for hvor hyrden er? Så kald 
på ham.
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Af Louis Bülow

Grethe Bartram forrådte 
familie, nære venner og bekendte
Den 5. maj kan vi fejre 72-året for Danmarks befrielse efter fem års tysk besættelse under Anden Verdenskrig. 
Ugens kronik fortæller historien om Danmarks værste stikker Grethe Bartram, som for nylig døde i Sverige, 92 år gammel.

For tre måneder siden fandt 
det endelige kapitel om Ges-
tapos berygtede storstikker 
under besættelsen Grethe 
Bartram sin afslutning, da 
hun  stille sov ind på pleje-
hjemmet i den lille, sydsven-
ske landsby Vessigebro, 92 
år gammel.

Igennem 60 år levede hun 
under navnet Maren Margrethe 
Thomsen et stille liv i det idyl-
liske landsbysamfund i Halland, 
efter at hun i 1956 fl yttede fra 
Danmark til det sydlige Sverige.

Der fi ndes umiddelbart kun 
sparsomme oplysninger om 
hendes livslange tilværelse 
i Sverige: hun talte flydende 
svensk med dansk accent, var 
meget velhavende og havde 
siden tresserne haft svensk 
statsborgerskab. Uden de store 
armbevægelser fi k hun igen-
nem årene skabt et mindre 
lokalt erhvervseventyr i det 
sydsvenske.

Maren Margrethe Thomsen 
etablerede tilbage i halvtred-
serne sammen med en nær 
veninde en blomstrende han-
delsvirksomhed og sad helt 
frem til 2011 i bestyrelsen for 
Vebro Industriaktiebolag, som 
ejer og forvalter værdipapirer 
og driver handel med energi, 
elkraft og sportsartikler – ifølge 
Wikipedia ”en af branchens 
mest anerkendte.”

Men bag hendes tilforladelige 
facade med det sirligt opsatte 
hår og de store, guldindfattede 
briller tonede en dyster fortid 
frem – så grufuld og skræm-
mende, at den næsten trodsede 
enhver beskrivelse. Hendes 
skæbne var beretningen om 
besættelsestidens værste stik-
ker Grethe Bartram, der uden 
skrupler trådte i tysk tjeneste. 
En af Gestapos mest effektive 
håndlangere, der fi k op mod 70 
ofre på samvittigheden.

Selv syv årtier efter befriel-
sen kunne den purunge pige 
fra dengang give anledning til 
massiv presseomtale og trække 
store overskrifter i landets avi-
ser og medier. Igennem alle 
disse år havde hendes drama-
tiske skæbne og livshistorie 
trukket spor i vor nationale 
historieskrivning og kollektive 

erindring om besættelsen.
Lad os skrue tiden tilbage til 

aftenen den 4. maj 1945, hvor 
frihedsbudskabet nåede til 
Danmark gennem det danske 
nyhedsprogram på radio BBC. 
Hele landet var en sydende 
heksekedel, en eksplosion af 
glæde og begejstring. De for-
hadte mørklægningsgardiner 
blev fl ået ned, tændte stearinlys 
sat i vinduerne, man samledes 
spontant i gaderne, jublede, 
græd og sang nationalsange til 
langt ud på natten.

Allerede samme aften satte 
modstandsbevægelsen over 
hele landet jagten ind på Ges-
tapos stikkere, håndlangere 
og værnemagere. Den mest 
eftersøgte af dem alle var netop 
Grethe Bartram fra Aarhus, der 
uden skrupler havde stukket 
modstandsfolk, familiemed-
lemmer og gamle venner til 
tyskerne. Mange blev smidt i 
en fængselscelle og udsat for 
skånselsløs tortur, 33 af dem 
blev deporteret til kz-lejre sydpå 
– alle ødelagte på liv og sjæl.

9 vendte aldrig tilbage …

Grethe Bartram blev født i 
Klostergade i Aarhus som Ma-
ren Margrethe Bartram. Efter-
navnet Thomsen har hun taget 
efter sin mand Frode Thomsen, 
som hun stak til Gestapo under 
den tyske besættelse. Mærket 

på liv og sjæl begik han senere 
selvmord.

Blandt Grethe Bartrams ofre 
kan nævnes hendes 21-årige 
storebror Kristian Bartram, li-
gesom hun angav sin nære ven 
Otto Christensen til tyskerne. 
Otto havde kort forinden taget 
hendes lille søn Benny i pleje, 
men hun viste ingen nåde – 
han blev taget af Gestapo den 
6. juni 1944. Han blev udsat 
for ubeskrivelig tortur på loftet 
på Aarhus Universitet og for-
søgte senere at tage sit eget liv 
i fængslet.

En hel Aarhus-familie blev 
ofre for Grethe Bartrams stik-
kervirksomhed den selvsamme 
6. juni. Kunstmaleren og mod-
standsmanden Thorvald Han-
sen blev taget af tyskerne og 
deporteret til Neuengamme, 
hvor han døde i februar 1945. 
Hans to sønner Preben Holm 
Hansen, 19 år, og Ib Holm Han-
sen, 16 år, blev også stukket af 
Grethe Bartram. De havnede 
begge i KZ-lejre – kun Preben 
overlevede.

Også den unge modstands-
mand Steen Lykkeberg blev 
forrådt af Grethe Bartram og 
taget af Gestapo i juli 1944 foran 
Domkirken i Aarhus. Han blev 
senere deporteret til KZ Neuen-
gamme sammen med netop Ib 
Holm Hansen og var hos ham, 

da han bukkede under i marts 
1945 kun en måned efter sin 
17-års fødselsdag.

I sine erindringer beskrev 
Steen Lykkeberg senere Ibs 
sidste dage: ”I køjen ved siden 
af mig lå Ib. Hans dage var talte, 
hans krop var befængt med sto-
re fl egmonesår, så store, at man 
kunne putte en knyttet næve 
deri. Selv i dette helvede, hvor 
enhver var sig selv nok, var jeg 
rørt over hans skæbne og den 
måde, han mødte døden på. 
Han led frygteligt, men aldrig 
hørte jeg et beklagende ord …”

Trods sin unge alder var Ib 
Holm Hansen et gudsbenådet 
kunstnerisk talent, der allerede 
som 14-årig debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling 
som den yngste nogensinde 
og to gange havde haft værker 
med på efterårsudstillingen Den 
Frie. Med Steen Lykkebergs 
ord: ”Her lå han, allerede en 
anerkendt kunstner som 16-årig 
…” Det sidste, han så af Ib, var 
hans hoved, der knaldede hårdt 
mod stengulvet, da han i be-
nene blev slæbt ud af barakken.

I de hektiske befrielsesdage i 
maj 1945 søgte Grethe Bartram 
tilfl ugt hos Gestapo i Esbjerg, 
men da tyskernes hovedkvarter 
var blevet sprængt i luften, lånte 
hun i desperation en cykel og 
tog videre til Kolding for at søge 
beskyttelse dèr. Hun havde 
planer om at slippe med et skib 

til Tyskland forklædt som Røde 
Kors-sygeplejerske, men også 
i Kolding var de fl este tyskere 
forduftet.

Hun cyklede videre til Brej-
ning tæt ved Fredericia for at 
søge skjul hos sin kærestes 
forældre, men om morgenen 
den 10. maj 1945 havde en lokal 
modstandsgruppe held til at 
overrumple den sovende Gre-
the Bartram. Under hovedpuden 
lå hendes skarpladte pistol.

Under retsopgøret blev Gre-
the Bartram den 29. oktober 
1946 dømt til døden ved Aarhus 
Kriminalret, en dom der senere 
blev stadfæstet ved Landsret og 
Højesteret. Højesteretsdommen 
gengiver Retslægerådets er-
klæring, der fastslår, at hun var 
”en amoralsk, selvhævdende 
psykopat med en vis følel-
seskulde og med mytomane 
tilbøjeligheder.”

Men hun undgik at blive 
henrettet, fordi Justitsmini-
steriet principielt ikke mente, 
man kunne henrette kvinder. 
Forvandlingen af dødsdommen 
til livsvarigt fængsel afstedkom 
en heftig offentlig debat, og 
41 af Grethe Bartrams ofre og 
deres pårørende appellerede 
i et åbent brev til regering og 
Folketing:

 ”Den sum af lidelser, det 
hav af taarer, som enker og fa-
derløse har grædt – og græder 

endnu – kan ikke maales, de 
lidelser, som kz-fanger var ude 
for, til de blev indhentet af døden 
eller mærket for livet kom hjem, 
kan ikke loddes. Ingen enkelt 
stikker i dette land har været 
skyld i saa meget sorg og saa 
mange lidelser som Grethe 
Bartram ...”

Næsten på 10-årsdagen for 
den første dødsdom – den 26. 
oktober 1956 - blev Grethe 
Bartram i al stilhed benådet 
og løsladt fra kvindefængslet 
i Horserød. Hun rejste til Sve-
rige, hvor hun slog sig ned i 
landsbyen Vessigebro for at 
påbegynde et helt nyt liv.

At man i årevis i modstands-
kredse alvorligt overvejede at 
gøre op med Grethe Bartram, 
fremgår af historikeren Henrik 
Skov Kristensens bog Grethe 
Bartram - Fra kommunist til 
Gestapoagent. Modstandsman-
den ”Frode Laursen”, der var 
med i en likvideringsgruppe i 
Aarhus, sagde det lige ud: ”I 
tiden efter hendes løsladelse – 
den var ikke omtalt i medierne 
– forsøgte man at oprette en 
gruppe til at henrette Grethe 
Bartram i Sverige, vi kendte 
hendes nye identitet.”  

I årenes løb er det lykkedes 
fl ere journalister og forfattere at 
fi nde frem til Grethe Bartram, og 
de er efterfølgende blevet invite-
ret indenfor til hyggesnak, kaffe 
og konditorkage i stuehuset, 
hvor små tegninger og nipsting 
prydede væggene.

Helt tilbage i 1976 kunne Erik 
Haast som måske den første 
afsløre hendes tilholdssted, og 
han beskrev senere sit møde 
med hende:

”20 års livsløgne falder sam-
men som et korthus dér på 
gårdspladsen i den lille svenske 
landsby, hvor hun har holdt 
sig skjult siden løsladelsen fra 
Horserød Kvindefængsel … 
Det er ikke mig, hun ser foran 
sig. Det er fortidens uhyggelige 
spøgelse …”

Grethe Bartram var 17 år gammel, da Danmark blev besat under 
Anden Verdenskrig. Samme år blev hun gift med Frode Thomsen, som 
hun senere stak til Gestapo. 

Justitsministeriet valgte at omstøde Grethe Bertrams dødsdom til livs-
varigt fængsel, da man af principielle årsager ikke henrettede kvinder. 

Freelance skribent
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive og stille mig spørgsmål. Der bliver bedt for alle brevemner. 
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk
Se mere om overnaturlig helbredelse på udfordringen.dk/har-du-brug-for-forbon

Bemærk: Fra mandag d.13. marts indtil mandag d.1. maj 
kan breve angående salveduge ikke besvares. Derefter 
fortsætter tjenesten med salveduge som hidtil.

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Da jeg som dreng lå alvor-

ligt syg, fi k jeg af nogle læger 
at vide, at jeg skulle dø om 
kort tid. De gav mig højst et 
år at leve i. 

De anbefalede mig også 
ikke at søge hjælp andre 
steder. Det kunne ødelægge 
min livskvalitet i den sidste 
tid, jeg havde at leve i, sagde 
lægerne.

Jeg besluttede så at tage 
mit eget liv, og under dette 
selvmord åbenbarede Jesus 
sig for mig. Jeg så ham på 
vej til Golgata bærende på 

sit kors. Det gav mig tro på, at 
Jesus var og er vores frelser. 
Cirka 4 måneder efter i bøn 
hver dag kunne jeg rejse mig 
og har ikke været på hospital 
i fl ere år.

Men, Orla Lindskov, hvor 
har jeg alligevel ofte været 
syg og søgt forbøn og ikke 
forstået, at jeg skulle være 
syg, især ikke, når jeg blev 
rask ved et mirakel i forbindel-
se med mit selvmordsforsøg.

Det er mærkeligt, når vi 
læser om Jesus, at han fi k 
de blinde til at se, de døve til 
at høre, de lamme til at gå, 

og at han også rensede de 
spedalske. Og da der samti-
dig i Bibelen står, at Jesus er 
den samme i dag, så tror vi 
jo, at alle skal være raske, for 
der står jo et sted, at Jesus 
helbredte alle.

Der står dog et sted i det 
nye Testamente, at discip-
lene spørger Jesus, hvorfor 
de ikke kunne helbrede den 
månesyge dreng. De havde 
jo forsøgt på det. Men det 
mislykkedes.

Jesus svarer dem, at det er 
deres tro, der ikke er stor nok. 
Derefter vejleder han dem og 

giver dem et godt råd. Det læ-
ser vi i ( Matthæus-evangeliet 
kap. 17, v. 14-21 ): Rådet, han 
giver disciplene, hedder bøn 
og faste.

Det vrimler med lægedom 
i Bibelen. Derfor er det også 
ufatteligt, at jeg og mange 
andre skal lide og have så 
meget sygdom at kæmpe 
med.

Er det på grund af vantro, 
at jeg har måttet kæmpe så 
meget med sygdom hele 
livet?

Venlig hilsen fra
           B.S.

Kære B. S.
Dit brev giver stof til eftertanke. 

Især din beskrivelse af, hvordan 
Jesus under dit selvmordsforsøg 
viste sig for dig bærende sit kors. 
Det gav dig tro på, at Jesus var og 
er vores frelser.

Det giver sandelig også stof til 
eftertanke, at du efter bøn hver 
dag i fi re måneder kunne rejse dig 
fra dit sygeleje. Det taler til os om 
vigtigheden af udholdende bøn.

Du nævner også, at du alligevel 
ofte har været syg og søgt forbøn. 
Men der er tilsyneladende ikke 
sket noget. 

Det er svært for dig at forstå, 
især på baggrund af, at du ople-
vede at blive rask ved et mirakel 
i forbindelse med dit selvmords-
forsøg. 

Også når du læser i evan-
gelierne, at Jesus helbredte al 
slags svaghed og sygdom, og 
du desuden læser, at Jesus er 

den samme i dag. Det skulle jo 
for os betyde, at han ville gøre de 
samme ting hos de syge og de 
svage i dag. 

I sammenhæng hermed er 
det dog vigtigt at huske på, hvad 
Jesus siger til disciplene i Johan-
nes-evangeliet kap. 14, vers 12: 
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Den, der tror på mig, han skal 
også gøre de gerninger, jeg gør, 
ja, gøre større gerninger end dem, 
for jeg går til Faderen;”

Med disse ord overlader Jesus 
sin mirakel-tjeneste til disciplene. 
Det vil sige til menigheden, og der 
fi ndes den tjeneste den dag i dag. 

Det betyder, at mirakel-tjene-
sten ligger hos dig og mig. Det 
betyder også, at den ligger hos 
alle, der tror på Jesu ord. 

Det er nemlig ikke Jesu læge-
dom, der mangler her på jorden, 
for som du skriver: ”Det vrimler 
med lægedom i Bibelen.”

Lad mig slutte med at referere 
noget meget vigtigt, du skriver i 
sammenhæng med disciplenes 

forsøg på mirakeltjeneste:
”Der står dog et sted i det nye 

Testamente, at disciplene spørger 

Jesus, hvorfor de ikke kunne hel-
brede den månesyge dreng. De 
havde jo forsøgt på det. Men det 

mislykkedes. Jesus svarer dem, 
at det er deres tro, der ikke er stor 
nok. Derefter vejleder han dem og 
giver dem et godt råd. Det læser 
vi i ( Matthæus-evangeliet kap. 
17, v. 14-21 ): Rådet, han giver 
disciplene, hedder bøn og faste.”

Hvad betyder det?
Det betyder, at det, der havde 

ramt den månesyge dreng (vel nok 
epileptiske dreng), var så hårdt og 
ondt, at det kun kunne helbredes, 
uddrives ved bøn og faste.

Sådan er den virkelighed, vi 
som kristne lever i nu. Måske mere 
end nogensinde. 

Mange hårde og onde ting 
angriber mennesker. Også kristne 
angribes. Bøn udretter meget. 
Men der fi ndes altså sygdomme, 
fysiske såvel som psykiske, hvor 
bøn alene ikke er nok. Her hed-
der kaldet til os fra Guds ord: bøn 
og faste.

Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Med taknemmelighed og i tillid 

til Guds lægende almagtskraft 
skriver vi til dig endnu engang om 
forbøn igennem din salvedugs-
tjeneste.

Hjertelig tak for alle de gange, 
hvor vi har oplevet lægedom gen-
nem din enestående tjeneste. 

Ligeledes tak for dine fi ne, tros-
styrkende indlæg i din Brevkasse. 
Emnerne er så aktuelle, så vi kan 

genfi nde os selv i mange af de 
spørgsmål, du får. Vi får hjælp 
gennem dine omhyggelige og 
forløsende svar.

Tak for din sidste forbøn for os. 
Min mand mærker ikke mere til 
sine sten. Han mærker ikke mere 
til sine blære - og nyresten. Han 
har ingen smerter og ingen angst 
mere.

Imidlertid er der dukket to nye 
prøvelser op i hans liv. Hans syn 

og hans hørelse er blevet meget 
svækket. Rent lægeligt er der ikke 
stillet os ret meget i udsigt. Derfor 
skriver vi nu til dig i håb om, at vi 
kan få hjælp ad denne vej, som vi 
jo har oplevet det før.

Vi takker endnu engang for alt 
godt fra dig gennem tiden.

Kærlig hilsen fra
De to, som du har hjulpet 

Kære Orla Lindskov
Her på plejehjemmet, hvor jeg 

bor, er der en gammel dame i 
halvfemserne, som har det rigtigt 
skidt. Hun døjer skrækkeligt med 
ryggen og også med vejrtræk-
ningen. Jeg ville være meget 
taknemmelig, hvis du ville sende 
en salvedug, som hun kunne 
lægge på sin ryg.

Tak for alle de gange, du har 
hjulpet mig med forbøn og sal-
veduge. Hjertelig tak for det, min 
gode ven!

Venlig hilsen J.

Hvorfor har jeg måttet kæmpe med sygdom?

Rådet til os mod sygdom er bøn og faste

Tak endnu engang for alt godt fra dig gennem tiden

Der fi ndes sygdomme, fysiske såvel som psykiske, hvor bøn alene ikke er nok. Her hedder 
kaldet til os fra Guds ord: bøn og faste.

Jeg besluttede så at 
tage mit eget liv, og 
under dette selvmord 
åbenbarede Jesus sig 
for mig. Jeg så ham på 
vej til Golgata bærende 
på sit kors.
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Århus er valgt som Europæisk 
Kultur-hovedstad i 2017, men 
Gud kalder os højere op og vil 
koble os på himlen, for at bane 
vej for “HIMLENS KULTUR”. 

Det skriver Bedehus Danmark 
i en invitation til “bøn for byerne”-
en inspirationsdag på Store 
Bededag 2017 i Århus.

Kultur er et af de 7 defi nerede 
indfl ydelses-områder i samfun-
det, som påvirker menneskers 

sind og tanker. Derfor er det 
vigtigt også at bede ind i kulturen.

- Kom og vær med d. 12 maj! 
Bliv udfordret og inspireret til en 
særlig indsats i bøn for Danmark, 
opfordrer Bedehus Danmark.

- Se Guds rige komme i kraft 
med forvandling ind i samfundet, 
se mennesker vende om, fra 
mørke til lys, fra Satans magt 
til Guds.

For undervisning og inspi-
ration står Bent Christiansen, 

Peter Tinggaard, Rakul Kristian-
sen, samt lovsangsleder Hanne 
Christiansen. 

Det foregår i Citykirken, Vi-
borgvej 173, Århus, fra 10-17, 
med morgenmad fra kl. 9:30. 

Selve seminaret er gratis, men 
det er muligt at give en gave.

Prisen for forplejning hele 
dagen er 100 kr. (tilmelding skal 
ske senest. d. 6 maj til Rakul 
Kristiansen, Bedehus Danmark.

Henri.

Bedehus Danmark vil 
koble kulturbyen Aarhus 
på ’Himlens kultur’
Aarhus er Europæisk Kulturby – derfor holder Bedehus.dk bededag her.

Rakul Kristiansen, Bent Christiansen, Peter Tinggaard og Hanne Christiansen medvirker i Aarhus.

SF Ungdom er bekymret efter 
regeringens og Dansk Folke-
partis lov om, at unge ned til 
15 år må servere alkohol. 

Den 20. april gik regeringens 
forslag om, at unge ned til 15 har 
lov til at servere alkohol, igennem. 
Indtil i dag har det kun været mu-
ligt for personer over 18 år. 

Formand for SF Ungdom, Ja-
cob Klivager, advarer: 

"Det er helt forrykt, at unge 
ned til 15 år nu kan stå med 
ansvaret for at skulle servere for 
fulde ældre mennesker, der kan 
reagere både fl irtende, sexisti-

ske og voldsomme. Vi må ikke 
acceptere, at unge mennesker 
skal starte arbejdslivet ud med 
et utrygt arbejdsmiljø" 

"De helt unge på arbejdsmar-
kedet er udsat for et stort pres.

Mange kender ikke deres ret-
tigheder, og de bliver ofte snydt 
eller udnyttet. Jeg er bekymret for, 
hvad der sker, når man nu mixer 
alkohol i den cocktail".

En rapport fra Jobpatruljen 
viser, at cirka 7 % af alle de 
adspurgte fritidsjobbere under 
18 år har arbejdet i lokaler, hvor 
der serveres alkohol. Det er på 
trods af, at det indtil i går har 

været ulovligt. 
SFU mener, at det er vigtigt, at 

alle får en god start på arbejds-
markedet. De underbygger det 
med, at 10,3 % af alle ungarbej-
dere under 18 har følt sig utrygge 
på deres arbejdsplads. 

Helena Brandt Jensen på 15 
år, der har fritidsjob i en cafe, 
udtaler: 

"Når jeg i forvejen færdes i ar-
bejdsmiljøet, bliver jeg som pige 
ofte mødt af blikke og sexistiske 
kommentarer af kunder. Jeg tror, 
at når der bliver blandet alkohol 
ind i det, bliver det forværret." 

Henri.

SF Ungdom: 

Usikkert for unge på kun
15 år at servere alkohol

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

Find bedeemner ved at læse avisen!

 Af Kim Wiesener, kommunikati-
onsmedarbejder, Mission Øst

Da det korte videoklip fra Mo-
sul tonede frem på lærredet, 
blev publikum musestille. Kun 
lyden af skudsalver og rotor-
blade fra en irakisk helikopter 
kunne høres i den store sal, 
hvor de fremmødte fulgte in-
tenst med i Knud Andersens 
engagerede førstehåndsrap-
port fra det nordlige Irak.

Den 42-årige danske nød-
hjælps-specialist har i godt et 
halvt år været krumtappen i 
Mission Østs hjælpeindsats i og 
omkring storbyen Mosul. 

I søndags tog han en kort 
pause fra sit travle, ansvarsfulde 
og til tider farlige arbejde for at 
være til stede ved Mission Østs 
årsmøde i kirkehuset Klippen i 
Øster Snede.

45 tons fødevarer
Blot få dage forinden havde 

Knud Andersen ledt en nød-
hjælpskonvoj med 45 tons føde-
varer i den vestlige del af Mosul, 
hvor flere hundrede tusinde 
mennesker lige nu er klemt inde 
under kampene mellem irakiske 
regeringsstyrker og terrorbevæ-
gelsen Islamisk Stat. 

Over 6.000 mennesker fik 

bl.a. ris, bønner, madolie, salt og 
sukker til at klare sig i en måned. 
Fra at have ingenting fi k de både 
mad og håb.

Mission Øst har i de seneste 
måneder hjulpet næsten 42.000 
mennesker i og omkring den 
krigshærgede irakiske storby. 
Som den første internationale 
hjælpeorganisation kom man ind i 
de befriede dele af det østlige Mo-
sul – og nu er Mission Øst også 
spydspids for verdenssamfundets 
hjælpeindsats i den vestlige del 
af byen.

“Jeg elsker mit arbejde”
På årsmødet spurgte en be-

kymret Mission Øst-støtte, hvor-
dan Knud Andersen håndterer 
at arbejde under så voldsomme 
omstændigheder: ”Jeg får besked 
på at tage på ferie ind imellem, for 
hvis man ikke gør det, så hober 
det sig op. Jeg elsker mit arbejde, 
men selvfølgelig har man også 
dårlige dage,” indrømmede han.

Knud Andersens beretning 
fra Irak var en meget rammende 
illustration af den pointe, som 
Mission Østs generalsekretær, 
Kim Hartzner, fremførte, da han 
bød velkommen til årsmødet.

”Dette er vores årsfest, og 
vi har meget at fejre. Men det 
er en meget trist baggrund, vi 
mødes på. Verden er ikke, som 

den burde være, der er krig og 
elendighed mange steder, og 60 
millioner mennesker er på fl ugt,” 
konstaterede Kim Hartzner.

”Men det er positivt, at I er med 
til at støtte os,” fortsatte han. ”Det 
er jer, der går ind for det, vi laver. I 
betror os jeres opsparede midler, 
og vi har så det privilegium at 
udføre vores arbejde.”

Markant fl ere gav i 2016
Takket være støtten fra både 

private og statslige donorer op-
levede Mission Øst en markant 
vækst på omkring 50 pct. i 2016 
– året, hvor hjælpeorganisationen 
fejrede 25-års jubilæum. Godt en 
tredjedel af årsbudgettet bliver 
lige nu brugt i Irak. Andre vigtige 
samarbejdslande for Mission 
Øst er Armenien, Tadsjikistan, 
Afghanistan og Nepal, og så er 
organisationen som den eneste 
danske NGO også til stede i 
Nordkorea.

Indsatsen i disse lande var 
også på dagsordenen under det 
godt tre timer lange årsmøde, 
der blev indledt og afsluttet med 
salmesang. Mange af Mission 
Østs trofaste støtter var kommet 
langvejs fra for at deltage. De fi k 
masser af indtryk med sig hjem 
– og mødet med Knud Andersen 
glemmer de næppe foreløbig.

Spydspids for verdens 
hjælp til Mosul i Irak
Mission Østs nødhjælpskoordinator i Irak, Knud Andersen, fortalte på 
årsmødet om faren og glæden ved at uddele nødhjælp til krigsofre.

Nødhjælpskoordinator Knud Andersen kom direkte fra Mosul til Midtjylland for at fortælle om farer 
og glæder ved hjælpearbejdet - Foto: Susanne Madsen
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Frivillige håndværkere rejser 
til Uummannaq i det nordlige 
Grønland, så byggeriet af en 
kirke kan stå klar til efteråret. 

Primus motor for ombygningen 
er Jens Sørensen, som rejser 
derop den 1. juni. Han er egentlig 
sygeplejerske, men har været 
byggeleder for fl ere byggerier på 
Grønland. Der har tidl. været en 
artikel om ham i Udfordringen. 

Både i menighederne i Ilulissat 
og Uummannaq er der behov 
for at få hjælp til menighedens 
opgaver med børn og unge, eller 
i menighedernes arbejde med 
at bringe evangeliet til voksne, 

som kommer i menigheden og i 
kirkens caféarbejde.

Missionsforbundet har gen-
nem en årrække drevet et missi-
onsarbejde i Ilulissat. Gennem de 
senere år har der også været en 
voksende husmenighed i byen 
Uummannaq, som ligger ca. 30 
km nord for Ilulissat. 

- De drømmer om at kunne 
tilbyde børn, unge og voksne 
et alkoholfrit værested. Et sted, 
hvor der er liv og varme, og hvor 
Guds ord lyder, både gennem 
ord og handling. En café, der kan 
blive et samlingssted, og et akti-
vitetsrum til børn og unge, hed-
der det i en folder, som opfordrer 

til at tegne anparter à 3.000 kr. 
i byggeriet. Anpartshaverne får 
det frynsegode, at de må holde 2 
ugers ferie gratis i kirkens lokaler 
– hvis de vil rejse til byen, som 
ligger lidt nord for Ilulissat - hvor 
verdens største isbjerge ”fødes” 
nord for polarcirklen.

Købt hus skal renoveres
Der er nu købt en bygning, 

som kan rumme aktiviteterne. I 
løbet af sommeren skal der ske 
en kraftig renovering, og derfor 
er der brug for støtte til køb af 
materialer og til at købe billetter 
til danske håndværkere, som er 
nødvendige. 

Interesserede kan kontakte 
Bent Fodgaard på tlf. 2544 4183 
eller mail: bent.fodgaard@gmail.
com. Man kan også bare sende 
en gave til Missionsforbundets 
bankkonto mrk. anparter UMQ. 

En af de danskere, der er rejst 
til Uummannaq for at hjælpe, er 
Susanne Meldgaard fra Vejle.

Hun har imidlertid været så 
uheldig at få en alvorlig knæska-
de, så hun har været sygemeldt 
i to måneder. Hun er nu begyndt 
at arbejde lidt, og hun skal den 
13. maj til Nuuk for at blive skan-
net. Hun har derfor særlig brug 
for forbøn.

Henri.

Søndagsmøde i hjemmet.

Vil bygge kirke i Uummannaq
Menigheden i den nordgrønlandske by Uummannaq vokser og vil gerne mødes i en frikirke.

Fodboldstjerne døde med
bibelvers skrevet i panden
Aaron Hernandez, tidligere 
NLF-stjerne i amerikansk fod-
bold, havde et vers fra Bibelen 
skrevet i panden, da han forle-
den hængte sig i sin celle i et 
amerikansk fængsel. 

Han var dømt for et mord be-
gået i 2013, men var netop blevet 
frikendt i en anden mordsag, da 
han den 19. april blev fundet død 
i sin celle.

I cellen blev fundet en Bibel, 
der var slået op på Johannes-
evangeliet, og i den tidligere NLF-
spillers pande stod skrevet med blæk: ”John. 3.16”. Tallet refererer 
til Johannesevangeliets 3.16, hvor der står: ”For således elskede 
Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

Hernandez spillede indtil 2013 for New England Patriots i den 
amerikanske NFL-turnering. Han blev 27 år.

Steen

Franklin Graham’s
tankevækkende fund i kirke
Den amerikanske 
evangelist Franklin 
Graham var i påsken 
i Irak i sin egenskab 
af præsident for den 
humanitære hjælpe-
organisation Samari-
tan’s Purse. 

Under et besøg i 
byen Qaraqosh gjorde 
han et tankevækkende 
fund i en kirke, der var 
blevet ødelagt af ISIS.

I murbrokkerne fandt 
han Påskesøndag dele 
af en lettere forkullet 
Bibel.

”Jeg samlede en side op, der indeholdt Johannes 20.27:  ”Derpå 
sagde han (Jesus) til Thomas: »Ræk din fi nger frem, her er mine 
hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke 
vantro, men troende”, fortalte Franklin Graham om fundet.

”Han siger stadigvæk dette til verden af i dag. Denne Påske-
søndag. Tro!”.

Graham, der er søn af Billy Graham, gjorde også et andet be-
mærkelsesværdigt fund i ruinerne. Han fandt en tom skotøjsæske, 
som engang – indeholdende et par barnesko – var blevet doneret 
af Samartan´s Purse.

”Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor det barn, der 
modtog de sko, er i dag”, sagde Franklin Graham.

Qaraqosh i Irak var engang hjem for cirka 50.000 kristne, men 
i dag er der kun en lille håndfuld tilbage, og byen ligger mere eller 
mindre hen som en spøgelsesby. Irakiske styrker drev i oktober 
sidste år ISIS ud af byen, og der er reporter om, at kristne langsomt 
er ved at vende tilbage.

Steen

Franklin Graham med den brændte 
Bibel i Irak.

Et spritnyt forskningsprojekt 
viser, at evangeliske kristne 
og pinsekirkelige fl ere steder 
i verden synes at være mest 
udsatte for forfølgelser og 
mere parate til dem end andre 
kristne trosretninger.

Ifølge Christian Today er forsk-
ningsresultaterne (In Respon-

se to Persecution) dele af et 
større forskningsprojekt (Under 
Caesar´s Sword) ved Notre Dame 
universitetet i USA.

Ifølge studiet hænger det sam-
men med de nævnte trosretnin-
gers større fokus på evangelisa-
tion, hvor andre trosretninger som 
fx katolikker, ortodokse og main-
stream protestantiske kristne er 

mere villige til at assimilere sig 
og indgå i dialog.

”Som følge af forfølgelser er 
evangeliske kristne og pinsekrist-
ne mere tilbøjelige til at engagere 
sig i overlevelsesstrategier eller, 
i sjældne tilfælde, konfrontation”, 
hedder det i rapporten.

Den nævner bl.a., at kristen-
fjendtlige lande og terrorgrupper 

ser de evangeliske kristne og 
pinsekristne som en større trus-
sel, fordi de ind imellem er mere 
kompromisløse og villige til at lide 
ofre end andre trosretninger.

17 forskere fra Notre Dame 
universitet, men også fra andre 
læreanstalter, har deltaget i det 
tre år lange forskningsprojekt.

Steen

Evangeliske og pinsekristne er de mest forfulgte

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

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

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde 
den troende!
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Af Peter N. 
Andersen

”Samarbejde 
m e d  l o k a l e 
p r æ s t e r  o g 
menigheder gi-
ver fantastisk 
mulighed for at 
komme ud i krogene, hvor de 
virkelig trænger til hjælp.” 

Det fortæller Axel Rye Clausen, 
teamleder for Luthersk Missions 
arbejde i Cambodia, der sammen 
med sin hustru Annelise Clausen 
har boet i landet siden 2003.

Axel Rye Clausen mener, at 
de lokale skal være de synlige 
i forhold til projekterne og være 
projektejere udadtil. 

”Jeg prøver at holde mig i 
baggrunden og lader de lokale 
tage teten. Jeg ser min rolle som 
igangsætter i forhold til lokale 
kristne med visioner, hvor jeg 
kan hjælpe med økonomi og 
projektstyring. 

Jeg oplever, at mange af de 
bedst kørende projekter er base-
ret på lokale, der kender nøden 
– ja og som i mange tilfælde selv 
har oplevet den. Det gælder både 
mit kendskab til missions- og 
nødhjælpsprojekter i Tanzania 
og Cambodia gennem mere end 
tredive år.”

LM i Cambodia
Luthersk Missions politik er, at 

de stiller medarbejdere til rådig-
hed for lokalt baserede organi-
sationer, der udvælges i forhold 
til områder, hvor bevægelsens 
kompetencer kan gøre en forskel. 

De første seks år i landet var 
Axel Clausen underviser og en 
del af den daglige ledelse af 
Phnom Penh’s bibelskole. An-
nelise indgik i et projekt for HIV-
ramte børn og mødre.

”På Phnom Penh’s’s bibelskole 
kom eleverne fra hele landet bort-
set fra den nordvestlige del. Vi un-
dersøgte muligheden for at starte 
arbejde i den nordvestlige del af 
Cambodia, og det viste sig, at 
de bedste muligheder var i Siem 

Reap. Vi etablerede Countryside 
Harvest Mission, CHM, som er en 
paraplyorganisation for Luthersk 
Missions samarbejde med de 
lokale kirker om evangelisation  
og diakoni. ”

Projekterne
Ideen med CHM er, at konkrete 

projekter startes op på baggrund 
af lokales visioner, og at arbejds-
kraft i størst mulig omfang kom-
mer fra frivillige i menighederne. 
Udvælgelse og koordinering af 
projekter håndteres af Axel Clau-
sen og pastor Kong fra Church of 
Siem Reap (COSR).

Projekterne omfatter:
• Bibelundervisning af nye præ-

ster. En del har været på bi-
belskoler rundt om i landet, 
men har herudover ikke nogen 
teologisk uddannelse

• Distrikts-bibelundervisning for 
almindelige kirkemedlemmer

• Forskellige hjælpeprogrammer 
i Fjendeskoven

• Drift af kollegie for 20 unge 
piger, der tager en universitets-
uddannelse

Fjendeskoven – i skyggen 
af Khmer Rouge

Fjendeskoven ligger 80 kilo-
meter nord for Siem Reap, hvor 
der bor 500 uregistrerede familier. 
CHM er eneste gruppe, der har 
kontakt til skovens beboere. 

”Vi startede med bibelunder-
visning og mødte samtidig et 
signifi kant behov for diakonale 
projekter, fx konkret hjælp til 
kørsel for at komme til hospitalet i 
Siem Reap, hvor der kan behand-
les mod tuberkulose.”

Fjendeskoven er en direkte 
oversættelse fra det cambodian-
ske khmer-sprog, der refererer 
til stedets historie. Det var den 
sidste bastion for Khmer Rouge, 
der ledede landet i knap fi re år fra 
1975 til 1979. Khmer Rouge stod 
for de værste udrensninger, ver-
den har set. Herfra drog de ud og 
terroriserede de omkringliggende 
landsbyer. Efter fordrivelsen af de 
sidste elementer fra Cambodias 
mørkeste periode, er skoven 
blevet indtaget af traumatiserede 
beboere, der har mistet tilliden til 
myndighederne. De er i praksis 
udstødt af samfundet. De ca. 500 
storfamilier er ikke registreret no-
gen steder, og ingen føler ansvar 
for dem. Der er ingen el eller vand, 
skole eller sundhedstilbud.

”Mange har fået frataget deres 
jord eller været udsatte for andre 
uhyrligheder. De er uden arbejde 
og er meget fattige. Mange er 
alkoholiserede, voldelige og lever 
på laveste niveau uden nogen 
støtte. Cambodia er ikke et land, 
der tager ansvar for dets borgere,” 
forklarer Axel Rye Clausen og 
tilføjer: ”Vi blev bekendt med nø-

den i området pga. en kvinde fra 
skoven, som havde visioner om 
et bedre liv for disse familier. Hun 
kommer i en af de lokale kirker i 
Siem Reap, og det er lykkedes for 
hende at tage en universitetsud-
dannelse.”

Eneste, der hjælper
CHM er den eneste organisati-

on, der er til stede i Fjendeskoven. 
”Vi har købet et stykke jord af 

skoven af den kvindelige ejer i 
Siem Reap for at skabe ro om 
området. Her har vi opført et 
fælles hus med rent vand, der 
kommer fra en 25 meter dyb 
boring. Første udfordring var at 
få vand nok, og nu arbejder vi på 
sikring af vandkvaliteten. Vand 
er en udfordring for denne del af 
landet, som er meget tør. Med 
denne investering er det vores 
håb, at skovens 500 familier er 
sikret mod militærets rydning 
og efterfølgende afbrænding af 
skoven med henblik på dyrkning.”

Skole i Fjendeskoven
Et af CHM’s projekter er etab-

lering af en skole for børnene i 
Fjendeskoven, hvor hovedparten 
af børnene og forældrene i sko-
ven er analfabeter.

”Der er lavet en aftale med en 
nærliggende folkeskole om leje af 
to lærere til undervisning i skoven 
af to klasser med hver 40 elever. 

Aftalen er indgået af de lokale 
i CHM. De kan komme længere, 
end vi som hvide, da det ellers 
ofte vil ende i mistillid og korrup-
tion”, fortæller Axel.

Undervisningen i Cambodia 
er meget standardiseret og tager 
slavisk udgangspunkt i lærebø-
ger, der skal følges side for side, 
pga. det lave faglige niveau for 
lærerne.

”Vi følger det offentlige under-
visningssystem, der ikke indehol-
der undervisning i kristendom. 

Kvaliteten af undervisningen 
bliver tjekket hver 14. dag, og vi 
modtager månedlige rapporter 
fra lærerne. Vi har også tilgang 
til protokoller for eleverne. 

Det betyder, at vi kan følge 

op, såfremt nogle af børnene har 
for meget fravær eller ikke kan 
følge med.”

Den offentlige skole ligger 15 
km væk fra skoven og er åben 
for undervisning af alle børn. 
Fattigdom og mistænkeliggørelse 
af offentlige myndigheder gør, at 
forældrene ikke sender børnene 
i denne skole. 

”De har ingen form for trans-
portmiddel, hvilket betyder at 15 
km er for langt. Pigerne er for 
udsatte med så lang transport, 
og der er ikke råd til skoleuni-
form, som er et adgangskrav. 
Asiater er indstillet på at modtage 
undervisning, og vi har mange 
på venteliste. Efterspørgslen er 
stor, og der er absolut mulighed 
for etablering af fl ere klasser. Vi 
håber også at kunne lave voksen-
undervisning en dag”, forklarer 
Axel Rye Clausen.

”Sammenlignet med Tanzania 
er det meget lettere at give ansvar 
til medarbejdere i Cambodia. Vi 
har fx ansat en mand til at tage sig 
af al kontakt til myndighederne, 
og det håndterer han, uden at 
jeg hele tiden skal følge op og 
kontrollere. Det betyder, at du kan 
have stor tillid til medarbejderne.”

Om Axel Rye Clausen
Axel Clausen, 67 år, kommer 

oprindeligt fra Hillerød og er 
handelsuddannet. Efter fem år 
i militæret, bl.a. udstationering 
på Cypern i et år, købte Axel 
en andel af en boghandel i Fre-
densborg og troede, at det at 
være selvstændig skulle være 
livsbanen for ham. 

Som 27-årig blev han kristen 
og lærte Annelise at kende. Et 
ophold på Luthersk Missions Høj-
skole i Hillerød medførte et behov 
for at skifte spor. I tre år indtil 1982 
var han landssekretær i KFS, hvor 
ægteparret blev konkrete i forhold 
til at tage ud som missionærer. 

En ansættelse hos LM førte 
ægteparret til den sydlige del af 
Tanzania i 1984, hvor han blev 
stiftskasserer for Ulanga stift med 
stationering i Ifakara. Arbejdet 
omfattede bl.a. håndtering af 

det administrative for den lokale 
bibelskole og det distriktshospital, 
kirken ejede. Efter seks år fl yttede 
de nordpå til Iringa, og Axel blev 
leder af misionsarbejdet i stiftet. 

Her oplevede han værdien af 
samarbejdet med lokale, der har 
visioner. Konkret blev Axel Clau-
sen involveret i et projekt med 
Masai-folket. Det startede med 
en kontakt til en kristen Masai-
høvding, der havde visioner om, 
at masai’erne skulle høre det 
kristne budskab.

Tilbage i Danmark i 1996 blev 
han projektleder ved LM og va-
retog kontakten til DMRU (Dansk 
Missions Råds Udviklingsafde-
ling), hvor han undersøgte mu-
ligheden for at starte LM-arbejde 
op i nye lande.

I 2003 blev det besluttet at star-
te op i Pnom Pehn, Cambodia. 

Det skete i forlængelse af Cam-
bodias traumatiske periode med 
Røde Khmer-styret. FN skønner, 
at henved to millioner, svarende 
til en fjerdedel af befolkning, blev 
tortureret og likvideret i denne 
periode. Målet for regimet var en 
stat ledet af bønder, så særligt 
veluddannede og mennesker i 
ledende stillinger mistede livet, og 
resten af befolkningen blev drevet 
ud i hungersnød. 

Missionsarbejdet blev i 2010 
udvidet til den nordvestlige del 
af landet med udgangspunkt i 
Siem Reap.

Hjælp ud fra de lokales egne visioner

Frivillige fra Siem Reap giver hygiejneundervisning til børn og 
deres forældre i Fjendeskoven.

Personer på billedet fra venstre: Missionær Axel Rye Clausen, missionær Annelise Clausen, kom-
mende teamleder Lisbeth Reuss-Schmidt, volontør Anders Philipps og volontør Julius Vadiveal.

Luthersk Missions udsendinge har sammen med lokale bl.a. oprettet en skole for de ca. 500 fami-
lier, som opholder sig i Fjendeskoven i det nordvestlige Cambodia.

Axel Rye Clausen



 

12 . INTERVIEW  Udfordringen søndag den 30. april 2017

Heidi Baker i 
København:
Begynd at skinne!
Af Henri Nissen
Foto: John Engedal Nissen

Der bliver stadig større efter-
spørgsel efter dr. Heidi Baker 
i Europa.

På denne tur har Heidi Baker 
også været i Norge og Tyskland, 
og hun skal videre til Schweiz, og 
derfra til Østrig - hvor hun møder 
sin mand, Rolland en enkelt nat 
- så tager hun videre til Ukraine 
og Polen, og endelig ”hjem” til 
Mozambique, fortæller hun med 
et stort smil.

- Du sagde engang, at du ikke 
brød dig om konferencer...

- Ja, men det ændrede sig. 
Jeg ønskede kun at tage mig af 
de fattige. Men Gud viste mig, at 
mennesker i den første verden - 
Europa, USA, Australien - er lige 
så ”fattige” - bare på en anden 
måde. Kirkerne i Europa nøjes 
ofte med krummerne, som falder 
fra de riges bord. Men Gud øn-
sker, at de igen skal spise frisk 
”brød” fra Jesus.

Så nu bruger jeg en tredjedel af 
min tid hvert år på at rejse i den 
1. verden, og i Asien og Afrika. 
Sydamerika, Australien, New 
Zealand... Jeg har tjent Gud i 
106 nationer.

Jeg er ofte i Israel - det land 
ligger mig på hjerte. 

- Prædiker du også der?
- Ja, og jeg bruger megen tid 

på at søge Herren i bøn, mens 
jeg går rundt der. Jeg beder også 
for Israel.

Begynd at skinne igen!
- Når du rejser på sådan en 

turné til forskellige lande, har du 
så et bestemt budskab?

- Jeg bruger megen tid på at 
søge Gud for det, jeg skal sige. 

Der er et ord, som bliver ved 
med at komme tilbage til mig. Det 
er om at være stærk og stå fast i 
Europa. Og at Herren ønsker, at 
vi skal skinne. 

Jeg føler, at Europa netop nu er 
ved at komme til live igen. Mange 
mennesker kommer til Gud, og 
der er ved at ske en vækkelse.

- Er der?
- Ja, det føler jeg. Jeg er med i 

en gruppe, hvor vi beder specielt 
for Europa. Vi forsøger at så ordet 
i Europa, og tro Gud for en væk-
kelse og fornyelse. Og vi ser, at 
der er en stor åndelig sult efter 
Gud – udenfor kirkerne. 

Jeg tror, jeg skal prædike om 
det i aften (torsdag). For hvis 
de kristne bare ville begynde at 
dele deres tro, så ville der ske 
en masse.

Vi har ikke brug for mere
I min verden - i Mozambique 

- er det let at dele troen. For alle 
er sultne. Både fysisk og åndeligt. 
Ingen siger nej til Jesus. 

Men i Europa føler mennesker, 
at de har nok... 

Hvad jeg drømmer om er, at 
alle troende kristne - ikke blot 
nogle få talere og evangelister 
- vil blive så fulde af Hans kær-
lighed, at de deler den med folk.

Da Gud åbnede mine øje, så 
jeg kunne se fattigdommen i den 
første verden, viste han kirkerne 
og sagde: Bed om, at deres øjne 
må blive åbnede. At de må se 
de fortabte. At selv om de er 
velklædte og rige, og ikke ser 
ud til at mangle noget, så er de 
virkelig i nød.

Ord til Danmark
Har du et specielt ord til Dan-

mark?
- Vel, da jeg bad i dag, tænkte 

jeg på Filipperbrevet, og Helligån-
den viste mig kap. 2, vers 14-15:

”Gør det alt sammen uden 
beklagelser eller indvendinger, 
så I kan stå som uangribelige 
forbilleder, Guds uskyldsrene 
børn. Midt i den fordærvede og 
forvildede verden skal I være som 
strålende lys, der skinner for dem, 
der lever i mørket.” 

Og jeg tænkte på enhed - at de 
kristne vil tænke: Vi skal skinne, 
så lad os gå sammen om det. Vi 
vil være fuld af kærlighed, og vi 
vil skinne midt i den skøre verden.

Nogen siger, at Europa er en 
post-kristen verden. Og at kirken 
er på vej ud. 

Men vi siger: Nej, nej, kirken 
skal igen vokse. 

Så jeg er spændt på, hvad 
Gud vil gøre i Europa. Det er en 
ny dag. Gud vil gøre noget stort.

- Har du besøgt USA efter 
præsidentvalget, og mærker du 
en forandring?

- Jeg holder mig langt væk fra 
politik, for mit hjerte er hos de fat-
tige. Men jeg mærker en åndelig 
forandring.

Der sker også noget på univer-
siteterne. Der er en ny åbenhed 
for åndelige realiteter.

Eget universitet
- Da jeg besøgte jer i Mozam-

bique talte Rolland meget om 
det universitet, I vil grundlægge. 
Hvordan går det?

- Det går godt. Det er nu 12 år 
siden, at Herren talte til mig om 
universiteterne. Så vi begyndte 
en skole, og vi har nu indtil 12. 
skoleår, og vores elever er langt 
de bedste i provinsen, ja i natio-
nen. Så vi er begyndt at opbygge 
et universitet, så de fattige også 
kan få en akademisk uddannelse.

Vi har købt et stort landom-
råde, og vi har nu bygget de 
første tre klasseværelser og en 
administrations-bygning. Vi har 
gravet brønde og bygget veje.

Og vi har nu også akkredite-
ringen (godkendelse i forhold til 
andre universiteter)  på plads. Så 
vi drømmer om at starte 1. januar 
2018 med de tre vigtigste fag.

Vores bibelskole for mozam-
biquerne og Harvest-skolen for 
de udenlandske studenter er nu 
lænket sammen, så man også 
kan få godkendt et ophold med 
meritter.

Enorm vækkelse
- Vokser kirken fortsat i Mo-

zambique? (Der har været en 
kirkevækst på 10.000 nye kirker 
og mellem 1-2 mio. kristne.)

- Ja, vi elsker Herrens nærvær 
så meget, svarer Heidi, som om 
hun vil pointere, at det ikke blot 
handler om vækst og tal, men om 
Guds nærvær.

- Jeg tror, der kan ske væk-
kelse overalt i verden. Mange 
mennesker tror, det afhænger af 
én super-salvet prædikant. Men 
i virkeligheden handler det bare 
om, at vi alle skal gå ud. 

I Mozambique er der en stærk 
tilstedeværelse af Guds nærvær. 
Men det skyldes, at vi simpelthen 
går ud med evangeliet. Hver 
eneste uge er vi tre team ude i 
landsbyer. Og det samme sker i 
de ti provinser. Team er hele tiden 
i gang. Det er derfor, vi gror. Vi 
prædiker, og vi beder for de syge.

I Europa siger folk altid, at det 
ikke er alle, der bliver helbredt. 
Men det er det heller ikke i Mo-
zambique. Når der alligevel sker 
så meget hos os, så er det fordi 
vi beder for alle og enhver. 

Så jeg tror, I kan opleve det 
samme her i Danmark, tror I ikke?

Selv verdslige mennesker 
i Danmark, vil som regel ikke 

være afvisende, hvis du tilbyder 
at bede for dem.

I har nøglen
- Nogle kristne er også begyndt 

at gå på gaden for at bede for 
mennesker...

- Ja, og det er nøglen. Men det 
behøver ikke være på gaden. Hvis 
du er videnskabsmand, så del din 
tro med andre videnskabsfolk. 
Hvis du lærer, så del med dine 
kolleger...

Tænk på bibelcitatet fra Filip-
perbrevet om, at vi skal skinne 
som stjerner i universet, som der 
står i den engelske oversættelse. 

Vi skinner, når vi er salvet med 
olie - åndeligt set. Altså med Hel-
ligånden.

Hvis alle troende i Danmark 
blot ville bruge de muligheder , 
de har, hvor de bor og arbejder, 
for at bede for de syge og tage sig 
af dem, der har det ondt, så ville 
I få en vækkelse.

Jeg tror, det er så enkelt.

Enorm sult
- Og er der noget i Mozam-

bique eller Afrika, vi bør vide?
- Ja, jeg researchede lidt, og 

fandt ud af, at 20 mio. mennesker 
faktisk sulter. Især i Afrika. 

Da jeg læste det, følte jeg Guds 
hjerte, og jeg græd bitterligt. 
Mange af os har prøvet at faste 
nogle dage eller uger, og man 
bliver sulten og lidt tyndere, men 
man dør ikke af det. Men hvis 
man dør af sult, så er det virkelig 
pinefuldt.

Og jeg følte Herren sagde til 
mig, ligesom han sagde til discip-
lene: Skaf I dem noget at spise. 

Kun 3-4 dage efter blev jeg rin-
get op af en organisation i Texas, 
som tilbød os 1,5 mio. måltider! 
Og sidste år gav vi over 5 mio. 
måltider væk. Og jeg bad Gud, 
lad os give meget mere.

Og så fik vi tilbudt 19 mio. 
måltider. Det er et mirakel. Jeg 
bare græd. 

Så nu har vi brug for folk, der 
kan organisere transport og 
fordele maden. Måske er I dan-
skere gode til den slags? I kan 
bare kontakte os. Vi arbejder i 63 
forskellige lande. 

Og vi vil ikke skjule, at det, der 
driver os er vores passion for 
Jesus. Vi vil ikke kun tilbyde mad 
til alle; vi vil også tilbyde åndelig 
hjælp, slutter Heidi.

Glem snakken om Europa som post-kristen, og begynd at dele jeres tro og bed for de syge, 
så kommer vækkelsen også til Europa, mener dr. Heidi Baker, Mozambiques apostel.
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Dr. Heidi Baker interviewes af Ud-
fordringens redaktør Henri Nissen 
på Hotel Imperial forud for mø-
derne i Københavns Kulturcenter. 
Henri har også besøgt Heidi og 
Rolland Baker i Mozambique og 
skrevet bogen ”Mama Heidi” med 
fotos af Rolland Baker.

Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202

NYT OPLAG MED BESTRØGET PAPIR

”Gør det alt sammen uden 
beklagelser eller indven-
dinger, så I kan stå som 
uangribelige forbilleder, 
Guds uskyldsrene børn. 
Midt i den fordærvede og 
forvildede verden skal I 
være som strålende lys, 
der skinner for dem, der 
lever i mørket.” 

Dr. Heidi Baker lå på knæ, bad og læste fra Bibelen den første del af 
sin prædiken. Guds nærvær er helt afgørende for hende. Da hun kaldte 
frem til forbøn, gik næsten alle frem og Helligånden faldt på mange. 

Samuel Nyman Eriksen, Thomas Christensen og en norsk gæst.

Inger og Asbjørn Kristiansen koordinerer Awake konferencen sammen 
med en hær af frivillige. Her taler de med Ken Due fra Aalborg.
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BØN - VIDENSKAB - FANTASY 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

Romanserie af Vibeke Binderup

EVNEN I+II+III
Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.
Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som bliver kastet 
ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden må de 
bruge deres særlige evner og forene deres kræfter... Følg 
Sophie, Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres udvikling 
fra at være almindeligr teenagere til at forstå den åndelige 
virkelighed og deres opgave i kampen, der udspiller sig 
omkring dem. 
”Evnerne” tager udgangspunkt i Bibelens nådegaver, og 
dermed er historien måske ikke så langt fra virkeligheden?  

Pris pr. stk. kr. 148,00 - Hele serien kr. 400,00

Elisabeth Alves

Kæmp & vind i bøn
Om effektiv bøn bygget på bibelske 
principper. 

 ”Kæmp & Vind i BØN er en af   de mest 
praktiske bøger om bøn, der nogensinde 
er skrevet. Fuld af indsigt og et ”must” på 
enhver troendes bogreol. Denne bog vil 
være nyttig både for en begynder i bøn-
nen og en erfaren forbeder. Jeg kan varmt 
anbefale den.” 
- Cindy Jacobs, Grundlægger af Generals 
of Intercession

Paperback, 220 sider. kr. 198,-

Päivi Heikkilä

Herren vil
give jer byen

Päivi Heikkilä er en fi nsk forbønsleder, 
som fl ere gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig 
kamp for samfundet. Og hun er selv gået foran 

ved at inspirere til bedegrupper i kommuner-
ne. I 2008 samledes 10.000 forbedere fra alle 

kommuner i Finland til en Kristusdag.
I denne bog underviser og fortæller hun 

om sine egne erfaringer med forbøn for bl.a. 
borgmesteren, byrådet, vandforsyningen, de 
unge, eller imod en heksefestival. Bogen er 

fyldt med relevante bibelcitater.
Paperback, 191 sider. kr. 148,-

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav.

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på hundre-
devis af spørgsmål i sin psykolog-brevkasse 
i ugeavisen Udfordringen. Mange har fået 
hjælp gennem hendes vise svar. Hun har 
en særlig interesse for spændingsfeltet 
mellem psykologi & teologi og arbejder 
metodisk aktivt med at integrere den 
kristne tænkning i terapien. I denne bog 
bringes 35 udvalgte svar, som samtidig 
dækker hele spektret - fra vugge til grav. 
Læseren vil kunne nikke genkendende til 
mange problemstillinger - og måske blive 
lidt klogere på livet...
Paperback, 115 sider. kr. 148,-

Karsten Pultz

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder 

- og hvorfor det har betydning.

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske 
processer? Kan tilfældig mutation producere 

ny genetisk information? Er der bevis i 
fossilerne for, at evolution har fundet sted? 
Karsten Pultz svarer her på disse og mange 

andre spørgsmål om evolution. Han videre-
bringer klare videnskabelige facts, som forties 
i undervisningssystemet og medierne. Bogen 

er tiltænkt alle, som gerne vil undersøge 
evolutionsteorien nærmere, men som ikke har 

mulighed for at granske den omfattende
 evolutionskritiske faglitteratur. 

Paperback, 176 sider. kr. 198,-

Find mange andre spændende bøger fra Udfordringens og andre kristne forlag på hjemmesiden: Hosianna.dk

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen 

Asger Chr. Højlunds ’Urimeligt 
godt nyt’ er en glimrende bog 
om Luthers vej til reformatio-
nen i lyset af, at kirken netop 
havde udset ham til at være 
lærer i Den Hellige Skrift. 

Det forsøgte han med et bræn-
dende ønske om at forstå Bibelen 
ret, kommunikere indholdet på 
bedste vis og få det til at udmønte 
sig i hverdagens kristne liv hos 
lægfolket som det egentlige 
præsteskab. Han gik i rette med 
kirkens afl adshandel og eneret på 
bibelforståelse, og Højlund bely-
ser, hvordan det udviklede sig i 
forhold til paven, kirkens ledelse 
og konsekvenserne for teologi, 
etik og samfundsliv.  

Evangelisk tro
Højlund beskriver Luthers tro 

og tanker såvel som kritikken af 
ham sat i relief til, hvad Luther 
ønskede at kommunikere, en 
evangelisk tilgang til troen. Selv 
om bogen er lettilgængelig, så 
fortjener den alligevel langsom 
læsning til at fordøje Luthers dybe 
tanker om Helligåndens virke, 
tro og gerninger, kærlighed eller 
regler, nåde og retfærdighed, 
Skabelsen, synd og Guds almagt, 
bøn og troens kerne: At Gud kom-
mer til os i Jesus, ikke omvendt. 
Det sker i Bibelen med Helligån-
dens lys, i sakramenter som dåb 
og nadver - ikke blot symbolsk 
men knyttet til tro; gennem kirken 
som Guds folk båret af evangeliet 
og Kristi nærvær – ikke underlagt 
paven og kirkens verdslige magt 

i den oprindelige katolske kirke. 
Konsekvensen var, at lægfolket 
kunne udleve deres tro i hver-
dagslivet med Kristus i centrum 
uden at være munke og nonner. 

Lær af Luther
Bogen har overrasket mig med, 

hvor meget Luthers tankesæt fyl-
der i dagens protestantiske sfære 

på tværs af kirkeretning. Netop 
derfor er det spændende at læse 
om, hvilke konsekvenser Luthers 
bibelforståelse havde i at starte 
en reformation. For hans ærinde 
var ikke at bryde med den katol-
ske kirke, men tog afsæt i, at han 
havde fået en fornyet forståelse af 
Gud som Skaber og forholdet til 
ham, en genopdagelse af evan-

geliet og Guds nåde. 
Luthers læsning af Biblen med 

nye øjne førte til, at han ønskede 
at vende tilbage til oldkirken – 
ikke at gå imod pavedømmet 
og dets teologer. Det er denne 
vinkel, Højlund har ønsket at 
fokusere på og ikke det, Luther 
skrev på sine gamle dage om 
jøderne, men snarere om ”Luther 
som en del af hele den kristne 
kirke og derfor som en, alle kan 
lade sig udfordre af og eventuelt 
lære noget af.” 

Bagerst i bogen er et fyldigt 
pædagogisk kildemateriale, så 
man selv kan lære mere om 
Luther!

Asger Chr. Højlund: Urimeligt 
godt nyt - Luthers reforma-
toriske opdagelse og dens 
konsekvenser
191 sider • 200 kr. • Kolon   

Urimeligt godt nyt  

Af Kristian Kristiansen

Den gamle præst, forfatter, høj-
skolemand og folkeoplyser Ja-
kob Knudsen (1858-1917), hvis 
navn i dag ikke kendes blandt 
så mange (og slet ikke i kultur-
radikale kredse), kunne godt 
fortjene en læser-renæssance. 

Det kan han risikere at få med 
forlaget Hovedlands stærkt for-
tjenstfulde genoptryk af denne  
Luther-roman i to dele fra 1912.

Bogen er med forord af  teolo-
gen Viggo Mortensen, der bl.a. 
ser Luther som ”et billede på det 
moderne selvoptagne menneske, 
hvis forhold til virkeligheden er 
brudt. Jakob Knudsen har gen-
kendt sig selv i Luther. Og skal 
man forstå Luther i dag på de 
fem hundrede års afstand, så er 
det måske netop det, man skal: 
Genkende sig selv i Luther. Så 
har man i hvert fald et godt ud-
gangspunkt for forståelsen af den 
historiske person” (s. 7).

På de mange års afstand er 
det naturligvis en forfatter tilladt 
at tage sig friheder i forhold til 

en biografisk ro-
mans historiske 
korrekthed. Man 
skal  l ige have 
det present, når 
fx unge Martins 
fader tillægges en 
undrende tanke 
i forhold til ”alle 
de mellemmænd”, 
der optræder i kir-
ken. Ja, dem er 
det galt med - og 
munkene! og præ-
sterne med:

”Det skulle jo 
være sådan, at der 
var kun een mand 
for det hele, den 
Herre Kristus selv 
- og hvad, sådan 
måtte det dog vel 
også i virkelighe-
den være - og når 
man havde opfyldt 

sine pligter for ham, eller han da 
havde taget en for god - så skulle 
man ikke have med andre at gøre. 

Men det kunne være godt, om 
sådant noget havde været noget 
mere tydeligt” (s. 26). 

- På et senere tidspunkt i livet 
skal Luther stille sig spørgsmålet, 
hvorfra hans far dog havde sin tro  
”overfor alle de store spørgsmål? 
Overfor det evige?” (s. 181).

Biografier giver os indsigt, 
psykologiserende biografi er så 
meget desto større. Her lettes 
overblikket, og dybderne anes. I 
den forbindelse er den historiske 
detalje måske ikke så vigtig, 
skulle jeg mene. 

Det er kun godt, at den slags 
lidt forglemte eller hengemte 
bøger påny bliver tilgængelige. 
Derfor tak til det utrættelige forlag, 
der om nogen altid har holdt sin 
helt egen kurs.

Jakob Knudsen: ”Angst - Mod - 
Martin Luther. Fortælling.” 
384 sider • 250 kr.
Forlaget Hovedland

Genkend dig selv i Luther
Jakob Knudsens storslåede roman om Martin Luther er på ny genoptrykt - og det fortjener den.

Asger Chr. Højlund er profes-
sor på Menighedsfakultetet i 
Aarhus og har gennem mange 
år oparbejdet et indgående 
kendskab til personen Luther 
og hans skrifter.

Tal enkelt! Men vær ikke bange for at bruge Bibelen i hele dens 
bredde og rigdom – også når du taler til børn. (s.18)

For nogen tid siden anmeldte jeg en bog af tidligere teologisk 
professor i Ny Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus, Peter 
V. Legarth, det var en fagbog om forholdet mellem lov og frelse. 
Legarth gik grundigt til værks og udfoldede paradokser på fl ere 
hundrede sider. Men mindre kan også gøre det, hvilket ”Forkynd 
for børn – om lov og evangelium” er et eksempel på. Der er faktisk 
tale om en gammel sag fra 1939, hvor Carl Fr. Wisløffs undervisning 
for søndagsskolelærere blev udgivet første gang. Og den letlæste 
bog har absolut ikke mistet sin relevans.

Selv om Wisløff egentlig bare udtrykker en luthersk tradition i 
sit syn på lovens rolle vs. evangeliets og nådens betydning, så 
har han nogle helt centrale budskaber til den, der forkynder for 
børn. Først og fremmest skelner han mellem lov, som opdrager 
til syndserkendelse, omvendelse og helliggørelse, og evangeliet 
som den eneste vej til frelse af nåde og uden gerninger. Det får 
betydning for den kristne morallære, fordi han dermed advarer 
imod en italesættelse af en kristen som en, der gør eller ikke gør 
noget - fx bander, mobber, er venlig osv. Forfatteren peger på, at 
når Jesus bruges som forbillede, så ligger det snublende nært at 
gøre hans gerninger til noget, den kristne burde gøre. Men man 
kan ikke forkynde en betinget pagt, hvor menneskets lovoverhol-
delse er forudsætningen for frelse, og stadig hævde evangeliets 
betingelsesløse nåde.    

Børn forstår lige så lidt som vi andre
Hvordan skal vi forkynde for børn? – sådan lyder overskriften 

til bogens andet kapitel. Det er naturligvis vigtigt at forholde sig til 
undervisning og forkyndelse som pædagogiske virkefelter. På den 
måde må formen nødvendigvis være en anden, når man henvender 
sig til børn, end når der prædikes for voksne. Forfatteren tager 
fat på de åbenlyse forskelle i abstraktionsniveau, og hertil kunne 
man godt tilføje erfaringsniveau, interesser og meget andet, hvor 
alder og mental modenhed har betydning. Men, siger forfatteren, 
det er vigtigt at skelne mellem det, børn ikke forstår, fordi de er 
børn, og så det, de bare ikke forstår, fordi det bryder med almen 
menneskelig erfaring. 

Det er helt centralt at forkynde Jesus som helt menneske og helt 
Gud. Født af en jomfru. Korsfæstet og død i vores sted. Opstået 
fra de døde. Og som den, der engang skal komme igen. Alle disse 
bibelske sandheder er lige så uforståelige for den, der er 70 år, som 
for den, der er 7 år, siger forfatteren. For det er hemmeligheder, 
som skal åbenbares for hvert enkelt menneske. Denne pointe er 
så væsentlig, at den berettiger hele bogen. Alle mennesker har 
brug for at høre et helt evangelium, uanset alder, og vi må ikke gå 
på kompromis med dette i et forsøg på at undgå det uforklarlige 
og uforståelige.  

Anmeldt af Josua Christensen

Carl Fr. Wisløff: Forkynd for børn - om lov og evangelium     
32 sider  • 29,95 kr. • Logos Media          

Giv hele evangeliet



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

2017
UGE 29 

ved Horsens

sommeroase.dk

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

T:7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
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om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Møder

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 kl. 19.30: Sct. Joh. Kirke, Herning: Kæmp for alt, hvad du har kært.
13. maj kl. 15: Rundvisning i Christiansfeld af gruppe fra Bording
16. maj kl. 13: Rundvisning i Christiansfeld af Senior Cafe Kolding.
19. maj kl. 19: Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
17. juni kl. 10.30: 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.
5. sept. kl. 19.30: KFUM&K Impuls i Horsens: Jagten på Noahs Ark.
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

En kvindelig tjener fortæller om en oplevelse på hendes 
restaurant, hvor et forældrepar sidder sammen med deres 
søn. Sønnen fi nder ud af, at restauranten ikke har hans ynd-
lingsret. Han kaster sig skrigende ned på gulvet, spræller 
med arme og ben og hyler op for at få sin vilje. 

Forældrene gør intet. På et tidspunkt kommer ejeren hen og 
taler med dem. De skælder ham ud for ikke at have sønnens 
yndlingsmad. Det tragiske i historien er, at drengen er ni år 
gammel. Han er overforkælet og får åbenbart altid sin vilje.

Den samme kvinde sidder sammen med sin veninde og 
hendes et-årige søn. Han hyler og vil op til mor. Men moderen 
siger: ”Du kommer op, når du holder op med at hyle.” Snøftende 
går drengen væk. Han kommer hylende tilbage og scenen 
gentager sig. ”Når du holder op med at hyle, tager jeg dig op.” 
Fjerde gang drengen kommer tilbage, rækker han armene op 
mod sin mor, som straks løfter ham op på skødet.

Hvem af de to får det nemmest i livet? Den store, overforkæ-
lede dreng eller den lille gut? Hvorfor er det overhovedet nød-
vendigt, at vi lærer at beherske os selv, vore ord, vore følelser?  
Det er vigtigt, at vi som kristne behersker og kontrollerer, hvad vi 
siger. Jamen, Gud er jo i kontrol, og hvad jeg siger betyder intet. 
Gud er suveræn, så hvad betyder mine ord og min selvkontrol?

Da vi lærte Guds ord, begyndte vi at tale som ham, men Satan 
lokker os til at tale om sygdom, mangler, katastrofer og død. Ord 
er skabende. Syge, giftige og negative ord giver en dårlig høst. 
”Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører 
sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd.” Jak.1,26 

Hvis jeg ikke behersker min tunge, fører Satan mig bag lyset? 
NEJ! Den, der ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. 
Sig selv! Du bondefanger dig selv, hvis du tror, at dine ord er 
ligegyldige. Gud kræver ikke noget af os, 
som er umuligt. Hvilke ord bruger du? 
Satans eller Guds? Hvem hersker 
over din tunge?

Laver du selvmål?

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

Af Bo Henriksen

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

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

Et trompetkald for krigere
- ny gademission
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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 

Lørdag  13. maj kl. 14.00
Søndag  14. maj kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Ferie

Bolig

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

Venner søges til socialt samvær
Kvinde i 60’erne søger venner/veninder til socialt samvær.
Skriv, hvis du også mangler nogle at snakke med. Bor i Valby.       
          Billet-mrk. 18-01

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

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.

Bedehus Danmark inviterer til “bøn for byerne”-
inspirationsdag på Store bededag 2017 i Århus.

Vigtige fakta om dagen:
Sted: Citykirken, Viborgvej 173, Århus
Program: Fra 10:00 til 17. Men  
med morgenmad fra kl. 9:30. Selve  
seminaret er gratis, men det er muligt  
at give en gave. 
Pris for forplejning hele dagen:  
100 kr. (tilmelding senest. d. 6 maj)
Tilmelding: rakul.kristiansen@gmail.com

Århus er valgt som Europæisk Kultur-
hovedstad i 2017, men Gud kalder os 
højere op og vil koble os på himlen, for at 
bane vej for “HIMLENS KULTUR”.

Kom og vær med d. 12 maj! Bliv udford-
ret og inspireret til en særlig indsats i bøn  
for Danmark. Undervisning og inspira- 
tion ved Bent Christiansen, Peter 
Tinggaard, Rakul Kristiansen, samt lov-
sangsledelse ved Hanne Christiansen.

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 5. maj kl. 19.30. 
Taler:  pastor emeritus Mogens Svendsen, Videbæk

Alle er velkomne!

KRISTENT ASHRAM I DANMARK
Det årlige maj-stævne på Virksund Kursuscenter
afholdes i dagene 15. maj til 18. maj.

Årets gæstetaler er pastor em. Stig Christensen, 
Sønderborg

Yderligere oplysninger ved Kai Juhl Jørgensen, 
på tlf. 86638535 eller mobil 20728536.

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 inf. ved skriftlig henven-
delse til hannehum@yahoo.dk / tlf. 2256 5770/ tlf.6170 6977 

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

Søndag 14/5: H. P. Pedersen - Frugten af sand omvendelse
Søndag 21/5: Bjarne Kjær - Fællesskabet i Guddommen

Søndag d. 7/5 kl. 10:30
Anders Ova
TEMA:  Helligåndens ledelse

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. 

Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor. hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor. 

Quo Vadis?
 
Christa og Johs. Søndergaard fortæller om et spæn-
dende liv med behandling af narkomaner og andre 
– med Guds hjælp i Quo Vadis, Kolding. 

Fri adgang. Mulighed for  
samtaler med Christa og  
Johannes og evt. forbøn. 

Mandag d. 8. maj kl. 19.
Café Morgenstjernen, 
Jernbanegade 1, Christiansfeld.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 17:

Sonja og Børge Pedersen 
Ribevej 23
7100 Vejle 

Kodeord: blomsterpige

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
4. maj 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.

Debat

Send dit debatindlæg til: debat@udfordringen.dk - Max 200 ord.
Udfordringen forbeholder sig retten til at forkorte og udelade indlæg.
OBS! Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens.

Stillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag!

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at formuefællesskabet mellem ægtefæller ophører 
allerede på det tidspunkt, hvor Statsforvaltnin-
gen modtager en ansøgning om separation eller 
skilsmisse?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

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.

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. 

SOLDATERHJEMSLEDER

VARDE

KFUMs Soldatermission   •   Treldevej 97   •   7000 Fredericia   •   Tlf.: 3312 4042

Leder til Varde 
-

Erhverv

Den "sidste" rejse
Fænomenet ud-af kroppen kan opleves, men ikke forklares. Nu 

kan det måske oven i købet ses, hvis man skal tro sine egne øjne, 
som en adresse på facebook giver mulighed for. 

(For at se videoen, søg på ” soul leaving body in chinese hospital” 
på YouTube, red.)

Døden er noget uundgåeligt, og for mange meget skræmmende, 
er en af kommentarerne. Ligesom døden også er forbundet med 
mange myter, og selvom mange af disse er blevet modbevist, så 
lever de videre i  bedste velgående.

En af disse myter er, at sjælen vejer 21 gram, og nogle er over-
beviste om, at vi bliver 21 gram lettere, når vi dør.

For et stykke tid siden fangede et kamera på et kinesisk sygehus 
noget meget mærkeligt. Klippet har opnået stor spredning på inter-
nettet, og er allerede blevet set over 10 millioner gange.

En for nylig afdød kvinde ligger i en seng på hospitalsgangen, 
og efter 14 sekunder ser man noget meget mærkeligt. Nogle er af 
den overbevisning, at kvindens sjæl forlader kroppen, mens andre 
mener, at det er et spøgelse.

Hvad tror du? Er det sjælen, der forlader kvindens krop?
Godt spørgsmål. Min forklaring på fænomenet knytter sig til en 

oplevelse, som kort beskrevet lyder sådan:
26. september 1989 besøgte jeg Skt. Antonio-kirken i Pula, det 

tidligere Jugoslavien. Bedst som jeg sad og svalede af for varmen, 
betragtede jeg et messingkors på kirkens alter. Solen spejlede sig 
i korset, og jeg fi k den tanke, at det var et glimt af evigheden, der 
ramte mig. Det var jo på korset, Jesus betalte billetten til min "sidste" 
rejse, når den tid kommer. 

Om natten så jeg i drømme, eller ude af kroppen, en bil køre ud 
over en skrænt, rulle rundt og havne langt nede. Da alt var stille, 
skimtede jeg to skikkelser stige ud af vraget og forsvinde. Dagen 
efter tog jeg et billede af en opslagstavle i Porec med Ivonne Miani´s 
dødsannonce. Det viste sig senere, at 22-årige Ivonne var kørt i 
døden sammen med sin ven, der havde hentet hende på mit hotel 
"Maestral", hvor hun arbejdede. Samme nat var jeg med andre ord 
tilskuer og vidne til ulykken, hvor begge omkom.

Som kristen må jeg tro, at Gud har inspireret mig til at sige, at 
troen på Jesus er afgørende for, hvor den "sidste" rejse går hen 
og dermed beskaffenheden af det evige liv. Hvorom det gælder, at 
hvor Jesus er, der er det godt at være. Tro det! Og forhold dig til 
frelseren Jesus ved hjælp af bøn.

Netop nu vandrer Moses Hansen på de danske landeveje med et 
meget stort kors for at henlede vores opmærksomhed på Jesus. Og 
heldigvis har vi jo så også alle vore kirker, hvor præsterne søndag 
efter søndag prædiker om det evige livs ord, som troen på Jesus 
er garant for.   

KNUD HELD-HANSEN

JUELSPARKEN 2, 2.TV., 
9210 AALBORG SØ

Stillfoto fra dk.newsner.com af den formodede videooptagel-
se på et kinesisk sygehus, hvor det ser ud som om ”noget” 
forlader den døde kvindes krop.

www.citykirken.dk
 

Ahornvej 3
2630 Taastrup

Vi søger medledere
til en skøn menighed
og til den unge del

 
det kunne være en præst

og en ungdomsleder
 

Vil du være med?
Kontakt Marlene

2061 6980
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

Radio 

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)

Mandag 1/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 2/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 3/5
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
Om konfirmationsdagen - De 
voksnes rækker. Søren Ryge Pe-
tersen besøger skurvognen for at 
fortælle om konfi rmationens øje-
blikke. Vært: Anders Laugesen.

Torsdag 4/5
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 5/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 6/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 7/5
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Fredens Kirke, 
Aarhus Stift. 3. søndag efter påske
Prædikant: Peter Lodberg.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

NAT GEO People følger hospitalsskibet fra Mercy Ships i otte udsendelser. I sjette udsen-
delse følger vi pigen Faith, der sammen med sine forældre er rejst fra den nordlige del af 
Benin for at nå frem til hospitalsskibet i havnebyen Contonou. Billedet til venstre viser Faith 
før behandling. Takket være gavmilde bidragydere og det frivillige personale, kan hun nu gå 
normalt. Sendes mandag kl. 21.00 og den efterfølgende søndag kl. 20.00. Foto: Mercy Ships

Bestil den nye udgave på Hosianna.dkBestil den nye udgave på Hosianna.dk

Mama Mama 
Heidi - Heidi - 
Afrikas Afrikas 
Moder Moder 
TeresaTeresa
Farvefotos Farvefotos 
af Rolland af Rolland 
BakerBaker

Tekst Henri Tekst Henri 
Nissen Nissen 

154 sider154 sider
i farveri farver

Kun 199 kr.Kun 199 kr.

DR K 
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.

18:35 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. 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 israelitterne ud af det ægypti-
ske 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 3/5
17:15 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene. Tysk dokumentar 
fra 2015. Moses, der delte Det 
Røde Hav, så israelitterne kunne 
komme tørskoede over, er det 
største mirakel i forbindelse med 
israelitternes udvandring fra Ægyp-
ten, men er for mange bibelforskere 
også det sværeste at forklare. 
Mange tvivler på, at det overhove-
det har fundet sted. Men både den 
bogstavtro kristne, tidligere elite-
soldat Bob Cornuke og Carl Drews, 
computerspecialist og klimaforsker, 
mener fra hver sit udgangspunkt 
at kunne konkludere, at Biblens 
beskrivelse kan være sand.

Lørdag 6/5
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Vor tro er den forvisning 
på”, der handler om spændingen 
mellem tro og viden. Vor Frue Kan-
tori ved dirigent Poul S. Jacobsen 
synger salmen fra Sankt Markus 
Kirke 3. søndag efter påske. www.
dr.dk/tro

Søndag 7/5

14:00 Gudstjeneste fra Nørre-
markskirken i Vejle.
Tredje søndag efter påske handler 
teksten om forvirrede disciple, der 
ikke helt forstår hvad Jesus siger: 
”En kort tid, så ser I mig ikke, og 
atter en kort tid, så skal I se mig? 
Temaet udfoldes i en rytmisk guds-
tjeneste. Sognepræst Tove Bjørn 
Jensen er prædikant. Kirkeband 
ledes af sognepræst Henrik Sko-
ven. www.dr.dk/tro. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 1/5
21:00 Hospitaltsskibet (6:8)
Mercy Ships i ny dokumentarserie.
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Det er der kommet otte for-
skellige afsnit ud af. Hver uge kan 
man følge nye patienter fra Benin og 
deres rejse gennem håb, frygt, usik-
kerhed og glæde i mødet med de 
frivillige læger og sygeplejersker om 
bord på hospitalsskibet. Program-
merne sendes mandag kl. 21.00 
og genudsendes den efterfølgende 
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.

DR Kirken søndag den 30.4 slutter gudstjenesten af med  pasta og 
kødsauce i Nørremarkskirkens sidehus. Foto: DR
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Har du brug for et lift?

Musik
TJEK

De californiske Hearts like Lions bringer her en, ikke 
så revolutionerende, men derimod solid række af indie 
rock-sange. 

Man glemmer, at Stephen Ramos er en helt fantastisk san-
ger, men hans ord sætter sig fast i en, på en dejlig, klistrende 
måde. 

Eksempelvis i “If I never speak again”:
We’ve got this selfi sh desire
To break each other down
Little do we know we are
Tearing ourselves down
Would you want to know?
If they could take your place

Pladen rystede ikke min grundvold, da jeg lyttede den igen-
nem. Det er altså set før, at et alternativt emo band udformer 
et godt skrevet album, gjort ud fra en kendt opskrift:

Fængende sange, lækre guitarer og leg med baggrundsvo-
kaler og støjeffekter. Men! Hvem bliver alligevel glad udover 
mig? Denne plade er god til dem, der er trætte af, at når man 
skal lytte til positiv, ærlig lyd, så skal vi over i ‘lovsangsgenren’..
host host...Hillsong og ..host Jesus Culture kopier. Forstå mig 
ret. Man kan ikke bruge dette som lovsang søndag morgen i 
kirken.. Men det er den, naturligvis, ydmyge skribents objektive 
holdning, at disse løver vil kunne inspirere kristne kunstnere 
til at begive sig ud i deres favorit-genrer og levere et budskab, 
alle kan relatere til med et lys for enden af tunnelen. Her er fx 
et par ord om at føle sig lost, håbløs og stagneret i sit liv. En 
opmuntring fra sangen “Pretty Little Phase” lyder sådan her:

You thought that you could
Be just like them
It’s just a pretty little phase
It’s just a pretty little phase
Just be yourself
You’ve gotten so far
And all you want is
To be someone else
You want it, you got it, you had it

Marianne Glitfeldt

Just be yourself

K
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Mischa har opfundet 
et nyt sejt brætspil

Mischa Turner fra Kolding ses her med sit nye fl otte spil, ACTS, som handler om Apostlenes Gerninger.

En dag, da Mischa cyklede ud 
til Diakonhøjskolen i Aarhus, 
fi k han pludselig en lys idé.

Han ville opfi nde et spil, hvor 
fx skoleelever på en let og sjov 
måde kunne spille sig igennem 
Apostlenes Gerninger og Paulus’ 
breve til de nye kristne. 

- Har du nogen sinde haft lyst 
til at være Paulus fra Biblen? 
spørger Mischa.

Med hans spil, som nu er 
produceret i de første 1000 ek-
semplarer, får man chancen for 
at spille Paulus og erfare, hvad 
han har erfaret! 

Eller bedre endnu måske: 
Slå dine venner i at være den 

bedste til at dele evangeliet!

ACTS kan spilles af 2-6 spillere 
fra 12 år og opefter. Det tager 
ca. 1 time at spille spillet, men 
det kan nemt gøres kortere eller 
længere.

Undervejs fra Jerusalem til 
Rom optjener man discipelskabs-
point, og man trækker handlings-
kort og begivenheds-kort, som er 
taget lige ud af Bibelen. Når man 
har syv fi sk, kan man bygge en 
ny kirke. 

Spillet er tænkt som en appe-
titvækker til Biblen, og til brug i 
kristendomsundervisningen eller 
konfi rmationsforberedelse. Spillet 
kræver ingen forud-forståelse 
af kristendommen, selv om det 
ikke skader.

Hver deltager spiller Paulus 

som er på en missionsrejse fra 
Jerusalem til Rom, og på hans vej 
til Rom skal han plante 7 kirker. 

Regler og lærervejledning kan 
fi ndes på nettet. 

Ikke selv vokset op 
med kristendom

Mischa er ikke selv  vokset op 
med kristendom.

- Jeg kommer fra Fredericia. 
Min mor er englænder, og hun 
synes, at jeg skulle have et sjovt 
navn, svarer Mischa på spørgs-
målet om, hvorfor han hedder 
som han gør. 

- Jeg gik på efterskole på Fry-
densberg i Mariager, og det var 
der, jeg blev kristen, fortæller han.

Senere begyndte Mischa at 

læse teologi på Menighedsfa-
kultetet, men fi k at vide, at han 
nok var ordblind, så det ville 
være svært at tygge sig igennem 
græsk og hebræisk.

I stedet tog Mischa en såkaldt 
3K uddannelse på Diakonhøjsko-
len. De 3 K står for Kristendom, 
Kultur og Kommunikation.

I dag bor han i Kolding, hvor 
han er gift med Annika, der er 
laborant.

Spillet koster 500 kr. og kan 
foreløbig kun købes på Massouds  
hjemmeside mohabet.net.

Forslag til forbedringer kan 
sendes til Mischa på Chalsdk@
gmail.com.

Henri.

Undervejs på rejsen fra Jerusalem til Rom trækker man kort og kaster terninger, optjener discipelskabs-point og fi sk, bygger kirker, 
sejler eller går, bliver måske fængslet og pisket, ligesom Paulus. 

Spillet gør det sjovt at ”læse” Apostlenes Gerninger. Mischa voksede selv op uden Gud.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

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

Selena Gomez 
overrasker med
sin åbenlyse tro
Den 24-årige verdensstjerne lægger ikke skjul på, at hun er kristen
- hverken på sin Instagram-profi l, i interviews eller i sin sangskrivning. 

Hvis Jesus var købmand, så ville han 
hurtigt skræmme en hel del mennesker 
bort (hvilket han også gjorde). For Jesus 
underviser ofte meget sorthvidt og udfor-
drende. Og han giver ikke rabat. Fx når det 
gælder dem, som kalder sig kristne. Det er 
måske dig?

Jeg er for nylig faldet over den måde, Jesus 
sammenligner salt og dem, som siger, at de er 
efterfølgere af ham. Sådan én er jeg selv. I jødisk 
forståelse var saltet et billede på den visdom, som 
kommer af fuldstændig lydighed og overgivelse 
til Guds vilje. 

”I er jordens salt, men hvis saltet mister sin 
kraft, hvad kan man da salte det med?” sagde 
Jesus. Spørgsmålet lyder retorisk, og dermed er 
svaret: ”Ingenting. Så er du færdig som en god 
efterfølger af mig.” 

Hvordan var det, at vi kristne ville miste positio-
nen som salt i verden? Det var ved at miste den 
fuldstændige lydighed til Gud i vores handlinger 
og i vores overgivelse til Guds vilje fremfor til vor 
egen eller kulturens. Et andet sted siger Jesus: 
”Et liv levet i fuld lydighed til Gud er et prisværdigt 
liv – men et liv uden lydighed er lige så nyttesløst 
som salt, der har mistet sin kraft.”  

I mit eget liv, synes jeg ofte, at der mangler 
åndelige frugter. Det frustrerer mig meget. Men 

det kunne tyde på, at det er fordi, jeg simpelthen 
ikke ofte nok handler efter Guds vilje og på det, 
som Jesus sagde, at vi skulle gøre her i livet. Det 
vil jeg ændre.

”Religion er form uden kraft”, hørte jeg en klog 
mand sige. Og det synes jeg egentlig meget godt 
indkapsler den forskel, der er på at leve som efter-
følger af Jesus og som religiøs kristen. Forskellen 
ligger i, om vores liv ”salter” verden omkring os, 
som Jesus ville gøre det, vel at mærke – eller ikke. 

”Har I beregnet omkostningerne?” spørger 
Jesus udfordrende disciplene i Lukasevangeliet 
14, som en anden købmand. ”I kan ikke være 
mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, 
hvad det koster, om det så er alt, hvad I ejer og 
har. Salt er godt, men hvis saltet mister sin kraft, 
hvad kan man da salte det med?”

Det koster det hele, tak!

Du kender hende måske 
bedst fra en af Disney Chan-
els serier, fra amerikanske  
teenagefi lm, fra hendes mu-
sikkarriere eller som Justins 
Biebers kæreste gennem 
fl ere år. Selena Gomez er en 
verdensstjerne - og det sidste 
års tid har hun overrasket 
sine fans med sin åbenlyse 
kristne tro.

Selenas forældre er katolikker, 
så søndagsgudstjenester var en 
del af Selenas opvækst. Og nu 
ser det ud til, at hun efter fl ere år 
i rampelyset har fået fornyet sin 
barndoms tro.

Selena startede sin solo mu-
sikkarriere i 2013. Efter et par 
hektiske år med et salg på 7 
millioner albums og 22 millioner 
singles afl yste hun to planlagte 
turnéer i henholdsvis 2014 og 
2016 for at trække sig tilbage fra 
livet i rampelyset. Det var i denne 
periode, at hun skrev sin første 
lovsang ”Nobody”. En del af lyrik-

ken lyder sådan:
No oxygen, could barely 

breathe
My darkest sin, you’ve raised 

release
And it’s all because of you, all 

because of you
I don’t know what it is, but 

you’ve pulled me in
No one compares, could ever 

begin
To love me like you do

Da en af hendes fans på twitter 
ville vide, hvem teksten var dedi-
keret til, var Selenas ligefremme 
svar ”Gud”.

Ledte lovsang 
til Hillsong koncert 

I starten af 2016 overraskede 
hun ved at deltage i Hillsong 
Church’s Young & Free Revival 
koncert i Los Angeles, hvor hun 
ledte publikum i lovsang med sin 
egen sang ”Nobody”. Efterføl-
gende skrev hun på Instagram:

”Jeg fik mulighed for at op-

træde med den første lovsang, 
jeg har skrevet. Er så taknemlig 
for Hans nåde og forståelse”.

Selenas fans elsker hende for 
hendes ægte, jordnære og lige-
fremme facon, som ofte kommer 
til udtryk i hendes ”I’m just like 
you” posts på de sociale medier.

Hun lader heller ikke, som om 
livet som kristen er uden kamp.  
Efter at have lyttet til en prædiken 
af pastor Judah Smith fra City 
Church in Los Angeles, citerede 
hun på Instagram fra Romerbre-
vet 7:15: 

”Så forstår jeg ikke, hvad det er, 
jeg gør. Jeg gør nemlig ikke det, 
jeg gerne vil, men derimod det, 
jeg ikke ønsker at gøre.”

Og på sin Instagram-profil 
understreger Selena sin offent-
lige tro med ordene: ”By grace 
through faith.” 

Ordene er taget direkte fra Efe-
serbrevet 2, 8 som fortæller, at vi 
frelses af nåde ved tro på Kristus.

Lisbeth 

I marts 2016 deltog Selena Gomez i Hillsong Church’s Young & Free Revival koncert i Los Angeles, hvor hun 
ledte publikum i lovsang med sin egen sang ”Nobody”. 

Selena Marie Gomez er født i Texas, USA i 1992.
Selena begyndte sin skuespilkarriere i en alder af syv år, hvor 

hun fi k en rolle i hit børnefjernsyns-serien ’Barney & Friends’. I 
Danmark blev hun for alvor kendt, da hun som 15-årig kom med 
i Disney Channel-serien ’Magi på Waverly Place’. Siden har hun 
medvirket i adskillige fi lm. 

I 2009 udkom den første plade fra Gomez’ band ’Selena Gomez 
& The Scene’. Selena udgav for første gang i 2013 et soloalbum 
under navnet ”Stars Dance” og efterfølgende udgav hun album-
met ”Revival” i 2015.

Med 61 millioner likes på Facebook og 78 millioner followers på 
Instagram var hun i 2016 den mest fulgte person på Instagram.

Selena Marie Gomez 
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Jeg var lige fl yttet ind i en ny bolig m. have og kom i en hjem-
megruppe, hvor vi mødtes hver tirsdag til samling. De fl este 
var ældre, erfarne kristne, som kendte deres Bibel. Jeg blev 
taget godt imod, og vi nød hinandens selskab.

På et tidspunkt skulle vi til et aften møde i Rødding i Sønderjylland 
og høre en kendt prædikant. Vi blev enige om at køre sammen i 
bil. På det tidspunkt havde jeg ingen bil, og vi aftalte, at de skulle 
hente mig. Som aftalt blev jeg hentet, og vi kørte mod Rødding.

Pludselig slog det mig, at jeg havde glemt at lukke mit vindue, 
som stod helt åbent, og at enhver kunne kravle ind. Jeg blev urolig 
og fortalte de andre om min situation. Min præst, som også var en 
del af hjemmegruppen, vendte sig mod mig med et smil og sagde; 
”Det skal du ikke være bange for, vi beder bare Gud om englevagt.”

Det var først gang, jeg hørte om englevagt, og at der blev bedt 
om at beskytte mit hus, indtil jeg kom hjem igen. Vi havde et godt 
møde og var først hjemme, da det blev mørkt. Jeg blev sat af ude 
på vejen og gik det sidste stykke hjem. Da jeg nærmede mig huset, 
tog jeg mine nøgler op af lommen, klar til at låse døren op.

Pludselig fi k jeg et syn til venstre for mig. Her stod en kæmpe 
engel, mellem 3 og 4 meter høj, med store hvide vinger og med 
et lysende sværd, som han holdt fast i med begge hænder, og 
laser-øjne, der kiggede direkte ned på mig. Og i samme sekund 
åbnede Gud mine øjne til højre for mig, hvor der også stod en 
engel i samme form, også med et lysende sværd og laser-øjne, 
der kiggede ned på mig.

Jeg blev kridhvid i ansigtet og stammede: ”Det er bare mig” og 
fi k låst døren op og kom hurtigt ind. Jeg måtte læne mig op ad 
døren, og mine ben rystede. Jeg måtte bare dele, hvad jeg havde 
oplevet, og ringede straks til de andre.

Jeg tror, Gud ville vise mig, at vores bøn ikke kun er ord, men 
at der også er handling bag ved. At det usynlige bliver synligt, og 
at Gud samtidig ville vise mig sin magt og vælde.

”Intet ondt skal ramme dig, ingen 
plage nå dit telt,

 for han vil give sine engle befaling om 
at beskytte dig

 på alle dine veje.” (Sl. 91,10-11)

”Det er bare mig”

Af Steen Jensen

I påsken blev pastor Paul 
Ciniraj og en gruppe kristne 
truet af bevæbnede islamister, 
da løver pludseligt trådte ud 
af skoven og jog forbryderne 
på fl ugt.

Det hævder Paul Ciniraj i et 
opslag på hjemmesiden Bibles for 
Mideast, en undergrundsbevæ-
gelse, der arbejder i fl ere lande 
i Mellemøsten, Afrika og Asien 
med forkyndelse og bibeluddeling 
– især blandt muslimer. Historien 
refereres i fl ere internationale, 
kristne netmedier.

Ciniraj, der er organisationens 
grundlægger og leder, skriver i et 
opslag på hjemmesiden, at han 
en morgen, efter at have ledt en 
dåbsgudstjeneste i en kirke, blev 
angrebet med sten af militante 
islamister.

Med blodigt ansigt og svære 
skader blev han i hast bragt til 
hospitalet af en gruppe troende. 
Men de militante islamister fi k 
opsnuset, hvor han opholdt sig, 

så han blev i al hemmelighed 
installeret i et hus i et skovområde 
hos en tidligere muslim, der nu 
er kristen.

”De troende besøgte mig i 
al hemmelig i skovhuset, og vi 
holdt bedemøder sammen. Jeg 
opholdt mig der i tre uger”, fortæl-
ler pastoren.

Påskesøndag den 16. april, 
midt i påskegudstjenesten i hu-
set, blev gruppen opsøgt af 

militante islamister, der svingede 
med deres våben.

”Vi anede ikke, hvad vi skulle 
gøre”, husker Ciniraj. ”Vi troede, 
at vores sidste dag var kommet”.

”Vi tog hinanden i hænderne 
og priste og takkede vores op-
standne Herre Jesus Kristus”, 
skriver Paul Ciniraj.

I det samme trådte en løve ud 
mellem træerne og gik til angreb 
på en af terroristerne. To andre af 

de militante forsøgte at skræmme 
den væk. Men så kom to løver 
mere til syne i skovbrynet, hvilket 
fi k islamisterne til at tage fl ugten.

Løverne lod gruppen af kristne 
være og luntede væk.

”Min opstandne Herre Jesus 
Kristus har reddet mit liv endnu 
en gang”, skriver pastoren. ”Og 
jeg priser og takker Gud for hans 
usigelige nåde”.

Lige så opsigtsvækkende er 
det, tilføjer pastoren, at der ikke 
menes at leve løver i området.

Paul Ciniraj, der er indisk født 
og selv opvokset som muslim, 
inden han i sin ungdom blev 
omvendt til kristendommen, har 
personligt døbt utallige muslimer 
i sine godt 30 års tjeneste.

Bibles for Mideast smugler 
bibler ind i nogle af de mest 
kristen-fjendske lande i verden, 
bl.a. Bangladesh, Pakistan og 
Saudi Arabien. Det fremgår ikke, 
hvilket land det foregik i. Men lø-
ver fi ndes også i Indien (der blev 
optalt 528 asiatiske løver i 2015).

Påskemirakel:

Pastor reddet fra islamister af løver
Paul Ciniraj blev angrebet af militante, men mirakuløst reddet – af løver – påskesøndag.

Paul Ciniraj her sammen med hustruen Mercy.
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