
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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Ny, flot andagts-
bog fra 

Francine Rivers!

Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.as

Den 24. maj er Porno&Samfund 
vært for konferencen “Porno-
ens konsekvenser” i Kulturhu-
set Indre By i København.

Konferencens fulde titel er: Por-
noens Konsekvenser i samfundet 
– kan og skal vi gøre noget?

Og der må og skal gøres noget, 
mener Heidi Als Ringheim, der er 
fomand i Porno og Samfund.

Mange skadevirkninger
- Flere undersøgelser viser, at 

porno har en negativ indvirkning 

på mange borgeres sundhed og 
trivsel. Og videnskab og forskning 
verden over peger på, at porno 
har en lang række risici og ska-
devirkninger.

Der er fundet direkte sammen-
hæng mellem brug af porno og 
øget efterspørgsel efter sexhan-
del, seksuel udnyttelse af børn 
og unge samt vold mod kvinder. 

Pornografi  påvirker unge hjer-
ner under udvikling og kan være 
med til at forme børns seksuelle 
skabeloner. Pornobrug bidrager 
også til en stigning i seksuel dys-

funktion hos mange unge mænd 
og kan føre til en normalisering 
af farlig seksuel og social adfærd. 

De seneste års voldsomme 
stigning i misbrug af porno kan 
føre til en decideret afhængighed 
på lige fod med andre afhæn-
gighedstyper, forklarer Heidi Als 
Ringheim.

Konferencen i København skal 
dels sætte fokus på pornografi -
ens negative indvirkning på den 
almene sundhed, dels indlede 
en debat om oplysning og fore-
byggelse.

Konferencen henvender sig 
derfor til en bred vifte af aktører, fx 
sundhedspersonale, undervisere 
og andre, der arbejder med børn 
og unge, forskere, medier og po-
litikere, siger Heidi Als Ringheim.

Vold mod teenagepige
Efter en sag i 2016, hvor fl ere 

drenge seksuelt krænkede en 
teenagepige, udtalte Kuno Sø-
rensen fra Red Barnet: 

”Hæn del ses for lø bet er stærkt 
inspi re ret af den grove por no grafi , 
der har en uhel dig ind fl y delse på 

de unge. De har en fore stil ling om, 
at de skal kunne leve op til noget 
af det, de ser i den grove por no-
grafi , som jo er dybt ydmy gende 
og ned vær di gende – især for de 
kvin der, der med vir ker i det.”

Også Heidi Als Ringheim kom-
menterede sagen: 

”Børn og unges tiltagende sek-
sualiserede adfærd bør bekymre 
politikere, relevante personer i 
uddannelsessystemet, forældre 
og andre voksne.”

- Konferencen den 24. maj kan 
også ses som en værktøj til at 

råbe politikere, lærere, forældre 
og andre samfundsgrupper op, for 
at få lavet nogle retningslinjer for 
håndtering af de konsekvenser, 
som pornoen skaber i vores sam-
fund, slutter Heidi Als Ringheim.

Bodil

Porno skader unges hjerner
- Porno skader unge mænds helbred og fører til vold mod kvinder, siger foreningen Porno og Samfund.

Heidi Als Ringheim

Læs også side 11.

Da CarrieDa Carrie
mistede mistede 
sit barnsit barn

Interview side 3.

Et billede fra de mange lykkelige timer, Carrie tilbragte med sin søn David, der døde af kræft.
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Ny leder af Cafébussen
Jens Marthin Thuehøj Pedersen, der 
er evangelist og missionskonsulent 
på Cafébussen, overtager fra den 1. 
maj 2017 ledelsen af bussen.

Jens Martin T. Pedersen har været 
tilknyttet bussen siden 2008, hvor han 
startede som missionærmedhjælper, 
skriver IMT.

- På Cafébussen har vi mange 
spændende ting i gang, og vi har en del 
koncepter, vi udvikler på. Vi har længe 
haft en retning for den fremtidige evan-
gelisation, og vi brænder for at få tingene op at stå. 

Vi har et mål om at møde dem, vi ikke kender. Både dem, der 
ikke er kirkevante og de kristne, som mangler et fællesskab, 
fortæller han.

Jens Marthin tager over efter Kristian Lindholm, som skal være 
regionsleder i Region Aarhus fra den 1. juli.

Bodil

Nordjysk økonomimand 
i Indre Missions hovedbestyrelse
Den 1. maj trådte Cand. agro. Anders 
B. Hummelmose fra Brønderslev ind 
i IM’s hovedbestyrelse. Samtidig bli-
ver han medlem af økonomiudvalget.

Anders B. Hummelmose arbejder 
som økonomi- og it-chef. Han er også 
formand for Dronninglund Efterskole. 

Anders B. Hummelmose er 55 år og 
gift med Astrid, der er sygeplejerske. 
De har fi re børn. I fritiden kører han 
motorcykel og løber maraton. 

- Jeg har bedt om, at Gud vil sætte 
mig, hvor der er brug for mig. Derfor tror jeg også på, at han har 
lukket denne dør op for mig. 

Mit fokus, ud over det økonomiske, ligger på, at vi bliver ved 
med at kæmpe for IM’s plads i folkekirken. Den kan være en god 
vej ind til missionshusenes fællesskaber, som er en af IM’s store 
styrker, siger Anders B. Hummelmose til Indre Missions Tidende. 

Bodil

Luthersk Missions plejehjem 
Bakkely i Videbæk, der blev 
landskendt for ikke at ønske en 
kvindelig sognepræst til at lede 
gudstjenesterne i huset, har 
netop fejret 40 års jubilæum.

Bakkely, der ligger i ly af Her-
borg Bakker, blev fejret med 
reception og fest, med deltagelse 
af bl.a. repræsentanter fra Ring-
købing-Skjern Kommune, som 
Bakkely har driftoverenskomst 
med. Herfra lød der stor ros til 
plejehjemmet.

Det er dejligt med ros, og det 
forpligter os til fortsat at følge med 
og sørge for et godt samarbejde 
med kommunen og de pårørende, 
siger Birte Simonsen, der har 
været leder af plejehjemmet 
siden 2001.

Bakkely har i dag 38 pladser, 

og beboerne har mulighed for en 
daglig andagt samt gudstjenester 
to gange  om måneden, men ikke 
alle beboerne har relation til kirke 
eller missionshus. Mange har dog 
baggrund i enten Luthersk Mis-
sion eller Indre Mission.

”En af de sidst tilkomne havde 

afsøgt området og valgte Bakkely, 
fordi det har et godt ry”, siger Birte 
Simonsen.

Bakkely fi k ved jubilæet bl.a. 
skænket et fl ot, farverigt maleri 
”Livsvejen”, der er malet af kunst-
neren Kari Thygesen.

Plejehjemmet blev landskendt, 

da sognepræst Lene Birkmose 
fra Herborg Sogn, hvor Bakkely 
ligger, klagede til Ribes biskop 
over, at hun ikke længere måtte 
holde gudstjeneste på Bakkely.

Hun mente, det var diskrimi-
nation, fordi hun er kvinde, og 
biskop Elof Westergaard traf 
efterfølgende den beslutning, 
at Ribe Stift ikke længere ville 
betjene de to vestjyske LM-ple-
jehjem Bakkely og Klokkebjerg. 
En beslutning, som mødte kritik 
fra nogle kirkelige kredse, som 
mente, at biskoppen prioriterede 
ligestilling frem for teologi og 
kirkelige mindretal. 

Bestyrelsen for Bakkely holdt 
fast ved, at man kun ønskede 
mandlige præster til at stå for 
gudstjenesten på stedet.

Steen

Landskendt LM-plejehjem i 
Videbæk fejrer 40 års jubilæum
Det kristne plejehjem har et godt ry og roses af kommunen.

Bakkely blev for to år siden omtalt i TV Midtvest, fordi LM ikke 
ønskede, at kvindelige præster holdt gudstjenester på stedet.

Ledelses- og rådgivningskon-
sulent Bent Engelbrekt Jakob-
sen, Fredericia, fejrer sin 70 års 
fødselsdag den 10. maj.

Bent Jakobsen voksede op i 
en præstegård i Nørresundby, 
Haverslev og Vorbasse. Hjemmet 
var solidt folkekirkeligt funderet ud 
fra sognekirken med arbejde i det 
indre missionske miljø. 

Som ung var Bent Jakobsen 
meget aktiv i KFUM-spejderne, 
hvorfra han har højeste leder-
eksamen (Gilwell-prøven). Han 
blev sergent fra Artilleriets be-
falingsmandsskole i Sønderborg 
og mødte sin kone gennem 46 år, 
Herdis, i sergenttiden i Ringsted.

Bent Jakobsen blev cand. 
scient. et art i 1976 fra Århus 
Universitet i geografi  og historie 
suppleret med ledelse og orga-
nisationsantropologi. I 15 år var 

han lektor ved Struer Statsgym-
nasium. Han er også tidligere 
lokalformand, amtsbestyrelses-
formand samt med i hovedbesty-
relsen og uddannelsesudvalget 
for Kristeligt Folkeparti (nu KD).

Bent nyder at grave ned i 
kulturer og forberede rejser godt 
hjemmefra – gerne til Østrig, 
Sydtyskland og De kanariske 
øer.  Han har også brugt sin fag-
lige baggrund som rejseleder for 
Felix Rejser.

Leder på Trinity mm.
Pionerånden førte ham for 26 

år siden til det nystartede Trinity 
Kursus- og Konferencecenter i 
Snoghøj, hvor han opbyggede 
uddannelsesafdelingen og blev 
personaleudviklingschef. 

Senere har hans fokus været 
personaleledelse og coaching 
af erhvervsledere samt organi-

sationsudvikling, herunder be-
styrelsesudvikling (sidst gennem 
Kristelig Arbejdsgiverforening). 
Efter at han gik på pension for 
fem år siden er han fortsat som 
coach for ledere rundt om i landet. 

Bent Jakobsen er forfatter til 
bøgerne: ”Flygtninge og geografi  
– et tværfagligt undervisningsma-
teriale”, ”Sydafrika – modsætnin-
gernes land”, ”Regional geografi ” 
og ”Tillidsskabende ledelse”.

I dag er det Hospice Søn-
derland i Haderslev, hvor han 
er bestyrelsesformand, og Sct 
Michaelis Kirkes menighedsråd 
i Fredericia, der nyder godt af 
hans erfaring i personaleledelse. 
Samt kirkeligt-sociale bestyrel-
sesposter.

Konsulent for IM
Bent Jakobsen har altid haft et 

stort hjerte for missionsarbejde. 

Han har holdt et utal af kursus- 
og familiemøder som fritidsbør-
nekonsulent i Indre Mission og 
sad i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskolers forretningsud-
valg. Han har også været aktiv 
som børneklubleder og var for-
mand for Indre Mission i Erritsø 
i 10 år. Desuden har han været 
i Landsstyret for Den Danske 
Israelsmission. 

Han er far til tre og farfar til 
12 børnebørn - og han elsker at 
formidle og fremelske de mulig-
heder, der er i andre mennesker.

Bent Jakobsens slagord i ar-
bejdet med mennesker er: ”Kan 
du gøre noget ved det? Kan du 
det, så gør det. Kan du ikke, så 
lad det ligge”. 

Henrik R./Bodil

Alsidig konsulent fylder 70
Det tidl. hovedbestyrelsesmedlem i KD er stadig aktiv missionsmand.

Ny formand i Retten til Liv
Administrationschef i Sømandsmis-
sionen, Jens Vindum, afl øser Per 
Damgaard Pedersen som formand 
for Retten til Liv.

På bestyrelsens konstituerende 
møde valgte sognepræst Per Dam-
gaard Pedersen at træde tilbage som 
formand efter 3½ år på posten, hvor 
han har bidraget til en forening, der 
over de senere år er vokset i styrke og 
har en forbedret økonomi. 

- Det er et naturligt skifte, som jeg 
selv har ønsket. Jeg føler, at jeg har 
bidraget med, hvad jeg havde mulig-
hed for, og at der gerne må ske en 
forandring, for at vi bevarer dynamikken i den her livsglade forening, 
udtaler Per D. Pedersen, der ikke træder ud af bestyrelsen, men 
holder et halvt års orlov.

”Det handler om menneskerettigheder”
Den 62-årige Jens Vindum har siddet i Retten til Livs bestyrelse 

siden 2015. Han ser Retten til Livs forsvar for de ufødte som en 
nødvendig stemme ind i tiden og det danske samfund. 

- De ufødte børns ret til livet er lige så indlysende som vi andres 
ret hertil. Det handler i bund og grund om menneskerettigheder, 
ligeværd og livets ukrænkelighed, og disse værdier vil jeg gerne 
være med til at fremme. Derfor sidder jeg i Retten til Livs bestyrelse, 
siger den nye formand. Han regner dog kun med at være formand i 
en overgangsperiode og har bedt bestyrelsen arbejde på en mere 
permanent løsning. 

Jens Vindum er uddannet maskinmester, men har det meste af 
sit arbejdsliv haft lederposter, bl.a. som forstander for Svendborg 
Søfartsskole og Nordsjællands Efterskole og de seneste 7 år i 
Sømandsmissionen. Han bor i Vejle, er gift med Birgitte Vindum, 
og de har 3 voksne sønner. 

Stort MAF-årsmøde i Hillerød
80 deltagere havde fundet vej 
til Hillerød, da Mission Aviation 
Fellowship (MAF Danmark) 
holdt årsmøde den sidste lør-
dag i april.

Deltagerne på årsmødet fik 
blandt andet mulighed for at møde 
den hollandske MAF-pilot Marco 
Koffeman, der fortalte om sine 
mange år som pilot i missions- og 
nødhjælpsorganisationen. 

Gennem sine historier fra 
Uganda, Bangladesh og Syd-
afrika mindede han forsamlingen 

om, at selv om motoren i MAF’s 
arbejde er fl ytransport, så er det 
vigtigste de mennesker, MAF får 
mulighed for at hjælpe.  

På generalforsamlingen var der 
genvalg til den siddende besty-
relse, som efterfølgende konsti-
tuerede sig med Arne Puggaard 
som formand og Lars Fuglsang 
som næstformand. 

Resten af bestyrelsen består af 
Merete Mogensen, Martin Gräs 
Lind, Svend Engrob og Søren 
Filbert. 

Bodil

Øverst fra 
venstre 
ses Merete 
Mogensen, 
Martin 
Gräs Lind 
og Svend 
Engrob.

I nederste 
række ses 
Lars Fugl-
sang, Arne 
Puggaard 
og Søren 
Filbert. 

Jens Vindum
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Vær med iVær med i
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 
til muslimertil muslimer  

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

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

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Af Tina Varde

Carrie Lautrup, som er psyko-
log i en stor dansk virksomhed, 
har lært at påskønne livets 
øjeblikke og lade være med at 
bekymre sig om fremtiden. 

De to sværeste år i hendes liv 
kalder hun ”hellige år”.

En stærk gudsoplevelse blev 
efterfulgt af en af livets største 
prøvelser, da hendes søn samme 
dag blev alvorligt syg. Selvom hun 
mistede sønnen David på 11 år, 
blev familien styrket i troen under 
et langt sygdomsforløb:

– I maj 2014 var jeg til en 
kristen ”Awake-konference” med 
prædikanten Tom Jones, som 
bad for impartation…en form for 
overførelse af Helligåndens gaver 
gennem håndspålæggelse. Her 
blev jeg presset ned i gulvet af 
Helligånden og måtte blive lig-
gende i fl ere timer.

– Efter konferencen, da jeg 
havde været hjemme i to timer, 
lagde jeg mærke til, at min dreng, 
som var blevet så tynd, havde 
en blå navle. Vi tog straks til 

vagtlægen, og han blev indlagt 
med det samme. David havde 
kræft, og han lå fl ere måneder på 
Rigshospitalet og var så frem og 
tilbage mellem Esbjerg, Odense 
og Rigshospitalet i over et år, 
fortæller hun.

Carrie Lautrup klamrede sig 
til Gud igennem hele det svære 
forløb. Bl.a. fastede hun i tre 
dage, bad og tryglede Gud om 
at hjælpe.

– Jeg levede ”øjeblik for øjeblik” 
og lærte, at der er forskel på os 
og dem, der ikke har Gud. Vi var 
ikke alene igennem det. Vi havde 
et andet håb. Vi tvang os selv til 
at skifte fokus fra sygdommen og 
tilbede Gud, sætte al lid til Gud…
og når Han ikke helbreder, så tror 

vi også.
– Da David døde, var jeg sik-

ker på, at han genopstod, siger 
Carrie Lautrup.

Gud er altid god
Nemt var det bestemt ikke, 

erkender hun:
– Det gør ondt at prise Gud i 

alle situationer. Han er god. Han 
er altid god. Man lever i en anden 
verden. Jeg hader, at vi har været 
igennem det her. Men Han er altid 
god og vil os det bedste. Han har 
ikke gjort det ved os…Han har 
noget, Han kan bruge det til. Jeg 
måtte sætte en æske på hylden 
over ting, jeg ikke forstår. Det er 
en del af ydmyghed, at man ikke 
forstår alt.

– David var ti, da han blev syg. 
Han blev ikke 12. Han havde fuld 
tillid til Gud hele vejen igennem. 
”Er du bange, mor?…Du skal 
ikke være bekymret”, sagde han 
til mig.

– Inden hans 11 års fødsels-
dag havde kræften bredt sig til 
hjernen. Jeg blev nødt til at ringe 
og sige det til hans far, der skulle 
have været på en tur, med det 
samme. Lægerne kunne ikke 
vente mere end et par dage med 
operationen.

Der kom sønderrivende mel-
dinger fra lægerne: ”Vi tror, han 
dør af det. Vi ved ikke, hvor lang 
tid, I har ham. I skal holde en god 
jul”, sagde de til os. 

Imens sad David med sin 
faster. ”Er du bekymret? Jeg er 
ikke bekymret. For Jesus siger: 
Du skal ikke bekymre dig, så det 
gør jeg ikke. Hvis bare jeg har tro, 
skal det nok gå”. 

David blev også døbt i 2015 
for at bekræfte sin stærke tro, 
fortæller Carrie.

I dag tænker hun med glæde 
på, hvordan hendes søn var, 
mens han levede:

– David var god ved alle de an-
dre børn på hospitalsafdelingen, 
hans venner…han var også god 
ved dem med adfærdsproblemer. 
Som min veninde Joyce senere 
skrev til mig: ”He did not lose the 
battle…”

Hellige år
Der blev skreget, råbt og dan-

set undervejs. Gud var med i 
det hele.

– Vi har brug for håb. Lige ef-
ter at jeg havde fået det at vide, 

kunne jeg ikke græde, fordi jeg 
skulle støtte David. Så gik jeg 
over i Fælledparken. Jeg skreg 
og råbte til Gud.

– De sidste to år har været hel-
lige. Gud har gjort noget. Det er 
ikke altid, det føles godt. Men Gud 
opmuntrede os undervejs. Så 
jeg for eksempel en særlig svær 
dag alligevel kunne danse på 
hospitalsgangen…jeg dansede 
og sang lidt for mig selv og vandt 
over mismodet!… Uanset hvad 
dagen bringer, vil jeg prise Dig.

– I Davids sidste time var vi 
hjemme. Vi lå sammen og så 
fi lmen ”Himlen er virkelig”. Vores 
børn var der også. 

– Kong David mistede også 
et barn. Han bad og bad om 
helbredelse. Bagefter tog han sig 
sammen og priste Herren, siger 
Carrie Lautrup.

Det har hun også gjort. Ved 
at fortsætte sit arbejde for Gud 
som frivillig landsleder af Healing 
Rooms, ved at dele sit vidnesbyrd 
rundt om i landet og ved at tænke 
på andre.  

– Det sidste års tid har jeg 
skrevet på en bog om tro. Vi har 
jo et evighedsperspektiv. Det 
her er ikke mit hjem. Jeg har et 
hjem et andet sted. David er bare 
kommet hjem før mig. David kan 
ikke komme tilbage, men jeg kan 
komme til ham.

– Til Davids mindehøjtidelighed 
spillede vi ”Oh Happy Day”, og en 
sang som fulgte os gennem hele 
sygdomsforløbet: ”Ten Thousand 
Reasons”. Børnene fi k lov at lege 
i kirken. Man kan næsten sige, 
det var hyggeligt…

Forandret
Rejsen med David har foran-

dret Carrie.
– Meget af det, jeg har lært, 

handler om mit hverdagsliv. Jeg 
kan rumme mere. Jeg er umid-
delbar på en anden måde. Jeg er 
ellers et introvert menneske, som 
får min energi ved at være alene.

– De ting, jeg før havde byg-
get op i mit hjerte…min søn har 
skiftet mit perspektiv. Og jeg er 
ikke så resultatorienteret mere. 
Succes er for mig i dag, at rela-
tioner lykkes. Før ville jeg, at man 
med relationen skulle opnå noget 
sammen. Nu er det vigtigste ved 
relationen snarere bare at være. 
Det er mere relationen i sig selv, 
jeg værdsætter.

– Før var jeg sådan ”Nå Gud, 
hvad skal vi fi nde ud af? Hvad er 
mit næste skridt?” Efter oplever 
jeg, at Gud siger: ”Jeg kan godt 
lide at høre, hvad du tænker. Jeg 
kan godt lide bare at hænge ud 
med dig”, siger hun.

I dag er Carrie Lautrup også 
meget mere opmærksom på de 
små og store ting, Gud gør.

– Jeg ser Ham hver gang, jeg 
lægger mærke til en blomst eller 
vinden på et blad. Han lægger 
ting på vejen, fordi han elsker mig.

– Jeg lærte ydmyghed, tilføjer 
hun.

Carrie mistede David. Man kan 
som menneske, som mor, næppe 
komme ud for nogen større prø-
velse. Carrie klarede den.

“The sun comes up
it´s a new day dawning
it´s time to sing Your song again.
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
when the evening comes”

 (Fra sangen Ten Thousind 
Reasons.)

Davids død var 
Carries prøvelse                           
Det var troen, der bar, da psykolog Carrie Lautrup mistede sin søn. 
Både i og efter det svære sygdomsforløb.

– Da mit barn blev syg, råbte jeg til Gud, fortæller psykolog Car-
rie Lautrup. Selvom hun mistede sønnen David på 11 år, blev 
familien under sygdomsforløbet styrket i deres tro.

En amerikansk souvenir...
Carrie Lautrup er fra USA. Hendes mand Hans 

var udvekslingsstudent på hendes college, og 
hun plejer at sige; ”han tog mig med hjem som 
souvenir”. I 1994 kom parret til Danmark, hvor 
hun blev uddannet psykolog. De har tre børn – et 
af dem er i himlen.

Da hun gik på college, troede hun, at hun 
skulle være missionær – og tog som 16-årig til 
Afrika. Forældrene var kristne, men da hun var 

seks år holdt de op med at komme i kirke. Så 
plagede hun dem – og de kom tilbage til kirken.

Hendes far drak en del og blev arresteret, 
da hun var 13 år, og netop på vej til et væk-
kelsesmøde. 

Hun tog afsted alligevel, og overnattede hos 
præsten, som sagde, at ”hun var familiens 
styrke”. Et stort ansvar i så ung en alder. Mens 
hendes far var i fængsel, kom Gud til ham i et 
syn, og han holdt op med at drikke.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

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.

AA
’T
d
sa
hv
fra

228,- Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

For et år siden fi k Karlslunde 
Strandkirke en ny vision, som 
gælder for 2016 - 2020. Hvad 
går den ud på, og hvorfor skal 
en kirke have en vision? 

Det spørgsmål besvares af kir-
kens tre præster; Gerhard Jóns-
son Mikkelsen, Johan Dalsgaard 
og Peter Bæk. 

Vision er vigtig
“Som folkekirke har vi en helt 

bestemt rolle og funktion, og den 
ændrer sig ikke fra det ene år til 
det andet. 

Alligevel er det vigtigt at have 
en vision og forny den, for både 
samfundet og kirken forandrer 
sig hele tiden - uanset om vi er 
bevidste om det eller ej. 

At have en vision betyder for 
os, at vi aktivt arbejder med i 
hvilken retning, vi ønsker, at vores 
kirke skal bevæge sig,” fortæller 
Peter. 

5 punkter om kirken
“Det er let at blive grebet af den 

ene aktivitet efter den anden og 

glemme det store billede. 
Grundlaget for vores vision er 

derfor overbevisningen om, at 
Gud allerede arbejder - også i 
Karlslunde. 

Derfor har medlemmer af me-
nigheden været samlet med 
jævne mellemrum for at sætte 
fokus på, hvor Gud allerede ar-
bejder lige nu. 

Det er udmøntet i følgende fem 
punkter, som vi vil arbejde ud fra”, 
fortæller Peter videre: 

1) vi ønsker at lytte til Gud
2) vi ønsker at dele troen 
3) vi ønsker at involvere unge
4) vi ønsker at favne familier  
5) vi ønsker at række ud 
Punkt 5 handler fx om, at 

mange af de mennesker, som 
kommer i Strandkirkens menig-
hed, hjælper til med arbejdet 
blandt flygtninge i Karlslunde, 
eller hjælper til ude i folks hjem 
med praktiske opgaver, når der 
to gange om året afholdes ”Aktiv 
Søndag” i to timer efter gudstje-
nesten en søndag. 

Men at række ud kan også 
betyde, at man støtter op om – 

og deltager i - ældrearbejdet på 
Langagergård Plejecenter. 

Pege på Jesus
”Visionen afspejler, at vi som 

menighed ønsker et fællesskab 
med hinanden i vores menighed. 

Men det er ikke kirkens aktivi-
teter alene, der binder os sam-
men. Vi ønsker at pege på, hvem 
Jesus er, og hvad han har gjort 
for os. Det budskab vil vi gøre vort 
til, at fl ere og fl ere skal høre om”, 
siger Gerhard, Peter og Johan 
samstemmende.

Sjovt at gå i kirke
”Ja, og så skal det være sjovt 

at gå i kirke”, siger Gerhard og 
fortsætter: 

”Karlslunde Strandkirke ønsker 
at være kirke for alle: både bør-
nefamilier og unge, som visionen 
har fokus på - og alle andre. Det 
skal være et sted, der er rart 
at komme. Det sker i praksis, 
når vi for eksempel indbyder til 
legestue, ”FamilieFredage” med 
værksteder og spisning - og 
mange andre aktiviteter”. 

”Vi er som kirke kaldet til også 
at tage os af de svage, så derfor 
ønsker vi at ‘række ud’ til dem, der 
på forskellig måde har det svært 
i vort samfund”, forklarer Johan 
og slutter: 

”Ved at have en vision tydelig-
gør vi som menighed, hvad der 
er vigtigt at have fokus på lige nu. 

Selv om det ikke er os, men 
Gud, der i sidste ende er herre 
over resultatet, så hjælper visio-
nen os til at være målrettede i 
vores arbejde.”

Årgang 1984
De tre jævnaldrende præster, 

alle tre er født i år 1984, har været 
tilknyttet Strandkirken siden 2014 
(Gerhard Jónsson Mikkelsen), 
2015 (Peter Bæk) og 2016 (Jo-
han Dalsgaard). 

Man kan læse mere om Karls-
lunde Strandkirkes vision på 
kirkens hjemmeside www.strand-
kirken.dk

Dorthe Hartig.

De tre jævnaldrende unge 
præster i Karlslunde er fra 
venstre Johan Dalsgaard, 
Peter Bæk og Gerhard 
Jónsson Mikkelsen.

Tre unge Karlslunde-præster 
er alle årgang ’1984’
Her forklarer de, hvorfor den kendte karismatiske folkekirke har en vision, og hvad den går ud på.

Jeg er netop kommet tilbage fra Wien, hvor jeg var inviteret 
til et seminar om politisk og økonomisk frihed og EU’ fremtid. 
Seminaret var sponsoreret af den amerikanske fond Liberty 
Fund i samarbejde Austrian Economics Center. Deltagerne 
kom fra forskellige lande indenfor Europa med enten politisk, 
journalistisk eller økonomisk baggrund, så der var lagt op til 
bred diskussion.

Til trods for at vi startede med behandle emner som de europæi-
ske nationernes suværenitet i forhold til centraliseringen i EU og 
optimeringen af det frie marked, så varede det ikke længe, inden 
samtalen faldt på, hvad det er, der binder europæerne sammen. 
Og her kom gruppen til kort. For ligesom vi kunne konstatere, at 
det tidligere var kristendommen, som alle troede på og var enige 
om, ligeså vanskeligt er det i dag at fi nde en nyt budskab, der skal 
forene Europa. 

Er det videnskaben, politik eller økonomien, der skal tage over? 
Eller er det de store internationale virksomheder og bankerne, der 
sætter standarderne og værdierne? Det var der ikke rigtigt nogen, 
der kunne svare på. Allerede på seminarets første dag stod det 
klart - også for de ikke-troende deltagere - at Europa og europæ-
erne har svært ved at defi nere deres kulturelle identitet, efter vi er 
holdt op med at tro på kristendommen.

Og det kom resten af seminaret mere eller mindre til at handle 
om. Selvom oplæggene og diskussioner tog udgangspunkt i forskel-
lige økonomiske teorier og politiske interesser, så vendte vil hele 
tiden tilbage til spørgsmålet om kulturel identitet.

Kan EU-politikere bare konstruere en ny identitet? Det frie 
marked, som er kernen i EU, har ikke formået at give europæerne 
identitet. Tværtimod. Og måske er det netop derfor, fl ere og fl ere 
lande i Europa i dag ønsker deres nationale suværenitet tilbage, 
fordi de søger kulturel identitet indenfor nationens grænser.

EU-bureaukratiet viser, at kultur bygget på ren markedsøkonomi 
ikke giver nogen stærk identitetsfølelse og fælleskab. Der skal mere 
til. EU fortæller os ikke, hvem vi er, men defi nerer - eller måske 
snarere dikterer - for os, hvad der er tilladt, og hvad vi bør tænke 
og mene, og det er ret beset at frarøve europæerne deres kultur 
og identitet. 

Europa mangler 
kulturel identitet

Af Henri Nissen

Profeten Steve Meyering, der 
i  oktober underviste i frikir-
ken Power House i Rødekro, 
kommer d. 12-14. maj tilbage 
samme sted.

Steve var for 40 år siden hippie 
på stoffer og alkohol. Men efter en 
dramatisk omvendelse - midt i en 
LSD-rus på et toilet på Hawaii - 
har han brugt sit liv på at fortælle 
om det bedste ”trip”, man kan få 
- nemlig at kende Jesus og opleve 
Guds nærvær.

Steve er inviteret til kirken Po-
werhouse i Rødekro ved Aaben-

raa af præsten John Herd, som 
som kommer fra New Zealand, 
men er dansk gift med Conny. 

Han underviste på en konfe-
rence både lokale og tilrejsende 
om at høre fra Gud, få kund-
skabsord og tale profetisk.

Han har selv en meget stærk 
profetisk tjeneste. Det viste sig 
også i weekenden, hvor han fi k 
kundskabsord om vidt fremmede 
personer - en viden, han ikke 
kunne have naturligt.

Denne gang er der møde fre-
dag aften kl. 19, og derefter en 
konference med undervisning i 
det profetiske lørdag fra kl. 10-
16. Søndag slutter gæsteprædi-

kanten af med en gudstjeneste 
kl. 10,30.  

Sveve vil lære almindelige 
kristne at høre fra Gud, så andre 

også kan møde Guds kærlighed.
Hans hjemmeside er: www.

gloryrain.com.
Henri.

Steve Meyering blev kristen som ung hippie. Nu forsøger han 
gennem undervisning at udruste kristne i det profetiske. 

Profet er tilbage
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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

Berntsen i workshop
i Aarhus Valgmenighed
”Har du på hjerte at bede for helbredelse? 
Er du forbeder og længes efter større tro og 
frimodighed omkring at bede for syge, og 
drømmer du om at se Guds kraft tydeligere 
gennem din forbøn?”

Så har du chancen for at deltage i en work-
shop i Aarhus Valgmenighed med den kendte 
helbredelsesprædikant Hans Berntsen, som 
onsdag den 24. maj vil fortælle om sine mange 
års erfaring og praksis med at bede for syge.

Alle uanset kirketilhørsforhold er velkomne til at deltage i 
workshoppen, der foregår kl. 16.30. Der er tilmelding på Aarhus 
Valgmenigheds hjemmeside. Om aftenen, kl. 19.30, er der hel-
bredelsesmøde med Hans Berntsen i valgmenigheden – og gratis 
adgang. Her vil Hans Berntsen tale og bede for syge.

Den tidligere Volvo-direktør er kendt fra sin medvirken i mange 
tv-programmer og for utallige helbredelsesmøder over hele landet.

Steen

Hans Berntsen 
deler ud af sin 
erfaring.

TV 2’s nyhedsvært Mikael Kam-
ber har modtaget en blomster-
buket af KLF, Kirke & Medier for 
nyhedsindslaget 19 Inspiration. 

Nyheder om noget, der lyk-
kes, inspirerer mest. Og det er 
baggrunden for, at 19 Inspiration 
sendes som fast indslag i 19-ny-
hederne på TV 2. 

Det har initiativtager og ny-
hedsvært Mikael Kamber nu fået 
en buket for af Danmarks største 
mediebrugerorganisation. 

- Vi bombarderes med triste, 
skræmmende og negative nyhe-
der dagen lang fra alle medier. 
En så massiv påvirkning med 
negative nyheder påvirker vores 
syn på den verden, vi lever i, og 
derfor vil vi gerne belønne Mikael 
Kamber og TV 2 Nyhederne for 
at gå mod strømmen med deres 
19 Inspiration, fortæller KLF’s 
generalsekretær Mikael Arendt 
Laursen.

Ingen jammerdal
Mikael Kamber takker for blom-

sten og fortæller om baggrunden 
for 19 Inspiration:

- Hvis du ser en gennemsnitlig 
dansk nyhedsudsendelse eller 
avis, så vil du tro, at Danmark er 
en jammerdal. Og det er jo ikke 
tilfældet! Derfor har jeg i mange 
år været fortaler for, at vi lavede 
et fast element med gode nyhe-
der i 19-udsendelsen. Når vi gør 
det med stempel på, viser vi, at 
vi er stolte af det og står ved, at 
gode nyheder også er en del af 
nyhedsdækningen, fastslår han.

19 Inspiration handler om 
”noget, som simpelthen bare er 
gået godt”, som Mikael Kamber 
udtrykker det. Det kan for ek-
sempel være folk, der har fundet 
løsninger eller bud på løsninger. 
Eller folk som bare lykkes.  

Seerne vil inspireres
Og seerne er glade for det po-

sitive element i nyhedsudsendel-
serne, fortæller Mikael Kamber:

- Tilbagemeldingerne på 19 
Inspiration er fuldstændig enty-
dige: Seerne er vilde med det! 
De har længtes efter historier, 
som inspirerer!

Derfor skal konceptet udvikles:
- Nu vil vi gerne have inspira-

tionshistorierne højere op i ud-
sendelserne. At de også handler 
om de tungere samfundsspørgs-

mål. Noget af det, som I forment-
lig kommer til at se i løbet af 2017, 
er, at vi skruer op for den del af 19 
Inspiration, som hedder bud på 
løsninger, lover Mikael Kamber.

Og det får ros af Mikael Arendt 
Laursen fra KLF, Kirke & Medier:

- Konstruktive nyheder skaber 
konstruktive tanker og dermed 
konstruktive mennesker, siger 
han.

Svend

Af Bodil Lanting

Sidste år besluttede et fl ertal i 
Folketinget at forbyde visse re-
ligiøse ledere adgang til landet. 
Nu er den første liste klar.

Venstre, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti og Konserva-
tive blev i 2016 enige om, at der 
er brug for en national liste over 
religiøse forkyndere, der ikke må 
komme til Danmark. 

Nu har Udlændinge- og Integra-
tionsministeriet i en pressemed-
delelse offentliggjort de første 
seks navne på sanktionslisten. 
Flere af prædikanterne har al-
lerede indrejseforbud i andre 
europæiske lande.

Koranbrænder og imamer
De seks personer, hvoraf fem 

er muslimer og én er kristen, har 
indrejseforbud i Danmark i forelø-
big to år fra 2. maj 2017. Listen vil 
blive ajourført og udvidet løbende. 
De seks personer er:

 Mohamad bin Abd al Rahman 
bin Milhi bin Mohamad al Arefe  
fra Saudi-Arabien; Salman Bin 
Fahad Alodah fra Saudi-Arabien; 
Abu Ameenah Bilal Philips, som 
har canadisk nationalitet, men er 
bosat i Qatar; Kamal El-Mekki fra 
USA; Mohammad Rateb Abdalah 
Al-Nabulsi, som stammer fra Sy-
rien, men bor i Jordan samt pastor 
Terry Dale Jones fra USA - der er 
på al-Qaedas dødsliste.

Mange udtrykker undren over, 
at det netop er disse seks mænd, 

der som de første bliver ramt af 
indrejseforbuddet. Jacob Mchan-
gama, der er direktør i tænke-
tanken Justitia, undrer sig især 
over valget af Terry Jones. Han 
er nemlig mest kendt for at ville 
brænde koraner.

- Det viser, at man kan komme 
på listen, hvis man har gjort 
noget, der ville være et brud på 
blasfemiparagraffen, hvis det var 
gjort i Danmark. 

Det, synes jeg, er rimelig vidt-
gående og vidner om, at det kan 
udvikle sig i en ret vilkårlig retning, 
siger Jacob Mchangama.

Forbuddet bekymrer
Tænketankens direktør fi nder 

også selve indrejseforbuddet 
bekymrende.

- Jeg er med på, at der kan 
være god grund til ikke at give 
en række af de her personer 
opholdstilladelse. Men at sige, at 
folk, der har holdninger, som vi 
ikke bryder os om, ikke kan rejse 
ind i landet, er et skråplan, siger 
Jacob Mchangama til Ritzau.

Integrationsministeriet begrun-
der regeringens generelle hold-
ning i pressemeddelelsen.

- Regeringen vil ikke acceptere, 
at hadprædikanter kommer til 
Danmark for at prædike had mod 
det danske samfund og for at 
indoktrinere andre til blandt andet 
at begå vold mod kvinder og børn, 
udbrede ideer om et kalifat og i 
det hele taget undergrave vores 

grundlæggende værdier, forkla-
rer integrationsminister Inger 
Støjberg(V) i pressemeddelelsen.

Kristen præst og fem 
imamer nægtet indrejse 

Tv-vært roses for 
gode nyheder

Danmark er ingen jammerdal, mener Mikael Kamber, som mod-
tog KLF buketten for sine gode nyheder i TV2’s 19-udsendelse.

Seks religiøse forkyndere er nu nægtet indrejse i Danmark de næste to år.

I 2013 ville pastor Terry Dale Jones afbrænde en koran for hvert 
menneskeliv, der gik tabt under angrebet 11. september 2001. 
Han kom til sin store sorg til at afbrænde bibler i stedet. Her 
føres han bort af to betjente, efter at der var gået ild i traileren 
med de mange bøger.

- Det er et skråplan at forbyde 
indrejse på grund af holdnin-
ger, siger Jacob Mchangama 
fra tænketanken Justitia.

Tidl. politimand fortæller om
livet med Quo Vadis i Kolding
Johs. Søndergaard er nu 75 år og bor i Vonsild. Men fra 
1963-89 var han politimand i Kolding. Her mødte han mange 
mennesker i store problemer, fx narkomaner, prostituerede, 
alkoholikere, kriminelle. 

I 17 år var han tilsynsførende for Kriminalforsorgen. Men i 1972 
begyndte Johannes og hans kone Christa også at tage imod folk 
med problemer i deres hjem. Gennem forbøn, kærlighed og en 
fast hånd lykkedes det faktisk at hjælpe en del. 

På et tidspunkt havde de 11 mennesker boende. Derfor opret-
tede de sammen med nogle venner et bofællesskab i Læssøegade 
6. De kaldte det Quo Vadis – som betyder Hvor går du hen? I de 
ca. 30 år, bofællesskabet fungerede, lykkedes det at hjælpe ca. 
80 mennesker ud af afhængighed og til et bedre liv. En af dem, 
en tidligere prostitueret ringede efter 35 år til parret og fortalte, at 
det stadig gik godt. Hun var stoffri og havde en vellykket familie. 

Johannes tror stadig på, at bøn til Gud kan forandre mislykkede 
menneskers liv. Mandag den 8. maj kl. 19 fortæller han i Café Mor-
genstjernen i Christiansfeld om Quo Vadis. Johannes og Christa 
er også til rådighed for samtaler bagefter. 

Henri.

Christa og Johannes Søndergaard er nu begge 75 år og bor 
i Vonsild syd for Kolding, hvor de fortæller deres naboer om, 
hvad Gud kan gøre.
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                         Af Ruth Cilvik 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Sorg skal vendes til glæde
16 Snart ser I mig ikke mere, men lidt senere vil I se mig 

igen.« 17 Da spurgte disciplene hinanden: »Hvad mener han 
med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt 
senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han 
skal gå til Faderen, 18 og at det skal ske snart? Vi forstår det 
ikke.« 19 Jesus var klar over, at de ønskede at spørge ham 
om det, så han sagde: »I spørger hinanden, hvad jeg mener 
med det, jeg sagde. 20 Dét siger jeg jer: Denne verden vil 
glæde sig over det, der skal ske med mig - men I vil sørge 
og græde. Bagefter vil jeres sorg blive vendt til glæde. 21 En 
kvinde glæder sig ikke til den smerte, der er forbundet med 
at føde, men når barnet er født, glemmer hun smerterne af 
glæde over, at et lille menneskebarn er kommet til verden. 
22 Det samme gælder jer. I er ikke glade lige nu, men vi skal 
ses igen, og da skal I opleve en glæde i hjertet, som ingen 
kan tage fra jer. 

Søndagens tekst: Joh. 16, 16-22 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

For mange år siden købte vi et 
lille rækkehus i Farum – netop 
på denne tid af året. Haven 
så trøstesløs og lidt uover-
skuelig ud for nybegyndere 
som os, selvom den kun var 
på størrelse med et frimærke.

Da jeg første gang skulle gå 
i gang med at bruge de ny ind-
købte haveredskaber, og jeg åb-
nede terrassedøren, så var det 
med et lille suk: Hvordan i alver-
den griber man det an? Med lidt 
sund fornuft og Google - mon 
ikke man kunne komme langt?
Men der skete noget meget 
inspirerende: Jeg hørte en 
stemme indeni, der spurgte: 
”Må jeg være sammen med 
dig om det?” Jeg var slet ikke i 
tvivl om, at det var den stemme, 
jeg har lært at kende, siden jeg 
var en lille pige, nemlig Guds 
stemme! Så tydelig, klar og 
livgivende. 

”Vi” gik i gang, og efter at have 
fjernet gamle blade, grene og 
kviste, fandt ”vi” ret hurtigt frem 
til den største trussel og fare 
for en have, man ønskede at se 
blomstre og i vækst: ukrudtet! 
Mens jeg hev og trak i alle slags 
af den art, blev jeg ’undervist’ 
om ukrudtet som symbolikken 
i mit indre liv.

• Ukrudt dræner dét, der skal 
vokse. Det suger al næring og 
saft fra de blomster og planter, 
der skulle pynte og bære frugt. 
I stedet for at stå i fuld styrke 
bliver de svækket og bærer kun 
lidt frugt. 

• Ukrudt dræber dét, der skal 

vokse. Nogle ukrudtsplanter 
vokser op ad træer, og det ser 
meget dekorativt ud, men det 
suger saften ud af træet, så det 
dør. De snylter sig til deres egen 
vækst på træets bekostning.

• Ukrudt formerer sig i en fart. 
Afhængigt af hvilken slags, kan 
ukrudt gennemføre fl ere ’gene-
rationer’ på en sommer, ved at 
spire frem, blomstre og sprede 
modne frø i en livlig kontinuitet!

• Ukrudt kan være giftigt. 
Danmark har måttet gå til kamp 
mod fx ’kæmpe-bjørneklo’, som 
er uønsket, fordi den fortrænger 
alle andre plantearter, og mest 
fordi dens saft er giftig. Berørin-

gen med saften skal omgående 
behandles, ellers opstår alvor-
lige hudskader. 

Lad Helligånden hjælpe
Nu kunne der fortsættes med 

mange oplysninger og prakti-
ske gode råd, men tilbage til 
vores åndelige liv, vores indre 
univers: Guds stemme, den 
Hellige Ånds stemme, spurgte:
”Må jeg hjælpe dig med at 
fjerne dét,

- der dræner din åndelige 
indsigt og kraft?

- der er ved at dræbe livskraft for  
noget, der skal vokse sig stort? 
- der formerer sig og destruktivt 
optager alt for meget plads i dit 
indre?”

Da Jesus gik på denne jord, 
mødte han mange mennesker, 
der bad ham om hjælp. Dét, 
Jesus kunne, var at se, hvad 
deres hjerter var optaget af: 
Bekymringer, egen præstation, 
frygt, at være behagesyge, 
jalousi, sygdom, religiøsitet, 
besættelser, ondskab… Alt 
dette mødte Jesus med det 
modsatte: Trøst, ydmyghed, 
kærlighed, styrke, lægedom, 
sandhed og godhed. Hans ord 
virkede som ukrudtsbekæm-
pelse, hans tilstedeværelse blev 
til den tiltrængte indre befrielse 
fra livsdrænende rodnet.

Jesu død og opstandelse 
har taget magten af ukrudtet, 
som er et billede på barrieren 

mod at forstå og modtage hans 
betydning for os mennesker. 
Efter Jesu død og opstandelse 
kunne han frigive sin Ånd. 
Denne Ånd skulle bo i os men-
neskers indre liv og sørge for 
kendskab til og bekæmpelse af 
alt, hvad der dræner, formerer 
sig og dræber hans åndsliv og 
åndsblomstring. 

Modenhed i Kristus
Med ord fra brevet til Kolos-

senserne kapitel 1, 27-29 øn-
sker jeg dig, at denne måned 
giver dig gode oplevelser med 
ukrudtsbekæmpelse i både den 
ydre og den indre verden! 

”Gud besluttede at vise os, 
hvor stor en rigdom der lig-
ger i, at budskabet om frelse 
også gælder ikke-jøder. Det 
betyder, at Kristus nu bor i 
jer, og det giver jer et stærkt 
håb om en herlig fremtid. …
Vi underviser og retleder jer 
alle sammen med det formål, 
at hver af jer må nå frem til 
fuld modenhed i Kristus. Det 
er det mål, jeg arbejder og 
kæmper for med Guds kraft, 
som virker mægtigt i mig”

Ugens prædiken kan også 
læses på netkirken.dk

Søndagens tekst ifl g. Folke-
kirken kan læses i boksen til 
venstre.

Det åndelige 
liv i havesprog

Præst i Frikirken Salem

Den største trussel og fare for en have, man ønsker at se blomstre og i vækst, er ukrudt. Det 
samme kan siges om vores åndelige liv: ”Ukrudt” i form af fx bekymringer, egen præstation, frygt, 
behagesyge, jalousi kan være årsag til manglende åndelig vækst.

å

Lydstyrke eller ånd
Awake var en fantastisk konference med blændende talere, 
og Guds Ånd var kraftigt til stede med både tegn og undere 
og personlige ord og udrustning til de ca. 1000 deltagere.

Men på side 9 kan du læse om en lille ”mislyd”. Musikken 
var skruet så højt op, at den faktisk var sundhedsskadelig. 

Mange af deltagerne bemærkede det ikke, fordi de er så 
vant til, at lovsangs-musik kører for fuld udblæsning. Sådan 
er det i mange moderne frikirker og karismatiske menigheder, 
samt på nogle af årets store sommercamps.

Det er nemlig meget vanskeligt at få gjort noget ved dette 
problem, selv om det egentlig burde være så indlysende.

Vi ønsker jo sikkert alle, at der skal være lovsang i de kristne 
fællesskaber, og vi vil gerne være positive og ikke kritisere 
noget så opløftende som lovsang...

Men det er jo heller ikke lovsangen, der er problemet.
Det er styringen af lyden. Det er teknik. Ikke ånd.
Hvorfor gør ledelserne så ikke noget? Mange trofaste kristne 

har jo gennem årene bedt om, at lyden skrues ned. Men i 
praksis sker det sjældent. Og lydfolk skruer op igen.

Præster og åndelige ledere er ellers forsigtige med at 
lade fx profeter køre på frihjul. Men mange accepterer - uden 
åndelig bedømmelse, - at lydteknikken kører helt sit eget løb. 

Jeg nægter at tro, at præster og ledere selv ønsker en høj 
lydstyrke, for at deltagerne får en falsk følelse af ”power”.

Det ville svare til, at man i prædikenen manipulerede med 
deltagerne ved at spille på letkøbte følelser i stedet for at lade 
Helligånden virke. Og det ville være falsk forkyndelse.

Jeg håber, vi kan være enige om, at...
1. Lydstyrken bør naturligvis aldrig være skadelig.
2. Lovsang bør forene alle menighedens aldersgrupper.
3. Lovsang bør især være på vores eget hjertesprog.
4. Lovsang kan udtrykkes i forskellig musiksstil.
5. Baggrundsmusik bør ikke forstyrre forbøn eller gøre det 

svært at høre taler, mødevært eller vidnesbyrd.
6. Lovsang bør aldrig være optræden - men tilbedelse.
 
Lydstyrke, røg-maskiner og lysshow kan ikke 

erstatte Guds Hellige Ånds nærvær. Tværtimod 
risikerer den slags at snyde vores følelser og at 
stå i vejen for Guds egen kraft og ånd.



Udfordringen søndag den 7. maj 2017 KRONIK . 7 

Af Philip Clarke & Birte Finken

Den 31. marts i år var 100 års 
jubilæum for ‘Transfer Day’ 
– dagen for overdragelsen i 
1917 af Dansk Vestindien til 
USA for 25 mio. dollar. 

Begivenheden blev marke-
ret af fl ere arrangementer på 
øerne, med statsminister Lars 
Løkke Rasmussen som del-
tager. Inden da var der store 
forventninger fra både befolk-
ningen på Jomfruøerne, såvel 
som fra fl ere danskere, om at 
statsministeren ville udtrykke 
en formel undskyldning for 
Danmarks grumme fortid som 
slavenation.

Statsministeren erkendte, at 
den historie, som den vestindi-
ske befolkning og alle histori-
kere nu holder sig til, er meget 
anderledes end den fortælling, 
som han voksede op med. Et 
sagn om at Danmark var en af 
de bedre slavenationer, og at 
det var Danmark, der af et godt 
hjerte gav slaverne deres gud-
givne frihed tilbage, da guvernør 
Peter von Scholten afskaffede 
slaveriet i 1848. Derefter sagde 
statsministeren, at Danmarks 
slave-fortid var utilgivelig, dog 
uden at give en undskyldning. 
Han lovede stipendier til fem 
vestindiske studerende over 
de næste fem år, så de kan 
komme til Danmark for at læse 
på universiteterne.

Reaktionen fra befolkningen 
på Jomfruøerne var en blanding 
af tilfredshed og frustration. 
Der var ros for, at slaveriets 
alvor blev anerkendt – som en 
såkaldt ”utilgivelig” handling – 
samt glæde over erkendelsen 
fra Danmarks side efter at have 
fejet emnet ind under gulvtæp-
pet de sidste 100 år. Men der 
var skuffelse over, at der ikke 
blev givet en undskyldning, og 
at gaven – de fem stipendier – 
var så ringe.

Nogle mennesker i Danmark 
er nok lettede over, at jubilæet 
nu er overstået; Danmark vi-
ste fl aget ved at være repræ-
senteret af nationens øverste 
politiker, erkendte sin grumme 
fortid, og har samtidigt undgået 
en mulig erstatningssag ved at 
snakke udenom en undskyld-
ning, der kunne anses som en 
juridisk tilståelse. 

Elegant og godt gjort fra et 

storpolitisk synspunkt.

Åndelige konsekvenser
For Danmarks kristne er 

det dog ikke så nemt at vaske 
hænder for nationens slave-
fortid. Vi har jo et ansvar for at 
handle overfor Vorherre mht. de 
åndelige konsekvenser, det har 
efterladt.

I  3. Mosebog 26 råder 
Gud folket til at ’bekende den 
synd, de selv og deres fædre 
i troløshed begik mod mig’. 
Nehemias skabte præcedens 
for at udføre denne befaling, 
da han fi k folket til (kap. 1 & 9) 
at erkende forfædrenes synder, 
i sit forsøg på at genopbygge 
nationens respekt for Vorherres 
love og mildne Guds vrede mht. 
folkets tidligere utroskab.

Hvis vi tror på Guds ord og 
anerkender, at Guds store 
tålmodighed ikke varer evigt, 
ville det være klogt af os li-
geledes at erkende over for 
Vorherre, at vores forfædre – 
igennem slaveriet – syndede 
imod ham der havde skabt 
disse mennesker i sit billede, til 
at være vores brødre og søstre, 
og ikke vores trælle. 

 
Kirker bør 
bede om tilgivelse

Denne synd forværres af, at 
nationen dengang bekendte 
sig som kristen. De danske 
kristne var mundlamme såvel 

som handlingslammede over 
for slaveriet, og denne situation 
fortsatte helt op til for nylig. 
Der skulle gå 169 år, efter at 
slaverne fik en del af deres 
gudsberettigede frihed tilbage, 
før Brødremenigheden som 
det første kirkesamfund gav 
en undskyldning til slavernes 
efterkommere den 24. marts i 
år. Folkekirken fulgte op med 
larmende tavshed, på trods af 
anmodninger om at gøre det 
samme.

Denne situation pålægger de 
Danske frikirker og de enkelte 
kristne i Danmark et ansvar 
for selv at følge op, hvis vi 
ønsker Guds tilgivelse for denne 
såkaldt utilgivelige synd, så 
Vorherres nåde fortsat må hvile 
over landet. 

Vi burde derfor både min-
des og angre, at: (1) Dan-
mark tvangstransporterede ca. 
100.000 afrikanere i danske 
skibe over Atlanterhavet, (2) 
Danmark udpinte de overle-
vende og deres efterkommere 
i livslang trældom, og (3) det 
danske kristne samfund intet 
gjorde for at stoppe disse uhyr-
ligheder.

 Men er det nok? Burde vi 
gøre endnu mere? Hvad forven-
ter Gud af os?

Svaret findes måske hos 
efterkommerne af slaverne på 
Jomfruøerne. De kræver repa-
rations – kompensation for de 

langtidige, negative konsekven-
ser, som slaveriet har påført 
dem som folk. For US Virgin 
Islands er en af de allerfattigste 
dele af USA. Gennemsnitsind-
komsten på øerne er mindre 
end halvdelen af USA’s fattigste 
stat Mississippis. En tredjedel 
af Jomfruøernes befolkning 
lever under fattigdomsgrænsen. 
Derudover er samfundet plaget 
af massiv vold og sociale pro-
blemer. Mordraten på øerne er 
blandt de højeste i hele verden 
og det højeste i USA – mere 
end 10 gange højere end USA’s 
gennemsnit, og 50 gange hø-
jere end i Danmark.

Mange danskere har mulig-
vis haft den opfattelse, at det 
nu går godt for Jomfruøernes 
befolkning, da de i hundrede 
år har været del af USA, som 
er verdens supermagt og en af 
klodens rigeste nationer. Men 
overnævnte fakta viser det 
modsatte, og det kunne skyldes 
de gentagne forbandelser, som 
dette folks forfædre er blevet 
udsat for, hvilket evt. fortsæt-
ter med at holde den nuvæ-
rende generation nede på det 
åndelige plan.

Stadig ikke frie
Befolkningen på US Virgin 

Islands behandles stadigvæk 
som andenklasses mennesker, 
og Danmarks bærer en stor del 
af skylden for denne situation. 
Efter at være blevet solgt af de-

res eget folk i Afrika blev Jom-
fruøernes forfædre borttrans-
porteret i danske skibe, solgt af 
danskere på slavemarkederne i 
Dansk Vestindien og sat i livs-
lang trældom under det Danske 
fl ag igennem fl ere generationer. 
Derefter – for 100 år siden – 
blev deres efterkommere solgt 
videre af Danmark til USA, et 
land hvor den sorte befolkning 
dengang levede som 3. klas-
ses borgere. Befolkningen på 
de Dansk-Vestindiske Øer blev 
ikke spurgt om deres tilsagn for 
denne handel; beslutningen om 
at sælge øerne blev afgjort ved 
en folkeafstemning i Danmark, 
dvs. af hele Danmarks befolk-
ning. Derimod har beboerne på 
Jomfruøerne – som fortsat er 
en amerikansk koloni – stadig 
ingen mulighed for at deltage i 
USA’s Præsidentvalg. Til sam-
menligning har de fl este andre 
forhenværende kolonilande i 
Vestindien fået selvstændighed 
og dermed demokrati og fuld 
frihed.

Danmark har, så at sige, kun 
bragt forbandelse til Jomfruø-
beboerne – endda fl ere gange. 
Vores folk er gået imod Guds 
vilje ved at agere modsat af det 
(for)billede, som vi er skabt til, 
dvs. at velsigne andre, ligesom 
Gud gør.

Bed for Jomfruøerne
Derfor bør Danmarks kristne 

nu søge at reparere/rette op på 
fortidens forbandelser ved at 
bede om heling og velsignelse 
for befolkningen på de tidligere 
Dansk-Vestindiske Øer, samti-
digt med vi skal erkende vores 
nations svigt overfor disse men-
neskers forfædre, og det kristne 
Danmarks svigt overfor Gud. 
Dette kunne evt. ske på Store 
Bededag, fredag den 12. maj, 
eller den efterfølgende søndag.

Må så mange kirker som 
muligt vise en åndelig vej videre 
fra Danmarks grumme fortid 
som slave- og kolonination og 
tage åbenlyse skridt mod heling 
og forsoning – både med Gud 
og med befolkningen på Jom-
fruøerne. Lad os inspireres af 
5. Mosebog kapitel 28:

’ Velsignet være du i byen, og 
velsignet være du på marken, 
Velsignet være din livsfrugt, 
grøden af din jord og det, dine 
husdyr bærer… velsignet skal 
du være i din indgang, og velsig-
net skal du være i din udgang… 
Da skal alle folk på jorden se, at 
Herrens navn er nævnt over dig.’

Danmarks ’utilgivelige’ synd
I ugens kronik opfordres kristne i Danmark til at bede om heling og velsignelse for befolkningen på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer 
og samtidig erkende vores nations svigt overfor disse menneskers forfædre og det kristne Danmarks svigt overfor Gud.

Birte Finken er ergoterapeut, MA i Uddanelse og 
Læring. Hun er frivillig ved Mødested Amager, 

kirkens tværkulturelle arbejde på Amager.
Philip Clarke er med i Christianiakirkens ledelses-

gruppe. Han var medarrangør af bodsgudstjenesten i 
København i 2015 om Danmarks slavefortid.

 Fra bodsgudstjenesten i København i 2015 om Danmarks slavefortid.
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Vi var nogle stykker, der 

forleden dag sad og snakkede 
om lidt fi losofi ske ting. 

Snakken faldt på eksisten-
tielle emner, bl.a. at prøvelser 
og modgang gør stærk. Det er 
jo også rigtigt nok, men kan 

man alligevel ikke også godt 
være stærk, selvom man har 
haft et relativt ”nemt” liv? 

Og kan man ikke også få 
så meget modgang, at man 
knækker (og altså ikke er stærk 
længere)?

Hilsen Filosofi ske Mia

Kære Filosofi ske Mia
Sikke et interessant spørgsmål. 

Det overordnede og korte svar er: 
Jo, du har helt ret. Og så alligevel. 

Mennesker, hvis liv altid har 
været nærmest ukompliceret 
og uden de store prøvelser kan 
sagtens være robuste og stærke 
mennesker. 

De kan være ”hele mennesker” 
og ”hvile i sig selv”, som ofte er 
de beskrivelser, vi bruger om 
mennesker, der udstråler styrke. 
Det er de måske, fordi de er fyldt 
op med masser af kærlighed, an-
derkendelse, og det giver selvtillid. 

Det giver naturligvis en god bal-
last at stå imod med, og man kan 
billedligt talt forstå det således, 
at hvis man har en hel masse 
”indestående i banken”, så er der 
meget at tage af, når der kommer 
trange tider. 

Samtidig er det lige så indly-
sende, at jo mere erfaring eller 
træning man har inden for et om-
råde – jo stærkere står man, når 
man udfordres inden for det. Tag fx 
en bodybuilder. Hans/hendes krop 
kan ikke blive større og stærkere 
ved udelukkende at spise sundt 
og sove godt. Der er også nødt til 

at blive trænet fysisk, musklerne 
er nødt til at blive udfordret, de 
små muskelfibre er nødt til at 
briste på grund af hårdt arbejde 
for derefter at kunne hele op og 
bygge musklen op på ny, med et 
stærkere resultat til følge. 

Sådan er det også med os men-
nesker. Når vi oplever modgang 
og problemer, så brister der på en 
måde noget i os, men heldigvis he-
ler vi langt de fl este gange op igen. 

Vi ved bagefter nu, at vi kunne 
klare den pågældende svære si-
tuation, samt hvordan det er bedst 
at håndtere den, og vi bliver derfor 
mindre ramt af den eller går min-
dre i panik, næste gang det sker. 

Vi er nu blevet stærkere, mere 
robuste. Denne styrke kom kun, 
fordi vi fi k modgang. Uden mod-
gangen, prøvelsen, var vi altså for-
blevet stærke – men ikke stærkere.

Men ligesom for hård og ensidig 
træning kan give elite-sportsud-
øvere skader, ligesådan kan vi 
mennesker også blive svækket 

af for megen modgang. Måske 
rammer det svære os for voldsomt 
til, at det er muligt for os at ”hele 
op”, eller det rammer os for kon-

tinuerligt til, at der er tid til at hele 
imellem anslagene. 

For nogle handler det om ram-
merne: At der ikke er mennesker 

omkring dem til at hjælpe med 
kærlig og vedvarende pleje af 
sårene, så det i stedet giver per-
manente skader. I disse tilfælde 
bliver den megen modgang til 
svækkelse af den enkelte i stedet 
for styrkelse. 

For lidt og for meget af alting 
er skidt. 

Hilsen Suh

Kan modgang gøre folk stærke?

Kære Suh
Jeg er mor til 3 drenge på 

hhv. 5, 9 og 11 år. Det er nogle 
dejlige drenge, men jeg synes 
nogle gange, at jeg har alt for 
lidt at byde ind med i forhold 
til faren. 

De laver en masse sammen, 
fodbold, vandreture, ”drenge-
film”, mens jeg nogle gange 
følger mig lidt udenfor. Jeg er 
ikke i tvivl om, at de elsker mig, 

og vi er da også gode til at lave 
noget alle sammen (tage på 
ture fx), og det er heller ikke 
for at skulle ”konkurrere” med 
min mand, men jeg kunne godt 
tænke mig, at jeg også kunne 
have noget ”særligt” sammen 
med dem. 

Har du nogle gode råd til mig, 
eller må jeg bare acceptere, at 
det nu engang er en mors lod?

Med venlig hilsen Moren

Kære Mor
Hvor er det dog en dejlig indstil-

ling, du har: Du vil gerne knytte 
bånd med dine drenge og skabe 
endnu mere samhørighed med 
dem. Og det kan du selvfølgelig 
også gøre lige såvel, som din 
mand kan – men naturligvis har I 

forskellige indgangsvinkler til det. 
Det du er nødt til at gøre dig 

klart er, at du skal byde ind i dine 
drenges liv som DIG - og ikke 
som din mand! Hvis du forsøger 
at kopiere ham, bliver du blot en 
dårligere version af ham, og det vil 
hverken du selv eller dine drenge 

få ret meget udbytte ud af. 
Tænk i stedet over, hvad der er 

særligt ved DIG? Hvilke interesser 
og evner har netop DU? Hvad er 
du god til, og hvad optager dig, 
hvad får dig til at glemme tid og 
sted? Og hvordan kan du tænke 
kreativt i de baner, når du nu gerne 
vil lave noget sammen med dine 
drenge? 

Selv meget ”feminine” sysler 
kan nemlig blive interessante 
og spændende for den mest 
drengede dreng, hvis der blot 
går lidt ”action” i den. Det kan fx 
være ved at indføre en lille smule 
konkurrence-element i det, enten 
mellem drengene indbyrdes eller 
mellem dem og de voksne. 

Eller blot ved at lade dem prøve 
at gøre tingene ”ligesom de voks-
ne” – det er altid noget, der beta-
ger ethvert barn. Tænk også over, 
hvad det er, der er fællesnævne-
ren for det, dine drenge kan lide 
at lave, og prøv så at fl ette dette 
element ind i det foretagende, som 
du ønsker at dele med dem. 

Det vil være en god idé at 
snakke med din mand om det 
her, og eventuelt bede ham om at 
bakke op om det. 

Jeg ved ikke, hvordan din mand 
er, men det er selvsagt ikke så 

hjælpsomt, hvis du prøver at 
engagere drengene i en gang 
småkage-bagnings-konkurrence, 
og din mand så står på sidelinjen 
og ruller med øjnene. 

Fortæl ham om dit ønske om at 
deltage lidt mere i dine drenges 
liv, og hør ham evt. ad, om han 
har forslag. 

Jeg har selv tidligere beskrevet 
min egen fornøjelse med at spille 
Pokemon Go med mine drenge, 

hvilket er en nem og sjov måde 
at lave noget sammen med sine 
drenge på. 

Her er der et åbenlyst element 
af spænding, jagt og konkurrence, 
samtidig med, at man kan gå 
nogle dejlige ture i al slags terræn. 
På sådanne ture er en kurv med 
hjemmebagte boller og lidt varm 
kakao toppen af poppen (nu ved 
jeg jo ikke, om du er en mor, der 
ynder at bage og lave varm kakao, 

men købekiks og saft på fl aske gør 
lige så store underværker). 

Overordnet set, så vil jeg opfor-
dre dig til at følge dit hjerte – gør, 
hvad du oplever tilskyndelse til, 
men husk, at dine drenge ikke 
nødvendigvis behøver at være 
piger, for at du kan have noget til 
fælles med dem, ligesom du ikke 
behøver at være en mand.

Hilsen Suh

Hvordan bliver jeg en del af mine drenges liv?

Når vi oplever modgang og 
problemer, så brister der på 
en måde noget i os, men 
heldigvis heler vi langt de 
fl este gange op igen. Vi ved 
bagefter nu, at vi kunne 
klare den pågældende svære 
situation. 

Husk, at dine drenge ikke nødvendigvis behøver at være piger, for at du kan have noget til 
fælles med dem, ligesom du ikke behøver at være en mand.
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Af Henri Nissen

Ved Awake konferencen i Kø-
benhavns Kristne Kultur Cen-
ter i sidste weekend skruede 
lydfolkene til tider så højt op 
for lyden fra lovsangskoret, at 
lyden var direkte sundheds-
skadelig...!

Udfordringens medarbejder 
målte op til 110 decibel - vel at 
mærke i en sidefl øj af det store 
mødelokale, hvor lyden ellers 
skulle være lavere end midtfor. 
Det vil sige at lyden andre steder 
var højere.

Her er en måling fra den 28. 
april kl. 20:00-20:03:

Min (dB): 81.5
Max (dB): 110.2
Peak (dB): 116.4
Leq (dB): 104.1

Det vil sige, at lyden ikke kom 
under 81,5 dB og at den kom 
helt op på 110,2 dB. Ja, der var 
såkaldte peak, hvor lyden nåede 

helt op på 116,4 dB. I gennemsnit 
lå den på 104,1 dB.

Andre målinger under lovssan-
gen gav lignende udslag. 

Rockmusik ligger ofte på 100 
dB. Men man skulle på det tidlige-
re stålvalseværk i Frederiksværk 
for at opleve en lyd på 110 dB.

Det er nemlig et lydniveau, 
der svarer til at stå tæt på et 
trykluftsbor.

Risiko ved over 85 dB
Sundhedsguiden.dk fortæller:
”En høj lyd eller støj kan med-

føre smerte i øret. Man taler om, 
at der er en smertegrænse for 
lyd. Normalt er denne lyd over 
85 dB, og særligt hvis det er en 
højfrekvent lyd. Hvis man arbej-
der i støjende omgivelser med 
lydstyrker over 85 dB, foreskriver 
lovgivningen, at man anvender 
høreværn,” fortæller Sundheds-
guiden.dk. 

Ikke kun ældre
At lyden er blevet så høj er et 

problem i en del frikirker, hvor 
folkekirkens orgelbrus er udskiftet 
med en musikgruppe med trom-
mer og et lydanlæg af enorme 
dimensioner. En del ældre har 
nævnt dette overfor Udfordringen 
- ikke blot af sundhedsskadelige 
grunde, men fordi de mener, den 
høje lyd afsporer lovsangen, og 
at nogle forsøger at erstatte Hel-
ligånden med høj lyd, lysshow og 
røgmaskine på ”scenen”.

Udfordringen talte med en 
yngre deltager, som havde hen-
vendt sig til lydpulten for at gøre 
opmærksom på, at lyden var for 
høj. Da det ikke hjalp, fi k han udle-
veret hørepropper i informationen. 

Udfordringen forelagde pro-
blemet for den tekniske arrangør 
Asbjørn Kristiansen. Han lovede 
at tage lyd-problemet op med 
lydfolkene. Ofte skyder folk på 
lovsangerne, men det er som 
regel ikke dem, der indstiller 
lydstyrken. Det er lyd-teknikerne 
ved kirkernes mixerpulte. 

Henri.

Det er blevet almindeligt også på nogle kristne festivals og møder at skrue 
så højt op for musikken, at den kan være direkte sundhedsskadelig.

Lyden ved ”lovsangen” på Awake nåede op på 110 decibel. Det svarer til lyden på et stålværk.
Hvis reglerne skulle følges, burde alle møde-deltagerne bære høreværn under lovsangen...

Lovsangsgruppen leverede smuk og åndsfyldt lovsang – men lydstyrken var sundhedsskadelig.

Jacqueline Kroscen fi k sig en 
meget speciel oplevelse på 
Awake, efter at et møde med 
Tom Jones om tegn og undere 
og engle netop var afsluttet. 

- Jeg sad faktisk og mærkede, 
at Guds ånd var meget stærkt 
over mig. Allerede før mødet 
havde jeg bedt Jesus om, at jeg 
måtte profetere mere præcist. Og 
jeg følte, at Jesus svarede: Ja, 
men vil du tage imod mit hjerte?

Hele prædikenen handlede 
bare om det, fortæller Jacqueline 
til Udfordringen.

Efter mødet lørdag eftermid-
dag spurgte en kvinde, der sad 
ved hendes side, om hun måtte 
lægge hænderne på hendes 
knæ, ligesom i bøn.

- Ja, svarede Jacqueline. 
Og i samme øjeblik, kvinden 

lagde hånden på hendes knæ, 
var det som om en ild gik igennem 
hende, så hun sprang op og ikke 
kunne lade være med at råbe.

 - Der var som en elektricitet af 
ild. Man kan slet ikke forklare det. 
Hvis jeg tændte ild til dig, ville du 

også rejse dig hurtigt op 
og løbe. Man kan slet ikke 
have det. 

- Var det ubehageligt?
- Nej, det gjorde ikke 

ondt. Det var som en 
bølge. 

- Var det første gang, 
du oplevede en fysisk 
manifestation?

- Nej, jeg har prøvet lidt 
af hvert.

- Indenfor eller udenfor 
det kristne?

- Nej kun indenfor det kristne. 
Jeg vil ikke have noget med det 
okkulte at gøre. Nej, puha. 

- Hvordan opfatter du det, der 
er sket?

- Folk skal lade Helligånden 
manifestere sig. Glem det fysiske. 
Det vigtigste er, hvad Gud gør i 
din indre ånd. Lad være med at 
dømme. Hvis det er en dæmon, 
der manifester sig, så kaster 
vi den ud, og hvis det er Gud, 
hvad er vi så bange for? spørger 
Jacqueline.

Udfordringen talte også med 
den kvinde, som lagde hænderne 

på Jacquelines knæ. Hun var 
dank-australsk og forklarede, at 
hun har fået en ånd af glæde. 
Og når hun rørte ved en person, 
som Guds ånd var til stede i, så 
oplever de det som en strøm af ild. 

Der skete mange andre hør-
bare og synlige manifestationer 
på Awake, når talerne og deres 
hjælpere bad for de forbøns-
søgende. Men i mange tilfælde 
var der mere stilfærdige mani-
festationer, som gråd, varme, 
glæde og fred.

Henri.

Jacqueline
oplevede ild 
i kroppen 

Jacqueline er oprindeligt fra Slova-
kiet, men har boet i Danmark i 22 år. 
Hun er af roma-sigøjnisk afstamning. 
Hun er kommet i det kristne kultur-
center i København i godt et års tid 
og var også med til Awake-konferen-
cen i København.
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Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 
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NYT OPLAG MED BESTRØGET PAPIR

200.000 babysokker skal minde 
politikerne om aborttallet i USA
Abortmodstandere under ledelse af Students for Life of Ame-
rica lagde den 26. april næsten 200.000 babysokker på plænen 
foran U.S. Capitol som symbol på det antal ufødte, som Planned 
Parenthood aborterer hvert år.

- Sokkerne repræsenterer alle de kvinder, som er blevet for-
rådt af abortindustrien og deres ufødte børn, som aldrig vil være 
i stand til at bære dem på grund af Planned Parenthood. Denne 
generation vil afskaffe støtten til Planned Parenthood og forventer, 
at vore folkevalgte holder deres løfter, sagde Kristan Hawkins fra 
Students for Life. 

I 2016 foretog Planned Parenthood 323.999 aborter og modtog 
omkring 500 millioner dollars i statsstøtte. En af senatorerne deltog 
i aktionen og udtalte, at folk ikke erkender problemet.

- Det er bare så frygteligt stort et antal, og vi har brug for billeder 
som disse, så folk kan begynde at tænke over omfanget af de lidel-
ser, som foregår derude, sagde senator Ben Sasse.

House Speaker Paul Ryan lovede ved årets begyndelse, at af-
skaffelsen af statsstøtten til abortindustrien vil være en prioritet for 
Republikanerne. Sagen frygtes dog at blive forbigået i statsbudgettet 
for at sikre Demokraternes stemmer.

Efter fremvisningen på plænen bar abortmodstanderne 100 
kurve sokker til Paul Ryans kontor for at minde ham om at opfylde 
sit løfte under budgetforhandlingerne, skriver World News Service.

Bodil

Af Bodil Lanting

Forældrene til de bortførte 
piger beder Gud om, at de må 
komme fri. Men de har ikke tillid 
til regeringens indsats og vilje 
til at gribe ind.

Ifølge SRNNews.com er det 
lykkedes for mange af pigerne 
at flygte. Nogle er døde siden 
kidnapningen, mens andre har 
været gravide med deres kidnap-
peres børn, da de slap fri. Atter 
andre har muligvis valgt at blive 
sammen med deres barns far i 
Boko Haram. 

I oktober 2016 blev 21 af pi-
gerne løsladt af Boko Haram efter 
aftale med Nigerias regering. Det 
er uvist, om der indgik en fange-
udveksling med Boko Haram-
soldater, eller om terrorgruppen 
fi k penge for at frigive pigerne.

Efter frigivelsen har pigerne 
modtaget lægebehandling både 
for fysiske og psykiske mén.

Kritik af regeringen
Aktivister kæmper fortsat for at 

få regeringen til at yde en mere 

helhjertet og effektiv indsats for 
at få frigivet de sidste 200 piger.

- Det er stadig et mareridt for 
mig. Det virker, som om det bare 
skete sidste nat, siger Rebecca 
Samuel, hvis datter stadig ikke 
er frigivet. ”Regeringen prøver at 
gøre noget, men jeg tror stadig, 
at de kunne gøre mere end det.”

Hvad sker der nu?
Boko Haram har tidligere med-

delt, at yderligere 83 piger ”meget 
snart” vil blive frigivet, men det er 
endnu ikke sket.

Nigerias regering menes at 
være stødt ind i uforudsete ud-
fordringer under forhandlingerne. 

Situationen følges af mange 
internationale menneskerettig-
hedsgrupper.

- Det er dybt chokerende, at 
fl ertallet af pigerne stadig er sav-
nede tre år efter denne ulykkelige 
og ødelæggende voldshandling, 
hedder det i en udtalelse fra en 
gruppe FN-eksperter, der be-
søgte Nigeria sidste år.

Studerende har lavet et bjerg af babysokker foran USAs kon-
gresbygning for at minde politikerne om de mange aborter.

Over 200 Chibok-piger er 
stadig ikke kommet hjem
For tre år siden blev næsten 300 piger bortført af terrorgruppen Boko Haram i Nigeria.

- Det lykkedes med Guds hjælp at få hende fri. Nu skal hun fort-
sætte sin uddannelse. Boko Haram har ikke mere magt, udtalte 
forældrene til Sarah Abana i 2016 til Aljazeera.

I oktober 2016 kunne forældrene til 21 af de kidnappede piger 
juble over at få deres døtre hjem.

Troen på Gud har hjulpet verdens 
ældste kvinde til at blive 117 år
For nylig, efter at den tre måneder ældre Emma Morano fra 
Italien døde, har Violet Mosse-Brown fra Jamaica overtaget 
titlen som verdens ældste.

Ifølge CBN News blev Mosse-Brown, der er kendt som ”Tante V”, 
født den 10. marts 1900. Hun mener selv, at hendes liv med Gud, 
en stærk tro på Bibelen, hårdt arbejde og glæden ved at synge er 
hemmeligheden bag det lange liv. Hun har det meste af sit liv skåret 
sukkerrør på markerne i det vestlige Jamaica.

- Jeg takker Gud og tager imod det lange liv, som Gud har givet 
mig. Jeg har gjort næsten alt i kirken og jeg bruger al min tid der, 
fortæller Violet Mosse-Brown. 

Hørelsen svigter, men hun kan stadig bevæge sig rundt på egen 
hånd og bor sammen med en 97-årig søn.

Violet Mosse-Brown voksede op i et kristent hjem og blev døbt 
som 13-årig i Trittonville Baptist Church i Trelawny Parish, Jamaica. 
Det er samme område som verdens hurtigste mand, OL-guldvinder 
Usain Bolt, kommer fra.

Bodil

Medieorganisation vil gå ind i 
mission - ikke kun være ’vagthund’
Norge: Familie og Medier vil arbejde for større enhed i kristent 
mediearbejde. Samtidig skifter organisationen navn til ’Senter 
for Tro og Medier’.

På landsmødet sidste fredag vedtog Familie & Medier enstemmigt 
det nye navn. Samtidig ændres målsætningen, skriver KPK. 

– Vi ønsker at gå fra at være vagthund til at blive gartner. Vi vil gøre 
Jesus synlig i medierne og være en del af missionsopgaven, siger 
daglig leder Jarle Haugland. Dermed gør han op med den opfattelse, 
at organisationen kun er imod noget.

– Vi ønsker at ændre mediedialogen, så kristnes tilstedeværelse i 
medierne kan opfattes positivt, siger han.

Organisationens nye navn, som i sin korte udgave er ’Tro & Medier’, 
skal understrege den nye målsætning, som blev vedtaget af hovedbe-
styrelsen i efteråret 2015.

Ikke kræve, men tjene
– Vi ønsker at dreje over fra at kræve til at tjene. Langvarig ændring 

kommer indefra. Vi ønsker at have en tilgang til medierne, som gør at 
de refl ekterer og forstår substansen af det, vi siger, og tager det med 
i arbejdet, siger Haugland.

Organisationen ønsker fremover at være et fælles mødested og 
have en koordinerende rolle i det kristne mediearbejde.

- Enheden må have en forankring i Bibelen som Guds ord, den 
kristne bekendelse og Lausanne-bevægelsens ståsted, understreger 
Jarle Haugland. Organisationen nævner Bibelen, de oldkirkelige beken-
delser samt Lausanne- og Cape Town-erklæringerne som grundlaget 
i de nye vedtægter. 

Bodil

’Fra vagthund til gartner’ var 
temaet for Familie og Mediers 
landsmøde. Her ses daglig 
leder Jarle Haugland. 
Foto: Markus Plementas, KPK 

Den kristne organisation Compassion International, som har 
hjulpet de fattigste børn i Indien i 48 år, er ligesom 11.000 andre 
organisationer nu smidt ud af landet. 

Den indiske regering har 
besluttet, at Compassion In-
ternational ikke længere må 
sende økonomisk støtte til 
landet. 

Ifølge Christianity Today har 
Compassion gjort alt for at 
få omstødt denne afgørelse. 
Alene i USA skrev 40.000 
mennesker til deres respektive 
kongresmænd for at få dem 
involveret. Og sidste år forsøgte 
USAs udenrigsminister John 
Kerry at tale organisationens 
sag med de indiske embeds-
mænd. Men alle forsøg har været forgæves.

Reelt betyder den indiske beslutning, at 145.000 fadderbørn havner 
på gaden, fordi de 589 udviklings-centre med 6.000 indiske ansatte 
må lukke.

Religiøs nationalisme
Kristne i Indien oplever stigende fjendtlighed og vold fra hinduisti-

ske ekstremister. Ekstremisterne lagde pres på regeringen for at få 
Compassion International på listen over de organisationer, som skal 
søge regeringens godkendelse til at indføre støtte til Indien. Efterføl-
gende blev Compassion nægtet godkendelsen.

Åbne Døre har nu Indien som nr. 15 blandt de 50 lande, hvor kristne 
forfølges mest. Dermed er landet rykket op fra en 31. plads i 2013.

Compassion oplyser, at omkring 40 procent af deres indiske sam-
arbejdskirker stadig prøver at hjælpe børnene, selv om det nu må ske 
uden den økonomiske støtte fra udlandet.

Compassion Int. har et partnersamarbejde med over 7.000 kirker i 
25 forskellige lande, hvor man tilbyder hjælp til næsten 2 millioner børn.

Bodil

145.000 indiske 
børn mister faddere 

De allerfattigste børn i Indien 
kan ikke længere få støtte fra 
Compassion International.
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Af Samuel Nymann Eriksen

Under landfl ygtigheden i det 
kurdiskkontrollerede Nordirak 
gav Dansk Europamissions 
givere nødhjælp til den etniske 
gruppe, kakai’erne, som Hamid 
tilhører, og som Islamisk Stat 
brutalt fordrev sammen med 
kristne og andre ikke sunniti-
ske grupper. 

Han vendte tilbage til sin hjem-
by sammen med sin familie fra det 
nordlige Irak, efter at landsbyen 
var blevet tilbageerobret fra IS. 
Landsbyen ligger tæt på byen 
Qaraqosh, som stadig står tom. 

Hamid siger: ”Som borgme-
ster for byen er jeg nødt til at stå 
sammen med mit folk om at tage 
vores hjem og vores forfædres 
land tilbage. 

Selvom ødelæggelserne er 
omfattende og kaos hersker, 
vender vi alle tilbage, fordi det 
er alt for dyrt at blive i Kurdistan 
for os fordrevne familier. Vi kan 
simpelthen ikke blive længere på 
grund af det økonomiske pres. 
Det er hårdt.” 

Hamids landsby Kusakhak har 
været udsat for megen vanda-
lisme og ødelæggelse, men for 
de tilbagevendende er det bedre 
at være hjemme end i dyrt eksil, 
selvom de stadig ikke har nogen 
sikre adgangsveje, ingen elektri-
citet, intet rent drikkevand, ingen 
skoler og delvist ødelagte huse. 

Myndighederne takker
Hamid fortalte os, at vores 

projekt betyder, at en sikker 
adgangsvej forhåbentlig snart vil 
blive åbnet. Myndighederne har 
ingen penge til at reparere selv 
den mest basale infrastruktur i 
dette område, så de tilbageven-
dende familier kan overleve. 

Men de myndigheder, der er 
ansvarlige for offentlige veje og 
elektricitet er meget samarbejds-
villige og tigger Dansk Europa-
mission og partnerskabet, vi er 
en del af, om sammen at hjælpe 
det lidende folk. De vil hjælpe med 
alt, hvad de kan. 

El-forsyning genoprettes
Selv politiet hjælper os gladelig 

med at støtte de tilbagevendende 
familier. Hamid fortæller: Vi arbej-
der i øjeblikket med at genoprette 

elforsyningen til de fi re befriede 
landsbyer og de tilbagevendte 
familiers huse. Det er et stort 
arbejde at genopbygge hele 
området, og derfor uddanner vi 
lokale internt fordrevne elektri-
kere og andre i aktivt at hjælpe 
og engagere sig. 

- Se jer omkring: Vi arbejder 
hårdt på at genoprette vores 
liv her.

Så snart den sikre adgangsvej 
er klar, får vi adgang til den nær-
meste klinik og læge, og vores 
børn kan komme i skole med en 
skolebus, der kører til den nær-
meste offentlige skole. 

Vi håber, at I også kan hjælpe 
os med at reparere de lokale 
skoler i vores landsbyer inden 
sommer, så vores børn ikke skal 
køre så langt. Jeg har fem børn, 
og jeg er så taknemmelig for jeres 

hjælp! Jeg kan sige jer én ting: 
Som ofre for denne krig har vi 
mange gange følt, at vi er blevet 
glemt af politikerne og verden. 
Vi er blot simple irakiske bønder 
og tydeligvis ikke så vigtige. Det 
er kun jer kristne, der ikke har 
glemt os, men tværtimod hjælper 
os. Mange tak. Jeres støtte giver 
os fornyet håb. Se jer omkring: Vi 
arbejder hårdt på at genoprette 
vores liv her.

Hamid beder os også om hjælp 
til at reparere drikkevandssyste-
met. Indtil videre er folk nødt til at 
drikke vandet fra en nærliggende 
fl od og nogle grundvandsbrønde, 
som ikke er helt sikre. Der er al-
lerede nogle, der er blevet syge, 
fordi de ikke har kogt vandet 
ordentligt. 

Tak fordi I hjælper os
Hamid takker Dansk Europa-

mission og det øvrige nødhjælps-
partnerskab i Irak: ”Da vi var 
fl ygtninge i dårlige midlertidige 
lejre, var det svært for os, og 
vores børn græd og ville hjem. 
I har hjulpet os der med mad og 
tøj. Nu er vi endelig vendt tilbage, 
og det er svært at overleve, men i 
det mindste er vi hjemme. 

Hamid slutter med denne rø-
rende hilsen: ”Vi ville ikke kunne 
klare det uden jer. Tak fordi I står 
sammen med os og ikke har 
glemt os!”

Borgmester Hamid med noget af sin familie, der nu er vendt hjem for at genopbygge deres ødelagte lokalsamfund. 

’Det er kun jer kristne, 
der har hjulpet os’

Irakisk borgmester:

Hamid er borgmester i en landsby på Nineve-sletten, der er blevet befriet fra Islamisk Stat.
Hans familie er blandt de første til at vende tilbage.

Skudhuller og graffi ti minder om Islamisk Stats hårdhed.
Fotos: Dansk Europamission.

Flere ledende medlemmer af re-
geringen mødes til bøn for USA 
hver uge. Præsident Trump er altid 
velkommen til at være med, lyder 
det fra lederne af bedegruppen 
ifølge Charisma News.

Vicepræsident Mike Pence er en 
af de ledende kræfter bag de ugent-
lige bedemøder. Foruden Pence 
deltager bl.a. Betsy DeVos, bolig-og 
byudviklingsminister Ben Carson, 
landbrugsminister Sonny Perdue, 
energiminister Rick Perry, sundheds-
minister Tom Price, justitsminister Jeff 
Sessions, miljøminister Scott Pruitt og 
CIA Director Mike Pompeo.

Grundlægger af Capitol Ministries, Ralph Drollinger, er også en af 
bedegruppens ledere, skriver CBN News. Capitol Ministries holder 
ugentlige bibelstudier både i Repræsentanternes Hus og i Senatet.

- Når det gælder landets helbred og vejen frem, vil vi være der, 
hvor nationen kan velsignes af Gud, når lederne søger ham. Det er 
en velsignelse, som er ”meget mere, end vi beder om eller forstår”, 
forklarer Drollinger med henvisning til Efeserbrevet 3:20.

Mange medlemmer af Trumps regering har talt åbent om deres 
tro, og mange bad for præsidenten selv under valgkampen.

Bodil

Ni medlemmer af 
regeringen beder 
for USA hver uge

Undervisningsminister 
Betsy DeVos er en af 
de faste deltagere i det 
ugentlige bedemøde.

Kristen DVD-serie skal hjælpe 
mænd mod pornoafhængighed
Porno slavebinder 68% af kristne mænd. De kan ikke ’tage sig 
sammen,’ men hjerneforskning og undervisning kan hjælpe.

Det mener producenterne af DVD-serien Conquerseries, som 
kalder porno et enormt og overset problem i kirkerne. Josh McDo-
well siger på basis af en ny undersøgelse, at ”blandt de unge 18-24 
årige - kristne vel at mærke - vil 76 procent aktivt opsøge porno.”

- Aldrig før har så stor en del af kirken levet i modsætning til kirkens 
tro. Jesus sagde det ligeud: ”...enhver mand, der ser på en kvinde 
med tanker om utroskab, han har allerede begået ægteskabsbrud i 
sit hjerte.” Vi må se i øjnene, at kirken vil dø indefra, hvis vi ikke gør 
noget ved problemet pornografi , advarer fl ere kirkeledere. 

Filmproducent Jeremy Wiles fra Florida lavede for fl ere år siden 
den DVD-serie, som nu har sat 400.000 mænd i frihed.

- Kirkerne fortæller mænd, at de skal tage sig sammen, bede 
mere og elske Jesus mere. Men det strammer bare slaveriets-
løkken endnu mere. For det, der starter som et moralsk problem, 
bliver hurtigt til et hjerneproblem, forklarer Dr. Ted Roberts. Han 
underviser i DVD’erne ud fra nyere forskning, som på fl ere måder 
bekræfter den bibelske lære om åndskamp, og hvordan et men-
neske bliver slave af synd.

Kun 7% af kirkerne i USA har et egentligt handlingsprogram, som 
kan hjælpe mænd med pornoafhængighed. Her kan DVD-serien 
med kampscener, bibelundervisning og undervisning om nyere 
hjerneforskning være til hjælp. 

Serien kan bestilles via www.conquerseries.com.
Bodil

- Du er god til at fl yve, men du ville ikke overleve ti minutter i 
reel kamp, siger offi ceren til en fi ghterpilot i ’Conquerseries’.

Bibelsk materiale for ’nye naboer’
Den tyske afdeling af Wycliffe bibeloversættere har lavet 
en hjemmeside med informationer til kristne i Europa om 
bibelressourcer på fl ere af de sprog, der tales af mange nye 
indvandrere. 

Hjemmesiden New-neighbour-bible.org har blandt andet links 
til bibler, bibelfortællinger og videoer på sprog fra Syrien, Irak og 
Libanon. 

Bodil
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Flere hundrede af byens 4500 
indbyggere gav respons på indby-
delse til frelse ved tro på Jesus.
Man kan støtte Gospel Outreach 
med skattefradrag på konto 9046 
– 457-34-58449.

- Vi var ikke i tvivl om, at vi 
denne gang var landet i Grøn-
land for at holde kampagne! 

Sneen lyste byen op - med 
træhuse malet i alle regnbuens 
farver - slædehundenes glam-
men bød os velkommen, og i 
Isfjorden sejlede den ene smukke 
isbjerg efter det andet forbi byen. 

Det er ikke for ingenting, at 
byen på grønlandsk hedder "is-
fjelde" eller "byen ved isen" for-
tæller Lisbeth Hyldgaard, som var 
på Gospel Outreach’s kampagne 
i Grønland i slutningen af april.

Verdens mest producerende 
isbræ på den nordlige halvkugle 
ligger inde i fjorden, og hvert år 
sender den 50 gigaton isbjerge 
ud i Isfjorden! Til stor glæde 
for alle de mange turister, der 
ankommer til byen for netop at 
opleve dette fænomen, der er 

optaget på UNESCOs verdens-
arvsliste. 

I byen bor der omkring 4500 
mennesker, og byen er i be-
gyndende vækst bl.a. pga den 
blomstrende turisme.

Fra børneklub til frikirke
I mange år har Missionsforbun-

det fra Danmark drevet missions-
arbejde ud fra denne by. 

I starten var det børnearbejde, 
der var i fokus og kunne lade sig 
gøre, men efterhånden udviklede 
der sig et menighedsfælleskab, 
og i starten af 1990'erne opstod 
der en kirke, som nu er en del af 
Grønlands Frikirke (INO), og det 
var denne menighed, som var 
samarbejdspartnere ved kam-
pagnen med Gospel Outreach. 

Jens Sørensen fra Vester-
marks-kirken i Grindsted, der 
sammen med sin familie havde 

startet arbejdet i Ilullisat i år 1978, 
var organisator for kampagnen.

300 tog imod Jesus
Den lokale idrætshal var ram-

men om møderne. Fredag, lørdag 
og søndag aften blev der holdt 
møder, og mange mennesker 
kom. 

Folk lyttede opmærksomt til 
talen, og da Per Hyldgaard gav 
invitation til at modtage Jesus 
som sin personlige frelser, kom 
mange mennesker frem. 

I alt omkring 300 gav respons 
for frelse, for mange var det første 
gang, mens andre "genfandt" 
Jesus og ønskede igen at tilhøre 
ham.

Den lokale kirke havde små 
hæfter med frelsesbudskabet 
som tegneserie samt indbydelser 
til møder i kirken i den kommende 
uge, og disse blev delt ud til alle, 

der havde givet respons til frelse.

Mange blev helbredt
Efterfølgende var der bøn for 

alle, der ønskede og havde behov 
for at blive bedt for. 

Mange tog imod invitationen 
om forbøn og oplevede, at Gud 
greb ind i deres liv med helbre-
delser m.m. 

Specielt en af aftenerne var der 
mange, der oplevede, at smerter 
og stivhed i nakken forsvandt, og 
at de nu kunne bevæge hovedet 
helt frit. Men også smerter efter 
brud på ribben og hovedsmerter 
blev helbredt. 

Nogle kvinder vidnede om, 
hvordan Jesus havde helbredt 
deres syn, så at de nu kunne se 
klart, og én læste, hvad der stod 
på et skilt helt nede i den anden 
ende af hallen, hvilket bragte 
jubel og klapsalver!

Det nationale tv, Arctic Tv, kom 
og optog på møderne og vil efter-
følgende lave en reportage om 
kampagnen med bl.a. interview 
med den lokale pastor, hvilket var 
til stor opmuntring.

Live-radio til Grønland
Desuden kom John Øster-

gaard Nielsen fra Nuuk op og 
var med på hele kampagnen. 
Han er sekretær for Grønlands 
Frikirke (INO) og leder desuden 
den kristne radio på Grønland. 

For første gang blev der sendt 
live radio fra Ilullisat, som folk 
rundt om i hele Grønland lyttede 
til. Der kom tilbagemeldinger om 
helbredelser efter radioudsen-
delsen, så det var dejligt, at det 
kunne lade sig gøre at sende 
direkte.

Folk i Danmark kunne også 
koble sig på, hvilket de gjorde.

Nye kom i kirke
Efter kampagnen tilbød kirken 

opfølgningsmøder for de nyfrel-
ste, og det var derfor spændende 
at se, om der kom nogle nye men-
nesker i kirken efter weekenden! 
Og det gjorde der!

Mandag aften blev der holdt 
møde i kirken, hvor bl.a. John 
Østergaard Nielsen underviste 
i det at være fyldt af den Hellige 
Ånd. Efterfølgende blev der givet 
invitation til, at folk selv kunne 
opleve det, og næsten alle mod-
tog Helligåndens dåb/fylde, og 
mange grønlændere begyndte 
at tale i nye tunger.

Flere kom også og fortalte 
vidnesbyrd om helbredelse efter 
weekenden, og specielt et vid-
nesbyrd gjorde indtryk: 

Kvinde fi k nyt liv
i stedet for selvmord

En kvinde kom og fortalte, 
hvordan hun havde planlangt alt 
til, at hun ville tage sit eget samt 
sin lille datters liv, idet hun følte, 
alting var så håbløst. Hun havde 
endda allerede købt remedierne 
til selve handlingen. Men hun op-
levede, at hun i weekenden skulle 
gå ned i hallen til møderne, og der 
mødte hun Jesus, som kom med 
håb og glæde igen, så nu var hun 
i kirken og oplevede Helligåndens 
styrke og hjælp til livet fremover. 

- Tak for total sejr over det onde 
på alle måder! Lad os fortsat 
bede for alle disse mennesker, 
at de må blive bevaret i Jesus, 
slutter Lisbeth Hyldgaard, der 
denne gang var med på sin 
mands kampagne.

LH/Henri.

Mange grønlændere Mange grønlændere 
tog imod Jesus i Ilullisattog imod Jesus i Ilullisat
Sammen med Den 
Grønlandske Fri-
kirke holdt Gospel 
Outreach en stor 
kampagne i 
Ilullisat.
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Denne grønlandske kvinde blev helbredt fra mange problemer og smerter efter en hjerneblødning.

En ulykke på sin snescooter gjorde, at denne mand havde mange smerter i sin skulder og arm. Han - og 
mange andre - vidnede her på scenen om deres guddommelige helbredelse.

Sneen lyste byen op - med træhuse malet i alle regnbuens farver - og i Isfjorden sejlede det ene smukke 
isbjerg efter det andet forbi. 

Fire nye menigheder blev op-
rettet i de faretruende Fali-
bjerge mellem Cameroun og 
Nigeria, da nogle kristne, som 
er engageret i Udfordringens 
radio- og film-arbejde, gen-
nemførte en kampagne i marts.

Mange tør slet ikke vove sig op 
i Fali-bjergene. Dels på grund af 
de islamiske terrorister, som også 
hærger i dette område, dels fordi 
Fali- og Kangu-stammerne er 
dybt involveret i woodoo.

Men ca. 50 engagerede kristne 
fra storbyen Garoua i Cameroun 
rejste ud i bjergene i fi re dage. 
Der gik de to-og-to fra dør til dør. 

Film afslører woodoo
Hver aften viste de Jesus-

fi lmen og en afslørende fi lm om 
woodoo. Og om dagen samlede 
de og oplærte de nye kristne i 
små lokale græsrodskirker.

Udfordringens kontaktperson i 
radioarbejdet, Justin Nekoanoud-
ji, fortæller begejstret:

- Vi havde en meget vellykket 
kampagne ”Fali for Kristus”. Vi var 
delt op i fi re grupper med mindst 
otte personer i hver gruppe. De 
besøgte hver fi re landsbyer i løbet 
af fi re dage.

Vi viste hver aften Jesus-fi lm 
i fire forskellige byer med fire 
videoprojektorer, der blev drevet 
af fi re el-generatorer, da der ikke 
var strøm til rådighed i bjerg-

landsbyerne, fortæller Justin, der 
bl.a. arbejder sammen med Ud-
fordringen Jesusfi lm-evangelist 
Ezekiel Bere.

227 frelst fra woodoo
Udfordringen udstyrede for 

nogle år siden Ezekiel med en 
projektor, højtaler, generator osv., 
så han kunne vise Jesus-fi lm. 

Det har han gjort så fl ittigt, at 
udstyret ikke kan mere. Vi har i 
november betalt for en ny gene-
rator og en ny projektor.

Nu rapporterer Ezekiel Bere, at 
udstyret har båret frugt.

Ved forevisninger i marts i 
Pena så 531 fi lmene, og 13 tog 
imod Jesus. I Bapara så 626 
fi lmene og 13 tog imod Jesus. 

I Baccinta var der 532, der så 
fi lmene, og ikke færre end 75 tog 
imod. Og i Bikalé så 2.325 i alt 
fi lmene, og 126 tog imod.

I løbet af disse få forestillinger 
blev 227 mennesker altså frelst. 
I de fl este tilfælde er de tidligere 
woodoo-dyrkere eller muslimer - 
eller begge dele.

Grupperne har endda plantet 
nye kirker i landsbyerne Baccinta, 
Orgna, Pera 2 og Bikalé.

Støtte til udstyr
- Tak for jeres bøn og støtte, 

økonomisk og materielt. Fjenden 
har angrebet vores udstyr, men al 
ære til Gud, for vi har sejr i Jesu 
Kristi navn, skriver Ezekiel, der 

beder om at få en lille projektor, 
der arbejder med batteri. 

- Det vil lette transporten af 
udstyret. Fortsæt med at bede 
sammen med os for denne meget 
vigtige opgave, opfordrer vores 
ven i Afrika.

Gennembrud nu
Om Fali-kampagnen siger 

Justin Nekoanoudji:
- Vi velsigner Herren for dette 

gennembrud i at udbrede evan-
geliet, men der er stadig meget 
at gøre. Der er stadig mange 
landsbyer at besøge, og efter-
spørgslen er stor.

- Bed for dette arbejde! opfor-
drer Justin, der fortæller, at grup-
perne også tager på evangeliske 
ture i landsbyerne i weekender.

- Vi må bede for sådanne ini-
tiativer, som motiverer de kristne 
til at gå på mere evangelisation.

Tak for alt til dem, der har 
støttet dette arbejde, som har 
betydet, at mange mennesker har 
besluttet at følge Jesus, skriver 
Justin Nekoanoudji.

Udfordringens læsere har 
støttet kampagnen med penge til 
transport op i bjergene og mad til 
de fattige deltagere. 

Man kan støtte radio- og fi lm-
arbejdet med skattefradrag via 
Gospel Outreach konto 9046 – 
457-34-58449, hvis man mærker 
sin gave med ”Radio”.

Henri Nissen.

Her er der bibelundervisning en aften ude i de berygtede Fali-bjerge, hvor woodoo før herskede.

Et lærred monteres mellem nogle grene, en højtaler og projektor sættes op,
og så håber man bare på, at el-generatoren om aftenen vil starte og levere strøm til Jesus-fi lmen.

Sejr over woodoo
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BED MED AUTORITET 
FIND BØGER OM BØN I UDFORDRINGENS WEBSHOP

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 kommunerne. 
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. borg-
mesteren, byrådet, vandforsyningen, de unge, 

eller imod en heksefestival. 
Paperback, 191 sider. kr. 148,-

Rhonda Hughey

Desperat efter 
Guds nærvær
Om at invitere Gud tilbage i 
vore kirker, liv og byer.

Kirken såvel som den enkelte kristne har brug 
for Guds nærvær, hvis vi skal se vækkelse og 
forandre det samfund, vi er en del af. Med 
udgangspunkt i emner som indvielse, ørken-
oplevelser og Nehemias Bog opfordrer Rhon-
da Hughey til omvendelse og selvransagelse, 
hvad angår kirken og de kristnes tilstand. Det 
er hjerteforholdet til Gud, der i fokus i denne 
inspirerende og trosstyrkende bog.
Paperback, 208 sider. kr. 148,-

Find mange andre spændende bøger, fi lm og musik i Udfordringens webshop - der er 5% rabat til abonnenter: Hosianna.dk

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

GAVEIDÉER TIL MORS DAG

Miracles from Heaven - DVD
En fi lm baseret på virkelige hændelser om 10-årige An-
nabell, en uhelbredelig sygdom og et uventet mirakel. 
I arbejdet med fi lmen fandt stjerneskuespiller Jennifer 
Garner tilbage til sin egen tro. Kr. 149,95

Forvent mere
Joyce Meyer hjælper dig her med at sætte din lid til 
pålidelige ting og bygge dit håb på Gud. En bog som vil 
hjælpe dig til at skabe mere glæde i dit liv.
Indbundet, kr. 199,-

Jordens Salmer
Refl eksioner over hvordan Gud taler gennem naturen.
I denne ugentlige andagtsbog inviterer Francine Rivers 
os til at søge Skaberen gennem den vidunderlige 
naturlige verden vi lever i.  Indbundet, kr. 248,- 

Derek Prince

En bønnekrigers 
hemmeligheder

Bed tillidsfuldt og med autoritet

Den anerkendte bibellærer Derek Prince tilbyder 
her en grundig guide til effektiv og livsforvand-
lende bøn. I en gennemgang af Jesu undervis-
ning og Det Gamle Testamentes profeter giver 
Derek Prince os nøglerne til bibelsk bøn, idet 

han åbner op for svarene på spørgsmål, såsom:
• Hvordan kan jeg bede med overbevisning? 
• Hvilken autoritet har jeg med Kristus i bøn?

• Hvordan kan jeg vide, at min bøn er bibelsk?
• Hvad er bønnens natur og hensigt?

Paperback, 210 sider. kr. 200,-
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Anmeldt af Niels Jørgen Vase

Torben Kjærs omfattende kom-
mentar (700 sider) til Mat-
thæusevangeliet er berigende 
læsning og må være et før-
stevalg for den, der ønsker 
en udlægning på dansk af det 
første evangelium.

Som vanligt for Torben Kjær 
går han meget grundigt og syste-
matisk til værks. Der er til hvert 
afsnit en kort indledning med 
opstilling af afsnittets struktur, 
hvorefter følger en vers-for-vers-
gennemgang, som afsluttes med 
en konklusion eller opsummering. 
Fordelen ved denne fremgangs-
måde er, at man bliver mindet 
om pointerne, ulempen at der er 
mange ofte fuldstændig ensly-
dende gentagelser. Torben Kjær 
er lektor i Ny Testamente ved 
DBI, og man fornemmer under 
læsningen, at grundlaget for kom-
mentaren meget vel kunne være 
forelæsningsnoter.

Indgående kendskab
Torben Kjær er tydeligvis me-

get vidende, og det kommer 
læseren til gode. Det indgående 
kendskab, han har ikke bare til 
teksten, men også til original-
sproget græsk, til jødisk kultur og 
til de forskellige sammenhænge, 
teksten i øvrigt indgår i, giver 
kommentaren et ekstra plus og 
er med til at gøre den til i bedste 
forstand opbyggelig læsning.

Et forhold, der gerne har undret 

mig, når jeg har læst kommenta-
rer, er eksegeternes stillingtagen 
til forfatterspørgsmålet og skriftets 
særlige karakter. Det gælder 
ikke mindst i tilfældet med de 
synoptiske evangelier, hvor der 
til stadighed spørges om hvem 
og hvorfor - og hvornår. Hvorfor 
er evangeliet skrevet netop så-
dan? Svaret er vel det enkle, at 
evangeliets egenart er bestemt 
af målgruppen. 

Torben Kjær afviser den opfat-
telse, at Matthæusevangeliet først 
og fremmest skulle være skrevet 
til Matthæus’ landsmænd, jø-
derne, og mener i stedet, at det er 
skrevet “med sigte på en bred og i 
princippet universel læserkreds”, 
men det er vel ikke helt umuligt at 
forene de to opfattelser? 

Dateringen er også lidt interes-
sant, for da Torben Kjær i 1991 fi k 

udgivet sin kommentar til Markus-
evangeliet, diskuterede han nok 
spørgsmålet om affattelsestid, 
men modsagde ikke den dengang 
gængse opfattelse: at Marku-
sevangeliet var det ældste. I den 
nye kommentar er der ikke megen 
vaklen: ”Matthæusevangeliet er 
det ældste”. Jeg kunne have øn-
sket en diskurs om den ændrede 
datering af de to evangelier.

Men det er biting og rokker ikke 
ved, at det har været en stor glæ-
de at læse denne dybdeborende 
kommentar til Matthæusevange-
liet.   

Torben Kjær: 
Matthæus Evangeliet I og II - 
Credo Kommentaren
391 / 311 sider
299,95 kr. pr. bind • Credo

Gå i dybden med 
det første evangelium

Anmeldelt af Josua Christensen

Psykolog, dr.phil og professor 
emeritus i socialpsykologi… 
Per Schultz Jørgensen, har 
mange titler og er nu også 
forfatter til endnu en bog ”Ro-
buste børn”, som handler om 
at give børn ansvar, livsmod 
og tiltro til sig selv.

”Robusthed - Det nye sort”… 
det er sådan noget sprogligt rod, 
der kan komme frem, når der 
snakkes om pædagogiske og 
filosofiske trends. ”Robusthed” 
er positivt ladet, hvis det handler 
om møbler, biler, huse og andre 
materielle fænomener, men er 
det nu også noget, man kan 
hæfte på mennesker? 

Forfatteren nuancerer begre-
bet ved hjælp af historien og 
igennem beslægtede begreber 
som modstandsdygtighed, hærd-
ning, viljestyrke, livsmod, ”selv-
effektivitet” osv. 

Går vi tilbage til antikken er 
det dydslæren, som sætter os 
på sporet af, hvorfor robusthed 
er værdifuld. Ordet bruges ikke af 
Sokrates, Platon eller Aristoteles, 

men hele tænkningen om, hvad 
der driver et menneske, handler 
om dyden som vejen til det gode 
liv. Derfor er robusthed – en dyd, 
som tilstræbes, ligesom godhed, 
mod, mådehold…, for dens egen 
skyld, fordi man derigennem når 
lykken. Dette står i diametral 
modsætning til den nyttetænk-
ning, hvor ”Barnets gode liv ligger 
i at indgå i samfundsmaskineriet 
og her blive en bidragende sam-
fundsborger” (s.44), som sam-
tidig er meget fremhærskende i 
Danmark i disse år. 

Dermed går forfatteren i rette 
med den samfundstendens, at 
det vigtigste er mål, præstationer 
og anvendeligheden af de kom-
petencer og evner, børn tilegner 
sig i deres opvækst. Det gør han 
ud fra den pointe, at læring først 
og fremmest tilegnes igennem 
processen, eller som Kierkegaard 
skulle have sagt: ”Målet er intet, 
vejen er alt” (s.157). Hermed 
bliver det vigtigt med den indre 
motivation, viljen, som man kan 
stå imod med, også når det er 
hårdt:            

Robusthed er en personlig 
strategi, der omfatter både sår-

barhed og mestring i en personlig 
balance, som vi vælger i forhold til 
vores handlemuligheder. (s.88)… 
Robusthed er sammenhængen i 
vores selvopfattelse. Her ligger 
vores drivkraft og mod på livet. 
Robusthed er selvmotivation som 
en evne til at holde fast i det, vi 
tror på – også når det er svært” 
(s.124)

Regelret eller robust
”Enhver familie skal fi nde en 

praksis for to vigtige udfordringer: 
struktur og nærhed” (s.169). Det 
er uomgængeligt, at normer, 
regler og kultur er med til at 
sætte rammerne om et barns 
opvækst, lige så væsentligt er 
graden og måden, forældrene er 
nærværende på.

Per Schultz Jørgensen beskri-
ver fi re forskelligartede opdragel-
sesformer, som er henholdsvis 
meget eller lidt strukturerede og/
eller nærværende. En stor dansk 
analyse fra socialforskningsinsti-
tuttet (2012) viser, at en 1/4 af de 
danske familier sætter sig mellem 
to stole og bliver dermed på sam-
me tid afmægtige og autoritære. 
Det er familier, der kæmper med 

at skabe nærhed, og derfor må 
reagere på bagkanten af deres 
teenagebørns handlinger, hvilket 
kan resultere i enten opgivenhed 
eller regeltyranni. 

Kun en tredjedel af de danske 
familier placeres i kategorien 
”autoritativ” (ikke at forveksle 
med autoritær), som er familier, 
der er kendetegnet ved både 
megen struktur og meget nærvær 
og dermed i stand til at handle 
proaktivt. 

Og netop her har forfatteren fat 
i noget væsentligt. Ordsprogenes 
bog 13.24 siger: Den, der sparer 
på stokken, hader sin søn, den, 
der elsker sin søn, tugter ham 
i tide… en bogstavelig læsning 
skal jeg undlade at argumentere 
for, men forståelsen, der ligger 
bag, er, at børn ikke skal pakkes 
ind i vat, men tværtimod har godt 
af at blive udfordret, at lære at 
overvinde modgang og ikke vinde 
hver gang. 

Det fungerer bare ikke, hvis 
udfordringer kun er til  for at 
leve op til ydre krav om hærd-
ning, karakterpræstationer og 
nytteværdi. Men også her har 
forfatteren nogle gode pointer 
og en dejlig jordnær tilgang til, 
hvordan familier, institutioner og 
samfund bliver i stand til at skabe 
sund robusthed hos kommende 
generationer.              

Skaber vi regelrette eller robuste børn?

Per Schultz Jørgensen: Robuste Børn
218 sider • 249,95 kr. • Kristelig Dagblads Forlag
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Af Kamma Ankerø

Mon ikke 4. maj 1945 står for 
alle, der oplevede den, som en 
uforglemmelig, minderig dag? 

Ikke alle sad ved radioen, da 
frihedsbudskabet lød kl. 20.35. 

Selv var jeg på vej til apoteket 
efter medicin til min far og var 
derfor ikke klar over grunden til, 
at folk - til min store undren - plud-
selig strømmede ud på gaden og 
hilste hjerteligt på hinanden. 

Vinduer blev åbnet, og man 
vinkede til folk på gaden, og der 
blev vinket tilbage. 

Da jeg kom forbi den lokale 
skole, som tyskerne havde be-
sat, var soldater kommet ud på 
gaden, og tyskere og danskere 
gav hinanden hånden – et helt 
usædvanligt syn dengang!

Rom på apoteket
Da jeg nåede til apoteket, 

regnede jeg med, da det var 
over lukketid, at blive ekspederet 
gennem en lille luge ved siden af 
indgangsdøren. 

Men i stedet for blev døren åb-
net, og en ekspedient inviterede 
mig indenfor i baglokalet, hvor en 
anden ekspedient bød mig på et 
glas rom, og jeg fi k forklaringen 
på den glade stemning i gaderne. 

Det er et apotek-ærinde, jeg al-
drig glemmer, for det er jo ikke 
hver dag, apoteket » udleverer« 
rom – oven i købet uden recept!

Levende lys i vinduerne
Hele aftenen gik folk arm i arm 

syngende gennem gaderne. 
I skumringen  begyndte nogle 

at sætte levende lys i vinduerne, 
og snart kunne man se lys blive 
tændt i vinduer overalt i byen, en 
skik, som vi har fulgt hver 4. maj 
lige siden.

Maj måned 1945 blev én lang 
fest, »for det var forår og Dan-
mark frit«». 

Nazisternes terror
i Guldsmedegade

Men midt i glæden blev vi 
mindet om Schalburgfolkene og 
deres danske håndlangere, Pe-
tergruppen, og deres terror, når 
vi på vores vej gennem byen så 
huse, der lå i ruiner.

Et af gruppens forfærdeligste 
terrorangreb i Aarhus var en 
række bombesprængninger i 
Guldsmedgade. I besættelses-
årene havde det været forbudt 
at fotografere offentligt, men nu 
fandt vi fotografi apparaterne frem 
(man sagde ikke »kamera« den-
gang!) og gik rundt i Aarhus og 
tog billeder af de skræmmende 
spor efter terroren. 

Virkningerne var så voldsom-
me, at man skulle tro, billedet fra 
Guldsmedgade var fra en udbom-
bet tysk by. Der var steder i byen, 
hvor man havde fået den gode idé 
at dække ruinerne med danske, 
engelske og amerikanske fl ag. 
Opfi ndsomheden var stor!

Englænderne kom
En dag i maj kom de første 

englændere til byen og blev 
modtaget med stor begejstring 
og autografbøger! Og vi fandt 
fotografi apparaterne frem igen og 
tog billeder af de engelske mili-
tærkøretøjer, der var parkeret på 
Skt. Pauls Kirkeplads.

Der blev taget mange billeder 
i maj 1945. De, der er vist her, er 
kun et lille udvalg.

To år efter, den 24. maj 1947, 
tog jeg et billede, som i særlig 
grad taler for sig selv. Kommen-
tarer er overfl ødige til billedet af 
det simple trækors, som blev sat 
over Kaj Munk ved Hørbylunde. 
Dannebrog på korset og friheds-
kæmperarmbindet på træet siger 
det hele. 

Der blev også sunget meget 
i maj 1945. Mads Nielsens digt 
»En lærke letted« er et af de 
kønneste digte, der er skrevet 

om besættelsestiden, fordi det 
rummer både glæden og »takken 
til dem der segned og dem der 
sidder med tunge savn«. 

En lærke letted
En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit,
ja, Danmark frit.
  
Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit,
og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit,
og Danmark frit.
 
Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig fl yver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
Velsign det, Herre, fra sund til klit,
fra sund til klit.

... og det var forår og Danmark frit

To år efter, den 24. maj 1947, tog jeg et billede, som i særlig 
grad taler for sig selv. Det simple trækors, som blev sat over Kaj 
Munk ved Hørbylunde. Dannebrog på korset og frihedskæmper-
armbindet på træet siger det hele. 

Kamma Ankerø, en af Udfordringens trofaste abonnenter og læserbrevsskribenter, fortæller 
hvordan hun personligt oplevede Danmarks befrielse den 4.-5. maj for 72 år siden i Aarhus.

Ruin i Aarhus dækket med Dannebrog og de Allieredes fl ag. Foto: Kamma Ankjærø 1945. Engelske militærkøretøjer på Skt. Pauls Kirkeplads. Foto: Kamma Ankjærø

Engelsk soldat skriver autografer. Foto: Kamma Ankjærø

Guldsmedgade Aarhus efter Petergruppens terrorangreb. Foto: 
Kamma Ankjærø
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Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu fælles kristne bedegrupper 

i alle de grønne kommuner. 
Opret en gruppe eller tilslut dig en 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!     Bed selv eller sammen derhjemme!

Fredag er St. Bededag:

Bønnehus Randers vil i Be-
dedagsferien - i dagene 11. til 
13. maj - holde en 48 timers 
uophørlig bøn for byen, hvor 
alle byens kristne inviteres til 
at deltage.

”Vi tror på, at Randers går en 
ny tid i møde, hvor gamle øge-

navne og rygter skiftes ud med 
Guds oprindelige tanker for byen, 
skriver Bønnehus Randers.

Bønnehuset har eksisteret si-
den efteråret 2015 og udsprang af 
en Prayer & Worship Camp. Hos 
fl ere af deltagerne udmøntede 
det sig i ønsket om at fortsætte 
bønnen for Randers by, og de har 

siden mødtes fast to timer hver 
søndag aften.

De 48 timer vil stå åbne for alle, 
der har en bøn på hjerte – uan-
set kirketilhørsforhold. Det hele 
krydres med lovsang. Kontakt på 
facebooksiden Bønnehus//House 
of Prayer - Randers.

Steen

48 timers bøn for Randers

De 48 timers bøn i Bededagsferien krydres med lovsang, skriver Bønnehus Randers.

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.

Kultur-bededag i Aarhus

Bøger til Bededag
MAX LUCADO

Før Amen
Kraften i den enkle bøn
I denne bog beskriver Max 
Lucado, hvordan vi gennem helt 
enkle bønner i hverdagen kan 
opleve Guds nærvær og 
vejledning og få fornyet 
tillid til ham. Bøn er 
ganske enkelt en åben-
hjertig samtale mellem 
Gud og hans barn.

TIMOTHY KELLER

Bøn
»En særdeles opbyggelig og nød-
vendig bog om emnet, der går en 
anderledes vej til emnet end 
alle andre bøger, jeg har læst 
om bøn ... en klar anbefaling 
til alle, der vil have grunden 
lagt for bønnens fortrolighed 
med Gud.«

Budskabet
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t 192 sider

199,95 kr.
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360 sider
249,95 kr.
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Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Bøn på Frøbjerg Bavnehøj
Bededag er der kl. 14 bøn og 
lovsang på Fyns højeste punkt, 
Frøbjerg Bavnehøj mellem 
Tommerup og Aarup.

Nogle kristne på Fyn arrange-
rer hvert år bededag, hvor man 
selv medbringer sin kaffekurv og 
hygger sigt.

- Vi mødes ved p-pladsen og 

går så op på det højeste punkt, 
som er 131 meter. Derfra har man 
en fantastisk udsigt over Fyn fra 
Lillebæltsbroen til Storebælts-
broen, fortæller Mark Bradford, 
der er leder af Aarup Frikirke.

På Frøbjerg findes bl.a. en 
mindelund for besættelses-tidens 
ofre og fl ere andre mindesmær-
ker. 

Frøbjerg har fået sit navn efter 
frugtbarhedens gud, Frø eller 
Frej. I oldtiden var Frøbjerg et 
hedensk helligsted, hvor der, før 
foråret kom, blev holdt offerfest.

Men de kristne vil altså i stedet 
”ofre” glad lovsang og bøn for Fyn 
på dette tidligere hedenske sted.

Henri.

Fra Frøbjerg Bavnehøj kan man i klart vejr se både Lillebæltsbroen til Storebælts-broen.

Bøn for DK på Udfordringen
I Syd-Danmark kan man St. Be-
dedag samles på Udfordringen 
kl. 19 til Bøn for Danmark.

Redaktør Henri Nissen kom-

mer med et kort oplæg - og så 
er der fri bøn for Danmark. Der 
bliver også fælles lovsang under 
ledelse af Henrik Eckhardt.

Derefter kan der købes kaffe 

og kage. Der er også film- og 
bogsalg i Udfordringens lokaler, 
som ligger i Jernbanegade 1, 
Christiansfeld. 
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Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du
adgang til alt indhold på hjemmesiden! Læs 

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

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

annoncer@udfordringen.dk

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

Erhverv

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.

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 

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.

Bibelcamping 2017:

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

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

Sarons Slette byder velkommen til:

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

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

Uforglemmelige oplevelser

Franske alper – med Schweiz 19.8. - 27.8.
Alperne – Zeller See og Salzburg 23.8. - 31.8.
Bornholm – solskinsøen 30.8. - 3.9.
Rom og Assisi – rejs i fortid og nutid 2.9. - 10.9.
Madeira – en portugisisk perle 7.9. - 14.9.
Israel – med fascinerende ørkentur 10.9. - 19.9.
Tysklands Venedig – Spreewald 11.9. - 16.9.
Montenegro – betagende smukt 16.9. - 23.9.
Italien – Amalfi – en naturoplevelse 19.9. - 26.9.
Tyskland – med sort sol 29.9. - 2.10.
Tyskland – I Luthers fodspor 6.10. - 10.10.

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.

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 21/5: Bjarne Kjær - Fællesskabet i Guddommen
Søndag 28/5: Family Grant - Mirakler

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

Søndag d. 14/5 kl. 10:30
H. P. Pedersen
TEMA:  Frugten af 
 sand omvendelse
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 18:

Irene Lindhardsen
Bredegade 7B, st. 1
4200 Slagelse 

Kodeord: Årstidskalender

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. 

Forlænget svarfrist!
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 
18. maj kl. 12.00. Svarfristen er 
dermed forlænget én uge.

(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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Har du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 

tlf. 7456 2202 - Tast 1 for  abonnement

Stillingsannoncer

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg

Hosianna.dk - Bøger - Film - Musik

SOLDATERHJEMSLEDER

VARDE

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

Leder til Varde 
-

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

( )

Hotel Frederikshavn 
– Sømandshjemmet søger hotelchef
Vi har brug for en erfaren hotelchef med pondus, god energi 
og fokus på salg og god service.

Vi tilbyder en selvstændig stilling med gode muligheder for 
faglig og personlig udvikling.

Lyder det som dit nye job, 
så læs vores jobopslag på 
www.hotelfrederikshavn.dk

Recep  onist/Sekretær 
 l Mariager Høj- & E  erskole

Mariager Høj- & E  erskole søger ny skolesekretær. S  llingen vil ud over rollen som skolesekretær 
indeholde opgaver som sekretær for højskoleforstanderen og vært på kurser og konferencer.
Du vil blive en del af en dynamisk medarbejdergruppe med både højskolens og e  erskolens personale. Du vil blive ansat i en spændende 
 d, hvor skolen udvides og udvikler sig. I januar 2018 fl y  er vi administra  onen ind i helt nye spændende lokaler.

Du vil:
• Fungere som sekretær for – og have reference  l højskolens forstander
• Løse dine opgaver i tæt samarbejde med både de to skolers forstandere, forretningsfører og de øvrige administra  ve medarbejdere
• Give skolens elever og gæster en posi  v og imødekommende oplevelse på skolens kontor
• Sammen med e  erskolens sekretær være skolens ansigt udad  l i telefonen. Du vil derfor også skulle rådgive og vejlede poten  elle 

nye højskoleelever – danske og interna  onale. 
• Sjældent opleve to ens dage og vil komme i kontakt med mange mennesker i en travl hverdag
• Varetage elevregistrering, kursus  lmeldinger og fakturering
• Varetage daglige funk  oner som informa  oner  l elever og medarbejdere, fraværsregistrering, valgfag, ajourføring af intranet og 

lister, skemaer og indholdsplaner for kurserne
• Deltage i den prak  ske afvikling af konferencer og udlejning af skolens faciliteter
• Få din arbejdsplads centralt placeret i vores nye fælles administra  onsbygning sammen med e  erskolens sekretær

Du er:
• Imødekommende og posi  v og kan lide at omgås unge mennesker
• Systema  sk og har et godt overblik
• Omhyggelig og ini  a  vrig
• Inds  llet på en dagligdag med afvekslende opgaver
• God  l selv at  lre  elægge din hverdag med både ru  nearbejde og forefaldende opgaver
• Fortrolig med IT generelt, herunder Outlook, Word og Excel
• God  l dansk og engelsk i både skri   og tale

Vi  lbyder:
• Et alsidigt arbejde i en organisa  on med værdierne ansvarlighed,  llid, respekt og venskab. S  llingen rummer store muligheder 

for selvstændig indfl ydelse på arbejdets  lre  elæggelse
• En arbejdsplads hvor du indgår som et vig  gt omdrejningspunkt for både højskolens elever og administra  on
• En velordnet og meget afvekslende arbejdsplads med et dynamisk arbejdsfællesskab med alle personalegrupper

Arbejds  den er sædvanligvis i kontorets åbnings  d fra kl. 8:00  l kl. 15:30 med mulighed for fl eksibilitet. Weekendarbejde kan fore-
komme i forbindelse med særlige arrangementer på skolerne. Arbejds  den er 30-37  mer/uge. Løn e  er a  ale og ligeledes ud fra 
kvalifi ka  oner. Tiltrædelse 1. august 2017 eller e  er a  ale.

Ansøgningsfrist: 11. maj 2017 kl. 12.00
Samtaler fi nder sted 15.-16. maj.

Ansøgning med relevante bilag sendes  l:

Mikael Schlosser, højskoleforstander
Tlf.  2230 2036, email: mis@mariager-hojskole.dk

Mariager Høj- & E  erskole er en kombineret folkehøjskole og e  erskole, som bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Højskolen har pt. ca. 95 
højskoleelever, hvoraf ca. 30 er interna  onale elever. E  erskolen har 128 e  erskoleelever fordelt på 9. og 10. klasse. Sommeren 2017 udvides e  er-
skolen med Akademiet med 28 elever.
Mariager Højskole har eksisteret siden 1954. Skolerne har deres bagland i frikirkenetværket MOSAIK, som består af en række evangelikale pentekostale 
kirker. Mariager Højskole  lbyder teologisk undervisning, som giver mulighed for at gennemføre en bachelor i teologi. Eleverne veksler mellem at have 
undervisning på skolen og være i prak  k i landets kirker. Sam  dig vægter højskolen den personlige udvikling gennem coaching og gruppesamtaler højt. 

Til Åbne Døres landskontor i Aarhus søges en

SEKRETARIATSMEDARBEJDER

Du er kontoruddannet og har erfaring med kunde-

servicering. Du har ordenssans, sans for detaljer, kan 

lide administrative opgaver og at have mange bolde i 

luften samtidig. 

Du er den, som folk får fat i, når de ringer eller henvender 
sig på mail, og du kan ”smile” i telefonen. Arbejdet er 
meget varieret, og du har ikke noget imod meget forskel-
lige hverdage og at der er ”run på”.

Vi tilbyder:
• Et spændende job i den danske afdeling af missionsor-

ganisationen Open Doors International. 

• En afdeling i stor udvikling med stort ansvarsområde i 
et uformelt arbejdsmiljø, 

• Daglige udfordringer med nationale og internationale 
samarbejdspartnere

• Løn efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2017
Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Læs mere om stillingen på www.forfulgt.dk/job

Deadline for annoncer i 
næste uge: tirsdag 9. maj
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Søndag 7/5
14:00 Gudstjeneste fra 
Nørremarkskirken 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.

16:20 Biblens gåder - Da Mo-
ses skilte vandene. Moses, der 
delte Det Røde Hav, så israelitterne 
kunne komme tørskoede over, er 
det største mirakel i forbindelse 
med israelitternes udvandring fra 
Ægypten, men er for mange bi-
belforskere også det sværeste at 
forklare. Mange tvivler på, at det 
overhovedet har fundet sted. Men 
både den bogstavtro kristne, tidli-
gere elitesoldat Bob Cornuke og 
Carl Drews, computerspecialist og 
klimaforsker, mener fra hver sit ud-
gangspunkt at kunne konkludere, at 
Biblens beskrivelse kan være sand.

Onsdag 10/5
22:05 Biblens gåder - Sodoma og 
Gomorra. I en af det Gamle Testa-
mentes mest grusomme historier 
lægger Gud byerne Sodoma og 
Gomorra øde på grund af indbyg-
gernes ondskab og gudløshed. I 
dag tvivler de fl este forskere på, 
at byerne har eksisteret. Undtagen 
bibelforskeren og arkæologen Ste-
ven Collins, der gennem tyve år har 
søgt efter dem og nu er overbevist 
om, at han i hvert fald har fundet 
Sodoma. Sendes også søndag 
14/5 kl. 13.10. 

23:45 Brasiliens syv vidundere
Amerikansk dokumentar fra 
2015. (Seven Wonders of Brazil)
Den britiske teolog Robert Beck-
ford rejser til Brasilien, hvor fodbold 
nok er Gud, men som også har 
en lang ældre religion, der har sin 
rod i den portugisiske kolonisering 
af landet for næsten 500 år siden. 
Den brasilianske kristendom er 
en blanding af sang og dans, afri-
kanske og indianske forestillinger 
og den folkelige sydeuropæiske 
katolicisme.

St. Bededag 12/5
14:55 Gåden om den hellige lan-
se. Britisk dokumentar fra 2015.
(Treasures Decoded). Ifølge Det 
Ny Testamente er den hellige 
lanse det våben, som den romer-
ske legionær Longinus stak den 
korsfæstede Jesus i siden med 
på Golgata. Ligesom Gralen og 
Pagtens Ark menes lansen at be-
sidde en særlig kraft, og konger og 
erobrere fra Karl den Store til Hitler
har efterstræbt den.

15:45 Mordet på Jesus (1:3)
Amerikansk drama-miniserie fra 
2015. (Killing Jesus)
Da Jesus kommer til verden i 
Betlehem, har han allerede farlige 
fjender. Kong Herodes tillader ikke 
rivaler til sin trone, og da en drøm
fortæller ham, at et nyfødt barn vil 
blive en mægtig konge, beordrer 
han alle drengebørn dræbt. Jesus 
overlever, men som voksen skaffer 
hans prædikener ham igen farlige 
modstandere blandt Israels politi-
ske og religiøse magthavere.
Seriens tre afsnit sendes også 
søndag fra kl. 10.55 - 13.10.
16:30 Mordet på Jesus (2:3)
17:15 Mordet på Jesus (3:3)

Lørdag 13/5
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Herre Gud! Dit dyre navn 
og ære” og om, hvordan Gudsnav-
net engang var forbudt at udtale. 
Folkekirkens Ungdomskor ved diri-
gent Ole Faurschou synger salmen 
fra Brabrand Kirke 4. søndag efter 
påske. www.dr.dk/tro

Søndag 14/5
14:00 Gudstjeneste fra 
Nørremarkskirken i Vejle.
Dråber og en mand, der sår, er 
centrale dele af kirkens udsmyk-
ning, som sognepræst Henrik 
Skoven tager udgangspunkt i 
her fjerde søndag efter påske. 
Nørremarkskirken er tegnet af 
kirkearkitekten Holger Jensen og 
opført i 1974-1976 som sognekirke 
for Vejle Nørremarks Sogn. I 2013 
udførte Peter Brandes en 130 
kvadratmeter guldbelagt altervæg 
med omkring 200 dråbeformede 
relieffer og motiver af Kristus på 
korset og Maria og Johannes som 
de sørgende, der også kan ses 
som Eva og Adam. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 8/5
21:00 Hospitaltsskibet (7:8)
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 og deres 
rejse gennem håb, frygt, usikkerhed 
og glæde i mødet med de frivillige 
læger og sygeplejersker om bord 
på hospitalsskibet. Programmerne 
sendes mandag kl. 21.00 og genud-
sendes 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.

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

Radio 
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)

Mandag 8/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 9/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 10/5
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
Andreas Doctor om livet i et bud-
dhistisk kloster Livshjulet. Ph.d. 
Andreas Doctor fortæller om 
sin rejse ind i det buddhistiske 
univers fra barn til ekspert i tibe-
tanske studier.

Torsdag 11/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

St. Bededag 12/5
09.54 Højmesse
Gudstjenesten fra Rigshositalets 
kirke, Københavns Stift. 

Store Bededag.
Prædikant: Lotte Blicher Mørk.
02.03 Tidsånd: Slaveøer til salg
Genudsendelse fra 29.3.

Lørdag 13/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 14/5
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Skt. Stefans Kirke, Københavns 
Stift, 4. søndag efter påske.
Prædikant: Thomas Høg Nørager.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Debat

Send dit debatindlæg til 
debat@udfordringen.dk.
Læserindlæg er udtryk for 
indsenderens egen hold-
ning og ikke nødvendigvis 
avisens holdning. 

Sig hvad du vil, men 
opfør dig ordentligt!
Af Stig Grenov, Kristen-
Demokraternes landsformand

Tillykke - Det ser ud til, at blas-
femiparagraffen om kort tid er 
en saga blot. Herefter kan du 
frit håne og spotte din nabo, 
hvis han eller hun tror på noget 
større end sig selv. 

Mens skolerne tvinges til at 
lave mobbepolitikker, så eleverne 
behandler hinanden med respekt, 
fjernes nu enhver begrænsning 
for at opføre sig uopdragent, bare 
det gælder menneskers tro,

KristenDemokraterne hylder 
en ytringsfrihed, hvor der er 
endog meget højt til loftet. Folk 
må gerne lave sjov og sige, hvad 
de vil om Gud og religion. Men der 
er lang vej derfra og til målrettet 
at spotte et andet menneske med 

det ene formål at skabe had.
Under paroler som ”Lighed for 

loven” skal det nu tillades at fyre 
op under Bibelen, Koranen, De 
Tibetanske Dødebøger med fl ere. 
Ro på – Gud skal nok klare sig! 
Og papir er i sig selv ligegyldigt. 
Men det er mig ubegribeligt, 
hvorfor det er så væsentligt at 
kunne træde på den, der tror på 
noget større end sig selv – alene 
for provokationens egen skyld. Og 
jeg er oprigtigt bekymret for den 
nuværende udvikling, hvor al reli-
gion fremstilles som Fanden selv.

Den danske blasfemiparagraf 
forsvarer den troendes ret til at 
eksistere med sin overbevisning 
uden at blive forfulgt. Den beskyt-
tede således danske jøder mod 
1930’ernes nazistiske strømnin-
ger. I 1960’erne blev et par dømt 
for at døbe en dukke under et 

karneval. Det ville her i 2017 kun 
afføde et skuldertræk. Spørgsmå-
let er imidlertid, hvilket samfund 
der er sundest. Er ytringsfrihed nu 
blevet et spørgsmål om retten til at 
lægge en lort i sin næstes have?

Når blasfemiparagraffen fjer-
nes, så tilslutter Danmark sig 
rækken af østeuropæiske stater, 
der med deres kommunistiske 
fortid gjorde, hvad de kunne for 
at undertrykke den personlige 
frihed. Den frihedsberøvelse kan 
ramme os alle.

Sig hvad du vil, men opfør dig 
ordentligt!

Et klart budskab
Da Heidi Baker var i Køben-

havns Kulturcenter, tænkte hun 
på enhed. (Udfordringens inter-
view 30/4). Samme sted, 2/6/17, 
taler endnu en kvinde, Vassula 
Ryden, om hele Kirkens enhed. 
Hun begynder i Kbh. og runder 
hele Norden incl. Færøerne og 
Grønland.

I over 30 år har Vassula talt et 
hovedbudskab fra Jesus: ”Orto-
dokse! Katolikker! Protestanter! 
I tilhører alle mig! I er ét i mine 
øjne!” – Et klart budskab, fordi 
enhed er Jesu ypperstepræstelige 
bøn og derfor den største trussel 
for Splitteren (Djævelen). Men 
Vassula skriver budskaberne fra 
Jesus med en anden håndskrift 
end hendes normale, hvilket nogle 
desværre ser som automatskrift 
dikteret af den onde. 

Disse kritikere skal tænke sig 
om: Da apostlen Peter talte i Jeru-
salem på pinsedagen, havde hans 
ord stor autoritet. De skar nogle i 
hjertet og omvendte andre. Men 
er Helligåndens ord markante, 
er Skriften det også. Derfor har 
grafologer heller aldrig set mage til 
kraftfuld skrift, som den Vassulas 
budskaber er forfattet i. Logisk 
nok, for jeg har observeret, at når 
jeg under bøn får et indfald, og 
straks nedskriver det, er min skrift 
mere markant end normalt. 

Budskaberne har to stærke 
lektier. 1: Vi er del af Én Kirke, 

fuld af kærlighed. 2: Nadveren 
er kæmpestor. Lignelsen til disse 
lektier er ”Kongesønnens bryllup” i 
Matt. 22, som er endetidslæsning. 
Kirken er bruden, og kirkens sten 
(vi) er indbudte, og brudgommen, 
Jesus, erklærer os sin kærlig-
hed. Men ifører vi os ikke denne 
kærlighed, smides vi ud (v.12). 
Bryllupsmiddagen (festmåltidet, 
v.4) er nadveren, hvor Jesus al-
drig nogensinde har været mere 
nærværende end nu.

ERNST JESSEN

TORVEGADE 19A
6800 VARDE

Himmelsk far
Der er ikke mange kritiske 

stemmer imod Pave Frans. Hver-
ken i verden eller i kirken (Kristi 
kirke). Nej, verden elsker Pave 
Frans, og Kristi kirke er mere eller 
mindre tavs. 

At verden generelt elsker paven 
må dog være en blinkende ad-
varselslampe for alle, der elsker 
Kristus. Verden generelt er jo i den 
ondes vold og har fjendskab imod 
Gud, så verdens kærlighed er en 
afslørende indikator. 

Pave betyder 'far', og er der 
noget, verden håber og råber på 
nu, er det en far, der kan beskytte 
og redde. Men vores far er ikke 
på jorden, men i himlen, og hans 
redningsplan er det lille barn i 
Betlehem, som blev til manden på 
korset. "Paven er Antikrist", sagde 
Luther, og kristne har i århund-
reder ment, at der i endetiden 
fremtræder en forførende religiøs 
og politisk skikkelse. Lad os være 
årvågne. Lad os huske, at man 
godt kan tale positivt om Kristus 
og samtidig underkende Ham. 
Lad os huske, at Kristus talte om, 
"hvad der står skrevet" og "Vejen" 
og dermed ikke imod 'religiøs 
fundamentalisme' og for 'religiøs 
tolerance', som er nogle af pavens 
mærkesager. Lad os håbe og råbe 
på Ham, som er verdens eneste 
frelser: Jesus Kristus.

ELISABETH MUNCH 
3720 AAKIRKEBY

Vassula Ryden
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Elsker du ikke også bare nye rekrutter?
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Kari Jobe er sikkert mest kendt for ‘Love came down’ og 
‘The more I seek You’, men har hun mere i sit smukke 
boheme-syede ærme?

Kari Jobes lydunivers består lidt karikeret sagt, efter afskil-
lige albums, stadig af en del luft og en del blidhed. Rør disse 
ingredienser sammen med et par trøstende, opmuntrende 
bibelvers om en Gud, der står fast, selv i modgang, og re-
sultatet er The Garden. Teksten og en diskret skønsang er i 
højsædet, og hvis man kan lide, hvad hun har bedrevet indtil 
nu, er man sikkert vild med dette album også.

For at blive i det musikalske, er det dog en ret ordinær lyd. 
De samme arrangementer går igen, hun lever op til lovsangs-
genren, som er poppet og storladen, men ikke larmende eller 
uharmonisk på noget tidspunkt. Jeg er godt klar over, at musik 
er en smagsag. Men stadigvæk: musikken tangerer hen i det 
kedelige. The Garden-sangen er nu ellers fl ot og viser hendes 
dybde, og at hun udtrykker sig bedst, hvis hun må få lov at 
starte stille og langsomt bygge sangen op. ‘Oh The Power’ er 
også en sang, der udfolder sig, men hvorfor forsvinder hendes 
stemme i neutral klang? 

Budskabet er vigtigt: at Gud er til stede i smertefulde øje-
blikke, og at det er muligt at lovsynge og være glad, selv når 
situationen er trist. Det er en personlig beretning. Smerten 
kan høres i teksten. Ikke i musikken eller stemmen. Dertil er 
det for monotont.

Ydermere er teksterne for ukonkrete. Det er fair nok, fordi 
det er lovsange. Men hvad ville der ske, hvis der kom et 
lovsangsalbum, ligesom Salmernes Bog? Der vi er nærmest, 
er sangen ‘The Garden’: 

I had hope
But given up
Desperate for a sign from God
Something good
Something kind
Bringing peace to every corner of my mind

Marianne Glitfeldt

Something kind

Af Henrik Engedal

Vi kender hende som den 
energiske sangerinde med den 
kraftfulde stemme. Hun slog for 
alvor igennem i bevidstheden 
hos mange kristne med det 
intime nummer ’How He loves 
us’ fra albummet ’We Cry Out’ 
i 2007. YouTube-videoen med 
denne sang er set over 18 mil-
lioner gange.

Men de seneste fi re år har væ-
ret hårde, forklarer Kim Walker-
Smith til Christian Post:

- Det var virkelig hårdt for mig 
at blive mor, og hele overgangen 
til at blive mor. Der er kun 14 
måneder mellem mine drenge, 
så de ligger tæt aldersmæssigt. 
Det var en meget udfordrende 
periode, fordi jeg havde en virke-
lig svær fødselsdepression efter 
mit andet barns fødsel. Og midt 
i det hele fl yttede vi til en ny by, 
og det tog meget lang tid at fi nde 
et hjem dér. Vi plantede en kirke 
med Jesus Culture, og så døde 
min stedfar af en sygdom, som 
han havde kæmpet med i mange 
år. Han var far for mig, og alt det 
hobede sig op på samme tid.  

Søgte naturlig helbredelse
På grund af fødselsdepres-

sionen måtte Walker-Smith nu 
disciplinere sit liv og sin hver-
dag på en måde, som hun ikke 
havde gjort før. 

- Jeg måtte sætte tid af til at 
lave motion og andre ting, som 
hjalp mig på en naturlig og fy-
sisk måde. Jeg ved, at hvis man 
taler med en læge, så får man 
medicin, men jeg besluttede at 
gå den naturlige vej. Jeg under-
søgte en masse om de forskel-
lige vitaminer og supplementer 
og andre naturlige ting, som jeg 
kunne tage for at afhjælpe det, 
siger Walker-Smith og påpeger 
at hun egentlig ikke er særlig 
glad for at løbe og motionere.

Hun fandt også nogle andre 
mødre, som havde stået i sam-
me situation som hende selv, og 
det var med til at hjælpe hende 
igennem fødselsdepressionen. 

- Det var en stor hjælp for mig, 
for det er virkelig svært at tale 
med nogen, som ikke selv har 
oplevet det, forklarer hun.

Tvivlede på Gud og sig selv
Når nogen af os har en dårlig 

dag, så sidder vi måske bagerst 
i kirken under lovsangen og 
forsøger at komme igennem det. 
Men hvad gør man, hvis man 
er lovsangsleder og turnerer 

verden rundt for at ophøje og 
prise Jesus?

- Det er virkelig hårdt at være 
i den hårdeste periode i sit liv, 
og så fortsætte med at gå op 

på scenen og lede mennesker 
i lovsang eller tale eller skrive et 
album, eller hvad man nu laver. 
Alt føles hårdere, når du er midt 
i, hvad der føles som den hår-
deste periode i dit liv. Du tvivler 
på dig selv, du tvivler på Gud, 
du er såret, du er fornærmet, 
du er vred, og du har alle de 
her forskellige følelser, som du 
kæmper med, indrømmer hun.

Man kan stole på Gud
Kim Walker-Smiths nye al-

bum hedder ‘On My Side’, og 
det er lige præcis, hvad hun 
har oplevet midt i denne meget 
svære periode i hendes liv.

- Det er fantastisk, for jeg kan 
se, at Gud virkelig kan bruge 
alting til gode for dem, som 

elsker ham. Han er tro mod sit 
ord. Når du virkelig overgiver dig 
til ham og bliver ved med at sige 
ja til ham, selv midt i alt rodet, 
så svigter han dig ikke, og han 
møder dig dér.

Og måske er det den op-
levelse af Gud, som gør, at 
Walker-Smith peger på ’Fresh 
Outpouring’ som sit yndlings-
nummer på det nye album. Hun 
vil opleve Guds forfriskende 
nærvær, men hun vil ikke nøjes 
med sig selv:

-  Vi ønsker at se en forfri-
skende udgydelse af Guds 
nærvær, ikke bare i vores liv og 
i vores hjem, men også i kirker, 
skoler og på arbejdspladser, 
forklarer hun og fortsætter:

- Vi vil ikke bare have det 
samme gamle, som vi kender, 
vi vil ikke bare have det jordiske, 
vi vil have mere af Gud! Det er 
bestemt en sang, som er en 
meget hellig og dyrebar bøn i 
mit hjerte, ikke kun for mit eget 
liv, men også for kirken.

Kim Walker-Smith:

Gud svigter dig ikke, 
når det er svært
Når man ser Kim Walker-Smith fra det populære band Jesus Culture optræde på scener rundt om-
kring i verden, så kan det være svært at se de kampe, hun har kæmpet de senere år.

- Midt I alle problemerne og trængslerne følte jeg, at Herren konstant mindede mig om og fortalte mig, at han var på min side. Selv lige 
midt i det hele forlod han mig ikke, han var ikke vred eller frustreret, når jeg ikke gjorde alt helt rigtigt, siger 35-årige Kim Walker-Smith.

- Det er fantastisk, for 
jeg kan se, at Gud vir-
kelig kan bruge alting 
til gode for dem, som 

elsker ham. Han er 
tro mod sit ord.
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Overskriften er en sætning, der igen og 
igen bliver ved med at poppe op i mit hoved. 
Er det endelig Gud, der taler til mig?

Gud og jeg er ved at blive gode venner. Vi 
har selvfølgelig altid kendt hinanden, og jeg 
har delt mange ting med ham, men det er først 
herovre i Honduras, jeg er begyndt at indse, 
hvad han måske prøver at sige til mig. Min ven-
inde spurgte mig en dag, om vi skulle tage til 
Honduras. Og jeg må sige, jeg ikke var meget 
for det efter at have hørt om de grusomme ting, 
der kan ske der. Men en aften bad jeg intenst 
til Gud for at høre ham ad, om han virkelig ville 
have mig af sted. Jeg fl ippede en to-krone, og 
den side, mønten vendte, viste, at det skulle 
blive en realitet.

Nu har jeg været i landet i godt halvanden 
måned, og jeg har tit været fortvivlet over, 
hvad han vil have mig til at hjælpe med på 
børnehjemmet, og hvad han i det hele taget 
ønsker af mig. Men en dag så jeg et helt nyt 
perspektiv. Det kan godt være, at det ikke er 
på børnehjemmet, jeg hjælper mest, men at 
det er de oplevelser og indtryk, som jeg får, 
der er meningen med mit ophold. Eksempelvis 
har jeg mødt en ung mand på min egen alder. 
Han bor ude i en landsby, hvor man virkelig 

kæmper for at klare sig. Beboerne venter på, 
at grøntsagerne skal give udbytte og håber, 
at vejret ikke ødelægger dem. Fyren tjener 
godt 33 kr. om dagen, og hans omgangskreds 
drikker for at glemme. Mødet rørte mig dybt. 
Jeg følte, at jeg blev nødt til at sige til ham, at 
han aldrig måtte give op og bare måtte tage 
én dag ad gangen. 

Den dag i dag er jeg begyndt at indse mere 
end bare fattigdommen. Jeg ser en kamp, som 
befolkningen kæmper – en kamp for noget 
bedre i deres land og liv, og at de klarer sig 
med det, de hver især har. Landet har ganske 
vist sine problemer, men de folk, som Gud har 
velsignet mig med, lader sig ikke skjule. Alt 
godt kom til mig, da jeg ventede, og jeg håber 
virkelig, at alle i dette land må få et lys i deres 
hverdag, og at de ikke skal vente alt for længe!

Alt godt kommer 
til den, der venter

Af Lene Foldager 
Pedersen

Udsendt som 
volontør af Impact

I bededagsferien slår Indre 
Missions Ungdom dørene 
op for Konnekt 2017. Et årligt 
landsarrangement for unge 
kristne i alderen 18 til 30 år. 
Op mod 600 deltagere mødes 
på Ellevangskolen i Risskov 
for at pleje både nye og gamle 
venskaber og - vigtigst af alt  
- for at pleje deres relation 
til Gud.

Fokus på kærlighed
Temaet for Konnekt 2017 er 

’Heart Work’. 
- Med dette tema ønskes der  

fokus på Bibelens tale om kær-
ligheden. Både den kærlighed vi 
modtager fra Gud, og den kær-
lighed vi rækker videre til vores 
næste. Temaet vil hovedsaligt 
blive behandlet på fi re fællesmø-

der i løbet af de to dage, fortæller 
arrangørerne.

I år har Konnekt inviteret Dan 
Weber, der til dagligt er præst i 
USA, til at tale til tre af møderne, 
og desuden kommer Søren Rønn, 
der er teologistuderende og 
fritidsforkynder i IMU, og taler 
lørdag formiddag.

Ud over fi re fællesmøder kan 
deltagerne bruge tiden på at 
udforske seks forskellige miljøer, 
hvor der bliver sat fokus på alt 
fra musik og leg til lederskab og 
vidnesbyrd. Miljøerne har hver 
deres selvstændige program, der 
afvikles parallelt i tiden mellem 
fællesmøderne. Desuden vil der 
gennem hele stævnet være plads 
til bøn, refl eksionstid og lovsang 
ved bandet PåVej.

Comedy på programmet
 I år har Konnekt som noget nyt 

comedy på programmet. Brød-
rene Jakob og Robert Svendsen 
optræder fredag aften med deres 
comedy-show ”Luthers Spin-
doktor”. Formålet er at give et 
skævt fokus på Lutherfejringen 
og samtidig samle unge kristne 
om humor. Jakob Svendsen står 
blandt andet bag showet ”Kristen 
i krise” og er kendt for sin delta-
gelse i Comedy Zoo.

Konnekt 2017 starter fredag d. 
12/5 kl. 13.00 og slutter engang 
lørdag aften. På arrangementet 
kan man som ung og kristen 
opleve værdien af at være fælles 
om at tro på Jesus og samtidig 
opdage muligheder i at være 
forskellige.  

Brug bededagsferien 
til at konnekte med 
Gud og andre unge 
Indre Missions Ungdom inviterer til Konnekt i bededagsferien.  
Konnekt er et årligt landsarrangement for unge i alderen 18 til 30 år.

På Konnekt kan du blive inspireret til en hverdag som ung og kristen anno 2017.

Nadveren på Konnekt er altid lidt anderledes end i en almindelig folkekirke.
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Niels Hausgaard revser medierne:

I påsken var jeg til bryllup hos Æslet og Tigerdyret. Æslet 
er min svoger, han er rolig, nøjsom og stillestående – som 
Æslet. Tigerdyret er min veninde, hun har fuld knald på, hop-
per rundt fra det ene til det andet, har gang i tusind ting, og 
spreder liv og glæde, hvor end hun kommer frem. Jeg selv 
er Ninka, og Ninka har hjulpet Tigerdyret og Æslet med at 
planlægge bryllup.

Tigerdyret og Æslet planlægger et udendørs bryllup, det skal 
foregå i sensommeren – Ninka er vild med ideen. Æslet er en stor 
friluftsentusiast, og Tigerdyret elsker ideen om højt til himmelen. 
Men inden Ninka har nået at klappe i hænderne, er planerne 
ændret til, at brylluppet skal stå om foråret, nu har friluftsentu-
siasmen da tage overhånd, udebryllup i april, APRIL! Det bliver 
snestorm! Ninka rykker sig i ørerne af frustration. Tigerdyret hop-
per begejstret op og ned og forsikrer Ninka om, at det nok skal 
blive godt vejr. ”Det beder vi bare om, og så skal det nok ske!” 

Resten af bryllupsplanlægningen foregår efter A– Z systemet. 
Ninka forsøger desperat at få tigerdyret til at forstå, at det betyder 
A-B-C… Men tigerdyret planlægger bare bedre ved at springe fra 
A til K til Æ til P, og igen må Ninka trække sig i ørerne af frustra-
tion, hun bliver helt rundtosset af alt Tigerdyrets hoppen rundt, til 
sidst er det lige før, der kommer røg ud af hendes lange ører. Hun 
forsøger desperat at krydse punkter af på sin liste, efterhånden 
som Tigerdyret får styr på tingene, men hun mister gang på gang 
overblikket, fordi G kommer efter K og A efter Æ.

Da vejrudsigten hele ugen op til brylluppet lover regn, med 
regn på og en lille smule blæst til, og Tigerdyret stadig tror på, 
at Gud skaffer godt vejr, så står Ninka af. Det der projekt, det 
må Tigerdyret, Æslet (og Gud) altså selv rode med, det kan kun 
ende galt! Ninka smækker døren til sin hule og surmuler! Håbløst 
projekt, hvorfor vil de ikke lytte til fornuft (læs mig).

De fl este historier om 100-meter skoven ender med, at Ninka 
tager så grueligt fejl, indser det og bliver god igen, og sådan ender 
denne historie også. Tigerdyret fi k ret, vejret holdt, Gud havde styr 
på det. Det blev en fantastisk fest. Der var styr på alle punkterne, 
selvom de ikke var planlagt i rækkefølge. Tigerdyret hoppede ikke, 
men svævede, ned af den hvide løber til det ventende Æsel, og 
Æslet, der normalt ikke er af mange ord, holdt en utrolig smuk 
tale til Tigerdyret. Og Ninka ved nu, at hun nogle gange er nødt til 
at slå fornuften fra og tro i stedet for. 

Ninka, Æslet
og Tigerdyret

Af Annika Grønhøj 
frugrønhøj.dk

Retorikken i mediedebatten er 
”tåbelig”, og vi siger ting i dag, 
som vi ikke ville have sagt for 
10 år siden, siger sanger og 
entertainer Niels Hausgaard i 
et magasin, som blandt andet 
går tæt på DRs håndtering af 
etiske dilemmaer. 

- Der kan siges ting med fuld 
accept i dag, som man ikke 
kunne sige for 10 år siden, fordi 
det dengang var direkte plat og 
pinligt. Det er et tab, synes jeg. 
Et tab af vores egen værdighed.

Det udtaler sanger og entertai-
ner Niels Hausgaard i magasinet 
Kirke & Medier, som udkommer 
tirsdag den 9. maj. Magasinet 
handler om den måde, vi omtaler 
hinanden på, og de konsekven-
ser, vores ord kan få.

- Jeg mener, at enhver form for 
umenneskelighed starter med en 
dårlig retorik. Efter accept af en 
tåbelig retorik følger handlingen, 
siger Niels Hausgaard og foreslår 
en løsning: 

- Det, vi kan gøre, er at rette 
op på retorikken. For hvis vi først 
accepterer retorikken, går det 
galt, siger han til magasinet, der 
udgives af Danmarks største 
mediebrugerorganisation, KLF, 
Kirke & Medier. 

Tonen er blevet hård
KLFs generalsekretær Mikael 

Arendt Laursen er enig:
- Tonen er blevet hård, og 

ytringsfrihed er blevet næsten 
det samme som krænkeret. Men 
ifølge Grundloven har vi ytrings-
frihed under ansvar. Derfor skal vi 

alle – og medierne især – sikre en 
god tone og en sund debatkultur. 
Ellers går det ud over demokra-
tiet, siger han.

 I KLF, Kirke & Mediers nye blad 
møder vi blandt andet egyptiske 
journalister, som modvirker eks-
tremisme ved at skrive faktuelt 
og fair om religiøse sammenstød. 

Vi møder også DR’s nye medie-

direktør Henriette Marienlund, 
som ønsker, at DR skal sætte 
standarden for dansk journalistik. 
Og vi går etikchef Inger Bach på 
klingen om, hvordan det store 
mediehus helt konkret håndterer 
etiske dilemmaer og sikrer, at 
programmerne holder en høj etisk 
standard.

Magasinet Kirke & Medier sen-
des gratis til alle KLF’s medlem-
mer, bestyrelsesmedlemmerne i 
DR, TV 2 og Radio24syv og alle 
redaktører og journalister i pub-
lic service-medierne, der måtte 
ønske det.  
 Svend Løbner/Kirke og Medier

Sproget i medierne er ikke ”jøwt” men direkte plat og pinligt, 
mener visesangeren Niels Hausgaard. Foto: Svend Løbner.

Sproget er 
blevet plat 
og pinligt!

...enhver form for 
umenneskelighed 

starter med en dårlig 
retorik. Efter accept 
af en tåbelig retorik 
følger handlingen...
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