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Mors DagMors Dag

Artikler om kvinder

Merethe Merethe 
blev mor blev mor 

for børn på for børn på 
børnehjembørnehjem

Side 3

* Mors Dag er familiens dag - side 6 

* Regnbuens farver fi k ny betydning - side 7 

* Den samaritanske kvinde - side 9 

* Mor til 5 nægtet appel på dødsgangen - side 10 

* Lær af Lots hustru - side 11 

* 10 ting din kone hader - side 16 

* Kroppen udtrykker hvad sjælen føler - side 17

* Hvorfor holder vi Mors Dag? - bagsiden

Ny, flot 
andagtsbog 
fra Francine 

Rivers!

Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.asTilbuddet gælder til 1. juni - Bestil på Hosianna.dk eller ring tlf. 7456 2202

For ællinger som st ker t oen: Frit valg 75 kr.  
4 personlige fortællinger fra 4 
forskellige kvinder med hver sin 
udfordring i livet. Alle oplevede 
de, at Gud mødte dem og gav 
nyt liv og håb ind i svære livs-
omstændigheder.

Normalpris:
- Kan incest tilgives? Kr. 168,-
- Kun lidt slemt. Kr. 98,-
- Fundet og fri. Kr. 148,-
- Jeg fandt håb! Kr. 148,-



 
Ugens profi l: Jørgen Bøytler
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i maj: danser
Kodeordet for maj gælder indtil mandag 5/6 kl. 9.

Læsernes egne mærkedage
Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlemmer, 
som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller guld-
bryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er tirsdag, når avisen udkom-
mer om søndagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dk 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrk. ”Hurra” 
eller overføres på MobilePay 51316599. Billeder returneres kun, 
hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Fire ny-ansættelser på 
Sydvestjyllands Efterskole
Fra 1. august 2017 har Sydvestjyllands 
Efterskole ansat Simon Gormsen, Lisbeth 
Hordy Hansen og Line Friis. Fra 1. august 
2018 starter også Jacob Friis som lærer 
på skolen.

Simon Gormsen er 26 år og bliver fær-
diguddannet som lærer til sommer. Simon 
kommer fra Støvring men bor nu i Aarhus. Han 
har linjefag i engelsk, idræt og samfundsfag 
og brænder for fodbold. I tre år har han været 
lejrchef på Søndagsskolernes Junior Sports 
Camp, og han har været fodboldtræner gen-
nem fl ere år.

Lisbeth Hjordy Hansen er 47 år og har en 
bred lærererfaring, bl.a. som efterskolelærer. 
Lisbeths fag er tysk, dansk, religion, og hun 
brænder for friluftsliv og teater/drama. Hun 
kommer fra en ansættelse på Blåbjerg Friskole.

Line Friis er 42 år 
og kommer fra Løsning. 
Hun har en merit-lærer-
uddannelse og er cand. 
mag. i musikvidenskab 
og pædagogik. Lines fag 
er dansk og musik, og så 
har hun også kompeten-
cer inden for AKT (Ad-
færd, Kontakt og Trivsel). 
Line kommer fra en lærerstilling på Hedensted Skole.

Jacob Friis, som er Lines mand, er ansat fra 1. august 2018. 
Jacob er 42 år, læreruddannet og har fagene fysik/kemi og ma-
tematik samt kompetencer inden for grafi k og IT. Jacob kommer 
også fra en lærerstilling på Hedensted Skole.

Bodil

Christian Højgaard Jensen bliver ny for-
mand for SBA efter Morten Hørning Jensen. 

Til bestyrelsesmødet 21. april takkede 
Morten Hørning Jensen af som formand efter 
tre år, hvor der er sket stor fremgang for SBA. 
Kvartalsmagasinet TEL har fået et ansigtsløft, 
hjemmeside og Facebook er blevet udviklet, og 
stadig fl ere er begyndt at læse TEL.

- Det er en stor glæde for mig, at Christian 
Højgaard Jensen vil overtage formandsposten, 
så jeg kan koncentrere mit arbejde om vores 
blad TEL. Christian er fuld af gode ideer, så 
vi kommer helt sikkert til at opleve SBA tage 
nye initiativer i årene frem over, udtaler Morten 
Hørning Jensen.

Aha-oplevelser ud fra Bibelen
Christian H. Jensen trådte ind i bestyrelsen 

i 2015. I de sidste par år har han arbejdet med 
PR i SBA for at udbrede kendskabet til bibelsk 
arkæologi og bladet TEL. Til daglig er Christian 
ph.d.-studerende ved Dansk Bibel-Institut, 
hvor han forsker i 3. Mosebog.

”Vi ønsker at nå ud til endnu fl ere læsere – 
både dem der læser trykte blade og dem der 
helst vil læse digitalt. Vi vil have Bibelen og 
arkæologien ud over rampen til endnu fl ere 
læsere, fordi vi tror, der er så meget guld gemt 
i arkæologien. Vi tror på, at bibelsk arkæologi 
kan være med til at styrke Bibelens historiske 
troværdighed og ikke mindst kaste lys over de bibelske tekster. 

Ligesom arkæologer graver spændende ting op af den mellemøstlige 
jord, kan vi få en masse spændende aha-oplevelser ud af Bibelen, når 
vi tager arkæologien med”, siger den nye formand.

Morten Hørning Jensen fortsætter i bestyrelsen som næstformand. 
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Johnny Tidemand og Ben 
Haman Jensen. Poul Arne Nyborg, Morten Hørning Jensen, Jørgen 
Bækgaard Thomsen og Nicolai Winther-Nielsen blev genvalgt til re-
præsentantskabet, mens Emil Brande Pedersen blev valgt ind.

Bodil

Ny-ansættelser og 
mærkedage i Indre Mission

Jonas Bock Nielsen, Kolding, er ansat 
i en tjeneste som hjemmeside- og mate-
rialemedarbejder i Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler fra den 15. maj 2017 til den 
31. december 2017. Jonas er 29 år og gift 
med Stefanie.

 Cand.mag. i nordisk sprog og litteratur 
Christina Rehanna Kjær Flyvholm, Rønde, 
er kaldet til en tjeneste som vikar i redaktions-
teamet i Indre Missions kommunikationsafde-
ling fra den 1. juni 2017.  Christina, som er 32 
år og gift med Peter, skal  vikariere for Maja 
Schurmann, som 1. juli går på barselsorlov. 

Christina kommer fra en stilling som sprog-
lærer for fl ygtninge og indvandrere i Syddjurs 
Kommune. Hun har tidligere arbejdet som 
tekstforfatter på et hotel, som fundraiser og 
ved IKC i Aarhus. Nu skal hun være med i 
den journalistiske stab omkring Indre Missions 
Tidende og ungdomsmagasinet Geist.

Fredag d. 26. maj kan fritidsforkynder i In-
dre Mission Jens-Erik Hansen, Vejen, fejre 
70-års-fødselsdag.

Formandsskifte i 
Bibelsk Arkæologi

Morten H. Jensen 
fortsætter som 
redaktør af TEL.

Ph.d.-studerende 
Christian H. Jensen 
er SBAs nye for-
mand.

Civiløkonom bliver forretnings-
chef i Sømandsmissionen
Civiløkonom Erik Ramballe Hansen er ansat som forretningschef 
i Sømandsmissionen.  

Til dato har han haft ansvar for de grønlandske sømandshjem, 
men nu udvides jobbet til forretningsområderne i både Danmark og 
Grønland. Hensigten er at optimere og udvikle arbejdet samtidig med 
en kompetent forvaltning.  

”For mig er det vigtigt, at det primære fokus i Sømandsmissionen 
er mission. Jeg skal ikke skabe forretning for profi ttens skyld, men 
for at skabe overskud til mission. Det formål vil jeg gerne arbejde 
for. Desuden er det vigtigt for mig, at der er en sammenhængskraft i 
organisationen, når vi nu er ansat i fl ere lande. Jeg glæder mig over, 
at vi har et unikt fællesskab. At vi tror på, at vi kan gøre en forskel. 
Dejligt er det, at det ikke er svært længere at rekruttere medarbejdere, 
når vi har behov for det.”’

Erik Rambølle Hansen kom til Sømandsmissionen i 2012. Først 
som bestyrer på Sisimiut Sømandshjem i Grønland, siden som for-
retningschef for de tre grønlandske sømandshjem, som Sømands-
missionen ejer. Nu bliver han så ansvarlig for hele økonomien og får 
personaleansvar for bestyrerne i Grønland samt regnskabsafdelingens 
medarbejdere.

”Jeg ser en masse udviklingsmuligheder i forretningen samtidig 
med, at Sømandsmissionen blomstrer på mange måder gennem nye 
initiativer for at nå søfolk og fi skere med evangeliet.  Det er et fantastisk 
sted at arbejde. Her er højt til loftet, en uformel tone, og så er det en 
organisation i fuld fremdrift. ” 

Erik Rambølle Hansen afl øser Jens Vindum. 
Hanne Baltzer

- Det handler om at skabe overskud til mission, siger den nye 
forretningschef Erik Ramballe Hansen.

Lise og Jacob Friis

Energisk præst 
fylder 60 år

Af Henri Nissen

Som ung præstesøn i Løsning 
valgte Jørgen Bøytler en ikke-
kirkelig løbebane. Han blev 
tømrer – ligesom Jesus.

Da han og Ellen var unge, 
dukkede tanken om at rejse 
ud som missionærer op. Ellen 
ringede til det daværende Ydre 
Missions Hus - for ligesom at få 
det afkræftet.

- Hvilket selskab vil du tale 
med? spurgte omstillingsdamen. 
Ellen var ikke engang klar over 
hvilke selskaber, der fandtes i hu-
set. Det viste sig, at her var både 
Sudan, Santal, DMS, Israelsmis-
sionen og Brødremenighedens 
Danske Mission. Da Ellen tøvede, 
sagde telefondamen:

- De er gået til frokost alle sam-
men, men du kan få Erik Baun i 
BDM. Han arbejder stadig.

Erik Baun tilbød straks Ellen og 

Jørgen at komme til ansættelses-
samtale! For BDM stod netop og 
manglede en byggemand som 
Jørgen og en bankassistent som 
Ellen til Tanzania. Og i løbet af 
få dage var sagen ordnet med 
bestyrelsen, så de kunne rejse 
ud i august 1981.

Parret fi k deres børn i Afrika: 
Sønnerne Daniel, Peter og dat-
teren Miriam. Senere har de også 
fået en plejesøn, Nick.

14 gode år i Afrika
De faldt utrolig godt til i Afrika. 

Efter otte år i Sikonge i Vest-
Tanzania, hvor der var en stor 
og voksende Brødrekirke, blev 
de bådmissionærer i 6 år i Kipili 
ved Tanganyika-søens bredder. 

Først da børnene havde brug 
for at komme hjem og blive 
danskere, rejste familien hjem 
efter 14 år.

Efter et år blev Jørgen mis-
sionssekretær i BDM og præst 

i Brødremenigheden. Familien 
fl yttede til Christiansfeld, hvor den 
eneste danske brødremenighed 
fi ndes. 

Læste teologi
I 1996 begyndte tømreren 

samtidig at læse teologi på Århus 
Universitet. Det krævedes ikke, 
at han var cand. teol. for at blive 
præst i menigheden, men han 
ville gerne selv studere teologi.

I 2003 blev han så også ge-
neralsekretær i BDM og førte et 
omfattende rejseliv. Men Ellen 
bakkede ham op – de to har altid 
arbejdet godt sammen om alting. 

Ved siden af missionen og 
præsteembedet og studierne 
kom Jørgen Bøytler så også til 
at stå som den centrale person 
i byens byfornyelse. Det er lyk-
kedes ham og byen at få Real-
daniafonden og andre store fonde 
til at give langt over hundrede 
millioner kroner til restaurering af 

den historiske kristne by.
I den forbindelse har Bøytler 

skrevet en stor bog om ”Christi-
ansfeld – livet og husene”. Senere 
har han skrevet bogen: ”Gribe og 
begribe” om teologien.

Anstrengelserne førte til, at 
UNESCO i 2015 optog Christi-
ansfeld på Verdensarvslisten over 
bevaringsværdige byer.

Forsker og verdensleder
I 2007 blev han udnævnt til 

én af de fire direktører for de 
”fastlands-europæiske” brødre-
menigheder. Og senere blev han 
generalsekretær for Brødreme-
nigheden på verdensplan.

Trods de mange opgaver og 
rejser prædiker han som regel i 
den lokale Brødrekirke.

I 2008 tog han en ph.d. Den 
handler om Brødremenighedens 
”utopiske” byer og kulturens på-
virkning af kristendommen. 

Jørgen Bøytler blev nærmest tilfældigt involveret.
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Af Tina Varde

Merethe Bækgaard Sonne, 
42 år, og ægtemanden Kurt 
Jordan besluttede sig som 
nygifte for at give Gud et år – 
ved at arbejde som frivillige 
på Børnehjemmet Emmanuel 
i Honduras. Det blev til femten 
år fyldt med gode og barske 
oplevelser.

Til maj er det fem år siden, 
parret vendte tilbage til Roskilde 
Baptistkirke med deres tre dejlige 
børn, Samuel på 14 år, Sarah på 
12 og Silas på 8. Siden har Mere-
the været administrerende pedel, 
og familien bor i en tjenestebolig 
ved kirken.

Merethe er født og opvokset 
i Roskilde, hvor forældrene var 
med i byens baptistkirke. Her 
mødte hun Kurt kort efter, at han 
som 17-årig tog imod Jesus og 
kom til kirken med en ven. 

– Da jeg mødte Kurt, mærkede 
jeg fred og følte, at jeg kom sik-
kert i havn. Det var sådan ”nu er 
jeg hjemme-agtigt, forklarer hun.

Fik samme kald
Kort tid efter besøgte en mis-

sionær fra Ungdom Med Opgave 
deres kirke og viste lysbilleder fra 
Brasilien.

– Det talte bare SÅ meget til 
mig. Jeg modtog det i hjertet og 
tænkte ”jeg skal også afsted”, 
men jeg sagde ikke noget til min 
kæreste. Først et år senere, da 
vi var blevet ringforlovet, kom vi 
til at tale om det. Han havde følt 
akkurat det samme. 

”Hold da op. Hvad skal vi? Hvor 
skal vi hen?”…Efter at have talt 
med en af vores tidligere ung-
domslederne om det, besluttede 
vi at give et år til Gud, når min for-
lovede i 1997 var færdiguddannet 
som elektriker, og jeg var færdig 
med et vikariat i en børnehave. 

På en skovtur friede Kurt, 
og parret blev kort efter gift. De 
gjorde sig umage for at fi nde det 
rette sted at tjene Gud:

– Vi fik en mappe med en 
oversigt over 200 steder i verden, 
hvor vi kunne blive missionærer, 
og vi bad over hvert eneste sted. 
Men der var ikke noget, der føltes 

rigtigt. ”Hvad så Gud?” spurgte 
vi i bøn. Min mand var på det 
tidspunkt træt af hele miljøet og 
jargonen i hans branche – og han 
bad: ”Her er jeg Gud – send os!”

Så var der et vennepar i Jyl-
land, der skulle giftes. Til recep-
tionen siger en gæst til Merethe 
og Kurt: ”Jeg hører, I leder efter et 
sted at tage hen. Jeg synes, I skal 
tage til Børnehjemmet Emmanuel 
i Honduras.” Det vakte genklang i 
dem begge.

Børnehjemmet
Emmanuel er startet af et ame-

rikansk ægtepar, David og Lydia, 
som ikke kunne få børn. David så 
en vision med en sol med sorte 
pletter…hvor han kom tættere og 
tættere på, indtil han kunne se, at 
pletterne var børn. Han følte, at 
Jesus bad dem hjælpe børnene. 

Nogle år inden visionen var 
ægteparret blevet born-again-
christians (født på ny). Efter 
visionen forlod de deres luksusliv 
i USA - solgte alt for at hjælpe 
børn i nød: Lamborghini, her-
skabsvilla… Og hans vellønnede 
lederstilling blev opsagt. 

– Da vi kom til Honduras, 
havde David og Lydia drevet 
stedet i fem år. Der var 186 børn, 
og der havde kun været få danske 
volontører før os. Vi skrev til bør-
nehjemmet, men fi k nej, fordi vi 
var nygifte. De ville værne om vo-
res ægteskab, da dagligdagen på 
Emmanuel er krævende. Men vi 
tog afsted alligevel. Fem måneder 
senere ankom vi til deres store 
overraskelse, fortæller Merethe. 

– Det var meget primitivt den-
gang. I starten sov vi i et træ-
værksted, hvor vi delte en drøm-
meseng – med græshopper og 
andre små dyr fl yvende omkring 
os. Men vi delte senere et lille 
rækkehus med andre volontører.

I starten passede jeg ”vug-
gestuebørn”. Kurt kom med i 
byggeprojekter og varetog alt det 
daglige som souschef.

 Recept fra Gud
Fire måneder efter parrets 

ankomst rejste det amerikanske 
ægtepar til USA for at skaffe 
donationer til hjemmet. Mens de 
var væk, skulle Merethe og Kurt i 

seks uger lede hjemmet sammen 
med en lokal medarbejder. Det 
blev en hård, men også lærerig 
og smuk tid.

– En lille pige med svær astma 
fi k en aften anfald. Der var ingen 
hospitaler i nærheden, og Lydia, 
som var selvlært sygeplejerske 
og vidste noget om medicin, var 
i USA. Pigen var ved at dø, og vi 
anede ikke, hvad vi skulle gøre. 
Så bad jeg: ”Kære Gud, nu åbner 
jeg medicinskabet, og så må du 
vise mig, hvad jeg skal gøre…” 

Merethe følte sig guidet til at 
tage noget Vicks creme og smøre 
det på pigens brystkasse. Hun 
sad med hende i armene og bad 
og bad og bad.

– Pludselig følte jeg, at astma-
en blev løftet væk i ét nu. Pigen 
kunne igen trække vejret normalt, 
fortæller hun.

Tragedien ramte
En anden gang, hvor David 

og Lydia også var i USA, havde 
Merethe et af sit livs værste 
oplevelser. 

– Der var en meget deprime-
ret pige på børnehjemmet. Hun 
var 12 år og kom hver dag. Når 
vi skulle lave mad, sad hun på 
mit trappetrin… hun var altid 
sammen med os. Der var på det 
tidspunkt hverken telefon eller 
tv på børnehjemmet, og derfor 
måtte Kurt Jordan og jeg engang 
imellem tage til byen.

– En dag vi var væk, drak hun 
sæben fra vores opvaskema-
skine. Hendes tunge forsvandt, 

og det ætsede hele vejen ned 
til mavesækken. Men hun var 
faktisk i bedring, da hospitalet 
valgte at bruge hende til et eks-
periment. De ville se, hvad syren 
havde gjort hele vejen indeni, og 
skar hende op. Det døde hun af. 
Pigen havde fem gange tidligere 
forsøgt selvmord. Det er noget af 
det værste, jeg har oplevet. Men 
jeg ved, at pigen er hjemme hos 
sin far i himlen nu, siger Merethe. 

Fred trods alt
David og Lydia sagde aldrig nej 

til børn. Handicappede, mongoler 
eller børn, der havde været udsat 
for overgreb, gadebørn, der var 
vant til survival of the fi ttest…

Alligevel herskede der for det 
meste en overraskende fred 
blandt børnene på Emmanuel.

– Guds kærlighed gennem-
strømmede de allerfleste. Der 
var et tvillingepar på fem år med 
AIDS, der blev helbredt ved bøn, 
inden vi kom. Deres mor var 
prostitueret.

Vi brugte ligeså meget tid i 
kirke med børnene som på at 
passe og opdrage dem og dække 
hverdagens behov.

En dag stod vi med en gruppe 
unge og bad. Så var der pludselig 
en, der begyndte at gå baglæns – 
tydeligt besat af en ond ånd. Da 
vi bad, løftede hun sig fra jorden 
og faldt i ”sjove” stemmer. Efter 
tre omgange forbøn begyndte 
pigen at få bøn over læberne, og 
så blev hun sat fri. 

– Bagefter blev der sat eng-

levagt omkring hende, fordi den 
ånd måske flakkede rundt, og 
hun fi k en fast tilknytning til nogle 
modne kristne lærere, fortæller 
Merethe.

At holde ud i kaldet
Ca. fem måneder efter deres 

ankomst til børnehjemmet fi k de 
en godtgørelse for deres fl ybillet 
og brugte pengene til en ekstra 
bryllupsrejse - til Miami Beach. 

Her fortalte Kurt Jordan, at han 
under bøn var blevet overbevist 
om, at de skulle blive i Honduras 
længere end de planlagte ni må-
neder, fordi ”Gud har startet et 
arbejde i os – en forvandling af 
os, som han ønsker at fuldføre…”

Det var et chok for Merethe, der 
var tæt knyttet til sin familie og 
venner i Danmark. Hun svarede: 
”Du kan blive, jeg tager hjem!”

Efter en del gråd måtte hun 
dog senere erkende, at det blev 
bekræftet af Gud. Bl.a. da hun tre 

gange søgte svar ved at slå tilfæl-
digt op i Biblen. Det førte hende til 
at læse om: ”Du skal forlade din 
mor og far og følge mig”….”dagligt 
bære dit kors”…og ”De stærke 
skal bære de svage.”

Så skrev hun til sine forældre, 
at hun ikke kom hjem. Det var et 
svært brev at skrive. 

Da de efter fem år på børne-
hjemmet skulle have deres første 
barn, valgt Merethe at føde i Dan-
mark for at ære sin mor og far. Det 
samme med nummer to og tre. 

Åndelige oplevelser
I de 15 år som missionærer 

havde parret mange åndelige 
oplevelser. Bl.a. havde Kurt for-
udsigende drømme, og gang på 
gang oplevede de at blive hjulpet 
økonomisk, når nøden var størst 
- med uventede donationer på 
beløb af en størrelsesorden, der 
passede akkurat til deres behov.

– Vi levede i en osteklokke de 
år på børnehjemmet – hvor jeg 
gik på ”Helligåndens Universitet”. 

De 14 år, jeg var leder, var jeg 
den rådgivende, nyskabende 
og konfl iktløseren, der admini-
strerede skolen med hjælp fra 
frivillige fastboende og ansatte 
lærere fra landsbyen. Bøn uden 
ophør blev min dagligdag. Og 
tiden gjorde mig til den, jeg er i 
dag.  Gud gjorde arbejdet i mit in-
dre gennem de børn og unge, jeg 
havde kontakt med i lilleskolen, 
folkeskolen og den videregående 
uddannelse, vi havde.

– Vores kald er ikke slut, selv-
om vi fl yttede tilbage til Danmark, 
men den forvandling, Gud øn-
skede, var endt. Vores kald skulle 
nu føres videre et andet sted, 
siger Merethe Bækgaard Sonne.

Merethe blev 
mor for børn 
på børnehjem  
Merethe følte sammen med sin mand et kald til at rejse til et børnehjem i 
Honduras. De blev afvist, men rejste alligevel – og blev der i 15 år!

Hele missionærfamilie Sonne 
på børnehjemmet Emmanuel.

Datteren Sarah fi k en usædvanlig start på livet som missionær-
barn i Honduras.
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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.
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228,- Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

”Nær ved Guds hjerte” er te-
maet, når den tværkirkelige 
organisation ’Kend din Bibel’ 
inviterer til bibelstudier og 
lovsang i Nørrelandskirken i 
Holstebro den 20. maj.

Sandra Gilbert, som underviser 
på inspirationsdagen, er leder af 
Know Your Bible i Storbritannien 
(KYB/Uk) og med i det internatio-
nale lederteam for Europa. Også 
Sue Edgeler, som er med i ledel-
sen af den engelske organisation, 
vil være med i Holstebro.

Før hver undervisningsdel i 

løbet af inspirationsdagen vil 
der være lovsang ledet af Inger 
Kamstrup. Der bliver også tid til 
gruppearbejde over dagens tema.

Om underviseren
Sandra Gilbert, som blev enke  

i 2014, blev som ung mor invite-
ret med i kirke. Guds Ord ramte 
hende, så hun siden har brugt 
meget tid på at læse Bibelen 
og dele Ordet med andre. Hun 
er mor til fem børn og har været 
børnehaveklasseleder.

Sandra har udviklet en speciel 
form for refl eksion som en del af 

sin undervisning.
Sandra udtrykte allerede i 

2015 ønske om at møde grup-
perne i Danmark. Hun ønsker at 
skabe et fællesskab for alle, der 
bruger KYB-materiale i Europa: 
Danmark, Tjekkiet, Frankrig, 
Tyskland, Holland og Polen.

Det er gratis at deltage i in-
spirationsdagen, men der bliver 
indsamlet en kollekt til dækning 
af udgifterne. Der vil også efter 
aftale være mulighed for børne-
pasning under møderne.

Bodil

Bibel-inspirationsdag for kvinder

Sandra Gilbert

Kvinder i alle aldre er inviteret til Holstebro d. 20. maj.

Danmission har ansat Louis W. 
Møllerfors som ny landerepræ-
sentant i Tanzania.

Fra 1. juli 2017 er økonom 
Louis William Møllerfors og hans 
hustru, den læreruddannede 
Anna-Marie Lauenstein, udsendt 
til Tanzania for den folkekirkelige 
organisation Danmission.

Kolleger gennem fl ere år
De to var var gennem fl ere år 

kolleger i Danmission, indtil de fi k 
øje på hinanden og blev gift sidste 
år. Det betød i første omgang, 
at Louis fl yttede fra Brønshøj til 
Lolland-Falster. Nu er parret så 
på vej til Afrika.

Den 49-årige Louis William 
Møllerfors har de seneste fem 
år været udviklingskonsulent for 
Danmissions genbrugsbutikker i 
Region Hovedstaden. Han skal 
fremover være landerepræsen-
tant og dermed tovholder på alle 
Danmissions partnerrelationer i 
Tanzania. 

Anna-Marie Lauenstein, 48 
år, har hidtil været netværker 
og indsamler i Danmission. Hun 
skal fremover bl.a. arbejde med 
uddannelsen af søndagsskolele-
dere i Karagwe Stift, hvor parret 
bosætter sig.

Louis William Møllerfors glæder 
sig til at komme tæt på Danmis-
sions arbejde.

”Jeg tog det første store livs-
skifte, da jeg gik fra et job i det 
private erhvervsliv til en stilling i 
Danmission Genbrug. Her har jeg 
også brugt min økonomiuddan-
nelse til at fremme noget – det 
har bare handlet mere om et 
velgørende formål og mindre om 
min egen karriere,” siger den nye 
landekoordinator.

Fra Puerto Rico og 
Gråsten til Tanzania

Louis William Møllerfors er 
vokset op med sine forældre og 
søskende i Puerto Rico, hvor 
hans far arbejdede som inge-
niør. Siden bosatte familien sig 

i Malmø, hvorefter Louis William 
Møllerfors tog sin uddannelse på 
handelshøjskolen i København for 
derefter at få job i London.

I Gråsten, hvor Anna-Marie 
Lauenstein stammer fra, var Indre 
Mission og KFUM/K det kirkelige 
miljø i barndommen, og hun var 
vant til at komme i missionshuset 
og lytte til missionærernes fortæl-
linger om deres arbejde.

”Jeg tror, både Louis og jeg 
er meget bevidste om, at der er 
mange og ikke kun én rigtig måde 
at være kristen på. Og det, håber 
jeg, vil være til vores fordel i Tan-
zania. Mens Louis taler om Gud 
som lyset, så er Jesus det ord, 
jeg er vokset op med,” siger hun.

”Vi har ikke kunnet lade være 
at spørge os selv: Hvorfor fi nder vi 
pludselig sammen? Vi har været 
i Danmission i fl ere år uden, at 
der er sket noget. Så hvad er der 
på spil nu? Hvor er vi på vej hen 
sammen?” spørger Anna-Marie 
Lauenstein, og Louis William 
Møllerfors supplerer:

”Der er sket rigtig meget på et 
enkelt år. Vi fandt sammen, blev 
gift, og jeg fl yttede fra Brønshøj 
til Lolland-Falster. Senere var jeg 
med på en rejse til Tanzania for at 
se Danmissions arbejde. Så blev 
jeg valgt ind i menighedsrådet i 
Toreby Kirke, og det lyder måske 
skørt, men jeg tror, at det hele 
var en del af planen frem mod 
udsendelsen til Tanzania.”

Louis William Møllerfors over-
tager titlen som Danmissions 
landerepræsentant i Tanzania 
fra Simon Kristensen, der efter 
næsten 14 år for Danmission i 
Afrika netop er vendt hjem til et 
nyt job i Aarhus.

Anna-Marie Lauenstein og 
Louis William Møllerfors bliver ud-
sendt fra Sundkirken i Nykøbing 
Falster. Danmission inviterer alle 
interesserede til udsendelses-
gudstjenesten, der finder sted 
søndag d. 21. maj kl. 10.

Bodil

Økonom Louis William Møl-
lerfors og lærer Anna-Marie 
Lauenstein skal udsendes til 
Tanzania den 21. maj.

Nygift par skal være 
missionærer i Tanzania 
Danmission udsender Louis W. Møllerfors og Anna-Marie Lauenstein fra Nykøbing Falster d. 21. maj.

Splittelse er vores 
største fjende
I tirsdags fejrede Rusland 9. maj, som er russernes nationale 
mindedag for sejren over nazismen i Anden Verdenskrig. Mil-
lioner af russere går den dag i optog på gaderne med billeder 
af afdøde familiemedlemmer, der faldt i kampen mod tyskerne, 
som i Rusland bliver kaldt for Den store Fædrelandskrig. 27 
millioner russerne mistede livet. 

I Vesten glemmer vi ofte, at uden Rusland ville Europa have 
været ilde stedt. Rusland, eller Sovjetunionen som det hed 
dengang, var faktisk det land, som bidrog allermest til befriel-
sen. Men den kolde krig, som fulgte lige efter, og Sovjetstyrets 
rædsel har siden skygget for dette faktum. Men russerne har 
ikke glemt det. Den 9.maj er en gigantisk folkefest, hvor man 
ihukommer det at være villig til at ofre sig selv for andre, og 
især hvor meget det betyder at stå sammen.

I Moskva fejres dagen traditionelt med en stor og farverig 
militærparade på Den røde Plads, hvor præsidenten holder en 
tale. Ved dette års fejring sagde præsident Putin noget, som 
var tankevækkende. Han sagde, at en af hovedårsager til at 
nazismen fi k magt skyldtes, at de førende lande i Europa var 
splittede og uden enhed. 

Det er lige præcis det samme problem, vi står overfor i dag. 
Europas befolkninger er dybt splittede. Ikke bare politisk, men 
også hvad angår national og kultururel identitet. Ved valget i 
Frankrig sidste søndag var der voldelige protester i gaderne 
over Macrons sejr. I de fl este lande i Europa er folket delt op i 
to fl øje, der bekriger hinanden. Dem, som er for indvandring og 
globalisme og dem, som er imod og ønsker national samling. 

Denne enorme splittelse er langt farligere end nogen ydre 
fjende. Det er den, som gør det muligt for ekstremistiske kræfter 
at vinde indpas.

I Biblen benævnes djævelen på græsk med ordet diabolos, 
som betyder den, som splitter. Af samme grund beder Jesus 
som det sidste - ifølge Johannesevangeliet - om, ”at de alle 
må være ét”. Uden enhed bliver et folk et meget let offer for 
onde kræfter. 
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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,-
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Biskop Steen Skovsgaard 
prædiker ved missionsfest
Brødremenighedens Danske Mission holder missionsfest i 
Christiansfeld søndag den 21. maj.

Efter gudstjenesten i Brødremenighedskirken, hvor afgående 
biskop Steen Skovsgaard prædiker, er der mulighed for frokost 
i Søstrehuset.

Om eftermiddagen er der missionsfest med besøg fra Tanzania 
og Israel. Også Brødremenighedens nye missionær, der er under 
uddannelse på All Nations Christians College i England, medvirker.

Herefter er der generalforsamling for medlemmer.
Bodil

Steen Skovsgaard

Reformations-musical 
af Signe Walsøe
Musicalen ’Bispekraven’ bliver opført i 
pinseweekenden den 3.-4. juni 2017 i kul-
turhuset ’Månen’ i Haderslev.

Musical-koncertens musik er skrevet af den 
danske gospelsangerinde Signe Walsøe, og 
idéen og lyrikken er udformet af journalisten og 
prædikanten Johny Noer. Det sker i anledning 
af jubilæet for reformationen for 500 år siden.

Det danske musical-team har tidligere opført en musical ved 
Sultan Pool scenen i Jerusalem og ørken-amfi teateret Masada 
ved Dødehavet.

I 1517 hamrede Martin Luther 95 teser op på slotskirkedøren 
i Wittenberg. Det er denne begivenhed, som fejres i pinsen i Ha-
derslev. Dronningen, som er protektor for Præsidiet for reforma-
tionsjubilæet (der også har givet musical-koncerten sit blå stempel) 
besøger byen, der helt står i reformationens tegn.

Musicalen er et protestantisk opgør med pavens 5 dogmer, og 
forfatteren mener, at kampen imod Rom endnu ikke er forbi. 

Derfor har han udformet et fl yveskrift ”De nye 95 teser”, som 
faldbydes i Haderslev den weekend.

Henri.

Folkekirken fejrer reforma-
tionen med lutheranere fra alle 
verdens kontinenter, bl.a. under 
LVFs 12. generalforsamling i 
Namibia 10.-16. maj.

Og det er vigtigt at opdage det 
globale aspekt i det lutherske, 
mener biskop Marianne Christi-
ansen. Hun leder den danske de-
legation, som er taget til Namibia 
for at møde lutherske kirker fra 
hele verden, skriver Det Mellem-
kirkelige Råd. 

Hvad har vi til fælles?
Folkekirken er én de af mange 

lutherske kirker, som fi ndes over-
alt i verden og på alle kontinenter. 
Men Folkekirken er talmæssigt 
den fjerdestørste lutherske kirke 
i verden. Og kirken har stor ind-
fl ydelse, selv om Danmark udadtil 
virker gennemsekulariseret, me-
ner biskoppen.

I virkeligheden er vi ”en del af 
det sekulære samfund, og det 

giver os en enestående mulighed 
for at komme langt ud med vores 
budskab. Vi er en del af det of-
fentlige rum, uden at vi opfattes 
som ’farlige’ eller ’hellige’”, siger 
Marianne Christiansen.  

Gudstjeneste for 10.000
Det Lutherske Verdensforbund 

markerer reformationsjubilæet 
ved at kalde kirkerne sammen til 
en fælles samtale om, hvad der 
samler og skiller lutheranere på 

tværs af sociale, kulturelle, ideo-
logiske og geografi ske skel. Der 
vil også være en kæmpemæssig 
festgudstjeneste på Sam Nujoma 
Stadium for 10.000 deltagere.

Generalforsamlingens tema er 
de nutidige aspekter af ”ikke at 
være til salg”. Frelsen er nemlig 
ikke til salg. Det er mennesker og 
skaberværket heller ikke.  

Den danske delegation
Foruden biskop Marianne Chri-

stiansen, som er delegations-
leder, deltager biskop Henrik 
Stubkjær samt delegerede fra 
Folkekirkens mellemkirkelige 
Råd, Landsforeningen af Menig-
hedsråd, FUV og Menigheds-
fakultetet. 

Der er også repræsentanter 
fra stifterne og for kirkelige or-
ganisationer som Folkekirkens 
Nødhjælp, Dansk Missionsråd og 
Grundtvig Centeret.  

Folkekirken opstiller biskop 
Henrik Stubkjær som kandidat 

Dansk delegation møder lutherske 
kirker fra hele verden i Namibia
Det Lutherske Verdensforbund holder generalforsamling d. 10.-16. maj.

til bestyrelsen for Det lutherske 
Verdensforbund, og Ulla Morre 
Bidstrup indstilles som rådgiver 
for den på generalforsamlingen 
nyvalgte bestyrelse.

Bodil

Biskop Marianne Christiansen 
leder den danske delegation 
ved LVFs generalforsamling.

Frivillige må stadig arbejde gratis
Det skal være nemmere for folk at lave frivilligt arbejde uden 
at miste offentlige ydelser, mener beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen (V).

Onsdag have Folketinget førstebehandling af et lovsforslag, som 
forlænger en netop udløbet to-årig forsøgsordning. Dermed kan 
dagpenge- og efterlønsmodtagere stadig udføre frivilligt arbejde i 
op til 15 timer om ugen uden modregning i ydelsen.

Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter 
af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og 
uden modregning i ydelsen. Det gælder fx aktiviteter i forbindelse 
med idrætsforeninger, hjemmeværn samt kirkelige og humanitære 
organisationer.

Bodil

Ny kristen efterskole
oprettes i Nordjylland
Apostolsk Kirke starter en ny 
kristen efterskole i Hals tæt 
på Aalborg. 

Beliggenheden inde for kom-
munegrænsen gør, at den nye 
efterskole kommer til at hedde 
Aalborg Efterskole. 

Skolen har købt den tidligere 
DUI-efterskole Bisnapgård med 
velegnede lokaler og store tids-
svarende værelser med bad og 
toilet til hvert værelse, store fi ne 
fællesområder og gode moderne 
klasselokaler.

Skolen slår dørene op for 
sit første elevhold i sommeren 
2018. Allerede nu er der åbent 
for indskrivning af elever. Skolen 
vil tilbyde undervisning for både 
8. 9. og 10. klassetrin.

Med sin placering i et skønt 
naturområde kan Aalborg Efter-
skole, udover den almene skole-
undervisning, tilbyde valgfagene 
ridning, golf, kajak, kano, wind-
surfi ng, friluftsliv m.m. Derudover 
bliver der udbredt brug af IT med 
bogfri undervisning samt eSport.

Skolen satser derudover på 
at tilbyde spændende rejser til 
udlandet fra 1. skoleår.

Aalborg Efterskoles første 
forstander bliver den erfarne 
skoleleder Finn Mester, som i 
de sidste 10 år med succes har 
stået i spidsen for Frydensberg 
Efterskole i Mariager. 

Finn Mester stopper som for-
stander i sommeren 2017, hvor-

efter han vil hellige sig opstarten 
af Aalborg Efterskole.

- Skolen ser alle mennesker 
som unikke og elskede af Gud. 
Derfor finder vi det vigtigt, at 
enhver opdager og udnytter egne 
potentialer og bliver livsduelig til 
både at yde og nyde i tilværelsen, 

siger Finn Mester. 
- Det vil vi på Aalborg Efter-

skole gerne skabe rammerne 
for. Skolens formål er at tilbyde 
inspirerende boglig og anden 
faglig undervisning af høj kvalitet 
og at formidle levende selvvalgt 
kristendom, siger Mester.

Karismatisk skole
Aalborg Efterskole bliver en 

uafhængig og selvejende un-
dervisningsinstitution med Apo-
stolsk Kirke som bagland. 

Dermed slutter skolen sig til fa-
milien af karismatiske efterskoler 
i Danmark. Apostolsk Kirke er i 
forvejen bagland for Skovbo Ef-
terskole ved Bjæverskov midt på 
Sjælland samt Efterskolen Kilde-
væld og deres eksamensfri 10/11 
årgang Euroclass i Kolding.

Bestyrelsen bag Aalborg Ef-
terskole får overdraget nøglerne 
den 17. maj, og der holdes stif-
tende generalforsamling med 
tilhørende grillfest grundlovsdag 
den 5. juni. Alle interesserede er 
velkomne til at deltage i festlig-
hederne, som vil fi nde sted på 
Nordmandshage 45 fra kl. 16.30, 
oplyser Finn Mester.

Henri.

Aalborg Efterskole kommer til at ligge ved Limfjordens udmun-
ding i Kattegat ved byen Hals, tæt ved en af Østjyllands bedste 
sandstrande, Bisnap, ligesom der omkring skolen ligger en 27 
hullers golfbane, store hestefolde samt en ridebane.

Finn Mester bliver skoleleder.
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Steen Jensen Kis Iversen

 14Thi Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når 
én er død for alle, er de alle døde. 15Og han døde for alle, for 
at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for 
ham, der døde og opstod for dem.

16Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og 
selv om vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi 
det nu ikke længere. 17 Altså: Er nogen i Kristus, er han en 
ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! 
18Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved 
Kristus og gav os forligelsens tjeneste, 19for det var Gud, der 
i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem 
deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. 
20Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige 
formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige 
med Gud! 21Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til 
synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. 

Prædiketekst: 2. Kor. 5, 14-21 

Korinth – en global by
Paulus havde mange proble-

mer med menigheden i Korinth, 
en romersk koloni beboet af græ-
kere, jøder, folk fra Romerrigets 
østlige del og frigivne romerske 
slaver, som skulle befolke byen. 
Korinth var hovedstad i regionen, 
lå midt i Romerriget med fl ere 
havne, et blomstrende erhvervsliv 
og et velstillet samfund. Her var 
der opstået forskellige gruppe-
ringer inden for den menighed, 
som Paulus havde grundlagt med 
Jesus som hjørnestenen. Der var 
misbrug af nadveren, umoralsk 
adfærd, forkerte relationer, dis-
kussioner om, hvad man kunne 
spise, problemer med at forstå 
Jesu opstandelse og Paulus’ 
apostelrolle. 

Da Paulus vendte tilbage til 
Korinth i ca. 55 e.Kr., var der 
kommet en gruppe jøder fra Jeru-
salem, som ville vende tilbage til 
de jødiske ritualer og have kontrol 
over menigheden - modsat Pau-
lus, som ønskede at vandre i tro 
på Åndens grundlag. Disse jøder 
forstod ikke, hvem Jesu var, og 
opfattede ham ikke som Herre 
og den korsfæstede. Teksten er 
primært rettet til menigheden, 
de troende, men også et bredere 
publikum. 

Forligelse og frelse
Vers 14-16 fremhæver Kristi 

kærlighed som drivkraft i vore liv, 
motiveret af Jesu korsfæstelse 

i vores sted. Derfor skal vi ikke 
mere leve for os selv, men for 
ham, der døde og opstod for os. 
Det sker ved, at vi bliver forligt 
med Gud gennem Kristus og 
derved bliver ”nye skabninger”. 
Guds frelse udtrykt som at blive 
”en ny skabning” egner sig netop 
til et jødisk publikum, da det er et 
kendt udtryk fra GT og peger på 
Guds skaberkraft. 

Forligelse og tilgivelse er en 
gave til mennesker, en mulighed, 
som man kan række ud efter i tro, 
jf Rom.10:9. I Kristi død genvinder 
Gud sin kosmiske kraft over synd 
og viser verden sin trofasthed og 

sin suverænitet. Når man tager 
imod forligelsen, så bliver ret-
færdigheden fra Gud ”tilregnet” 
os. At Jesus blev gjort til synd for 
os i vores sted er netop det, som 
bringer balance mellem Guds 
kærlighed og Guds retfærdighed, 
når vi giver gensvar på ”forligel-
sens ord”. 

Paulus var inspireret af Esa-
jas’ ord, som ”ny skabning” og 
”genoprettelse”, der peger frem 
mod ”forligelse”. Teksten fra Es. 
43:25 ”..sletter dine overtræ-
delser” minder om Paulus’ ord i 
vers 19: ”.. ikke tilregnede dem 
deres overtrædelser”. Det viser, 
at Paulus var meget bevidst om 
GT og holdt kontinuiteten herfra 
til Jesu lære.

 
Forligelsens tjeneste 

Den oprindelige betydning af 
”forligelse” var verdslig: at bytte, at 
udveksle især penge. Men Paulus 
bruger udtrykket som ”forligelse 
mellem syndere og Gud”, og 
ikke i den verdslige betydning, 
men derimod som forligelsens 
tjeneste/ord, hvor Gud handler 
gennem Jesus med mennesker. 

Gud tager initiativet - menne-
sker opfordres indtrængende til 
at give respons gennem Jesus. 
Det er dog Gud, som har skabt 
forligelsen gennem Kristi liv, 
død og opstandelse, men for 
at forligelsen kan træde i kraft, 
kræver det, at mennesker tager 

imod den. 
Forligelse er fællesskab med 

Jesus, men det er også mere: at 
angre sine synder og modtage 
tilgivelse fra Gud, at få ”fred i 
Jesus”, at genoprette sin relation 
med Gud gennem Jesus (Rom. 
5:8-11). 

Med Jesus som mellemled 
er forligelse at gå fra fjendskab 
(synd/overtrædelser) med Gud til 
venskab med Gud (retfærdighed) 
for derved at ”udligne” forholdet 
mellem Gud og mennesker, så 
fjendskabet bliver fjernet.

Konsekvensen af forligelse er 
frelse, helliggørelse med Hel-
ligåndens hjælp, så det kristne 
liv efter frelsen fortsat kan bære 
frugt med åndelig vækst.

Vi (Paulus, de kristne, me-
nigheden) har et ansvar. Vi skal 
optræde som ”ambassadører” 
i forligelsens tjeneste, men det 
forudsætter, at vi først selv har 
taget imod Guds tilbud om forli-
gelse og forstår ”forligelsens ord” 
(2.Kor. 6:1-2). 

Vores legitimitet som udsen-
dinge kommer fra kongen over 
alle, Jesus, på vegne af Guds 
Rige med budskabet: ”Lad jer 
forlige med Gud!” (v. 20-21). 

Paulus’ aposteltjeneste dan-
ner model for andre, da det er en 
tjeneste, som kristne er kaldede 
til lige indtil Herrens genkomst. 

Hvad betyder det, at vi 
står i forligelsens tjeneste?
Ugens prædiken ser nærmere på forligelsen og betydningen af at være en ny skabning. 

Cand.polit., teologiuddannet 
(SALT), arbejdet som 

statistiker, pensioneret

Vi (Paulus, de kristne, menigheden) har et ansvar. Vi skal optræde som ”ambassadører” i forligel-
sens tjeneste.

Mors Dag er
familiens dag
Over halvdelen af alle ægtepar (53,5 pct.) ender IKKE i skils-
misse, men de holder sammen gennem hele livet. 

Det er den positive side af statistikken over skilsmisser: At 
så mange par og familier - trods alle vanskeligheder og den 
nedbrydende moral i medierne - holder sammen.

Vi kan da også glæde os over, at 7 pct. fl ere blev gift i 2016 
end året før. Og stigningen kom fra de over 30-årige. Og lidt 
fl ere vielser foregik i en kirke, nemlig 34 pct. 

Familien er den celle, som får hele samfundet til at fungere. 
Desværre fatter mange politikere det ikke. Den tidligere rege-
ring gjorde det endda nemmere at blive skilt på internettet - 
mens man i Norge og Tyskland forsøger at redde familier ved 
at kræve mægling, før man kapper tråden. 

Men de kulturradikale har bevidst nedbrudt de (kristne) 
familieværdier og normer (Brandes, PH, ungdomsoprør, abort, 
porno, den ”frie”seksualmoral, kønsforvirring, osv.). 

Hvorfor er det godt, at ægtepar holder sammen?
Det er det jo, fordi velfungerende familier er så vigtige for 

børns trivsel og udvikling. Det viser mange undersøgelser. 
Også for os voksne er det en styrke at være i et ægteskab 

og i en familie. Lige her og nu kan det måske se lettere ud at 
være sig selv. Fri for alle bånd og forpligtelser. For det er ikke 
let at leve sammen. Det kræver, at man er villig til at bøje sig 
og opgive kæpheste og vaner... En klog mand har sagt, at 
ægteskabet er den største test af personligheden.

Men på den lange bane er det alligevel bedst at holde ud 
og overvinde vanskelighederne - sammen. Og et godt råd er, 
at ”the family that prays together stays together.” Fælles bøn 
løser virkelig mange problemer og konfl ikter. 

Ofte spiller en mor en meget vigtig rolle for, at en familie 
holder sammen. Når familien går i stykker, er det oftest mo-
deren, der holder sammen på stumperne. 

Derfor ærer vi alle mødre i dag. Også i brudte og sammen-
bragte familier. Vi takker dem og påskønner dem, fordi 
de prioriterer deres familier så højt. 

Min egen mor er nu forfremmet til evigheden. 
Jeg sender ofte en taknemlig tanke til hende. 
Hun bad sammen med mig og hjalp mig til at tro. 

Det er langt det bedste, hun har gjort. 
Det er også det allerbedste, du som mor - eller 

far! - kan give dine børn. 

Af redaktør Henri Nissen
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Regnbuens farver fi k 
en ny betydning for mig
I fl yet sad den overbeviste ateist Janin ved siden af to unge kristne. Mødet vendte op og ned på hendes liv.

Midt i januar 2015 sad jeg i 
fl yveren fra Berlin til Stutt-
gart, på vej til at møde min 
bedste ven Maik. Jeg sad ved 
siden af to unge mennesker, 
og vi faldt i snak. De skulle til 
en koncert i Stuttgart, noget 
med ”holy”. 

En af dem fortalte, at han ville 
være præst. Jeg var nysgerrig, 
fordi de begge var så unge og 
begejstrede og samtidig så fast 
rodfæstede, og jeg tænkte: Du 
skal nok blive præst, er jeg sikker 
på. Cool! 

Selv var jeg ateist, lesbisk 
og fuld af fordomme om kirke 
og tro. Men de havde rørt ved 
noget inden i mig: Når de fortalte 
så åbent om det, så måtte jeg 
have min nysgerrighed stillet. Vi 
blev venner, udvekslede telefon-
numre og holdt kontakten.

Så trak det op til krise på 
mit arbejde. Kort efter forlod 
min samleverske mig, som jeg 
havde troet, jeg skulle bygge en 
fremtid sammen med. Midt i alle 
problemerne kom jeg til at tænke 
på Leon fra fl yveturen og sendte 
ham en sms: ”Fortæl mig lige 
engang, hvordan tackler I kristne 
livskriser?” Han svarede med et 
bibelvers: ”Enhver, der råber til 
Herren om hjælp, vil blive reddet” 
(Romerbrevet 10,13).

Jeg modtog verset den 23. 
april 2015, midt om natten, og 
forstod det ikke. Næste morgen 
sad jeg i S-toget, læste verset 
igen og begyndte som ud af det 
blå at græde. Jeg anede ikke 
hvorfor. Da jeg ringede og fortalte 
Leon om det, inviterede han mig 
om aftenen til ungdomsgudstje-
neste i sin menighed. 

Som om kæderne
skulle sprænges

Men jeg havde haft en hård 
uge. Efter arbejde var jeg død-
træt og ville hjem. Jeg skulle 
have taget ringbanen nordpå, 
men kom med det forkerte tog og 
opdagede for sent, at jeg var på 
vej sydpå. Så tænkte jeg: Godt, 
så kan jeg lige så godt tage hen 
i menigheden. Og så var jeg der. 
I en kirke. Som ateist, lesbisk 
og med regnbuefarvet hår. Be-
synderligt nok tog folk hjerteligt 
imod mig.

Så gik gudstjenesten i gang, 
og jeg sad i halvanden time 
og græd – selvom jeg på in-
gen måde er en tudeprinsesse! 
Andagtstemaet greb mig: Det 
drejede sig om, at Jesus leder 
vores liv. Hvis vi holder os bag 
ved ham, kan vi også sætte over 

en dyb kløft. Og det var netop 
sådan, mit liv føltes: Som om 
jeg stod foran en dyb afgrund og 
ikke kunne komme videre. Det 
var input nok for mig, og jeg tog 
relativt tidligt hjem.

Da jeg lå i min seng, tænkte 
jeg: Nu vil jeg vide, hvad en rigtig 
gudstjeneste er! Turen fra min 
lejlighed til menigheden tog en 
time, og derfor sad jeg søndag 
morgen klokken ni i toget på vej 
til gudstjeneste. Og igen græd 
jeg mig igennem den næste 
halvanden time. Jeg havde det, 
som om hele bjergkæder faldt fra 
mit hjerte. Det var, som om der 
var kæder, der sprængtes, og jeg 
følte mig befriet.

Efter gudstjenesten kom en 
af ungdomslederne hen til mig 
og spurgte, hvordan jeg havde 
det. Jeg fortalte ham om denne 
befriende følelse og også, at jeg 
ikke vidste ret meget om det at 
tro. ”Vil du gerne vide mere om 
det?” spurgte han. ”Ja,” mente 
jeg. Så stod vi pludselig foran 
reolen i boghandlen, og jeg fi k 
lov at udsøge mig en bibel.

Over slugter og kløfter
I løbet af seks uger havde jeg 

læst mig igennem Det Nye Testa-
mente fra først til sidst. Jeg var 
i den grad blevet grebet og gik 
til gudstjeneste hver weekend. 
Inderst inde vidste jeg: Det her 
er rigtigt, det er det, jeg har ledt 
efter. Jeg oplevede Gud som 
Fader og Jesus, der sagde: ”I 
dig, du svage skabning, viser 
jeg min styrke og bærer dig over 

slugter og kløfter.” Jeg vidste 
ikke noget om at bede. Men jeg 
mærkede Jesu nærværelse; han 
var der. 

På et tidspunkt læste jeg i Bi-
belen om, at man ikke tildækker 
en olielampe; den skal oplyse 
rummet. Om natten lå jeg vågen 
i sengen og kunne ikke få ordene 
”lys” og ”lampe” ud af hovedet. 
Pludselig havde jeg en følelse 
af at se mit indre som en oplyst 
hule. Jeg så alle skyggerne. Alt 
snavs, alle uhumskheder, som 
havde samlet sig i mig i løbet af 
mit liv, blev vist mig.

Og for første gang forstod 
jeg, at der var mange grunde 
i min fortid til, at jeg var blevet 
lesbisk. Jeg blev klar over, at jeg 
ikke brød mig om at være tæt 
på mænd, fordi jeg altid havde 
forbundet dem med alkohol – 
og hvem vil have med aggres-
sive slagsbrødre at gøre! Derfor 
havde jeg vendt mig mod kvinder. 
Okay, hvis jeg nu har forstået 
det, så må jeg gøre noget ved 
det, tænkte jeg og spurgte Gud: 
”Hvad vil du, at jeg skal gøre? 
Skal jeg gå på mandejagt?” Så 
kom jeg til at tænke på Maik, min 
bedste ven, og jeg sagde: ”Glem 
det, Gud! Maik er en endnu 
værre ateist, end jeg var. Jeg 
tager ham kun, hvis han bliver 
kristen,” selvom jeg anså det for 
at være umuligt.

”Jesus, tag mit 
liv og brug det!”

I slutningen af maj var jeg 
igen i Stuttgart. Maik og jeg 

havde planlagt at lave noget 
sammen i forbindelse med et 
firmaarrangement. Ved den 
lejlighed lærte Maik et par af 
mine venner at kende, som var 
kristne. Gud havde ført dem 
sammen, og de havde giftet sig 
med hinanden. Deres historie 
gjorde indtryk på Maik. Han vid-
ste, hvad der var sket med mig 
– men ikke noget om min bøn, 
der angik ham. Derpå skete der 
noget mærkeligt. Vi sad til noget 
videreuddannelse, og pludselig 
fi k jeg et grådanfald. Så lagde 
jeg armene om halsen på Maik 
og sagde: ”Du skal være min 
mand og far til mine børn!” Og 
han svarede: ”Ja.”

Derefter fortalte han mig, at 
han efter samtalen med mine 
venner havde henvendt sig til 
Gud og sagt: ”Hvis du fi ndes, så 
giv mig en hustru ved min side!” 
To dage senere valgte vi forlo-
velsesringe. I november blev vi 
borgerligt viet, og Maik fl yttede 
ind hos mig. Vi blev begge døbt 
i 2015, og i maj 2016 blev vi 
kirkeligt viet.

Regnbuefarverne har nu en 
ny betydning for mig: Gud be-
segler sin pagt med mennesker. 
Da Maik og jeg indgik pagt med 
hinanden og lod os vie, var det 
derfor også de brogede farver, 
der prægede billedet.

Gennem hele mit liv har jeg 
måttet træffe hurtige, velfun-
derede beslutninger. Den dag, 
hvor jeg erkendte, at Gud, Jesus 
og Helligånden var til, sagde jeg: 

”Jesus, tag mit liv og brug det! 
Ligegyldigt, hvad du siger, så vil 
jeg gøre det.” Således gav jeg 
Jesus mit ord. Jeg tænkte: Hvis 
du er Gud, så giver jeg dig alt, 
hvad jeg har. Han havde talt så 
indtrængende til mig, så klart 
og tydeligt. Han havde vist mig 
og forklaret mig alt. Jeg havde 
forstået det, og derfor kunne jeg 
følge. Kun derfor kunne jeg gøre 
alt med denne fart.

Hidsige diskussioner
Efterfølgende havde jeg me-

get heftige diskussioner med 
min familie og i min vennekreds, 
men jeg kunne snakke helt roligt 
om det og sige: ”Det føles rigtigt. 
Nej, jeg er ikke bindegal, og jeg 
har ikke taget stoffer. Jeg ved, 
hvad jeg gør.”

Min lesbiske vennekreds 
reagerede med fuldstændig 
mangel på forståelse, men slut-
tede altid af med at sige: ”Nå ja, 
hvis du er lykkelig …” Pudsigt 
nok har jeg stadig kontakt til alle 
disse mennesker, og de spørger 
indimellem: ”Er du stadig sam-
men med din mand?” De holder 
sig til og er nysgerrige.

Håb for andre
De kristne i min menighed er 

meget deltagende og venlige. 
De føler, min historie har skabt 
håb. Mange af dem har homo-
seksuelle bekendte og har bedt 
mig om at bede for disse venner. 
Men jeg ved, at blot fordi jeg 
selv har oplevet det, betyder 
det ikke, at enhver anden også 
vil opleve det. Jesus behandler 
enhver individuelt. For én tager 
forandringen en måned, for en 
anden måske ti år. Jeg vil altid 
bede for andre, men også altid 
sige: ”Jesus, tag imod dette liv, 
vær du vejviseren.”

Filteret er renset
Jeg glæder mig utrolig meget 

over det, som er hændt mig. Det 
er, som om det fi lter, jeg bruger 
til at føle med, er blevet renset. 

Jeg kan mærke, at når jeg 
tager let på bibellæsningen, er 
dagen sådan la la. Men når jeg 
begynder dagen med morgen-
andagt, er den vidunderlig. 

Når jeg beder Jesus om 
hjælp, træder han gerne til. Han 
ser naturligvis mine trængsler, 
men han er en gentleman. Han 
kommer først, når jeg indbyder 
ham. Og så fortæller jeg ham, 
hvor jeg har brug for hans hjælp. 

Da jeg var langt nede og 
bad Jesus hjælpe mig i min 
svaghed, kom han straks og 
hjalp mig.

Regnbuefarverne har nu en ny betydning for mig: Gud besegler sin pagt med mennesker. Da Maik og jeg indgik pagt med hinanden 
og lod os vie, var det derfor også de brogede farver, der prægede billedet.

Artiklen er brugt med tilladelse 
fra kvindemagasinet Lydia.
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BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne tage et par 

problemer frem, som hænger 
sammen med min opgave i min 
menighed. Jeg er medlem af me-
nighedsrådet. I menighedsrådet 
opfatter vi os nu som menig-
hedens ældste. Sådan var det 
ikke før. Men vores menighed er 
blevet fornyet ved Helligåndens 
indgreb. Dette vidunderlige ind-
greb ovenfra har næsten berørt 
alle i menigheden. At opfatte rå-
det som et ældsteråd er vel også 

det, der er nærmest det bibelske.
I rådet står vi som nævnt lige 

nu med to problemer. Det ene er, 
at vi for nylig er blevet opfordret 
til at komme ud og salve en syg 
med olie og bede over vedkom-
mende. Det har bragt os i knibe, 
for der er ingen af os, der har 
helbredelsens nådegave. Den 
tjeneste er mig bekendt heller 
aldrig blevet brugt i vores me-
nighed tidligere.

Vi har så i stedet lovet den 
syge at bede for ham i menig-

heden. Det tilbud har han så 
også taget imod med glæde og 
taknemmelighed. 

Han er så heldigvis også 
blevet rask igen, og han har 
takket menigheden ved flere 
anledninger for dens forbøn. 
Han er overbevist om, at det er 
menighedens forbøn, der har 
helbredt ham.

I rådet har vi fred med at bede 
fællesbøn i menigheden for vores 
syge, da som sagt ingen af os i 
rådet har nådegaven. Men et par 

af menighedens medlemmer har 
bragt os i tvivl. De mener ikke, 
vores opfattelse er rigtig.

Nu med hensyn til salving med 
olie: Jeg har set dig bruge den 
tjeneste på et af dine møder. Men 
er salving med olie nødvendigt i 
forbindelse med forbøn for syge?

Er bønnen for den syge ikke 
tilstrækkelig?

Med venlig hilsen
Et medlem af rådet

Kære medlem af rådet
Når salving med olie er nævnt 

sammen med bønnen i Jakobs 
brevs kap. 5, versene 14 og 15, 
så er det dog sådan, at bønnen 
er det vigtigste, altså troens bøn. 
Det er troens bøn, der vil frelse 
den syge, som der står.

Vi kan se salving med olie på 
linje med de andre ydre midler, 
som Jesus selv ofte brugte i 
forbindelse med sine helbredel-
ser: Dyndet han smurte på den 
blindes øjne, håndspålæggelsen, 
berøring med en fi nger osv. (Mark. 
kap.7, v.33 og kap. 8, v.23. Samt 
Joh. Kap. 9, v 6).

Tænk fx også på vandet, som 
profeten Elisa brugte i forbindelse 
med helbredelse af Naaman. 

Det var ikke vandet, der hel-
bredte. Men derimod lydigheden 
overfor profetens ord.

Disse midler er i og for sig ikke 
nødvendige for helbredelsen; 
men de har en stor funktion til at 
støtte og aktivere den syges tro. 
Dermed kan vi se disse midler 

som medhjælpere til at formidle 
Guds overnaturlige, helbredende 
kraft.

Også det, at Herrens navn skal 
nævnes i forbindelse med salvin-
gen, viser, at det ikke er olien i sig 
selv, der har den helbredende 
kraft. Det er tros-handlingen, der 
er knyttet til troen på Herrens 
navn samt troen på kraften i bøn-
nen i Herrens navn.

Nu med hensyn til dit første 
spørgsmål om menighedsrådet 
(ældsterådet), i relation til nåde-
gaven til at helbrede. 

Som svar på dette spørgsmål 
vil jeg også gerne tage udgangs-
punkt i  Jakobs brev, og også i 
kap. 5, versene 14 og 15. 

Disse vers viser os nemlig, 
at Gud har givet menigheden 
nådegaven til at helbrede. Der 
er på dette sted ikke tale om, at 
Gud har givet en speciel person i 
rådet en nådegave til at helbrede. 
En speciel person i menigheden 
med en nådegave til at helbrede 
læser vi derimod om hos Paulus 

i 1. Korintherbrev kap.12, versene 
9 og 10. Men det er en anden side 
af menighedens helbredende 
tjeneste. 

Hos Jakob derimod er der tale 
om en gave, som menigheden 

skal forvalte. En menighedsgave, 
kan vi kalde det, som menighe-
den skal forvalte igennem sine 
ældste. 

Det er vigtigt at lægge mærke 
til det. Det betyder så også, at 

ingen i menighedsrådet  (ældste-
rådet) behøver at være udrustet 
med den specielle nådegave til 
at helbrede. De bliver nemlig så i 
deres tjeneste bærere af menig-
hedens nådegave til at helbrede.

Det er ikke første gang, jeg har 
hørt om menigheds- og ældste-
råd, som afholdt sig fra tjenesten 
med at tage ud til en syg, som 
den er beskrevet i Jakobs brevs 
5. kapitel. Man undslog sig netop 
med begrundelsen, at ingen følte 
sig udrustet til denne tjeneste, 
netop fordi ingen mente, at de 
havde nådegaven til at helbrede. 

Lad mig derfor nu til sidst igen 
slå fast, at i de ældstes tilfælde 
er de bærere af menighedens 
nådegave, når de drager ud til en 
syg. De er nemlig repræsentanter 
på menighedens vegne med me-
nighedens nådegave.

Jeg håber, at mit svar kan 
udvide din forståelse af, hvad der 
er ment med indholdet i Jakobs 
brevs 5. kapitel. Jeg håber også, 
at jeres tjeneste i menigheden 
fremover må blive til velsignelse 
for mange syge.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov!
Jeg vil gerne af hjertet sige 

dig tak, fordi du vedbliver med at 
bede for syge. Jeg synes, at det er 
en stor gave, du har fået af Gud.

Jeg oplevede for nogle år 
tilbage, at du bad for min meget 
dårlige ryg på et møde. Min ryg 
blev fuldstændig helbredt, og du 

skal vide, at det holder stadigvæk. 
Det er jeg utroligt glad og tak-
nemmelig for, for jeg led virkeligt 
meget på grund af min ryg, før 
den blev helbredt af Jesus gen-
nem din bøn. 

Må Gud velsigne dig fortsat.
Hilsen med tak fra
En helbredt kvinde

Kære Orla
Tusind tak for den salvedug 

du sendte til mig til mit ømme og 
betændte tandkød. Jeg døjede 
med en begyndende paraden-
tose. Men det forunderlige er, at 
allerede efter den første nat med 
salvedugen liggende under min 
hovedpude, kunne jeg om morge-

nen opleve en mærkbar bedring.
Efter nogle dage var problemet 

med mine tænder helt forsvundet. 
Det har selv min tandlæge undret 
sig over.

Mange gode hilsener til dig i 
taknemmelighed:

  En kvinde, hvis tandbe-
tændelse Jesus fjernede

Er bøn for den syge ikke tilstrækkelig?

Menigheden har fået nådegaven til at helbrede

Læsere siger tak

I rådet har vi fred med 
at bede fællesbøn i 
menigheden for vores 
syge, da som sagt 
ingen af os i rådet har 
nådegaven.

Ældsterådet (menighedsrådet) er bærere af menighedens nådegave.
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Af Tina Varde

– Da jeg var 19 år, mistede jeg 
helt uventet min far. Min mor 
brød helt sammen, da han 
døde, og min egen sorg blev 
parkeret, fordi jeg måtte være 
den stærke, der arrangerede 
begravelsen og hjalp med at 
passe min lillesøster, der kun 
var 11 år.

– Min far betød alt for mig. 
Det var ham, jeg talte med alt 
om, siger Pia Raaschou, der nu 
er 59 år.

Samme år blev hun kæreste 
med Robert. 

– Jeg blev gift med ham, mens 
jeg var i sorg over tabet af min 
far, og jeg ledte ubevidst efter en 
erstatning for min far.

– Roberts mor var kristen på 
en lidt voldsom måde, som ikke 
gik ind i hjertet på mig, selv om 
hun ville give sin sidste krone til 
dig, fortæller Pia.

Ægteskabet indgået i den 
uforløste sorg holdt ikke. Hun 
var ikke lykkelig i forholdet, men 
lykkelig for sønnen Thomas, som 
de fik sammen. Pia mødte en 
anden mand.

Efter skilsmissen – stadig i 
krise og nu med endnu mere 
ubearbejdet smerte i bagagen  
– giftede hun sig med Jan, der 
havde et svært alkoholproblem, 
og de fi k datteren Tanja. Pia var 
godt klar over, at Jan drak for 
meget, men troede, at det med 
et stabilt familieliv ville ændre sig. 

Det gjorde det ikke, og ægte-
skabet blev kort. 

– Jeg var nok lidt naiv den-
gang, siger Pia, som også havde 
mistet lidt af kontakten med sig 
selv efter det bratte punktum for 
en ellers velfungerende familie-
baggrund, da hendes far døde.

Hverken Pia eller hendes dat-
ter har kontakt med Jan i dag.

Lykke og smerte
Efterfølgende mødte Pia en-

delig kærligheden. Først da hun 
fandt ”manden”, fi k hun styrke til 
at bearbejde sorgen over tabet 
af sin far:

– Da jeg skulle skilles fra 
Tanjas far, arbejdede jeg i Scle-

roseforeningen. Her mødte jeg 
Gerner, som var 11 år ældre end 
mig og havde sclerose. Gerner 
tilbød os at overnatte i hans hus 
i Birkerød, indtil jeg fandt et sted 
at bo. Det gjorde jeg i en periode.

– Så fandt jeg et lejemål hos 
en god kristen familie. På den 
måde kom der mere gang i mit 
kristne liv. De tog mig med ind i 
deres fællesskab. Jeg lærte også 
Gerner endnu bedre at kende, og 
vi blev senere gift, fortæller hun.

Gerner blev Pias første møde 
med ægte kærlighed til det mod-
satte køn. Parret havde nogle 
smukke år sammen. Fyldt med 
glæde og masser af kærlighed, 
der gav hende styrke til at mærke 
og bearbejde gammel sorg og 
smerte…og til at leve med hans 
sygdom.

– Vi kendte begge alt til scle-
rose, og han havde fred med 
sygdommen. Gerner turde være 
åben omkring den. Derfor var det 
ikke noget problem for mig, og 
jeg tøvede ikke med at gifte mig 
med ham. Det var ikke noget, jeg 
besluttede med hovedet, men 
med hjertet.

– Hvis mennesker ikke vil 
tale om det svære, så går om-
givelserne på listefødder, og så 
er det svært…men Gerner var 
så åben - en rigtig mand og et 
positivt menneske. Han gik med 
stok, da jeg mødte ham og blev 
senere mere og mere syg. Så 
kom han i kørestol, og den sidste 
tid, han levede, var svær, men 
også smuk. For vi voksede sam-
men undervejs.

– Til sidst måtte vi have hjælp 
tre gange i døgnet. Birkerød kom-
mune var large. Vi blev båret igen-
nem meget og hjulpet med alt det 
praktiske. Selvom det var en hård 
tid, var det også sjovt – der var 
så megen glæde i vores hjem, 
fordi vi elskede hinanden. Gerner 
og alle hans hjælpere handlede 
ind sammen, bagte osv… Han 
ville aldrig have en hospitalsseng 
hjem, for han ville sove sammen 
med mig, fortæller Pia.

Gerner døde af lungebetæn-
delse i 1995, fordi hans immun-
forsvar var så svækket. Først til 
allersidst ville han have valgt aktiv 
dødshjælp, hvis det havde været 

muligt. Det var det ikke, så parret 
stod det igennem sammen.

– I den periode havde jeg 
stor gavn af min tro - Jesus le-
vede stærkere i mit hjerte, da jeg 
havde mest brug for det - og jeg 
fi k støtte af mine kristne venner, 
siger hun.

Tid til at sørge
Ægteskabet med Gerner gav 

bl.a. Pia den styrke, tryghed og 
kærlighed, der skulle til for at 
bearbejde sorgen over at have 
mistet sin far.

– Da jeg havde kendt Gerner 
et stykke tid, kom min gamle sorg 
over min far op til overfl aden. Det 
skete efter, at jeg forstod, at den 
erstatning for min far, som jeg 
havde søgt i mænd, kunne de 
ikke give mig. Jesus viste mig det 
med et billede:

”Hvis der står et menneske og 
peger på dig med et gevær, så 
vil forældre gå ind foran og tage 
den kugle. En ven vil skubbe dig 
væk fra geværløbet, men ikke gå 
ind foran det.” 

– Jeg græd i dagevis efter det 
billede. Al sorgen kom ud. Det 
betød, at jeg bagefter kom videre 
og kunne se på min mand som 
en mand og ikke som en erstat-
ningsfar. Der er stor forskel på 
forældre- og samleverkærlighed, 
understreger Pia.

14 dage inden Gerner døde, 
havde Pia en dag brug for et lille 
frikvarter fra smerten. Hun gik på 
museum og løb bogstaveligt talt 
ind i Leif. De drak en kop kaffe 
efter sammenstødet, og senere, 
da hun havde mistet Gerner, 
mødtes de igen. 

Pia blev langsomt forelsket i 
Leif og senere gift igen. Inspireret 
af hendes søn Thomas begyndte 
parret at komme i Pinsekirken 
på Drejervej. De fi k tvillinger - 
Sabrina og Stephanie, som nu 
er 17 år. 

Efter nogle gode år, hvor Pia, 
der er kontoruddannet, var hjem-
megående i Hellerup, fik Leif 
problemer med sit helbred. Syg-
domme, karriere, et forpligtende 
familieliv… han valgte at fl ytte 
fra dem. Parret blev skilt, men 
er stadig nære venner og ses 
ofte. Fx når de begge beder for 

syge i Healing Rooms i Valby og 
i Taastrup. Hun kommer i frikirken 
City Kirken.

I deres sårbare skilsmisse-
periode, hvor Pia kunne køre lidt 
træt af at være alenemor, fi k hun 
et godt råd fra oven: ”De dårlige 
dage skal du sige til Leif, at I ikke 
kan tale sammen den dag”.

– Derfor lod jeg der altid gå et 
par dage, hvis jeg var vred, træt 
eller frustreret. Og så kom jeg 
ikke til at sige noget til ham, som 
jeg senere fortrød, forklarer Pia.

Hun bor med deres døtre i 
en lejlighed i Hellerup, som hun 
kalder ”en lille husmeninghed”, 

for hjemmet er åbent for mange 
unge, der trænger til en samtale 
eller overnatning i svære perio-
der. Sorgen over at have mistet 
Gerner måtte tages i små doser 
– først mange år senere blev den 
helt forløst og slap sit tag i hende. 

Det skete, da en af hendes 
kristne venner sidste år blev syg. 
Så kom hendes gamle sorg helt 
op til overfl aden. Pia tog i som-
merhus nogle dage og her kom 
den langvarige forløsende gråd. 

Bagefter blev det lettere at tale 
om det  -  og fastholde alt lyset 
fra årene med den første store 
kærlighed.

Jesus dømte ikke
Da Pia læste om den sa-

maritanske kvinde, jublede og 
hoppede hun af glæde: ”For 
her var en kvinde, der talte til 
mig gennem Jesus. Han mødte 
hende, der hvor hun var -  uden 
fordømmelse. Den samaritanske 
kvinde har været gift fl ere gange 
end jeg.”

– Hvis du siger, at du er kristen, 
så har du også en rummelig-
hed og kærlighed fra Jesus. At 
kalde sig kristen uden at være 
næstekærlig klinger hult for mig, 
siger Pia.

”Den samaritanske 
kvinde var gift 
fl ere gange...”
... Alligevel fordømte Jesus hende ikke, men hjalp hende videre. 
– Trods et liv med skilsmisser, sygdom og dødsfald har troen givet 
Pia Raaschou styrke til at få bearbejdet sin sorg og komme videre.
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– De ting, jeg har gennemlevet, bruger Jesus nu  i mit liv, siger Pia Raaschou.
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Omsætningen i den danske 
hjælpeorganisation Mission 
Øst steg med 50 procent til 
107 mio. kr. i 2016. Det skyldes 
især intensiveret nødhjælp til 
fordrevne i Irak.

Mission Øst har kunnet hjæl-
pe flere nødlidende med akut 
katastrofehjælp og langsigtet 
udviklingshjælp end nogensinde 
før. Hjælpeorganisationen, der 
startede spontant i en garage i 
Birkerød i starten af 90’erne, har 
i dag en omsætning på over 100 
millioner kroner årligt.

 92 % direkte til udsatte
Mission Øst yder i dag livsvigtig 

hjælp i Armenien, Syrien, Irak, 
Tadsjikistan, Afghanistan, Nepal, 
Myanmar/Burma og Nordkorea. 

Hjælpeorganisationen har netop 
offentliggjort et regnskab, der 
viser en indkomst i 2016 på 
107.722.300 kroner. Det er en 
stigning på 50 procent i forhold 
til 2015, hvor indkomsten lå på 
71.750.000 kroner. 

Pengene er - med undtagelse 
af et resultat ved årets slutning 
på 485.732 kroner og en admini-
strationsprocent på kun 7,9 - gået 
til nogle af verdens mest udsatte 
grupper. 92,1 procent går altså 
direkte til de udsatte.

En tredjedel i private gaver
Stigningen i gaver og dona-

tioner skyldes primært den hu-
manitære krise i Mellemøsten. 
Mission Øst var blandt de første 
til at yde nødhjælp i Mosul – først 
i den befriede østlige bydel og 

siden også i den vestlige del, hvor 
regeringsstyrker stadig kæmper 
mod Islamisk Stat. 

Siden 2014 har over 142.000 
irakere blandt andet fået mad, 
husly, tæpper, madrasser, før-
stehjælpsudstyr, hygiejneartikler, 
varmeapparater og brændstof fra 
Mission Øst.  

Bidragene til det voksende 
hjælpearbejde fordeler sig med 
en tredjedel fra hhv. private en-
keltpersoner, foreninger og fonde 
(34 procent), Det danske uden-
rigsministerium (31,9 procent) 
og øvrige offentlige donorer, bl.a. 
Tyskland, Norge, EU, USA og FN 
(34,1 procent).

Tusinder fi k hjælp
De mange penge er blevet 

brugt til livsvigtig hjælp for tu-

sindvis af mennesker, viser den 
detaljerede årsrapport for 2016:

66.000 personer modtog akut 
nødhjælp, 6.482 fi k sikret deres 
fødevareforsyning, 85.559 fik 
hjælp til katastrofeforebyggelse, 
64.432 fi k hjælp med vand, sani-
tet og hygiejne, 11.124 fi k mulig-
hed for selvforsørgelse og 5.130 
personer med handicap fi k hjælp 
til at blive inkluderet i samfundet.

- Tusind tak til alle, som har 
bidraget til hjælpearbejdet i 2016. 
Vi fortsætter ufortrødent med at 
forvandle de indsamlede midler 
til livsforvandlende indsatser i 
år og årene fremover, siger Mis-
sion Østs generalsekretær Kim 
Hartzner.

Svend/Bodil
 

82 af Chibok-pigerne frigivet
Efter godt tre års fangenskab hos terrorgruppen Boko Haram 
blev 82 af de 200 skolepiger frigivet sidste søndag. De mødtes 
i hovedstaden Abuja med præsident Muhammadu Buhari.

- Pigernes liv i fangenskab har været en lidelse. De er blevet sul-
tet og misbrugt. Og som vi har set før blandt piger, der er kommet 
tilbage, er nogle kommet tilbage med børn, siger Bukky Shonibare 
fra den internationale kampagne ’Bring Back Our Girls’ til Sky TV. 

Præsidentens kontor har meddelt, at pigerne blev frigivet i for-
bindelse med en fangeudveksling. Det menes, at fem Boko Haram 
soldater er blevet løsladt til gengæld for de 82 skolepiger.

Nigeria takker Schweiz og Røde Kors for hjælp med forhandlin-
gerne mellem den nigerianske regering og ekstremisterne. Også 
sidste efterår, da 21 piger Chibok-piger blev frigivet, havde Røde 
Kors og Schweiz hjulpet med forhandlingerne.

Bodil

USA: 600 kirkeledere til 
topmøde om forfulgte kristne
The World Summit in Defense of Persecuted 
Christians samlede i sidste uge 600 kirke-
ledere i Washington D.C. 

De 600 kristne ledere kommer fra 130 
forskellige lande. Topmødet var sponsoreret 
af The Billy Graham Evangelistic Association 
med pastor Franklin Graham i spidsen og  
havde fi re hovedformål:
1. At ændre politik, som fremmer diskrimi-
nation, chikane og forfølgelse af kristne.
2. At øge det diplomatiske pres mod 
lande, som krænker kristnes rettigheder.
3. At få kristne til at kontakte præsidenten og andre toppoliti-
kere for at styrke USAs indsats mod den øgede forfølgelse.
4. At trøste og hjælpe ofre til at reagere efter Bibelens lære.

Ifølge The Pew Research Center er trosfriheden meget begrænset 
i 40 procent af verdens lande. Og forfølgelserne rammer især kristne.

Bodil

Advokaten for den kristne paki-
staner Asia Bibi havde bedt om 
at få hendes sag prøvet som en 
hastesag i juni. Men det afviste 
landets højesteret den 26. april.

 
Asia Bibis forsvarer, advokat 

Saif ul Malook, talte efterfølgende 
med lokale medier. 

- Sagen bliver hele tiden udsat 
på grund af problemerne her i 
landet. Vi står midt i en stadig 
krig mellem islam og de vantro. 
Men vi har store forhåbninger om, 
at hun bliver løsladt, erklærede 
advokaten.

Frygter folks reaktioner
Asia Bibi selv lider under for-

skellige helbredsproblemer i 
fængslet. Derhjemme er det 
svært for manden og de fem børn.

- Hendes mand blev meget stil-
le, da han hørte om den seneste 
udvikling. Men vi vil ansøge om 
en ny høring og fortsætte med at 
kæmpe for retfærdighed, forsikrer 
Joseph Nadeem fra Renaissance 

Education Foundation.
Om årsagen til at Bibis appel-

sag er blevet udskudt adskillige 
gange, forklarer Joseph Nadeem: 

”Der kan være mange faktorer 
bag den langsomme retsproces. 
Hendes sag  har ligget stille på 
grund af et stort pres. Der vil være 
stærke reaktioner, hvis Bibi bliver 
frigivet. For fl ere grupper handler 
det om ære og ego.”

Advokat fi k kolde fødder 
I oktober 2016 afl yste højeste-

ret en høring om Asia Bibis sag. 
En af de tre dommere havde 
nemlig trukket sig med henvisning 
til, at han havde været med i en 
retssag mod Punjab-guvernøren 
Salmaan Taseer. Denne blev myr-
det på grund af sin støtte til Asia 
Bibi – og de to sager hører nært 

sammen, mente dommer Iqbal 
Hameed-ur-Rehman.

Senatorerne Rand Paul og 
Chris Coons har bl.a. med en 
resolution i USAs senat kæmpet 
for at få Pakistan til at frigive Asia 
Bibi. Men trods en lang række 
internationale protester fasthol-
der Pakistan hendes dødsdom. 
Landet blasfemi-love bliver ofte 
misbrugt til personlige vendettaer, 
hovedsagelig mod den kristne 
minoritet.

Asia Bibi blev anklaget af 
nogle nabokvinder, efter at hun 
som kristen havde ”forurenet” 
deres brønd ved at drikke fra den. 
Da Bibi fremhævede Jesus på 
bekostning af Muhammed, blev 
hun fængslet og dømt til døden 
ved hængning. Det skete i 2010. 

Bodil

Mor til fem nægtet appel 
efter 8 år på dødsgangen
Pakistans højesteret har afvist Asia Bibis anmodning om en appelsag i juni. 

Kim Hartzner fra Mission Øst 
overrækker køkken- og hygiej-
neartikler til irakiske Hassem 
og hans familie. 
Foto: Mission Øst.

Hjælp til stadig fl ere fordrevne 
Mission Øst øgede sin omsætning med 50% i 2016. Det skyldes især hjælpen til Irak.

Asia Bibi blev fængslet i 2009, 
anklaget for at have fornær-
met profeten Muhammed.

Franklin Graham

16.000 sultne og bange syd-
sudanesere søger tilfl ugt i kirke
Rita Williams og hendes tre børn har i fl ere uger sovet under et 
træ uden for St. Mary Catholic Cathedral i Sydsudan. Familien 
er blandt de 16.000, som har søgt tilfl ugt ved domkirken.

 - Vi har intet at spise. Vores tøj er snavset, og nogle dage er vand 
det eneste, vi får. Vi venter. Jeg ved ikke på hvad, men vi er bange 
for at gå hjem, fortæller Rita William til Catholic News Service.

Siden borgerkrigen startede i 2013 har mange indbyggere i stor-
byen Wau søgt tilfl ugt i kirkerne. Mindst 60 % eller over 1 million af 
de fordrevne i Sydsudan er børn.

- Folk siger, at de vil foretrække at blive dræbt et sted, hvor Jesus 
er. De vil hellere dø i kirken end i deres hjem, fortæller Fader Ger-
mano Bernardo, der er præst i Wau.

Hjælpeorganisationen Oxfam bringer dagligt tankvogne med vand 
til fl ygtningene. Men situationen forværres af, at regeringsoldater 
står bag mange af angrebene på befolkningen. Kirkerne har i årevis 
prøvet at mægle, men de kan ikke garantere fl ygtningenes sikkerhed. 
Præsterne oplever også selv trusler, fordi den lovede hjælp fra FN 
ikke er kommet frem.

FN er ikke i stand til at hjælpe de over 30 millioner i Yemen, Syd-
sudan, Nigeria og Somalia, som har brug for fødevarehjælp på grund 
af konfl ikter og tørke. David Beasley fra FNs fødevareprogram udtalte 
den 28. april, at FN kun har penge nok til at hjælpe 8,4 millioner.

Bodil

Åbne Døre samler underskrifter 
for kristne i Mellemøsten
Målet er ”1.000.000 stemmer for håbet” på 
verdensplan. For kirken i Mellemøsten er i 
fare for at blive udslettet. Som kristne kan vi 
ikke bare se passivt til og være stille, skriver 
Åbne Døre.

Kampagnen er et svar på kristne syrere og 
irakeres bøn om, at alle verdens kristne - også de forfulgte - står 
sammen med dem.

- Vi har oplevet, hvor styrkende det er, at de forfulgte kristne udvi-
ser solidaritet med hinanden, siger en af Åbne Døres medarbejdere 
fra Afrika. “Det er et bevægende eksempel på Kristi legeme, når det 
fungerer, som det skal.”

Appellen opfordrer verdens regeringer og FN til at sikre: 1. Lige-
værdigt borgerskab til kristne og andre minoriteter, 2. Værdige leve-
vilkår og 3. En rolle i forsoningen og genopbygningen af samfundene.

Man kan underskrive appellen på Åbne Døres hjemmeside.
Bodil
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Af Vidar Norberg

En sejltur over 
Det Døde Hav 
kan minde én om 
den frygtelige 
dom, der ramte 
Sodoma og Gomorra. Disse 
byer blev ødelagt med ild og 
svovl fra himmelen på grund 
af deres synd.

Siden Sodoma og Gomorras 
ødelæggelse er der næppe no-
gen mennesker, som har været 
så langt nede i Det Døde Hav 
som denne generation. For nu 
udtørres saltsøen langsomt, og 
gamle områder kommer til syne 
for første gang i måske tusind år.

Det er ikke mange, som har 
set nærbilleder, der minder om 
ødelæggelsen af Sodoma og Go-
morra. Man må først ud med båd 
på Det Døde Hav. Og bådtrafi kken 
fra Israel til Jordan har stort set 
været indstillet siden romertiden 
for et par tusind år siden. 

Men for fem år siden skete der 
noget nyt. 

NATO-gummibåd på søen
Jaky Ben Zaken blev træt af 

livet med biler i Stockholm og 
sejladser fra Alaska til Antarktis. 
For 12 år siden vendte han hjem 
til Israel og bosatte sig ved Døde-
havet. Han købte en gummibåd 
fra NATO og ombyggede en 
påhængsmotor, så den tåler det 
meget saltholdige vand. Sammen 
med Noam Bedein sejler han nu 
med turister på saltsøen.

Man behøver ikke redningsvest 
til sejlturen, for vandet har en 
saltprocent på 27, så man kan 
fl yde i timevis, mens man læser 
avisen eller tjekker mails. 

Derimod har man brug for 
plastiksandaler, som kan vaskes, 
efter at man har trådt i salt mud-
der eller gået på saltfl ager, der 

minder om isfl ager.
Men man må altid være for-

sigtig. Hvis det blæser op, kan 
bølgerne blive 2,5 meter høje, og 
ingen er i stand til at svømme i 
land. Redningsfolk bærer special-
briller for ikke at få øjnene ødelagt 
af salte skumsprøjt.

Mesterværker under vand
Jaky Ben Zaken starter den 

ombyggede påhængsmotor på 
NATOs kommandobåd, og så går 
turen ud over Salthavet. 

Et stykke fra land deler søen 
sig pludselig i en lys og en mørk 
del. I den lyse del er der et tilløb 
af fersk regnvand fra Hebron-
bjergene. Det er lettere end 
saltvandet, og det blander sig ikke 
med det samme. Det ferske vand 
fl yder oven på saltvandet. 

Båden bakker ind ved en vig. 
Nu nærmer vi os ekspeditionens 
skatte. Det er ikke guld og dia-
manter men de sjældne, hvide 
saltstøtter, som for nylig er blevet 
opdaget. Et mesterværk under 
vand som ingen guldsmed kan 
efterligne.

– En saltstøtte er som et træ, 
der vokser op til havniveauet. I  
ferskvandet som pibler op nede-
fra, er der en mikroorganisme. 
Den beskytter sig mod saltvandet 
ved at lave en hinde omkring sig. 
Ferskvandet løber ud fra denne 
søjle. Rundt om dette bliver salt-
støtterne dannet. Når støtten 
når havoverfladen, standser 
væksten, for de tåler ikke sol og 
luft, forklarer Jaky Ben Zaken og 
Noam Bedein.

Båden manøvreres ind til salt-
støtterne nede i det turkis-farvede 
vand. Tankerne går til Bibelens 
beskrivelser af Lots hustru. I 
det krystalklare saltvand står 
”menneskene” som forstenede 
saltstøtter. De bor der ligesom i 
deres egen fortabte verden.

En af havets vige er dækket af 

noget, som minder om porøse is-
fl ager. Det er saltfl ager fra det, der 
tidligere var havbund. Dødehavet 
er sunket. Noam Bedein forklarer, 
at solen ødelægger den hvide 
saltstrand. Saltet bliver livløst og 
porøst. Det smelter væk. Der er 
vådt, sejt mudder nedenunder.

Fra en åben salthule kan man 
se ud over havet til Jordan på den 
anden side. Dødehavet er 14 kilo-
meter bredt og ligger 430 meter 
under havets overfl ade. 

Det er også et militært grænse-
område mellem Jordan og Israel. 
Her kan man se israelske jagerfl y 
patruljere under havets overfl ade, 
eftersom dette er jordens laveste 
punkt.

Josefus’ beskrivelse
Oppe ved landevej 90 er der 

en arkæologisk udgravning af 
en havn fra romersk tid. Det er 
længe siden, den lå i nærheden 
af det synkende salthav. Lavere 
vandstand har afdækket både 
og ankre fra meget gamle dage. 

Meget er kommet til syne, men 
endnu har ingen set bunden, for 
havet er over 400 meter dybt. 

Ingen ved, hvad der gemmer 
sig dernede. Der er forskellige 
meninger om, hvor Sodoma og 
Gomorra lå, men de fl este me-
ner, at Sodoma var den vigtigste 
blandt Siddim-dalens fem byer. 
Det er i dette område, man fi nder 
Dødehavet. 

I bogen ”Den jødiske krig” skrev 
Josefus Flavius i 70’erne efter 
Kristus, at ”sporene eller skyggen 
af de fem byer stadig kan ses”. 

Enkelte hævder, at hvis Jose-
fus i sin tid kunne se de fem byer, 
så vil man også kunne se dem i 
dag, fordi Dødehavet nu er sunket 
så meget. 

I en artikel i avisen Hamodia  
skriver V. Littmann, at Josefus’ 
beskrivelser ifølge nogle passer 
godt på landskabet nær Masada. 
Her fi ndes nogle formationer, som 
ligner fæstningsborge af aske.

Sodoma i Bibelen
Den mest berømte historie om 

Sodoma står i 1. Mosebog kapitel 
18 og 19, hvor vi læser, at Herren 
en dag sammen med to engle be-
søgte Abraham. De fortalte ham, 
at Gud ville ødelægge Sodoma 
og Gomorra på grund af befolk-
ningens store synd. Abraham 
frygtede for sin brorsøn Lot, som 
boede i Sodoma. Abraham gik 
derfor i forbøn for byen, og Gud 
lovede at skåne den, hvis der 
fandtes bare 10 retfærdige i den. 
Men det gjorde der ikke.

De to engle (som i Bibelen altid 
er hankøn) gik ned til Sodoma og 
tog ind i Lots hjem. Men mæn-
dene fra Sodoma omringede 
huset og krævede Lots gæster 
udleveret, så de kunne have sex 
med dem. Englene standsede 
dog de vilde indbyggere ved at 
gøre dem blinde, så de ikke kunne 
fi nde døren til huset. 

Bibelen omtaler Sodama første 
gang i 1. Mosebog kapitel 13. 

I kapitel 19 læser vi om Lots 

hustru. Hun trodsede forbuddet 
mod at se sig tilbage, da Gud 
ødelagde byen, og blev derfor 
til en saltstøtte. Lots svigersøn-
ner tog heller ikke advarslerne 
alvorligt og undlod at fl ygte. (1. 
Mos. 19, 14).

Advarende eksempler
Visse steder langs Dødehavet 

kan man den dag i dag finde 
”svovlkuler”. Hvis de antændes, 
kan de brænde som svovl. 

I kirkens 2000-årige tradi-
tion har ”unaturlige lyster” været 
stemplet som en stor synd. I 
Judas’ brev vers 7  læser vi: 

”Tænk også på indbyggerne 
i Sodoma og Gomorra og deres 
nabobyer, som kastede sig ud 
i seksuelle perversiteter. Deres 
byer blev tilintetgjort og er en 
stadig påmindelse om, at Gud 
straffer synd og oprør.” 

Og i 2. Peters Brev 1,6 står der: 
”Senere straffede Gud byerne 

Sodoma og Gomorra og forvand-
lede dem til askedynger. Dermed 
blev de et eksempel til skræk 
og advarsel for alle, der senere 
begår tilsvarende synder.” 

Saltstøtter vokser op på havets 
salte bund som kridhvide na-
turfænomener. De står der som 
forstenede kopier af Lots hustru 
og minder om Sodoma, som for-
svandt under svovl og ild, da Her-
ren ødelagde de ugudelige byer. 

Den frugtbare slette er nu bare 
brændte sten, salt-mudder og 
farligt saltvand. Bibelen fortæller, 
at befolkningen blev dømt og sat 
der til skræk og advarsel for men-
neskeheden.

”Husk på, hvad der skete med 
Lots hustru”, advarer Jesus i Lu-
kasevangeliet 17, 26–32.

En pige leger med saltstøtter ved Det Døde Hav. Denne saltformation er kendt som ’Lots hustru’. Fotos: Vidar Norberg.

Lær af Lots hustru
Nu kan man sejle ud på Det Døde Hav med gummibåd for at se den saltformation, som kaldes Lots Hustru.

Jaky Ben Zaken og Noam Bedein fra fi rmaet ”Salte landskaber” sejler turister ud til saltstøtterne i 
Det Døde Hav. Foto: Vidar Norberg.
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Uge 26-27
Fjellerup, Sommerstævne 30. juni-2. juli (Ordet og Israel)
Valby, Bibelcamping 30 juni-7. juli (IM)
Lystruphave, Bibelcamping 1.-13. juli (IM)
Kolding, SommerCamp 1.-6. juli (Apostolsk Kirke)
Mørkholt, Familiecamping 1.-8. juli (IM)
Sundeved Centeret, Bibelcamping 1.-8. juli (IM)
Sletten, Fælles sommerlejr 2.- 7. juli (FDF)
Stouby, Højskolecamping, 2.-7.j juli (KFUM/KFUK)

Uge 27-28
Bornholm, Bibelcamping 7.-15. juli (IM)
Hadsund, Bibelcamping 7.-14. juli (IM)
Mariager, SommerCamp 8. - 14. juli (Pinsekirken)
Haderslev Næs, Ung Uge, 8.-15. juli (LM)
Hvide Klit, Familiecamp 8.-15. juli (KFUM/KFUK)
Haslev, voksenlejr 8. juli-15. juli (KFUM/KFUK)
Mørkholt, UngCamp 8.-15. juli (IM)
Sjellebro, En Anderledes Lejr 9. - 14. juli (UMO) 
Gammelbro, Aleneforældrecamping 9.-15. juli (IM)

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

Ferie med indhold på kristne sommercamps og lejreFerie med indhold på kristne sommercamps og lejre  
Uge 21
Mørkholt, Camping for bedsteforældre og børnebørn 
25.-28 maj (IM)
Haderup, Camping for bedsteforældre og børnebørn 
25.-28 maj (IM)

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

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

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

Haderslev Næs, Familieuge 15.-22 juli (LM)
Løgumkloster, Sommerlejr 16. - 21. juli (Kr. Fællesskab)
Efterskolen Lindenborg, Sommerstævne 16.-22. juli 
(Baptistkirken og Det Danske Missionsforbund)

Uge 29-30
Venø, Familielejr 17. - 22. juli (KFUM/K)
Haderup, Bibelcamping 20.-28. juli (IM)
Tullebølle, Bibelcamping 21.-29. juli (IM)
Holmsborg, Bibelcamping 21.-29. juli (KFUM/KFUK)
Haderslev Næs, Ung Familie Uge 22.-29. juli (LM)
Hjallerup, Bibelcamping 22.-29. juli (IM)
Sletten, Familielejr 23.-29. juli  (FDF)
Børkop Højskole, Familiejr 24.-30. juli (Familier på Vej)
Fjellerup, Familielejr 23. - 29. juli (UMO)
Hjallerup, Bibelcamping 23. - 31. juli (Troens Ild)

Uge 30-31
Brande, Bibelcamping 24. - 30. juli (Troens Ord)
Haderup, Bibelcamping (særlige behov) 29/7-2/8 (IM)
Mørkholt, UNO Camping (singler) 29. juli-4. aug. (IM)
Skovgårde, Bibelcamping 28. juli-5. august (IM)

Uge 31-33
Skovgårde, Seniorcamping 5.- 11 august (IM)
Mørkholt, Seniorcamping2, 5.-11 august (IM)
Hirtshals, teltmøder 15.-20 august (IM)

GratisgæstedagTORSDAG d.20.juli

2017
15.-22. juli 

gæstedagTORSDAG 
gæstedagæsteda
d.20.juli

sommeroase.dk

Koncert  med



Udfordringen søndag den 14. maj 2017 FRIKIRKERNES SOMMERSTÆVNER . 13  

SommerCamp i Mariager sæt-
ter spot på sammenhænge i 
livet.

Det handler om at skabe sam-
menhæng i tilværelsen, og knu-
depunktet er Jesus. Det er bag-
grunden for temaet ”Jesus – i hele 
mit liv” på årets SommerCamp i 
Mariager i dagene 14. til 18. juli.

Mange af os lever et fragmen-
teret liv, hvor der kan mangle 
sammenhæng mellem arbejdsliv, 
familieliv og vores sociale liv. Livet 
kan også slå knuder, vi kan ople-
ve kriser, og ind imellem kan livet 
opleves meningsløst for mange.

Årets tema sætter fokus på at 
få Jesus ind i dagligdagen og un-
der alle forhold. At være kristen er 
ikke kun en beslutning om tro og 
kirkegang, men om efterfølgelse.

”Det fantastiske i den fortælling 
er, at Guds historie bliver til min 
historie, når jeg lytter og modta-
ger den. Det giver min personlige 
fortælling et fantastisk perspektiv. 
Jesus bliver med andre ord at 
fi nde i hele mit liv. Han vil være 
at fi nde i mine relationer, i mine 
kriser og glæder, i det skjulte og i 

mine livsfaser. Det er Jesus, som 
giver min historie en helt ny dybde 
og mening”, lyder det i oplægget 
fra SommerCamp.

Gæstetalerne
Gæstetalere i år er Glyn Barrett 

fra England og Øystein Gjerme 
fra Norge.

Glyn Barrett har i ni år været 
entusiastisk leder af Audaci-
ous Church i Manchester. En 
kirke, der i høj grad er drevet af 
pionerånd, og som hele tiden 
forsøger at udvikle sig og sætte 
spørgsmålstegn ved måden, man 
er kirke på, selvfølgelig uden at 
ændre ved Guds ord. Kirken har 
under Glyn Barretts lederskab, 
som han i øvrigt deler med sin 
hustru, Sophia, udviklet sig til 
noget af et kraftcenter i centrum 
af Manchester, med i dag 3500 
aktive kristne.

Han er en blændende og in-
spirerende taler, som virkeligt 
brænder for sit kald.

Øystein Gjerme er grundlæg-
ger af og ledende pastor i Salt 
Bergenskirke, en moderne og 
voksende kirke i Bergen. Han 

er desuden leder af Højskolen 
for Ledelse og Teologi og har en 
mastergrad i teologi fra Regent 
University.

SommerCamp har også i år 
fokus på flygtninge. Sidste år 
blev der på stævnet indsamlet 
237.000 kr. til Mission Øst og 
krisearbejdet blandt irakiske fl ygt-
ninge på fl ugt fra Islamisk Stat.

Tirsdag er gæstedag, og om af-
tenen optræder det passionerede 
lovsangsband Planetshakers fra 
Australien. Derudover vil der hver 
aften være koncert med forskel-
lige mindre grupper.

Aktiviteter for alle aldre
Igen i år vil der være aktiviteter 

for forskellige aldersgrupper: 
Mine-GUF for småbørn, GUF for 
børn, Kilifi -GAF for preteens, GAF 
for teens, Camp Zero for unge, 
GRANDE for voksne og CLASSIC 
for seniorer.

En nyskabelse sidste år var SC 
Toget, og det var så populært, at 
det også kommer til at køre rundt 
på hele området i år.

Steen

Banning Liebscher fra Jesus 
Culture i USA er gæstetaler på 
SommerCamp i Kolding.

Der er fokus på lyset, når 
Apostolsk Netværk holder sin 
SommerCamp i Kolding i dagene 
1. til 6. juli.

”Lys strømmer til os fra himlen 
og bringer liv og håb – og vi ud-
fordres til at lade det lys brydes 
igennem os og give kolorit, varme 
og nærvær til vores land, vores 
byer, arbejdspladser, nabolag 
osv. Lys sættes ikke under en 
spand, men højt, så det giver lys 
til alle. Den lokale kirke er verdens 
håb og udfordringen lyder klart: 
Lys!”, hedder det i oplægget til 
sommerstævnet.

Gæstetalere
Årets to udenlandske gæsteta-

lere er Banning Liebscher, USA, 
og Arianna Walker, England.

Banning Liebscher, manden 
bag Jesus Culture, er kendt for 
sin inspirerende lovsangstjene-
ste og arrangerer konferencer, 
events og lederudvikling over hele 
verden. Jesus Culture udsprang 
oprindeligt fra ungdomsgruppen 
i Bethel Church i Redding, men 
i 2014 blev Banning, hans kone, 
SeaJay og teamet sendt ud for 
at plante kirken Jesus Culture i 
Sacramento i Californien.

Den anden gæstetaler, Ari-
anna Walker, står i spidsen for 
Mercy UK, som er en kristen 
hjælpeorganisation, der særligt 
rækker ud til unge kvinder med 
spiseforstyrrelser, problemer med 
selvskade, depression og andre 
alvorlige udfordringer i forhold til 
selvværd og kontrol.

De øvrige talere er Jacob 
Viftrup, Bent Bjerring-Nielsen, 
Johannes Hansen, Christian 
Tychsen, Jesper Kure, Lene 
Jørgensen, Niels Peter Hedega-
ard, Peter Prothero, Sebastian 
Fredegod og Simon Jørgensen.

Noget for alle aldre
På sommerstævnet, som Apo-

stolsk Netværk selv kalder for 
”Danmarks hyggeligste som-
mercamp”, er der aktiviteter for 
alle aldersgrupper. 

De mindste kan godt glæde 
sig til, at Sine og Frække Rikke 
kommer forbi og skaber sjov. Sine 
er bugtaler, tryllekunstner og bal-
londyrsekspert, og Frække Rikke 
er – ja, Frække Rikke!

De mindste kan også glæde sig 
til PastaParty, et børnelovssangs-
band fra København, der giver 
den gas. Bandet ledes af Simon 

Bartholdy, som har oversat og 
skrevet en række festlige, sjove 
og skæve børnelovsange.

For de lidt ældre er der om 
tirsdagen koncert med bandet 
Twelve24.

Der bliver masser af inspire-
rende undervisning til alle hver 
formiddag, og om eftermiddagen 
interaktion i de nye ”Brændpunk-
ter”, hvor der åbnes for samtaler 
om bl.a. mission, familieliv og 
for de unges vedkommende et 
samtaleforum om tro og liv og et 
sted, hvor de bare kan hænge ud 
og skabe netværk. 

Hver aften er der lovsang og 
forkyndelse. Men ind imellem bli-
ver der masser af muligheder for 
bare at hygge, for fællesspisning, 
sejlads på søen, kaffe i caféen og 
barbecue på grillen.

Steen

Baptistkirken og Missionsfor-
bundet er igen sammen om at 
holde sommerstævne på efter-
skolen Lindenborg i dagene 16. 
til 22. juli.

Sidste år skete det under te-
maet ”I Åndens Kraft”, men her i 
500-året for reformationen vil der 
blive fokuseret på reformationens 
betydning, både i tilbageblik og 
som en fortsat vej frem.

”Selv om vi ikke er luthera-
nere, er reformationen dog en 
del af vores arv. Vi har rødder i 
reformationen, som i øvrigt ikke 
kun kom med Luther, men som 
fik flere forskellige udtryk, der 
blandt andet også lagde grunden 
til frikirkebevægelsen. 

Både rødder og retning er 
vigtige for at være den kirke, Gud 
kalder os til i vores tid. Vi vil derfor 
på stævnet udforske både vores 
reformatoriske og også vores 
jødiske rødder og lade dem sætte 

retning i livet og i kirken”, hedder 
det i en fælles udtalelse fra Lone 
Møller-Hansen, generalsekretær 
i Baptistkirken, og John Nielsen, 
der er missionsforstander i Mis-
sionsforbundet.

Fire talere fra udlandet
Tomas Sjödin er svensk pin-

sekirkepræst i Gøteborg, men 
har efterhånden også slået sit 
navn fast herhjemme i rollen som 

forfatter. I Danmark har han fået 
udgivet bøgerne ”Det sker, når 
du hviler” og ”Der er så meget, vi 
ikke er nødt til”. 

Hans budskab er en befrielse 
for det moderne, fortravlede men-
neske, for Tomas Sjödin opfordrer 
til at hive stikket ud, og tage et 
sabbatdøgn om ugen fra mobil-
telefon og computere, for at være 
mere nærværende blandt de 
mennesker, vi er sammen med. 

Han er en indfølende og meget 
inspirerende taler, der bunder 
i egne erfaringer. Han har bl.a. 
mistet to sønner, der var født med 
den samme hjernesygdom, og 
han har lært at fokusere på nær-
været og det væsentlige. Hans 
motto er: ”Man behøver ikke slå 
til. Det er nok, at man er til. Alt ud 
over det er bonus”.

Teun Van der Leer, som er 
rektor for de hollandske baptisters 
seminarium, vil på stævnet tale 
om reformation og fornyelse. Han 
vil tale over de tre emner ”Kaldet 
til at være Gud-centreret”, ”Kaldet 
til at være bibel-centreret” og 
”Kaldet til at være kirke-centreret”.

Peteris Sprogis fra Letland er 
baptistbiskop (ja, det kalder de 
generalsekretæren i Letland), og 
han har med stor succes ført det 
lettiske baptistsamfund ud af et 
dødvande – dels med kirkeplant-
ninger, dels ved at sætte skub i 
uddannelsen af nye baptistpræ-

ster. Han vil på stævnet bl.a. 
undervise i menighedsplantning.

Viggo Klausen fra Norge er 
omrejsende børne- og familie-
underviser. Han er ansat i det 
norske missionsforbunds ung-
domsafdeling. Han vil tale om ”tro 
i børnehøjde”.

Præster udefra med
Blandt de udefrakommende in-

viterede er bl.a. også sognepræst 
og forfatter Kathrine Lilleør, 
der holder foredraget ”Mænd og 
kvinder, sønner og døtre”, og pil-
grimspræsten Elisabeth Lidell, 
begge fra folkekirken. 

Desuden deltager sognepræst 
Daniel Nørgaard fra Den katol-
ske Kirke i et seminar.

Seminarer
Sommerstævnet byder i det 

hele taget på en stribe seminarer 
og et par debatarrangementer. 
Bl.a. vil Karen Margrethe Kirk 

holde et par seminarer om det 
svære, der kan ramme os, og 
om begrebet skam, og hvordan 
vi slipper ud af den. 

Claus Olsen Søndergaard, 
der har udgivet bogen ”Tro, stress 
og depression”, vil fortælle om 
sine personlige erfaringer med 
en personlig nedtur, der dog satte 
gang i en åndelig vandring mod 
raskmelding og et værdigt liv.

Steen
Obs! Andre  sommercamps 
omtales i næste uge.

Apostolsk SommerCamp 
sætter fokus på LYSET

Baptister og missionsforbund ser på reformation

Jesus – i hele mit liv

Til venstre Øystein Gjerme fra 
Norge og herover Glynn Bar-
rett fra England, som begge 
skal tale i Mariager.

SommerCamp i Mariager:

Banning Liebscher fra USA er manden bag Jesus Culture, der 
er bl. er kendt for sin inspirerende lovsangstjeneste og arrange-
rer konferencer, events og lederudvikling over hele verden. 

Det fælles sommerstævne på Sjælland har i år temaet ”Reformation, rødder og retning”.

Den svenske pinse-
præst Tomas Sjödin 
taler i Lindenborg.

Sognepræst Kathrine Lilleør 
holder foredrag.
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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. 

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 - Af Joyce Meyer
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. Kr. 199,-

Alt bliver nyt - Roman af Lynn Austin
Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder; datter, 
mor og frigivet slave, bringer Lynn Austin på bedste vis 
historien til live omkring de svære år ved Borgerkrigens 
afslutning og den efterfølgende genopbygning. 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,-

Gaveidéer - romaner, undervisning og fi lm på Hosianna.dk  
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Glem ikke gæstfriheden
I en tid med negativ fokus på de fremmede i vores land, opfordrer Tværkulturelt Center til gæstfrihed.

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Der fi ndes et meget tankevæk-
kende bibelvers, som minder 
menigheden om aldrig no-
gensinde at glemme gæstfri-
hedens gestus; mange har på 
dén måde  taget imod engle 
(Hebræerbrevet 13,2). Det er 
min dybeste overbevisning, at 
det i opstandelsen vil vise sig, 
hvor mange.

Den svenske fi lminstrktør Kay 
Pollak udtrykker noget tilsva-
rende, når han kalder det en både 
markant og givende måde at rejse 
gennem livet med tanken om, at 
hvert menneske, man møder på 
sin vej, er udsendt.  

I disse år er gæstfriheden 
overfor de udsatte, de fl ygtende 
og de forældreløse uledsagede 
børn sat på prøve. Ikke så meget 
menneskeligt set, som politisk. 
Rettidig omhu, kalder man det 
med en forvredet version af den 
gamle hædersmand, Mærsk 
McKinney-Møllers ord. Ikke så 
sjældent skærer det én i hjertet.

Så er det en lise for sjælen at 
høre nyt fra Tværkulturelt Center 
om sagen - og det sker her! Et 
lille hæfte, der magter at løfte sig 
op over de daglige trakasserier 
på de sociale medier. Titlen går 
lige til sagen med tre små, men 
derfor ikke mindre sigende ord: 
’Glem ikke gæstfriheden’.

I hæftets forord advarer sog-
ne- og indvandrerpræst Niels 
Nymann Eriksen mod, at proble-
matikken  munder ud i politiske 
manifestationer. I stedet vælger 
han at tage udgangspunkt netop 
i gæstfriheden, set som medvan-
dring; denne forståelse kalder han 
”en afgørende forudsætning for, 

at der kan opbygges fællesskaber 
og mødesteder, hvor relationer 
mellem asylansøgere og folke-
kirkemedlemmer kan etableres 
og udvikle sig” (s. 4).

Den lille tryksag har to ho-
vedspor: det ene er en række 
sammenskrevne interviews med 
de mennesker, det hele drejer sig 
om; her hører man mange fi ne og 
opbyggelige stemmer. Det andet 
er et  inspirerende idé-katalog, 
som menigheder og mødesteder 
frit kan tage til sig - og evt. vide-
reudvikle på.

Det hele til understøttelse af en 
kultur og et menneskesyn, hvor 
man er mere end sig selv nok. Og 
der bør være basis for udbredelse 
af hæftet i endog meget vide, 
kirkelige kredse. 

”Glem ikke gæstfriheden. Fol-
kekirkens møde med asylan-
søgere.” 
52 sider • Illustreret • 60 kr
Tværkulturelt Center

Anmeldelt af Josua Christensen

Gennem et liv i bøn kommer 
vores hjerte i kontakt med 
Guds hjerte. Så for vores egen 
skyld og for de menneskers 
skyld, vi er sat til at tjene, skal 
vi bede. Ja, der stod skal. Hvis 
du ønsker at være en åndelig 
leder – en leder efter Guds 
hjerte – skal du bede. Men tænk 
hellere på det som en invitation 
– et må. Du må være koblet på 
Guds plan, må være med til 
noget stort, du må leve tæt på 
Guds hjerte. s.87

Landsleder i IMU, Tonny Dall 
Sørensen, debuterer som forfat-
ter til en bog om ledelse med 
inspiration fra Nehemias’ Bog. 

I gennem bogens tre hoved-
dele bliver læseren introduceret 
for beretningen om Nehemias, 
hvem han var som person og 
leder, og hvilke ledelsesredska-
ber han brugte. Især de første 
hovedafsnit er i den sammen-
hæng værd at fremhæve, fordi 
forfatteren zoomer ind på, hvad 
historien fortæller om ledelse. 
Åndelig ledelse bygger på nogle 
fundamentale principper, som 
går igennem hele Bibelen, og 
de kommer tydeligt til udtryk i 
Nehemias’ bog.  

Nehemias var en leder, som 
levede i bøn. Han var en leder, 
som først og fremmest fungerede 
som en tjenende leder. Han var 
også en leder, hvis integritet kom 
styrket igennem diverse fristelser 
og prøvelser. Og meget mere kan 
siges om ham som leder, men 
som med al sund undervisning 
med bibelske forbilleder, ligger 
fokus på hans karakter. Nehe-
mias’ karakter var og blev formet 
af relationen til hans egentlige 
overordnede – ikke kong Artax-
erxes af Persien – men Gud den 
almægtige.       

At tjene Gud 
i kald og stand

Stræb efter lykke og fremgang 
for den by, jeg førte jer bort til, 
og bed til Herren for den; går det 
den godt, går det også jer godt. 
Jer. 29:7

Nehemias var mundskænk, 
hvilket formenligt ikke har været 
nogen ringe position i sam-
fundshierarkiet, men han var 
ikke præst, konge eller profet… 
og dermed ikke den oplagte 
åndelige leder, som mange 
andre personligheder i Bibelen. 
Og så alligevel, Esther, Daniel, 
Samson, og en række andre blev 
ledere, som tjente Gud og folket 
ud fra det kald og de nådegaver, 
som de havde fået betroet. 

Tonny Dall Sørensen taler om 
kaldet i den bredeste betydning. 
Vi er kaldede til at tjene Gud, 
uanset hvad vi arbejder med, og 

hvilken livssituation vi i øvrigt be-
fi nder os i – gift/ikke gift, forældre 
eller ej, i kirkeligt arbejde eller på 
det sekulære arbejdsmarked – 

det betyder, at vi må se på vores 
liv som en udsendelse fra Gud til 
at virkeliggøre hans vilje. 

Nehemias er også her en le-
vendegørelse af dette budskab. 
Når han tjener kongen, bliver 
det samtidig vejen til at kunne 
genopbygge det ruinerede Je-
rusalems bymur og derigennem 
genrejse Guds ære og folkets 
sikkerhed. Men pointen er, at 
kun Gud ved, hvordan den plan 
er. Nehemias må tjene kongen 
loyalt og samtidig være tunet 
ind på det, som Gud vil bruge 
ham til.  

Ledelsesredskaber
i overfl od

I bogens sidste del behandler 
forfatteren en hel række ledel-
sesredskaber, som han mener 
Nehemias anvender, uden at han 
dog har kendt til dem som teorier. 
Det er alt fra SWOT- eller SUMO-
analyse til forandringsledelse, 
så vi kommer vidt omkring i de 
ledelsesteoretiske modeller. 

Denne del af bogen er på 
sin vis både dejlig konkret og 
værktøjsorienteret, men samtidig 
virker den store mængde af teore-
tiske modeller lidt overfl adisk og 
søgt ift. Nehemias. Hvordan man 
bliver en autentisk leder glider 
derfor lidt i baggrunden, hvilket 
er ærgerligt, for der er helt sikkert 
mange brugbare tanker om ånde-
lig ledelse, som ikke helt trænger 
igennem diagrammer, skemaer, 
cyklusser og dikotomier.

Alt i alt er der tale om en inspi-
rerende bog af en forfatter, som 
har noget væsentligt på hjerte – 
og det er altid værd at læse.  

Tonny Dall Sørensen:
Den autentiske leder
224 sider • 199,95 kr. • Lohse                     

Tonny Dall Sørensen er lands-
leder i IMU. ’Den autentiske 
leder’ er hans første bogudgi-
velse.

Nehemias’ ledelsesstil inspirerer
Landsleder i IMU, Tonny Dall Sørensen, debuterer som forfatter med bogen ’Den autentiske leder’. 
Med udgangspunkt i Nehemias’ Bog får læseren inspiration til at blive en autentisk leder efter bibelsk forbillede.

Tidebønner til hele året
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang har udgivet bind II 
og III af Dansk Tidebog. Bind I udkom i efteråret 2016. Dermed 
er 3. udgave af Dansk Tidebog nu komplet.

Bind I indeholdt ugens tidebønner, alle bibelske psalmer og 
øvrige bibelske lovsange. Bind II består af tidebønner til julen og  
særlige dage i året, fx Kyndelmisse, Mariæ Bebudelse, Sankt Hans 
og Alle Helgen. Bind III rummer tidebønner til forårets helligdage: 
Faste, Påske, Bededag, Kristi Himmelfart, Pinse samt litanier mv. 

1. og 2. udgave af Dansk Tidebog udkom i hhv. 1961 og 1971. 
Denne nye og 3. udgave er baseret på 2. udgave med visse for-
enklinger og nye træk.

Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang har til formål at 
bidrage til fornyelsen og udbredelsen af den bibelske fællesbøn, 
tidebønnen. Udgivelserne koster kr. 99,95 pr. stk. og kan købes 
hos Prorex.

Lisbeth
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1. Når du straks går 
i gang med at ‘fi kse’ noget

Det er svært at lytte til et problem 
uden straks at ville fi kse det. Men det 
er vigtigt, at du tager dig tid til at lytte 
til din kone og røre ved hende, så hun 
ved, at du er der. Når hun så har fortalt 
det hele, må du give udtryk for, at du 
forstår hende.

Denne slags kommunikation med 
din kone vil gøre godt og hjælpe hende  
til at være åben for dine løsninger. Din 
kone skal altid være sikker på, at du har 
lyttet, at du har omsorg for hende og at 
du føler med hende i det, der er svært, 
før du prøver at fi xe det for hende. 

Din vilje til at fi kse problemet straks 
er god nok – men husk, at din kone har 
behov for at blive hørt og føle sig elsket.

2. Når du mangler balance 
mellem hobby og privatliv

Vi har alle behov for at stresse af 
eller være os selv efter en travl dag 
på jobbet. Og der er intet galt med en 
hobby – men en hobby kan blive usund 
for ethvert forhold, hvis den begynder at 
æde alt for meget af ens tid. 

Det at spille videospil eller golf hele 
lørdagen, hver lørdag, er nok ikke den 
bedste måde at bruge fritiden på. Det 
samme gælder, hvis du dumper ned i 
sofaen og ser TV, så snart du kommer 
hjem hver eneste dag. Det er heller ikke 
en god måde at bruge sin tid på. 

Hvis du har fundet en god hobby, 
som du selv nyder, må du sikre dig, at 
den ikke kommer til at belaste forholdet 
til din ægtefælle eller børnene. Find en 
sund balance og lad familien komme i 
første række.

3. At skulle bede
dig om en kompliment

Ind imellem skal en pige bare høre, 
at hun er smuk. Verden er hård ved os, 
og vi er tit vore egne værste kritikere. 
En kompliment om morgenen kan give 
din kone ny energi til resten af dagen. 

Hvis vi ikke får komplimenter, vil vi tit 
bede om dem. Hvis vi spørger, om vi ser 
godt ud, er det på tide at komme i gang. 

Hvis du som ægtemand hver dag 
frivilligt overøser din kone med kompli-
menter, vil hun aldrig have behov for at 
bede om dem.

4. At du tager stress med hjem
Vi ved det godt – både arbejdet og 

livet som sådan kan stresse os. Det føler 
vi alle sammen. Du kommer hjem fra en 
frustrerende og presset dag og vil gerne 
stresse af, men det ender med, at du 
bærer stressen med dig hele aftenen.

Sandsynligvis har din kone ikke set 
dig siden morgenmaden, og hun har 
glædet sig til at tilbringe tid sammen 
med dig. Måske har hun også haft en 
stresset dag. Prøv at efterlade din stress 

uden for døren. Det er ok at tale om det, 
og din kone vil sikkert også gerne lytte, 
men derefter må du lade det ligge og 
nyde din tid hjemme. 

Lad ikke din dårlige dag gå ud over 
din familie, så I går glip af det, der skulle 
være den bedste tid på dagen.

5. At skulle kæmpe 
for din opmærksomhed

Arbejde, børn, venner, familie, hob-
bies og selv kæledyr kræver din op-
mærksomhed! Men rækkefølgen burde 
være: Gud, din hustru, børnene – og så 
det, der er vigtigst for dig. 

Gud skal altid have førstepladsen. 
Næst efter ham må du prioritere din 
kone. Jeg ved, at det strider mod den 
gængse opfattelse, men det er sand-
heden. 

Det er ikke godt, hvis din kone skal 
kæmpe for at få din opmærksomhed. 
Hun skal ikke være nødt til at bede om 
at få kvalitetstid sammen med dig. 

Overrask hende med en date! Eller 
lav selv mad til hende derhjemme. 

Sæt tid af til at være sammen med 
hende hver eneste dag. Hun må aldrig 
tvivle på, at hun er din øjesten!

6. Når du ikke deler 
dine tanker og følelser

Det virker ikke, hvis du prøver at spille 
“rigtig mand” overfor din kone. Det dur 
heller ikke at forsøge at lægge låg på 
sine følelser. 

Din kone vil gerne kende de aller-
dybeste lag af dit sind. Når du lukker 
hende ude og spiller stærk omkring dine 
følelser, vil det bare skade jeres forhold. 

Ægteskab kræver åben kommunika-
tion og viljen til at dele. Hvis du arbejder 
lidt på det, kan du opleve at fi nde et trygt 
sted hos din kone. 

Hvis du har svært ved at være åben 
overfor hende, kan du begynde med 
at sige det.

7. At følge sig holdt udenfor
I er ikke to singler, men en enhed, der 

skal samarbejde i harmoni. Det betyder, 
at du i alle beslutninger skal samarbejde 
med din ægtefælle. Selv om en ting vir-
ker ubetydelig, må du inddrage din kone 
i beslutningerne. Vær et rigtigt team. 

Din kone kan ikke lide at være en, du 
bare fortæller om dine beslutninger, når 
de er taget. Hun vil gerne samarbejde, 
når det gælder omsorgen for familien.

I sidste ende er manden den an-
svarlige, men I må arbejde sammen  
i harmoni for at skabe et sundt hjem.

 
8. At blive sammenlignet 
med andre kvinder

Kvinder kæmper måske allermest 
med sammenligninger. De er allerede 
hårde ved sig selv, sammenligner deres 
krop, familier, evner og meget andet 

med andre kvinder. 
Pas på at du ikke bærer ved til det bål. 
Selv hvis du måske bare siger om din 

nabos kone, at hun klarer det utrolige, 
kan det være for meget. Eller det at 
fortælle din kone, at din medarbejders 
kone altid smører hans madpakke for 
ham. Eller at din tidligere kæreste eller 
en god ven plejede at gøre noget, du 
satte pris på. 

Jeg har hørt pastor Mark Driscoll 
sige, at ”din kone er dit skønhedsideal”. 
Jeg vil gerne tilføje, at hun også er din 
standard som kristen kvinde. 

Pris dig lykkelig for alt det, hun gør 
for dig og din familie – og sig det højt!

9. Forventinger om at hun 
alene klarer alt i hjemmet

Din kone er ikke eneansvarlig for 
jeres hjem. Medmindre hun ligefrem 
ønsker at være det, men det tvivler jeg 
meget på!

Jeg ved, at du er træt, når du kom-
mer hjem fra arbejde, men det er hun 
også. Hvis hun laver maden, kan du 
tilbyde at rydde op bagefter. Hvis hun 
lige har gjort rent i køkkenet, kan du 
gribe støvsugeren og gå i gang i stuen. 
Hvis hun har fået børnene af sted om 
morgenen, kan du tage initiativ til at 
lægge dem i seng. 

Husk, at I er et team, så I hjælper 
hinanden.

10. At være familiens 
åndelige leder

En kvinde ønsker ikke at være ånde-
lig leder af familien – og hvis hun gør 
det, er der noget, som ikke stemmer. 
En mand skal være præst i sin familie. 
Han må have omsorg for, at både hans 
hustru og børn lever Gud nær. 

Brug tid på at læse i Bibelen, bede – 
både alene og sammen med din familie 
– og vær et godt eksempel. Det er det 
vigtigste, du kan gøre for din familie.

Kære ægtemand, undgå disse 
10 ting som din kone hader...

En kvindelig blogger skriver:

Din kone ønsker ikke at skulle kæmpe for din opmærksomhed. Derimod 
bliver hun glad, hvis du overrasker hende med en date.

Det er fi nt, hvis du har en god hobby, men den må ikke gå ud over jeres 
forhold. Lad familien komme i første række.

Din kone ønsker ikke at være familiens åndelige leder. Det vigtigste, du kan 
gøre for din familie, er at prioritere dit eget og din families åndelige liv.

Brittany Rust er forfatter, fore-
dragsholder og med i ledelsen 
af Red Rocks Church i Denver, 
Colorado. 

Brittany er gift med Ryan og 
skriver hjemmesiden brittanyrust.
com, som har links til kristen under-
visning og lidt om udelivet i Rocky 
Mountains, hvor parret bor.

Af 
Brittany 
Rust
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Af Beate 
Nordstrand

Vi var tredive 
kvinder fra me-

nigheden, som ville tilbringe 
en dejlig weekend sammen. 
Emnet, som vi havde valgt til 
vores tid sammen, lød: ”Når 
kvinder forstår og indser, 
hvad Gud tænker om dem, 
vil det forandre dem for altid.” 

Mange havde forberedt et 
indlæg, hvor de ville komme 
med en personlig beretning. 
Allerede den første dag var det 
Dianas tur; Diana, som vi alle 
havde kendt i en evighed. Hun 
er i begyndelsen af fyrrerne, 
gift, har to børn og bor i et dejligt 
hus sammen med sin familie. 
Og vi havde ingen anelse om, 
hvad hendes historie ville ud-
løse i os …

Uønsket og sendt fra det 
ene sted til det andet

I en alder af atten var Dianas 
mor blevet gravid med sit andet 
barn og havde allerede på det 
tidspunkt svært ved at klare sit 
første barn. ”Fra første øjeblik 
af blev der stemplet ’uønsket’ 
i panden på mig,” fortæller 
Diana. ”Mine bedsteforældre 
bestemte på vegne af min 
mor: Du tager til Schweiz og 
får det fjernet.” Abort var i 1970 
tilladt i Schweiz, men endnu 
ikke i Tyskland. Men den unge 
kvinde blev sendt hjem igen. 

Graviditeten var allerede for 
langt fremskreden.

Efter at Diana var født, blev 
hun sendt fra den ene til den 
anden: fra fjerne slægtninge til 
fl ygtige bekendte. For hendes 
overbebyrdede mor kunne det 
ene sted være lige så godt som 
det andet. Efter et par måneder 
landede hun omsider på et 
hjem. Der kunne ikke længere 
fi ndes pasning til den lille Diana. 

Når bedsteforældrene for-
hørte sig, blev de mødt af op-
digtede historier. På et tidspunkt 
købte de ikke længere disse 
historier og fandt frem til, hvor 
Diana opholdt sig. De kørte 
straks til hjemmet og hentede 
hende med hjem. ”Jeg var på 
det tidspunkt knap et år gam-
melt og fyldt med hududslæt 
fra top til tå. Dengang sagde 
de, at det var skab. Senere lød 
diagnosen på neurodermitis. 
Og det, der havde udløst det, 
var at blive forladt af min mor,” 
fortæller Diana.

”I over fyrre år havde jeg 
problemer med huden. Lige fra 
vand- og materiefyldte blegner 
til kløende, hævede hænder, 
jeg kradsede til blods. Jeg har 
været indlagt til en ugelang 
behandling, grædt utallige tårer 
og brugt en formue på alterna-
tive behandlingsmetoder. Alt 
sammen uden varigt resultat,” 
fortsætter hun sin beretning.

Vi havde indtil da kendt Diana 
som en stærk kvinde med en 

stor portion kreativitet og var 
chokerede.

Balsam for hud og sjæl
Dianas historie tydeliggør, i 

hvor høj grad krop og sjæl er 
forbundet med hinanden. Det, 
der kurerede hendes udslæt, 
var ikke en ny salve, men til-
givelse.

”Sidste år var vi inviteret til 
middag med nogle venner fra 
menigheden,” fortæller hun 
videre. ”Udslættet på mine 
hænder så slemt ud, og min 
mand spurgte rundt i kredsen, 
om vi kunne bede for mine 
hænder, da selv ikke kortison 
længere hjalp.

Vennerne bad sammen for 
Diana. Så var der en, der spurg-
te: ”Hvad er der egentlig sket 
med din mor? Har du kontakt 
med hende? Hvordan er jeres 
forhold?” Diana fortalte, at hun 
ikke havde set sin mor i over 
tredive år. Hvor hun boede? In-
gen anelse! Derfor bad de også 
for, at Diana måtte fi nde sin mor 
igen, når hun fandt tiden inde.

På hjemturen kom Diana 
i tanke om, at hendes mor 
femten år tidligere havde sendt 
et brev til sine forældre, altså 
Dianas bedsteforældre. ”Jeg 
vidste, at bedstefar havde ef-
terladt sig en kasse med pa-
pirer, og fi k derigennem oplyst 
adressen på brevet. Efter et 
par telefonopringninger fandt 
jeg frem til min mors telefon-

nummer, samlede alt mit mod 
og ringede. Det var hende! Jeg 
havde fundet min mor!”

Som en robot
Desværre var den første 

samtale ikke, som Diana havde 
forestillet sig. Hendes mor vir-
kede afvisende og forskrækket 
og spurgte ind til alle formalite-
ter, som var hun en robot. Hun 
undrede sig også over, hvorfor 
Diana havde fundet frem til 
hendes adresse. 

”Jeg græd af skuffelse og 
lagde efter kort tid røret på. Jeg 
havde virkelig forestillet mig den 
første kontakt efter tre årtier 
meget anderledes. Alle dårlige 
minder steg op i mig. Men jeg 
bad for sagen.”

Et par uger senere hørte 
Diana en prædiken i fjernsynet, 
mens hun stod og strøg. Den 
handlede om tilgivelse og om, 
at tilgivelse har en helbredende 
effekt. Ja, Gud, jeg har forstået 
det. Jeg ved, jeg skal holde ud 
og ikke give op, tænkte Diana. 
Igen samlede hun alt sit mod 
og ringede for anden gang til 
sin mor. Denne gang var det 
moderens mand, der tog tele-
fonen. Han lod uden omsvøb 
Diana forstå, at hun skulle holde 
op med disse plagerier. Han 
spurgte, hvad hun ville efter alle 
disse år. Hendes mor havde ikke 
kunnet sove om natten, siden 
hun havde ringet første gang. 
Og så knaldede han røret på.

Guds svar kom prompte. 
”Skriv et brev.”

”I brevet lettede jeg mit hjer-
te,” fortæller Diana, ”uden at 
lyde fordømmende eller ankla-
gende og sendte det anbefalet. 
Fra da af var isen brudt, og i 
julen var min mor for første gang 
i over tredive år på besøg på sin 
gamle hjemegn og hos os. Jeg 
har fundet min mor igen efter 
alle disse år og tilgivet hende. 
Gud sagde helt tydeligt: ’Hvis 
du tilgiver de mennesker, som 
har gjort dig ondt, så vil jeg 
også tilgive dig dine fejl og hel-
brede dig.’ Og det har han gjort. 
Sidenhen er neurodermitissen 
blevet meget bedre, ja, næsten 
forsvundet.”

Hvis din krop kunne tale
Din livshistorie er sikkert ikke 

lige så dramatisk som Dianas. 
Alligevel er du måske blevet 
bevidst om sammenhængen 
mellem din krop og din sjæl 
efter at have læst den. Vi består 
af krop, sjæl og ånd. Det ene 
område virker ind på det andet. 
Vi kan ikke bagudrettet ændre 
vores livshistorie. Men vi kan 
slutte fred med den og med 
vores krop.

Hvad ville din krop fortælle, 
hvis den skulle fortælle din 
historie set fra sin vinkel? Der 
har været begivenheder i dit liv, 
som din krop har reageret på. 
Den er et udtryksmiddel for din 
sjæl og din ånd. 

Gud beder dig forsone dig 

med din krops historie. De kam-
pe, som har efterladt sig spor 
på din krop, har haft en mening. 
Og måske bliver dine erfaringer 
engang til hjælp og velsignelse 
for et andet menneske.

Beate Nordstrand er fra Tysk-
land og autoriseret diætist. I 
bogen ”Body, Spirit, Soul. Ganz-
heitlich leichter leben”, fortæller 
hun mere om samspillet mellem 
krop, sjæl og ånd. Artiklen er 
brugt med tilladelse fra kvinde-
magasinet Lydia.

Når kroppen udtrykker, 
hvad sjælen føler

Diana led i over fyrre år af grimme hudproblemer. Det, der kurerede hendes hududslæt, var ikke en ny salve, men tilgivelse.

Krop - sjæl - ånd
Det er klart for de fl este, 

hvilken betydning kroppen 
har. Men hvad menes der 
med ånden? Og hvad er 
sjælen?

• Din ånd er den egentlige 
person, som bor i dig. Det er 
den, der er dig. Bibelen kalder 
også denne del for hjertets 
skjulte menneske. Det er den 
del af dig, der kan træde i 
forbindelse med Gud, og som 
er udødelig.

• Sjælen er bolig for din 
vilje, din forstand og dine 
følelser. Også din sjæl er 
udødelig.

• Ånden og sjælen bor i din 
krop. Din krop er forgængelig. 
Men du vil en dag få en ny 
krop.

Vi består af krop, sjæl og ånd. Det ene område virker ind på det andet. Vi kan ikke bagudrettet ændre vores livshistorie. Men vi kan slutte fred med den og med vores krop.

Udfordringen søndag den 1
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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 

Ferie

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Torsdag d. 18/5 kl. 14.00
Bap  stkirken, Kirkegade 17, Brovst

Lørdag d. 20/5 & søndag 21/5: Koncert weekend
Koret Amazing fra Bergen og EGS

Tylstrup Frikirke lørdag kl. 19.00 og 
Bethaniakirken Aalborg søndag kl. 10.30 (Koret Amazing)

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Møder & Arrangementer

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.

Møder med ANDERS OVA i Haderslev
i weekenden fredag d. 26. - 28. maj. 

På biblioteket i Haderslev, lokalet ”Månen”, 
Bispebroen 3, 6100 Haderslev 

Emne: Evangeliets forløsning og frigørelse 
Fredag: 
Kl. 19.00 Velkomstmøde - Session 1 

Lørdag:
Kl. 09.30 Gadeevangelisation 
Kl. 11.00 Møde - Session 2
Kl. 13.00 Frokostpause 
Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 15.00 Møde - Session 3
Kl. 17.30 Spisepause 
Kl. 19.00 Aftensmøde - Session 4 / Kaffe

Søndag: 
Kl. 10.30 Formiddagsmøde - Session 5
Kl. 12.30 Frokostpause
Kl. 13.30 Afslutningsmøde - Session 6
Kl. 15.00 Kaffe

Praktisk info: Der er kaffe og te til alle pauser/måltider - kage 
eftermiddag/aften. Sodavand kan købes. 
Mad kan købes i gågaden eller du medbringer det selv.

Arr: Vækstgruppen i Kelstrup. Yderligere inf. ved skriftlig henven-
delse til hannehum@yahoo.dk / tlf. 2256 5770/ tlf.6170 6977 

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 21. maj 2017 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

2. - 10. sept.

Læs mere om rejsen på 
www.felixrejser.dk/rom-assisi  
eller ring på 7592 2022

Oplev både den moderne storby, det antikke Rom, 
middelalderens Rom, pavernes Rom samt et væld 
af små charmerende steder. Oplev freden i Assisi 
og mød den danske franciskanermunk broder 
Theodor, som fortæller om Frans af Assisi.

Rom og Assisi 
- rejs i fortid og nutid

Rejseledere: Ingrid og 
Ingolf Henoch Pedersen, 
Randers
Tilmelding inden d.  
30.6. Herefter forhør  
om  pladser.

Sven-Axel Conrad

Kirken i 
Kulturcenteret

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

17. maj kl. 11.30 - 13.00: Sven-Axel Conrad 

24. maj kl. 11.30 - 13.00: Sam Michaelsen

31. maj kl. 10.30 - 13.00: Jørgen Christensen
(Bemærk tidspunkt)

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

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

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen ChristensenSam Michaelsen Hans Berntsen

Profeti

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

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

19. maj kl. 19: Kulturcenter Vendsyssel: Lovsang og Udfordring 
 4. juni kl. 10.30: Power House, Hærvejen 47, Rødekro: Som i Noahs dage
13. juni kl. 13.00: Mission Afrika Vejle på rundvisning i Christiansfeld.
17. juni kl. 13: Rundvisning i Christiansfeld af Soroptimister fra Sønderborg 
17. juni kl. 15: Apostolsk Pinsekirke fra Randers, rundvisning i Chr. feld.
18. juni kl. 13: Aarup Frimenighed - rundvisning og foredrag i cafeen
20. juni kl. 19: Kronborgvejens Kirkecenter i Thisted: Fundet af Noahs Ark. 
19. august kl. 10-12: Lyngsbo, Krist. Fællesskab Odense: Lys og salt i dag.
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

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

Henri Nissen, Udfordringen, taler. Henri Nissen, Udfordringen, taler. 

Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Tårs

Lovsang og Udfordring(en) Lovsang og Udfordring(en) 

K lt t V d l S bb LLLLS bbV d lK lt t
Kirkens lovsangsband medvirker.Kirkens lovsangsband medvirker.

Fredag d. 19. maj kl. 19Fredag d. 19. maj kl. 19

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 28/5: Family Grant - Mirakler
Søndag 4/6: Mattias Lekardal & David Hansen

Søndag d. 21/5 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA:  Fællesskabet
 i Guddommen

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!  

Find kodeordet i kryds og 
tværsen ved at sammensætte 
de bogstaver, der i står i felterne 
med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. 

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest onsdag den 
24. maj kl. 12.00. 

(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 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
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. 74 56 22 02 - 
Tast 1 for 

abonnement

Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk  Udfordringen forbeholder sig retten til at forkorte og udelade indlæg 
på over 200 ord. OBS! Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens.
Flere debatindlæg på side 21

Stillingsannoncer

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

 

 

 

Spiren i Haderslev  
søger en uddannet pædagog til vuggestuen 

 
Integreret 0-6 års institution, med tydelig kristen profil 

søger pr. 1. august 2017 en uddannet pædagog. 
Læs mere på vores hjemmeside: www.spiren-haderslev.dk 

Ansøgningsfrist er d. 2. juni 2017 

Apostolsk Kirke Danmark, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding - søger

Landmand  l farm i Afrika
Vi søger en leder  l farm på 110 ha. i Zambia med 120 malkekøer plus opdræt samt 20 ha. 
bananproduk  on. Her er ca. 60 ansa  e inkl. afdelingsledere, mekanikere og administra  on.
Farmen er e  er afrikanske forhold meget moderne, bl.a. med ny sengebåsestald, ”side 
by side” mælkestald og større maskinpark. 
Der forventes relevant faglig uddannelse, ledererfaring, kommunika  on på engelsk i skri   
og tale; og overskud  l i en travl hverdag både at styre, træne og udvikle.
Farmen drives af Apostolsk Kirke i Danmark med det formål at stø  e en præsteskole i 
nærheden.
Løn i forhold  l kvalifi ka  oner, erfaring og zambianske levevilkår.
Skri  lig ansøgning fremsendes senest 10. juni 2017  l: me@apostolic.dk
Evt. spørgsmål kan re  es  l  dligere ledere af farmen Viggo Hedelund Jensen, 
tlf. 22 32 98 67 og Brian Sandfeld, tlf. 21 73 59 55.

Svar på annoncer med billet-mærke sendes til:
Udfordringen, Jernbanegade 1

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

Personlige

Venner/veninder søges 
Single kristen kvinde i 40’erne søger andre kristne single 
venner/veninder fra nær og fjern. Jeg bor selv i Midtjylland.

Billet mk. 20-01

Erhverv

Debat

Henrik Rasmussen fra Ama’r 
Lyd har som reaktion på lede-
ren i sidste uge om lyden på 
AWAKE givet en række gode 
råd til, hvordan vi skaber en 
god dialog - og en bedre lyd. 

Jeg var der ikke selv, så jeg kan 
ikke udtale mig vedr. dette arran-
gement, men kun som lydmand 
til mange kristne arrangementer 
i mange kirkelige sammenhænge 
gennem 35 år. 

Jeg er ikke enig med dig i, 
hvornår lyden er høj, da dårlig 
lyd nemt kan være ubehagelig 
og skærende ved 70 dB. God lyd 
har ikke kun noget med styrke 
at gøre. Der er så mange andre 
ting, der kan gå galt. Det kræver 
meget mere end teknisk interesse 
og noget skæld-ud at blive en god 
lydmand.

Du har ret i, at ved mange af 
vores lovsangs-gudstjenester er 
det muligt at forbedre lyden væ-
sentlig, set med mine øjne.

Hvordan gør vi så det?
1. Dialog, tror jeg er vejen frem. 

Alle lydfolk har fået en skide-
balle af en ophidset person 
efter en koncert. Det har nok 
fået mange til at stoppe med 
lyd-gerningen. Start til næste 
generalforsamling med et 
punkt vedr. lyd, så forventnin-
gerne kan afstemmes. Find 
ud af, hvad vi i menigheden 
ønsker os. 

2. Husk at rose teknikerne for det 
store arbejde. Min erfaring si-
ger mig, at når man ikke hører 
noget, er det fi n lyd. Her kunne 
man tage ja-hatten på i stedet 
og hjælpe teknikken i stedet 
for at tage modet fra dem. 

3. ”Skrue ned”. For hvad, tænker 
jeg tit. Er det forsangeren, der 

er for høj eller er det el-basen? 
Hvis du ikke kan lide forsan-
geren, så sig det, i stedet for 
”skrue ned”.

4. Send teknikkerne på kursus 
for at lære det. Det er mindst 
lige så svært at lave lyd som 
at spille klaver. Alle gode 
pianister har øvet sig meget, 
men lydmanden kan først øve 
sig ved koncerter. 

5. Gør noget ved akustikken. 
Den har ødelagt mange gode 
koncerter.

6. Køb et dyrt anlæg, der er af-
stemt efter opgaven. Et stort 
dyrt anlæg er meget nemmere 
at få til at lyde rigtigt. Stort 
anlæg er ikke lig med høj lyd. 
Når du sparer på budgettet, 
hjælper du ikke på lyden.

7. Lad være med at tro på alt, 
hvad den lokale musikfor-
retning prøver at bilde dig ind. 
De er måske gode til instru-
menter, men har muligvis ikke 
forstand på de behov, der er i 
en kirke. De vil typisk trække 
det ned af hylderne, som de 
allerede har stående, men 
som ikke passer til opgaven.

8. Uddannelse af musikerne er 
også vigtigt. De fl este musi-
kere elsker at høre sig selv 
spille. En hårdtslående trom-
meslager er sjældent sagen.

9. Nogen gange er lyden for høj, 
men det egentlige problem er, 
at man ikke kan lide den måde 
musikken spilles på. Fortæl, 
hvordan du syntes musik/
sang kunne forbedres. Du 
behøver ikke at kunne lide al 
musik, men glæd dig over, at 
der kommer så mange andre, 
der godt kan.

10. Lyd er kompliceret. Ikke 2 lyd-
mænd er enige, om hvordan 
det skal lyde. Vejled teknikeren 

i hvad du syntes, i en god tone, 
og akcepter at I ikke er enige.

11. Til teknikeren: lydstyrken er 
ikke et udtryk for hvor dygtig 
du er. Tilpas lyden efter arran-
gement. Der er forskel på om 
du arbejder med en koncert 
eller skal hjælpe menigheden, 
med at synge lovsang. Du er 
en hjælper til menighedens 
bedste. Jeg har også siddet til 
stævner, hvor jeg ikke kunne 
høre mig selv synge, fordi 
lydmanden ville vise alle, at 
han havde styr på ”det”.

12. Opgiv ikke. Øv dig. Jeg læste 
en gang i et norsk kristent 
musikblad, at lydmænd med 
under 200 jobs erfaring var 
nybegyndere.

13. God lyd er lyd, der ikke høres. 
Lyd, du ikke lægger mærke til 
er der, men hvor din koncen-
tration vil være om budskabet. 

Med venlig hilsen
HENRIK RASMUSSEN

AMA’R LYD

Kære Henrik Rasmussen
Tak for dit professionelle input. 

som er værdifuldt i debatten. 
Jeg respekterer, at I bedst ved, 
hvordan lyden skal tilpasses, så 
den hverken skratter eller buldrer.  
Jeg ved selv lidt om det fra mit 
radio-arbejde i Afrika.

Men for mange af os deltagere 
handler det blot om at få den 
samlede lyd skruet så langt ned, 
at vi igen kan høre os selv. 

For at citere en kendt lovsang:
Jeg vil tilbage til hjertets lovsang. 
Og den handler om dig. 
Handler om dig, Jesus. 
Tilgiv mig det, jeg har gjort den 
til, Gud. For den handler om dig. 
Handler om dig, Jesus.

Venlig hilsen
HENRI NISSEN, UDFORDRINGEN.

Allerførst skal der lyde en stor, 
varm og hjertelig tak til Udfor-
dringens redaktør, for en leder i 
bladet uge 19.

Tak Henri Nissen, at du har 
taget fat om den varme kartoffel, 
angående den forfærdelige ten-
dens i tiden, med det frygtelige 
høje decibel, især på de store 
stævner under lovsangen. Du har 
ganske ret i dine betragtninger. 
Tak for det.

Det er næsten som om man 
tror Gud er døv, så han skal råbes 
op, og tror det behager ham jo 
mere vi kan skrue op.

Sidste år på sommeroase var 
der folk, som tog hjem før tiden, 
da de hverken kunne klare det 
med eller uden ørepropperne, 
som man delte ud. Jeg fi k til og 
med SMS er, om at man ikke kun-
ne koncentrere sig under talen, 
efter den høje larm i lovsangen.

Kære venner, som har ansva-
ret for dette. Hvor længe skal 
dette fortsætte? det er dog bare, 
at skrue ned på knapperne.

Da Elias var på bjerget Horeb, 
og Herren kom forbi, var han 
hverken i stormen, jordskælvet, 
eller ilden, men i den sagte susen.

Det er dog frygteligt, om vi 
larmer sådan, at vi slet ikke hører 
Herren i den stille åndens susen 
og stemme.

Desværre er vi nogle, som har 
fravalgt sommeroase, grundet det 
her omtalte. Til og med så skal 
mere end halvdelen helst foregå 
på engelsk – der er vi slet ikke i 
livet, desværre, kære venner.

Endnu en gang tak til Henri, for 
de seks gode punkter du nævner 
i lederen.

1. Lydstyrken bør naturligvis 
aldrig være skadelig.

2. Lovsang bør forene alle me-

nighedens aldersgrupper.
3. Lovsang bør især være på 

vores eget hjertesprog.
4. Lovsang kan udtrykkes i 

forskellig musikstil.
5. Lovsang bør aldrig være 

optræden – men tilbedelse.
6. Baggrundsmusik bør ikke 

forstyrre forbøn eller gøre det 
svært  at høre taler, mødevært 
eller vidnesbyrd.

Der er desværre ikke så langt 
fra brug til misbrug.

Vi vil ikke snyde vore følelser, 
og stå i vejen for Guds egen kraft 
og ånd.

Husk: Guds Ånd er meget 
følsom – over for støj på linjen.

Bedste hilsen
VERNER B. ANDERSEN

KILDEBAKKEN 6
8600 SILKEBORG.

Tak for ’Lydstyrke eller ånd’

Sådan skaber man en god lyd
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StillingerKristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

Radio 

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)

Mandag 15/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 16/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 17/5
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
Vært: Anders Laugesen. 

Torsdag 18/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 19/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 20/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 21/5
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Nazaret Kirke, 
Københavns stift. 5. s. e. påske
Prædikant: Jens Ole Christensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Debat

Himmelsk far?
Kære Elisabeth Munch. Hvor er 

det godt, at du fremhæver, at vi 
som kristne skal holde os til det, 
Luther mente. Han var en troende 
munk. At Paven på Luthers tid var 
Antikrist er sikkert en af sandhe-
derne. Men den danske folkekirke 
er langt fra det, Luther selv prædi-
kede, og Paven i vor tid er langt fra 
den pave, som Luther gjorde op 
med. Når verden er glad for Pave 
Frans, når man ser ham omfavne 
et muslimsk overhoved, er det 
måske netop, fordi han henvender 
sig til muslimer med Jesu ord: ” Du 
skal elske din næste som dig selv 
”. Massoud Fouroozandeh, som 
kender den muslimske verden og 
ISLAM fra sit eget liv siger: Elsk 
muslimerne, men frygt ISLAM. 
Muslimer flygter fra ISLAMS 
herredømme, når terror er hand-
lemåden, som medfører drab på 
de vantro, (som især er kristne 
og jøder i vores verden). Husk 
troende kristne i denne verden 
er meget andet end protestanter. 

Forhåbentlig vil Danmark i dette 
Reformations-jubilæumsår blive 
klar over, at Jesus mente det, når 
han sagde ”I skal alle være eet”. 

Vi kristne skal bruge vores 
kræfter på at vise, hvem vi selv 
er, således som adskillige folke-

Esajasskolen 
søger to nye lærere                  

Brænder du for at undervise i overbyg-
ningen eller mellemtrinet inden for naturfagene geo., 
bio., fy/ke og NT evt. krydret med idræt og sløjd?
Eller brænder du for at undervise i indskolingen og 
mellemtrinet som da.- og kl.lærer suppleret med fag 
som f.eks. eng., bill. eller hå./design, så er du måske 
en af skolens kommende nye lærere.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj kl. 12.00.
Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centraladministra  on.
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660

 Læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk

Esajasskolen 
søger ny pedel                  

Da vores nuværende pedel- og tekniske 
servicemedarbejder går på pension, søger vi en ny 
medarbejder, som kan  ltræde s  llingen fra august 
2017. S  llingen er en fuld  dss  lling og indebærer pt. 
sløjdundervisning i hhv. 5. og 6. klasse. De  e er fortsat 
et ønske, men andre kombina  oner kan dog tænkes – 
f.eks. kan tanken om en IT-pedelfunk  on eller rengøring 
bringes i spil. Vi ly  er gerne  l, hvad du kan  lbyde.
Ansøgningsfristen er  rsdag den 29. maj kl. 12.00.

Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem hhv. 
Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægel-
se samt Finansministeriet og Lærernes Centraladmini-
stra  on, hvis der indgår undervisning.
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660.

 Læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk

kirkepræster er i gang med, når 
de underviser og døber muslimer, 
der konverterer til kristendommen. 

HANNE HEIDEN 
BEKKASINVÆNGET 8
5560 AARUP

Tak for god avis!
Tak for den gode avis, som jeg 

glæder mig til hver uge.  Iben Tran-
holms klumme og Henri Nissens 
”lederspalte” er altid så aktuelle , 
så vise og modige, og altid sand-
heden tro i kærlighed. I sætter ofte 
ord på det, vi andre går og tænker 
og ikke ved, hvordan vi skal få 
sagt. Det er helt tydeligt, at I har 
fi ngeren på pulsen og samtidig er 
ledt af Helligånden. Så ofte har jeg 
villet skrive og takke.

Men artiklen om ”lydstyrke eller 
ånd” må jeg bare sige så mange 
gange tak for. Endelig blev det 
sagt og dokumenteret. 

Jeg kender så mange over 50, 
der er holdt op med at komme i 
deres kirke, fordi de ikke kan tåle 
lydniveauet, og jeg har selv testet 
det fl ere gange. Det er sundheds-
skadeligt. Jeg tror, at djævelen er 
ude på at stjæle netop lovsangen 
til Gud. 

Selv om jeg så gerne ville have 
været til Awake, så turde jeg ikke 

af frygt for lydniveauet.
Jeg kommer heller ikke til Mari-

ager Sommercamp mere, for der 
er også mega høj musik og mange 
projektører og lysshow, der kører 
rundt i rummet, hvilket også er 
meget generende for os ”særlig 
sensitive”.  

Hvis kirken skal rumme alle, så 
skal alle også kunne holde ud at 
være der. Vi har handicap-døre og 
toiletter, men hvad med os med  
en lydfølsomhed, der gør, at vi kan 
mærke, når det er skadeligt - må vi 
ikke komme i kirke mere? 

Det gi’r da ikke mening at udle-
vere høreværn til gudstjenesterne. 
”Vær stille og kend at jeg er Gud. 

Der er talt om dette de sidste 
12 år, men pludselig indser jeg, at 
det jo ikke er lovsangerne, der er 
noget galt med, men teknikerne, 
der skruer på lyden. 

Jeg kan kun sige amen, amen 
og amen til de 6 punkter, samt at 
lydstyrke og lysshow ikke kan er-
statte Guds Hellige Ånds nærvær. 

Nu må der simpelthen skrues 
ned for lyden, så vi med følsomme 
ører igen kan komme i kirkerne og 
høre Guds Helligeånd . 

Mange kærlige hilsner til jer alle 
på den gode åndsfyldte avis.

ANNELISE JØRGENSEN  
LÆRKEVEJ 4, 
6880 TARM

DR K 
Søndag 14/5
14:00 Gudstjeneste fra 
Nørremarkskirken i Vejle.
Dråber og en mand, der sår, er cen-
trale dele af kirkens udsmykning, 
som sognepræst Henrik Skoven 
tager udgangspunkt i her fjerde 
søndag efter påske. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30. 

16:20 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene. Moses, der delte 
Det Røde Hav, er det største mira-
kel i forbindelse med israelitternes 
udvandring fra Ægypten, men er 
for mange bibelforskere også det 
sværeste at forklare.  Men både den 
bogstavtro kristne, tidligere elitesol-
dat Bob Cornuke og Carl Drews, 
computerspecialist og klimaforsker, 
mener fra hver sit udgangspunkt 
at kunne konkludere, at Biblens 
beskrivelse kan være sand.

Onsdag 17/5
22:10 Biblens gåder - Moses stav
Tysk dokumentar fra 2015.
Moses brugte sin stav til at ned-
kalde de ti plager over Ægypten 
og til at dele Det Røde Hav. Den 
historiske detektiv Graham Philips 
mener nu at have sporet staven 
fra den antikke by Petra i det 
nuværende Jordan, til den efter 
en voldsom og dramatisk historie 
endte i hjertet af England. Sendes 
også søndag 14/5 kl. 16.25. 

Fredag 19/5
22:30 Dietrich Bonhoeffer - 
præst og modstandsmand. Tysk 
historisk drama fra 1999. Historien 
om Dietrich Bonhoeffer, den tyske 
præst og teolog, der under 2. Ver-
denskrig besluttede sig for aktivt at 
modsætte sig Hitler og nazisterne. 
Også hvis denne overbevisning 
skulle koste ham livet.

Lørdag 20/5
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Op til Guds hus vi gå”, der 
handler om, hvad det er, vi søger, 
når vi går i kirke. Sct. Pauls Cantori 
synger salmen fra Vor Frue Kirke i 
Århus 5. søndag efter påske.

Søndag 21/5
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Stine Tougaard 
er liturg og prædikant femte søndag 
efter påske, hvor Jesus i evangeliet 
taler om tiden efter sin himmelfart.
I Mariager kirke er det skik, at me-
nigheden står op under salmesan-
gen, der ledes af organist Mikael 
Ustrup og Klosterkoret. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

TV2
Tirsdag 16/5
20:00 STØRST 
Peter Ingemann besøger hospitals-
skibet Africa Mercy.

NAT GEO People
Mandag 15/5
21:00 Hospitaltsskibet (8:8)
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Følg patienterne 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 gen-
udsendes 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

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sen-
des også på www.lifestyletv.dk

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.

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

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

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 13, 
sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Følg Mercy Ships arbejde i programmet ”STØRST”, når Peter Inge-
mann besøger hospitalsskibet Africa Mercy. Sendes på TV2 tirsdag d. 
16. maj kl. 20 og søndag d. 21. maj kl. 15. Foto: Heartland / TV2  
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Musik
TJEK

Rolig nu! Jeg laver bare sjov... Der fi ndes ikke noget 
super hemmeligt kodeord!

K
unstner: B

jéar  -  Titel: B
jéar  -  G

enre: A
lternativ/Folk  -  D

ow
nload

: itunes.dk - P
ris: 69 kr.

Nej, jeg er heller ikke helt sikker på, hvordan man skal 
udtale Bjéar. Det eneste jeg er sikker på, er de har lavet 
et debutalbum af en kvalitet, som man sjældent hører.

 
Australien er landet, hvor bandet Bjéar kommer fra, men 

det kan man ikke umiddelbart høre igennem forsanger Bear 
McKee’s baryton. Ifølge bandets Bandcamp er de en fl ok 
venner, som i starten primært var inspireret af islandske folke-
fortællinger, af alle ting. Det har nu udviklet sig til deres første 
hele debutalbum, som tager inspiration fra mange forskellige 
kilder, alt fra smukke landskaber til Gud selv.

 
Den første sang på albummet er ’Sierra’, og hvilken start! 

Her viser bandet straks tydeligt deres musikalske inspirationer. 
Hvis du ligesom jeg har en svaghed for bands som Bon Iver 
og The National, vil du straks føle dig hjemme. Der bliver både 
brugt strenge, trompeter og keyboard, når Bjéar tager dig på 
auditive rejser, og du vil ikke have lyst til at stoppe med at 
lytte, før det tager sin naturlige slutning.

Jeg var lidt bange for, at jeg ville komme til at lyde som 
bandets fastansatte hypemand, da jeg satte mig til at skrive 
denne anmeldelse. Men når jeg lytter til stort set hvert eneste 
track på dette album, lige fra det mere upbeat nummer ’Wa-
shington’, til den utroligt dybfølte erklæring af tro ’Tuolumne’, 
som afslutter albummet, så kan jeg ikke lade være med at 
være begejstret over, at der stadig kan fi ndes noget af denne 
kvalitet med en kristen baggrund.

Jeg vil varmt anbefale, hvis dette lyder bare lidt interessant 
for dig, at du giver dette album et lyt, og så måske støtter 
bandet, hvis det skulle falde i din smag. Vi må virkelig tage 
vare på bands af denne kvalitet, det er sjældent, vi får dem.

Joey Jensen

Kaptiverende og 
smukke lydlandskaber

Konfirmationsordet er oftest 
et vers fra Bibelen, som kon-
firmanden kan tage med sig 
videre. Og nogle bibelvers er 
tydeligvis favorittter, skriver 
www.folkekirken.dk

Den egentlige konfirmation 
foregår oppe ved alteret, hvor  
konfi rmanden knæler. Præsten 
siger konfirmandens navn, og 
mange steder vil familien rejse 
sig, når navnet bliver nævnt.

Derefter er der to muligheder 
ifølge ritualet. Den ene mulighed 
er, at præsten spørger, hvorpå 
konfirmanden bekræfter tros-
bekendelsen ved at svare ja til 
de enkelte led og derefter bliver 
velsignet. Den anden mulighed 
kræver ikke svar af konfi rmanden, 
som bare modtager velsignelsen 
ved, at præsten lægger hånden 
på konfi rmandens hoved. 

Men i begge tilfælde slutter 
præsten ofte med at læse et 
bibelvers, som er konfi rmandens 
eget konfi rmationsord.

Tro, håb og Gud 
De mest populære konfi rma-

tionsord handler dels om troens 
indhold, dels om troens liv og 
forholdet til andre.

I denne kategori falder konfi r-
mandord som:

”De, der håber på Herren, får 

nye kræfter, de får vinger som 
ørne. ”(Es, 40, 31); 

”Jeg er verdens lys. Den, der 
følger mig, skal aldrig vandre 
i mørket, men have livets lys.” 
(Joh, 8, 12);

”Frygt ikke, tro kun!” (Mark, 5, 
36)  og ”Jeg er vejen og sandhe-
den og livet.” (Joh, 14, 6)

Fred, fattigdom og valg
Mange unge er optaget af ver-

dens problemer, og det afspejles 
i deres valg af ord som:

”Salige er de, som stifter fred, 
for de skal kaldes Guds børn.” 
(Matt, 5, 9);

”Lad dig ikke overvinde af det 
onde, men overvind det onde med 
det gode.” (Rom, 12, 21);

”Gå hen og sælg alt, hvad du 
har, og giv det til de fattige.” (Mark, 
10, 21) og ”Den af jer, der er uden 
synd, skal kaste den første sten.” 
(Joh, 8, 7) 

 
Kærlighed og venskab

Ord om Guds kærlighed og 
kærligheden til andre mennesker 
hitter også blandt konfirman-
derne, fx i ord som:

”Herren din Gud går selv med 
dig, han lader dig ikke i stikken og 
svigter dig ikke. ”(5 Mos, 31, 6);

”Du skal elske din næste som 
dig selv. ”(Matt, 22, 39);

”Som I vil, at mennesker skal 
gøre mod jer, sådan skal I gøre 
mod dem.”  (Luk, 6, 31) og ordene 
fra ”Den lille Bibel”:

”For således elskede Gud ver-
den, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt 
liv.” (Joh, 3, 16) 

Også ordene fra kærlighedska-
pitlet i 1 Korinterbrev er populære:

”Kærligheden er tålmodig, 
kærligheden er mild, den mis-
under ikke, kærligheden praler 
ikke, bilder sig ikke noget ind (...) 
Den tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt.” (1 Kor, 13, 4 og 7); 

”Endnu ser vi i et spejl, i en 
gåde, men da skal vi se ansigt til 
ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, 
men da skal jeg kende fuldt ud, 
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.” 
(1 Kor, 13, 12) og ”Så bliver da tro, 
håb, kærlighed, disse tre. Men 
størst af dem er kærligheden.” (1 
Kor, 13, 13)

Ifølge Kirkeministeriet blev 
45.372 unge eller 68 procent af 
alle danske unge i 7.-8. klasse 
konfi rmeret i folkekirken i 2016. 
På hjemmesiden kan man også 
se, hvordan antallet fordeler sig i 
forhold til de enkelte stifter.

Bodil

Konfi rmander vælger ord 
om tro, fred og kærlighed
Nogle præster vælger et bibelord til den enkelte konfi rmand. Andre steder vælger de unge selv.

Bibelord om Jesus, næstekærlighed og venskab er vigtige for 
danske konfi rmander.

Kildevæld Fodbold Camp vil 
igen i år være et positivt alter-
nativ til andre fodboldskoler, 
når de i uge 26 tilbyder en hel 
uges træning, eget fodbold-
sæt og fuld forplejning på en 
efterskole. 

På Kildevæld Fodboldcamp vil 
der være seriøs og afvekslende 
træning med fi re træningspas om 
dagen. Træningen bliver ledet af 
engagerede trænere og frivillige, 
som brænder for at arbejde med 
teenagere og fodbold. 

Campen har en hyggelig og 
afslappet lejrstemning, og det er 
let at komme ind i fællesskabet. 

Udover fodbold har campen 
andre spændende aktiviteter i 
løbet af ugen, fx fodboldgolf, resti-
tution i svømmehal med damp- og 
boblebad og fodboldgalla med 
prisuddeling. 

For både piger og drenge 
Fodboldcampen er for alle 

piger og drenge, som skal gå 
i 7., 8., 9. eller 10. klasse efter 

sommerferien, og der plejer at 
være rift om de 70 pladser, som 

skolen tilbyder. 
Der er ikke noget krav om, at 

deltageren skal spille i klub eller 
have et bestemt fodboldmæssigt 
niveau. Det vigtigste er, at man 
synes, det er sjovt at spille fod-
bold. Træningen vil blive tilpasset 
og opdelt på forskellig vis til hvert 
træningspas. 

En efterskole står bag
Kildevæld Efterskole er en kri-

sten skole, der henvender sig til 
elever, som har deres primære in-
teresse inden for sport og musik.

Som elev kan man dyrke fod-
bold, håndbold, volleyball, fi tness 
m.m., samt dygtiggøre sig inden 
for musik, dans og teater.

Vigtige værdier for skolen er 
tryghed, fællesskab og livsglæde, 
med stærk vægt på at være en 
faglig skole, som klæder eleverne 
på til at klare sig bedst muligt 
videre i livet.

Bodil

Efterskolen Kildevæld holder 
fodboldcamp i sommerferien
For sjette år i træk kan teenagere søge om en af de 70 pladser på fodboldskolen i Kolding.

Efterskolen Kildevæld inviterer til fodboldcamp for 6. år i træk.



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

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Karsten Pultz har skrevet bogen 
”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål: Findes der en 
omfattende teori om den 
menneskelige evolution?

Svar: Der fi ndes, så vidt jeg 
ved, ingen entydig fortolkning 
af de fossile data vedrørende 
menneskets påståede udvikling. 
Mit indtryk er, at der er næsten 
lige så mange fortolkninger, 
som der er evolutionsbiologer 
og palæoantropologer. Det kan 
være svært at få et overblik over 
situationen, fordi fossilerne altid 
er så fragmentariske, at man med 
en god fantasi kan få hvad som 
helst ud af dem. Eksperterne er 
uenige om stort set alle aspekter 
– men er naturligvis enige om, 
at evolution er et faktum, hvilket 
i akademia er betingelsen for at 
kunne udøve kritik af kollegers 
forskning. 

 
Når evolutionseksperterne 

opstiller en evolutionssekvens 
fra den hypotetiske forfader, 
vi angiveligt skulle dele med 
chimpansen, og op til men-
nesket, benytter de sig af det 
trick, at gøre abe-fossiler mere 
menneskelige samtidig med, at 
de gør menneske-fossiler mere 
abe-agtige. På den måde kan 
man lave en plausibel overgang, 
idet man så at sige lukker hullet 
mellem abelignende forfædre 
og mennesker. Engang var 
neandertaleren en formodet 

overgangsform og blev derfor 
fremstillet primitivt med tydelige 
abetræk – senere måtte man 
erkende, at der blot er tale om 
en menneskerace, ligesom vi 
har kaukasere, asiater osv, og 
på museerne er trenden så i dag 
at skildre neandertaleren som 
et ”moderne” menneske. Fos-
silerne skifter hele tiden status, 

men udstillingerne fremstår altid 
som repræsenterende eksakt 
videnskab. 

Disse udviklingssekvenser 
lavet med fantasifuldt konstru-
erede ”mannequiner” er temmelig 
bedrageriske. Jeg mener, at man 
er bevidst manipulerende i for-
søget på at overbevise børn og 

voksne om, at evolutionsteorien 
er sand. Som nævnt i min bog er 
de to afslørede bedrag, nemlig 
Piltdownmanden og Nebraska-
manden, i vor tid blevet erstattet 
af et nyt bedrag, Lucy (Australo-
pithecus Afarensis). Lucy ses som 
en opretgående abe-mannequin 
på museer overalt i verden og 
omtales ofte som ”kvinden”. Det er 
på trods af en videnskabelig artikel 
fra 2000, som fastslår, at Lucy gik 
på knoerne. 

Dette faktum ignoreres, fordi 
man har ”brug” for en opretgående 
abe som overgangsform fra qua-
drupedal til bipedal gang. Ryger 
Lucy ud, er der igen et dumt hul i 
sekvensen. Så selvom det er ren 
og skær manipulation med bevis-
materialet, fastholder naturhistori-

ske museer at fremstille Lucy som 
opretgående.

Der er et engelsk udtryk ”see-
ing is believing,” som vel kan 
oversættes til ”at se er at tro”, 
og jeg kan konstatere, at det er 
det, evolutionsfolkene benytter 
sig af i disse abe-til-menneske-
udstillinger. 

Jeg oplevede for nylig, at gode 
venner, som var blevet overbevist 
om skabelse ved at læse min 
bog, alligevel efter et besøg på 
et naturhistorisk museum mente, 
at der måtte være noget om, at 
mennesket har udviklet sig. Disse 
fi gurer i fuld størrelse er simpelt-
hen så overbevisende, at kritisk 
stillingtagen lammes af denne 
”seeing is believing”-effekt. 

I sådan en situation hjælper 

det desværre ikke, at man rent 
matematisk kan vise, at en ud-
vikling umuligt har kunnet fi nde 
sted. Sandsynlighedsberegninger 
viser, at det vil tage 213 millioner 
år, for at en koordineret dobbelt-
mutation i en primatlinje ledende 
til homo kan opstå ved chance 
alene. Det udelukker simpelthen 
den påståede evolution på 5-7 
millioner år fra den forfader, vi 
skulle dele med chimpansen. At 
fi gurerne er så livagtige, gør det 
svært for kritikere af evolutions-
teorien, også selvom intelligent 
design-folkene har alle gode kort 
på hånden, når det kommer til at 
dokumentere, at en udvikling ikke 
har fundet sted.

Den manglende konsensus 
omkring, hvordan fossilerne skal 
fortolkes, gør det svært at skyde 
evolutionisternes påstande ned, 
fordi målet hele tiden ændrer 
sig, fx hvilke fossiler man regner 
med eller afviser som hørende 
til den pågældende sekvens. I 
TV-udsendelser kan man, som 
et yderligere bidrag til manipu-
lationen, med moderne compu-
tergrafi k lave meget realistiske 
animationer. Tænk på fi lmen Ju-
rassic Park. Når man ser de store 
dinosaurer, bliver man overbevist 
om, at det var sådan, de så ud, 
selvom vi som tilskuere faktisk 
ikke kan vide, hvor meget der er 
fakta, og hvor meget fantasi. 

Spørgsmål: Kan Behemot, 
som vi møder i bl.a. Jobs 
Bog kap. 40,15, evt. være 
en form for dinosaurus eller 
lignende? Det samme gælder 
for Livjatan, som vi kan møde 
i bl.a. Job. 41,4.

Svar: Normalt undviger jeg 
spørgsmål, som er relateret til 
jordens alder, fordi det stadig kun 
er ganske få forskere, som ud fra 
et rent videnskabeligt standpunkt 
forsvarer en ung jord. Der er ikke 
(som med evolution) en orga-
niseret, ikke religiøst motiveret, 
videnskabelig opposition til den 
konservative geologi, og en ung 
jord er derfor indtil videre sværere 
at forsvare. Hele problematikken 
omkring gammel vs. ung jord er 
også et meget omfattende felt, 
som jeg ikke har viden nok til at 

debattere, men her er, hvad jeg 
tør sige om emnet. 

Dinosaurer i Biblen vil være 
ensbetydende med, at de tids-
angivelser, som placerer dem 
millioner af år tilbage, er forkerte. 
Der er derfor to fortolkninger: 
Ungjordskreationister er generelt 
enige om, at dyrene beskrevet i 
Job er dinosaurer, mens gam-
meljordskreationister har bud 
på Behemot som værende fx en 
fl odhest. Ifølge beskrivelsen er 
dens hale som et cedertræ, hvil-
ket passer dårligt med fl odhesten. 
Ingen nulevende dyr passer på 
beskrivelsen. 

Har man ingen problemer med 
en ung jord, ligner dinosaurerne 
Diplodocus eller Apatosaurus 
gode bud på Behemot. Livjatan 
kan ifølge eksperterne være en 
Plesiosaurus.

Det er et faktum, at der fi ndes 
hundredetusinder kunstneriske 

gengivelser af dinosaurer fundet 
især i Nord- og Sydamerika og 

Asien. Det er tegninger, fi gurer 
og brugsgenstande med meget 
udførligt udformede skildringer 
af dyr, som kun kan ses som 
dinosaurer. Skildringerne er så 
vellignende sammenlignet med 
moderne forsknings rekonstruk-
tioner, at der ikke er tvivl om, 
hvilke arter der er tale om. 

Spørgsmålet er, hvordan så 
nøjagtige skildringer kan være 
lavet for et par tusinder år si-
den, når dinosaurerne uddøde 
for mange millioner år siden. 
Hvis ikke der var et fasttømret 
paradigme vedrørende en 4-5 
milliarder år gammel jord, ville et 
fl ertal formodentlig mene, at de 
folk, som lavede tegningerne og 
fi gurerne, naturligvis har set dy-
rene i levende live. Ligesom med 
evolutionsteorien er der i tilfældet 
med dinosaurtegningerne tale 

om, at man tilsidesætter fornuft 
og observation til fordel for at 
fastholde et bestemt paradigme.

Det er også et faktum, at frisk 
og stadig elastisk væv fra en 
T-Rex er fundet af palæontolog 
Mary Schweitzer i Montana i 
2005. I stedet for at man lod rokke 
ved de traditionelle tidsangivelser 
for, hvornår dinosaurerne levede 
og uddøde, valgte man at diske 
op med en række hypoteser 
om, hvordan proteiner, som før 
regnedes for meget hurtigt ned-
brydelige, pludseligt kunne være 
bevaret i 65 millioner år. Man vil 
for alt i verden ikke tage tidsangi-
velserne op til overvejelse, og der 
er derfor ikke umiddelbart udsigt 
til en objektiv dialog om, hvorvidt 
Behemot og Livjatan kunne være 
dinosaurer.

Neandertaleren blev tidligere fremstillet langt primitivere. I dag, som 
det ses på billedet, vises han som 100% menneske.

En udskæring på en tempelmur i Cambodja fra slutningen af 
1100-tallet forestiller en dinosaurus, en stegosaurus for at være 
helt præcis. Spørgsmålet er, hvordan så nøjagtige skildringer kan 
være lavet for tusind år siden, hvis dinosaurerne uddøde for mange 
millioner år siden? 

’Lucy’ var ikke opretgående

En videnskabelig artikel fra 2000 fastslår, at Lucy gik på knoerne. Al-
ligevel vises hun som opretgående på museer overalt i verden. 

Kan de mægtige dyr fra Jobs Bog
være en form for dinosaurer?
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Budskabet var slående enslydende fra Awake-konferencens 
tre talere Blaine Cook, Tom Jones og Heidi Baker. Det var ikke 
det budskab, der fi k fl est klapsalver og begejstrede tilråb, for 
det er i sandhed et budskab, der udfordrer vores menneske-
frygt og komfortable livsstil. Men budskabet var ganske enkelt: 
I har fået alt, I skal bruge i Jesu’ opstandelsesliv, som er i jer, 
så gå nu ud af kirken og gør noget!

 
Blaine Cook talte for eksempel om at leve en fastende livsstil ud 

fra Esajas 58,6-8, hvor Gud siger: ”Nej, den faste, jeg ønsker, er at 
løse ondskabens lænker, (…) at du deler dit brød med den sultne, 
giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og 
ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som 
morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i 
spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig.” 

De store klapsalver lød i salen, når der blev talt om velsignelsen, 
men stilheden kom, når ordene handlede om, at vi skal bringe vores 
tro ud af kirken og handle på den. Men siger skriftstedet ikke, at 
hvis du vil have velsignelsen, må du få din tro ud på gaden, din 
arbejdsplads, dit studie…

”Dette er jeres sæson for at komme ud og gøre noget!”, sagde 
Blaine Cook, og ja, jeg føler det også grænseoverskridende, men 
jeg beder om Guds styrke, mod og visdom og tager så det ene 
skridt ad gangen, som Han leder mig til. For eksempel da jeg for 
nogle dage siden skrev til en ikke-kristen, tidligere kollega, som jeg 
ikke har snakket med i et par år, at Gud elsker hende og ønsker, 
de skal komme tættere på hinanden. Jeg fi k positiv respons, men 
det var da lidt grænseoverskridende. 

At gøre noget koster komfort, tid og penge, og vi kan se mærke-
lige ud i samfundets øjne… og hvad så?! Vi kommer til gengæld til at 
se Guds Rige bryde ud i vores og 
menneskers liv – og det er, hvad 
vi alle skal som kristne. 

AWAKE-opråb til alle danskere: 

- Nu skal du 
ud af kirken

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

I Danmark fejrer vi ligesom i 
USA og en række andre lande 
Mors Dag den 2. søndag i maj. 
Det var da også en amerikansk 
kvinde, der opfandt begrebet.

I 1872 fi k forfatter og kvinde-
retsforkæmper Julia Ward Howe 
(1819-1910) den idé at skabe en 
dag for mødre. Samtidig skulle det 
være en dag for fred. 

Anna Jarvis (1864-1948) 
udbredte kendskabet til dagen 
for at ære sin egen mor, der 
bl.a. arbejdede for at forbedre 
de sanitære forhold og mindske 
børnedødeligheden. 

Anna Jarvis fi k indført, at dagen 

skulle falde den anden søndag i 
maj - og skikken bredte sig hurtigt. 
Dagen har været offi ciel helligdag 
i USA siden 1914.

Kirkedag i England
I Storbritannien kunne børn 

og unge fra 1600-tallet få fri fra 
arbejdspladsen den fjerde søn-
dag i fasten, så de kunne besøge 
deres ”moder-kirke” i området. 
Dagen blev derfor kaldt Mothering 
Sunday og var ofte den eneste 
dag om året, hvor alle i familien 
kunne være sammen. 

I Nordengland og Skotland hed 
dagen Carling Sunday, fordi man 
serverede en speciel slags pan-
dekager (carlings). Nogle steder 
har man dog serveret andre søde 
sager som plumkage med rosiner 
og frugt eller sød hvedegrød kogt 
på sødmælk.

Mothering Sunday i Storbritan-
nien er nu afl øst af en egentlig 
Mors Dag, som dog stadig falder 
den fjerde søndag i fasten. 

En hvid nellike til mor
Anna Jarvis forsøgte at introdu-

cere den hvide nellike som sym-
bol på Mors Dag. Blomsten skulle 
symbolisere dyderne renhed, 
trofasthed, ærbarhed, barmhjer-
tighed, kærlighed og skønhed. 

Senere begyndte folk med 
levende mødre at bære røde nel-
liker, mens folk, hvis mødre var 
døde, bar hvide nelliker.

Det har siden udviklet sig til 
en stor kommerciel succes for 
blomsterhandlerne.

Indført af danske baptister
I 1910 inviterede baptistme-

nigheden i Rønne til den første 

danske ”Moders Dag”, og 400 
mennesker deltog.

I 1929 indførte rigsdagsbetjent 
Christian Svenningsen yderligere 
en tradition med pengeindsamling 
til fordel for krigsenker og mødre, 
der havde mistet en søn. Han 
havde selv været soldat i USA’s 
hær under 1. verdenskrig. Senere 
gik pengene til Mødrehjælpen.

Også porcelænsfabrikken Bing 
og Grøndahl lever højt på skik-
ken med Mors Dag. Siden 1969 
har fabrikken nemlig fremstillet 
særlige særlige mors dag-platter.

Bodil

Tak for Mor, 
børn og fred
Mors Dag har en dyster baggrund i tidligere 
tiders krige og høje børnedødelighed.

skrev en kamp-
salme for USA 
- og ville gøre 
Mors Dag til en 
dag for fred.

Julia Ward Howe

Bukketten til mor behøver ikke komme fra blomsterhandleren...
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