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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,-

Dansker står midt i stor vækkelse i 
Venezuela med 3.000 til møde hver dag

Erling Tychsen har bedt for tusindvis af åndeligt søgende mennesker i det sydamerikanske land. Lige nu er han hjemme for at samle opbakning til kampagnen.

Af Bodil Lanting

Jeg profeterede om vækkelsen  
på en konference for pastorer i 
Venezuela sidste år. De troede 
ikke på det. Men nu sker det, si-
ger evangelist Erling Tychsen.

Danskeren besøgte et kristent 
børnehjem i Venezuela for første 
gang i 1998. 

- Dengang tabte jeg mit hjerte 

til de børn og arbejdet på børne-
hjemmet, fortæller han. 

Den store vækkelse
Mange år senere blev det til et 

gensyn med det sydamerikanske 
land. I første omgang fordi Erling 
Tychsen oplevede, at Gud helt 
konkret kaldte ham til at vende 
tilbage og gav ham løftet om en 
stor vækkelse i landet.

Denne vækkelse har været en 

realitet siden januar i år. I storbyen 
Barquisimeto samarbejder 35 
frikirker om en kampagne, der 
foregår i fl ere timer hver aften. 

Hver aften kommer der 3.000-
6.000 til møderne, hvor de oplever 
både frelse og helbredelser. Og 
om eftermiddagen holder kirkerne 
møder for børnene.

Hjerteskærende nød
Venezuela er præget af bor-

gerkrig, fattigdom, vareknaphed 
og vold. Fængslerne er overfyldte 
af mennesker i alle aldre, og fan-
gerne lever - og dør - under de 
forfærdeligste forhold. 

Selv små børn kan komme i 
fængsel, for myndighederne har 
ikke andre steder at anbringe 
børn af indsatte og misbrugere.

Gadebørn og andre, der fx. 
stjæler mad for at overleve, hav-
ner også i børnefængslerne, hvor 

de vokser op uden mad, kærlig-
hed, lægehjælp og skolegang.

Fra fængsel til børnehjem
Erling Tychsen har fået en 

helt enestående mulighed for at 
hjælpe børnene. Han har nem-
lig tilladelse til at tage børn fra 
fængslerne for at lade dem bo på 
børnehjemmet. Her får de alt det, 
de før har manglet af mad, tøj, 
omsorg, skolegang, lægehjælp 

og tryghed.
- Når jeg rejser til Venezuela 

igen i juni, skal jeg arbejde for 
at gøre børnehjemmet selvfor-
synende. De skal lære at dyrke 
deres egne grønsager og holde 
høns, forklarer Erling Tychsen.

Læs mere om vækkelsen, 
fængslerne og børnehjemmet 
side 11.

- I løbet af de sidste 120 dage har de 35 kirker fået 70 nye medlemmer i gennemsnit hver uge, siger Erling Tychsen fra Roskilde Frikirke.
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Karin Jensen fra Lind er ny 
leder af KFUMs Soldaterhjem 
i Borris. Hun tiltræder 1. juni, 
hvor hun glæder sig til at skabe 
hjemlige rammer for soldaterne 
i skydelejren. 

 - Jeg vil gerne arbejde i en 
værdibaseret organisation, for-
tæller Karin Jensen, der i 23 år 
har arbejdet på Blå Kors’ varme-
stue i Herning. ”Der kan jeg have 
hele mig med”, forklarer Karin.

Den kommende leder af sol-
daterhjemmet i Borris er 50 år, 
single og formand for den lokale 
Indre Mission i Lind, hvor hun 
bliver boende. Desuden sidder 
hun i bestyrelsen for landsorga-
nisationen KRIS, ligesom hun er 
engageret i Rind Sogns Mellem-
kirkelige arbejde og byens lokale 
genbrugsbutik. 

- Ligeværdighed og respekt 
er helt grundlæggende for mig. I 
Blå Kors’ varmestue har jeg mødt 
mange forskellige mennesker. 

Deres baggrund og kulturer er 
forskellige, men det gør noget ved 
mig, når andre sættes i bås. Jeg 
tror på det gode i mennesker, og 
jeg har oplevet, at ens egen hold-
ning til andre afspejles i mødet 
med et andet menneske, siger 
Karin Jensen. 

Skydelejrens nabo
Karin vil fremover få masser 

af muligheder for at møde andre 
mennesker på Borris hede, hvor 
der kommer mange forskellige 
soldater til skydelejren. 

Opgaven som soldaterhjemsle-
der bliver at lave mad og forsyne 
soldaterne med mad og drikke, 
som de både kan købe på KFUMs 
Soldaterhjem i lejren eller ved 
soldaterhjemmets kantinevogn. 
Den kører ofte to-tre ture dagligt 
for at komme rundt i terrænet, 
hvor der er soldater. 

Ud over Karin er der en fuld-
tidsansat assistent samt studen-
termedhjælpere, som Karin bliver 

leder for, og som kan hjælpe med 
opgaverne. 

Gode minder fra Værløse
Sidst i 80’erne arbejdede Karin 

et år på KFUMs Soldaterhjem i 
Værløse, og oplevelserne dette 
år har gjort indtryk på den kom-
mende soldaterhjemsleder. 

- Jeg kan huske Bodil og Chri-
stian (Nielsen, red.), der var 
meget engagerede som solda-
terhjemsledere. De skabte et 
hjem og inddrog os helt unge 
mennesker. 

Soldaterne værdsatte det rigtig 
meget, og det tætte samarbejde 
med Flyvestation Værløse var 
noget helt særligt, som smittede 
positivt af på soldaternes brug 
af KFUMs Soldaterhjem, husker 
Karin. ”Jeg kan også huske, 
at jeg for første gang tænkte, 
at selv rengøringsopgaven var 
meningsfuld, for jeg mødte jo de 
mennesker, der fi k glæde af det 
nyvaskede gulv.” 

 Alle skal føle sig hjemme
I Borrislejren håber Karin, 

at hver enkelt af soldaterne vil 
opleve, at alle er velkomne på 
KFUMs Soldaterhjem. De må 
gerne tænke, at her er ligesom 
derhjemme og kunne genkende 
soldaterhjemskonceptet fra den 
kaserne, hvor de hører til. 

Forudsætningerne for at skabe 
soldaterhjem er lidt anderledes i 
Borrislejren end andre steder. Her 
vil der nemlig være nye soldater 
hver uge, men Karin har gjort sig 
fl ere overvejelser om, hvordan 
KFUMs Soldaterhjem kan ad-
skille sig fra et cafeteria. 

- Der skal prøves lidt forskelligt 
af som for eksempel ad hoc ar-
rangementer, siger Karin. Før hun 
kommer i gang i Borris, skal hun 
derfor i praktik på KFUMs Solda-
terhjem i Oksbøl for at lære tips 
og tricks i soldaterhjemsarbejdet.

Bodil 

Karin skal lede KFUMs
Soldaterhjem i Borris
Den nye soldaterhjemsleder har bl.a. erfaringer fra Blå Kors varmestue.

Foreningen Agape ansætter pr. 1. juni 
psykolog Elli Kappelgaard til at arbejde 
med terapi og foredrag. Samtidig starter 
psykolog Aida Hougaard Andersen sit 
ph.d.-projekt på Syddansk Universitet, 
men vil fortsat være tilknyttet Agape for 
at integrere den nye viden i arbejdet.

Elli Kappelgaard (f. 1983) er uddannet 
Cand.Psych. fra Københavns Universitet 
i 2013. Hun har en bred erfaring med 
almen psykologisk praksis bl.a. indenfor 
stressbehandling, kriser, sorg, angst og 
depression. Elli har både arbejdet med unge og voksne. Hun har 
desuden arbejdet med fl ygtninge og undervist som ekstern lektor 
på Syddansk Universitet. 

Hun brænder for det religionspsykologiske felt og for krydsfeltet 
mellem teologi, samfund og psykologi. 

Elli har et bredt kendskab til det kirkelige landskab og solid 
formidlingserfaring. Privat bor hun i København og er engageret 
i Apostelkirken på Vesterbro. Hun er glad for at rejse, for litteratur 
og har udgivet en digtsamling.

Bodil

Nyansat psykolog skal arbejde 
med terapi og foredrag i Agape

Karsten Bach får den første SommerOase i Horsens med, før han fratræder i efteråret.

IKEA-ansatte skal være LMs
missionærer i Cambodja
Monica og Simon Kronborg 
fra Odense rejser i 2018 ud 
for at hjælpe socialt udstødte 
i Cambodja som missionærer 
for Luthersk Mission.

Designteknolog Monica (33) 
stammer fra Bornholm og teo-
logistuderende Simon (34) fra 
Vestjylland. De bor i Odense, 
hvor de begge arbejder i IKEA. 
Sammen har de sønnen Alfred på 
9 måneder. Simon har de sidste 
par år ved siden af sit arbejde læst 
nogle enkeltfag i teologi som fjern-
student ved Dansk Bibel-Institut i 
København.

I Cambodja skal de være en del af et omfattende arbejde med 
bibelundervisning af menigheder og hjælp til socialt udstødte. 

For fem år siden var parret udsendt et år til landet som volontører 
for Luthersk Mission og har lige siden drømt om at vende tilbage 
og være en del af missionsarbejdet der.

I januar 2018 skal de på et 10-ugers forberedelseskursus i 
England og herefter starte kultur- og sprogstudier i Phnom Penh.

Familien skal bo i Siem Reap, som ligger i den nordlige del af 
landet. 

Bodil

Niels Hankelbjerg Mortensen 
afløser Tonny Dall Sørensen 
som ny landsleder i Indre 
Missions Ungdom (IMU) fra 1. 
september.

Niels Hankelbjerg Mortensen 
er 37 år, gift med Lene og far 
til Karoline på næsten 10 år og 
Sebastian på 8 år. 

Familien bor i Holstebro, hvor 
Niels de seneste otte år har 
arbejdet som kateket ved Nør-
relandskirken, skriver Indre Mis-
sions Tidende.  

Kirkelig underviser 
med tid til andre

Stillingsbetegnelsen ”kateket” 
betegner en kirkelig underviser. 

Niels’ nuværende arbejde består 
i at undervise og lave arrange-
menter for børn, unge og voksne 

i kirken. Fra efteråret får han nye 
men til dels sammenlignelige 
opgaver som ungdomskonsulent 
i Indre Mission.  

Niels er uddannet diakon ved 
Diakonhøjskolen i Aarhus i 2003. 

Derefter arbejdede han ved Blå 
Kors og var sognemedhjælper 
ved Fredens Kirke i Herning. 
Her mødte han mennesker, som 
levede et helt andet liv, end det 
han selv kendte fra barndommen 
i præstegården i Aulum. 

- Jeg lærte, hvor vigtigt det er 
at bruge tid sammen med men-
nesker for at forstå dem, forklarer 
Niels. ”Vi skal ikke kun prædike, 
men engagere os og bruge tid på 
at lære hinanden at kende.” 

Unge skal møde Jesus
Om vigtigheden af arbejdet i 

IMU siger den nye landsleder:
- Der er alle mulige fællesska-

ber for unge i dag, og her skiller 
IMU sig ud. Jeg ved, hvad det har 
betydet for mig, men også hvad 
det betyder for mange unge i dag. 
Mennesker skal møde Jesus som 
deres frelser, og IMU skal være 
kreativ og kvalifi ceret i en tid med 
mange tilbud. Det vil jeg gerne ar-
bejde for, siger Niels Hankelbjerg 
Mortensen. 

Familien bliver boende i Hol-
stebro indtil videre, selv om Niels  
får kontorplads på Indre Missions 
Hus i Fredericia.

Bodil

Niels skal lede Indre Missions Ungdom
Den nye landsleder er diakon og arbejder som kateket i Nørrelandskirken i Holstebro.

Niels Hankelbjerg Mortensen

Elli Kappelgaard

Dansk biskop i Det Lutherske 
Verdensforbunds øverste råd
Viborg Stifts biskop, Henrik Stubkjær, er den 14. maj blevet 
valgt ind i Det Lutherske Verdensforbunds øverste råd i forbin-
delse med de lutherske kirkers generalforsamling i Namibia.

Dermed skal den danske biskop de næste seks år være med til 
at sætte kursen for verdens omkring 74 millioner lutherske kristne.

Henrik Stubkjær håber gennem arbejdet i rådet at få indfl ydelse 
på organisationens humanitære afdeling, hvilket ligger godt i tråd 
med hans fortid som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, 
skriver DR. dk. Blandt de humanitære opgaver er arbejdet for at 
sikre menneskerettighederne, fjernelse af landminer og hjælp til 
fl ygtninge i verdens største fl ygtningelejre.

Det Lutherske Verdensforbund arbejder inden for tre hoved-
områder, henholdsvis Humanitær bistand, Mission og Udvikling 
samt Teologi.

Den nyvalgte præsident i LVF er den nigerianske ærkebiskop 
Musa Panti Filibus, som afl øser den palæstinensiske ærkebiskop 
Munib A. Younan. Den lutherske kirke i Nigeria blev grundlagt af 
danske missionærer i 1913.

Der er fortsat forbindelse mellem Danmark og den nigerianske 
kirke, som i dag er en af de kristne kirker, der forfølges af terror-
gruppen Boko Haram, skriver Folkekirken.dk

Bodil

Karsten Bach har opsagt sin 
stilling som generalsekretær 
for DanskOase og Børne- og 
UngdomsOase til fratrædelse 
30. september 2017 efter fem 
år i tjenesten.

I et brev til DanskOase og BUO 
takker Karsten Bach for samar-
bejdet og de mange mennesker, 
der udgør bevægelsens bagland 
og netværk.

Han udtrykker også sin for-
undring over, at han fi k lov til at 
blive brugt og bidrage til arbejdet i 

Guds rige i denne sammenhæng.
Men helt fra starten har det 

stået klart for ham, at han kun 
skulle være generalsekretær i en 
begrænset periode.

Tilbage til virksomheden
”Gennem den seneste tid er 

jeg blevet bevidst om, at tiden til 
at give plads for en anden person 
på posten er ved at være inde, 
og derfor er jeg under bøn og 
vejledning kommet frem til, at det 
nu er tid til at sige op.

Jeg vil vende tilbage til min 

virksomhed og fokusere på at vi-
dereudvikle den, og jeg vil fortsat 
være en aktiv del af netværket i 
vores bevægelse.

Jeg ønsker Guds velsignelse 
over DanskOase og BUO og 
vores vigtige mission; at vi som 
Evangelisk Luthersk Karismatisk 
bevægelse leder fl ere mennesker 
til personlig tro på Jesus. 

Jeg glæder mig til at være sam-
men med jer på SommerOase i 
Horsens,” slutter Karsten Bach. 

DanskOases generalsekretær stopper

Karsten Bach vender tilbage 
til sin konsulentvirksomhed fra 
oktober.

Monica og Simon Kronborg 
med lille Alfred skal rejse til 
Cambodja næste år.
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Af Henri Nissen

– Jeg kom ud i livet som al-
koholiker, (og tror også at jeg 
er født alkoholiker) men som 
26-årig fi k jeg lagt mit liv om, 
fortæller Terji Jacobsen. 

Jeg kom ud af det gamle job 
i et byggemarked. Vi fl yttede til 
Danmark pga. en ny uddannelse 
til helikopterpilot. 

Efter endt uddannelse fl yttede 
vi tilbage til Færøerne, hvor jeg 
var så heldig at få arbejde i det 
Færøeske flyselskab Atlantic 
Airways. Vi byggede hus, fi k 2 
børn til, og alt det der. 

Jeg kæmpede mig ud af alko-
holen og i 15 år var jeg helt fri. 
Men for fi re år siden skete der 
noget i mit liv, så jeg igen faldt 
tilbage til at bruge spiritus. Det 
er uheldigvis den metode, en 
alkoholiker bruger til at stoppe 
lidelsen, fortæller Terji Jacobsen. 

Flyttede til Qatar
– Vi var fl yttet ned til Qatar med 

håb om at alt ville blive bedre. 
Men det viste det sig hurtigt, 
at geografi sk fl ugt var til ingen 
verdens nytte – alkoholen havde 
fået fat i mig igen. Dagligdagen og 
livet blev til et levende helvede på 
jorden, men når jeg drak spiritus 
fi k jeg en utrolig følelse af frihed. 
Pludselig kunne jeg mærke mig 
selv igen. Jeg kunne slappe af, 
og jeg følte, at jeg hørte til. Men 
det var kun et lille øjeblik, så kom 
rædslen igen. Og jeg kunne ikke 
komme ud af det. Det har været 
et mareridt i fi re år.

Tilbage igen
– Efter to år i Qatar fl ytte vi 

tilbage til Færøerne i forbindelse 
med. at jeg fi k tilbudt et arbejde 
i Danmark, hvor jeg arbejdede 
14/14 - dvs. 14 dage på arbejde, 
og derefter 14 dage derhjemme. 

Jeg kunne fortsætte med at 

arbejde, for jeg drak kun i fritiden. 
Men efter at være sygemeldt tre 
gange og havde fået al den hjælp 
man kan drømme om fra min chef 
og mange dejlige mennesker, 
sagde jeg mit arbejde op. Livet 
var blevet umuligt at håndtere, 
smerten var ikke til at holde ud 
længere. Jeg var fuldstændig 
fastlåst i min alkoholisme, jeg 
kunne bare ikke få fat i livet igen. 
Min tankegang var blevet ube-
hagelig og destruktiv, og det at 
bruge alkohol var blot en måde at 
overleve på og at håndtere livet. 

Intet hjalp længere
– Prøvede du at gå til psy-

kolog? 
– I forbindelse med behandlin-

ger har jeg prøvet alt. Psykolog, 
psykgoterapeut, teolog... Men 
alt det, der førhen havde hjulpet, 
hjalp ikke længere. Jeg havde 
kurs direkte mod  afgrunden.

Jeg kom så langt ud, at jeg 

blev klar over, at det eneste, der 
kunne hjælpe mig, det var Gud. 
Jeg håbede bare at han også 
kunne høre min bøn. 

– Men var du troende? 
– Ja, det var jeg faktisk, for den-

gang, hvor drikketrangen første 
gang blev taget fra mig, gik jeg 
på et 12-trins kursus i Anonyme 
Alkoholikere. Og jeg var meget 
aktiv i mange år. Men dybest set 
handler det jo om at fi nde Gud, 
og jeg følte mig slet ikke god nok. 

Tomrum trods succes
– Hvad var det for et tomrum, 

du følte i dit liv? 
– Hvis andre kigger på mit liv, 

vil de sige, at det har været en 

stor succes. Jeg har to uddan-
nelser. Jeg har arbejdet meget 
og haft en rigtig god og stabil løn. 
Vi har et dejligt stort hus, og så 
har jeg en super dejlig kone og 
fi re dejlige børn, syv børnebørn.

Så rammerne har været fan-
tastiske. Men hele mit liv har jeg 
manglet noget. Hele mit liv har jeg 
gået og troet, at jeg ikke var god 
nok. Jeg har altid følt mig udenfor. 
Alene. Mislykket.  

– Hvad er det kommet af? Har 
du haft en dårlig barndom? 

– Nej, jeg har haft en fantastisk 
barndom. Gode, solide forældre 
med gode uddannelser super fl ot 
hjem…..så alle rammer var gode. 
De sidste to år begyndte vi igen 
at komme til kristne møder. Men 
jeg følte mig ikke god nok, og 
jeg kunne ikke klappe og være 
glad. Og når præsten kom hen til 
mig, begyndte jeg at svede, for 
jeg følte ikke, jeg hørte til. Men 
den 18. marts skete der noget 
vidunderligt; jeg blev frelst.

Møde med Berntsen
– Jeg fi k at vide af en præst, 

at Hans Berntsen skulle komme 
til Færøerne.

Jeg spurgte min kone, om vi 
ikke skulle tage til et af hans mø-
der. Det var en times kørsel borte. 

Jeg ville gerne sidde forrest, 
for jeg var meget spændt og følte, 
at jeg kun havde en mulighed 
tilbage. Jeg havde sådan en trang 
til at fylde mit tomrum op, og jeg 
vidste, at hvis denne her sidste 
mulighed for hjælp ikke lykkedes 
ville det ende med et elendigt liv 
og døden til sidst.

Vi kom til at sidde tredje-for-
rest, og da Berntsen kaldte til for-
bøn, rejste jeg mig straks og tog 
min kone i hånden. Hun var ikke 
så villig til at følge med, men hun 
gik med mig frem. Vi kom straks 
til, men Berntsen ville gerne bede 
for min kone først, fordi han kunne 
se, at hun havde smerter.

Miraklet skete
– Jeg ville så gerne tro, at der 

kunne ske noget. Da han så tog 
mine kones ben, og vi kunne 
se, at der var 5-6 cm forskel, og 
jeg kunne stå og se, at de blev 
lige lange, så begyndte vi alle 
at græde... 

Det tog ganske kort tid. Og han 
bad hende rejse sig og begynde 

at gå omkring, og så bad han mig 
om at sætte mig ned og fortælle, 
hvad han skulle bede om.

Jeg sagde: Bed om, at Gud vil 
tage min trang til alkohol væk, så 
jeg kan få et godt liv igen.

Han bad ganske kort, og der 
skete åbenbart ikke noget mærk-
bart, men to måneder efter kan 
jeg sige, at siden dén aften har 
jeg ikke en eneste dag  haft trang 
til at drikke. Ikke en eneste dag!

Forløsende gråd i en uge
– Vi kørte hjem igen efter mø-

det den lørdag. Søndag morgen 
gik vi i kirke. Og om aftenen 
var vi med til et bedemøde i et 
privat hjem, hvor vi var 28 med 
fra kirken. 

Det var første gang, jeg prø-
vede det. Og de bad også for os 
begge. Vi sad i hver sin stol, og 
der fi k jeg en vidunderlig følelse, 
den kan ikke beskrives, den skal 
opleves. Jeg begyndte at græde. 
Ikke hulken, men bare at tårene 
stille begyndte at løbe. Og det 
fortsatte de med en hel uge...! 

Det var sådan en forløsning fra 
den smerte, jeg havde haft. Jeg 
mærkede, at jeg lige pludselig 
var kommet ud i en helt anden 

verden, som åbnede sig for mig.

Glem fortiden!
Jeg satte mig stille i sofaen 

igen med lukkede øjne og fik 
pludselig en seddel stukket i 
hånden fra en af dem, som havde 
bedt for mig. Der var en engel 
på forsiden og på bagsiden var 
skrevet en lille note: ”Du kan læse 
Esajas kap. 43 vers 18-19.”

Det gjorde jeg med det samme.
Herren siger: »Glem bare 

fortiden og lad være med kun 
at tænke på, hvad der skete 
dengang. 19For nu vil jeg gøre 
noget helt nyt! Det spirer frem 
allerede. Ser I det ikke? Nu baner 
jeg en vej gennem ørkenen og 
lader vandstrømme bryde frem i 
ødemarken. 

Jeg følte det, som om Helligån-
den havde omfavnet mig. Jeg tror, 
at ud af alt der skete, var det lige 
netop dette, som fi k tårerne til at 
løbe i en hel uge.

Bekendelse i radioen
– En dag, da jeg lige var kom-

met tilbage til Thorshavn med 
skibet fra Suderø, hvor jeg havde 
været og besøgt en meget god og 
kristen ven, sad jeg i bilen udenfor 
min mor og fars hus. Lige før kom 
jeg til at skifte over på den kristne 
radio LINDIN

Så hørte jeg at Jenis, der var 
vært, sagde i den kristne radio 
Lindin: Jeg mangler én i studiet. 
Jeg håber bare, at en eller anden 
ringer ind, så vi kan få en snak. 
Jeg skrev en sms til Jenis:

Jeg vil gerne komme. Jeg ved 
ikke hvorfor, men jeg var bare så 
fyldt af Helligånden, helt sikkert 
fordi jeg lige var kommet tilbage 
fra min gode ven på Suderø.

Jenis bad mig om at komme i 
studiet, og så sad jeg pludselig 
der. I halvanden time fortalte jeg 
i en direkte udsendelse fra mit 
liv. For første gang i 25 år med 
alkoholisme åbnede jeg mig for 

hele Færøerne. Oj, det var en god 
følelse. Bare ud med det. For det 
er mig. For nu, hvor jeg har sagt 
ja til Gud, er det okay at være mig. 

– Men Joan vidste ikke, at du 
var i radioen. Hvordan oplevede 
du det Joan? 

– Jeg havde jo slet ikke set 
ham, men så pludselig får jeg en 
sms: Lyt til radioen. Og jeg tænkte 
bare: Nej, det kan du ikke være 
bekendt. Det bliver pinligt, det her. 
Jeg lånte en bil fra familien, men 
bilradioen var ikke så god, så det 
var svært at høre. Der var endnu 
ikke gået en uge, og det hele gik 
bare så stærkt. Så jeg var bange 
for, at det ville blive pinligt. Vores 
døtre kunne høre fars stemme og 
spurgte, hvor han var. Far er i ra-
dioen, sagde jeg. Og jeg tænkte, 
om det kunne holde? Og hvad 
ville de alle sige på Færøerne.

Men tak og lov, det har holdt. 
Det er jeg taknemlig for. 

– Ja, der skete så meget de 
første 14 dage, at jeg blev meget 
træt. Og jeg skulle snart møde på 
mit arbejde som pilot. Jeg ved, 
at mange bad for, at Gud måtte 
gøre mig klar. Og det blev også 
forlænget, sådan at jeg fi k en hel 
måned ekstra til at blive klar.

 Jeg var til læge for at blive 
tjekket for min skulder. Lægen 
var Jenis av Rana. Han skulle til 
Awake konferencen i København, 
og det havde vi også lyst til, så 
vi købte fl ybilletter samme aften.

Fortsættes side 4:

Joan helbredt for 
tre diskosprolapser

Awake konferencen gjorde 
et ufatteligt stort indtryk

Færøsk par fi k
både fysisk og
åndelig hjælp
Helikopterpilot Terjii Jacobsen opsøgte desperat Hans Berntsens møde for 
at slippe ud af alkoholisme og indre tomhed. Og hans hustru Joan blev på 
samme møde overnaturligt helbredt ved bøn for tre diskos prolapser.

Jeg havde lyst til at 
gå ind i kirken og få 

hjælp. Men jeg havde 
fordomme. Og det 
holdt mig tilbage.

Hele mit liv har jeg 
gået og troet, at jeg 

ikke var god nok. 
Men nu, hvor jeg har 
sagt ja til Gud, er det 

okay at være mig. 
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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

- Gud alene skal have æren for 
at indsatte nu i 12 år har kunnet 
turnere i Danmark med budska-
bet om kærlighed og tilgivelse. 

Det siger korleder Louise Adri-
an om Fangekoret, der i 2005 
begyndte at holde koncerter 
udenfor Vridsløselille Statsfæng-
sels mure.

Rører mange mennesker
- Hvis jeg spoler 12 år tilbage 

havde jeg aldrig troet, at det 
skulle kunne ske, at indsatte 
kunne turnere rundt i det ganske 
land og glæde folk med deres 
sange og personlige fortællinger. 

Gud alene skal have æren for 

dette. Han har holdt hånden over 
hver enkelt i koret, har velsignet 
hver enkelt og i den grad brugt  
sangerne til at fortælle om Hans 
kærlighed og tilgivelse - også 
selvom de ikke nødvendigvis selv 
er klar over det. 

Og kirkerne har været fyldte 
af nysgerrige folk, der ikke plejer 
at komme i kirkerne og de er 
gået berørte derfra, siger Louise 
Adrian. 

Jubilæumskoncerten
- Den 28. maj vil Danmarks-

historiens største samling af 
forbrydere og x-forbrydere (30 
stk) samles fra ni fængsler og 
synge som gjaldt det livet, fortæl-

ler korlederen. 
Fangekorets jubilæumskon-

cert foregår i Christianskirken i 
København. Sangerne vil præ-
sentere en bred vifte af sange og 
fortællinger fra deres liv igennem 
de sidste 12 år og på den måde 
dele den glæde, som sang og 
musik har givet dem under deres 
afsoning.

Thorkild Fogde, der er Krimi-
nalforsorgens nye direktør, byder 
velkommen til jubilæumskoncer-
ten. Det er Fangekorets eneste 
koncert i København i 2017. 

12 år uden for murene
I 2005 begyndte Fangekoret 

fra Vridsløselille Statsfængsel at 

holde offentlige koncerter i kirker 
uden for fængslets tykke mure. 

Siden da er der blevet sunget 
for fulde huse rundt om i hele 
Danmark.

Fangekoret har gennem alle 
disse år sunget og spillet deres 
egne tekster og musik, og de 
har overlevet krisen efter at 
Vridsløselille Statsfængsel luk-
kede i 2016. Nu er Louise Adrian 
så blevet mobil korleder og tager 
rundt til forskellige fængsler for at 
synge og spille med de indsatte.

Billetter til Jubilæumskoncer-
ten kan købes i forsalg eller ved 
døren. Børn op til 16 år kommer 
gratis ind.

Bodil

Fangekoret holder koncert 
nr. 500 i København K

Fangekoret med Louise 
Adrian som korleder startede 
i Vridsløselille Statsfængsel 
i 2005. 

Fortsat fra side 3

Joan Jacobsen har haft smer-
ter i ryggen i syv år. Hun har haft 
tre diskos-prolapser. 

– Jeg fi k en arbejdsskade på 
mit arbejde, hvor jeg arbejder 
med børn med specielle behov. 
Et arbejde, hvor man bliver meget 
knyttet til børnene.

Jeg var sygemeldt i 10 dage, 
men jeg ville ikke blive ved med 
at melde mig syg. Jeg syntes, det 
var ærgerligt for de andre, og der-
for begyndte jeg at arbejde igen. 
Det skulle jeg nok ikke have gjort.

Jeg har fået mange behandlin-
ger og har spist mange tabletter, 
men det har ikke kunnet tage 
smerten. Men siden den 18. 
marts, hvor Hans Berntsen bad 
for mig, har jeg ikke taget en 
eneste pille.

Heldigvis kom jeg i stolen hos 
Berntsen. Det var jo slet ikke 
meningen, at jeg skulle bedes for. 
Jeg var bare med for at hjælpe 
min mand. Jeg gemte mig bag 
min mand, men Berntsen sagde: 
Hvor er hende med diskos?

Bagefter tog vi ud for at få 
en kop kaffe, og så kom der en 

jagende smerte. Og jeg begyndte 
at tvivle på det. Men jeg tror bare, 
det var musklerne, der begyndte 
arbejde igen. Og efter et par dage 
prøvede jeg at tage sko på, som 
jeg ikke havde kunnet bruge i lang 
tid. Nu kunne jeg godt gå i dem 
igen. Så det var nogle stærke 
dage med mange tårer.

Efter ti dage begyndte jeg igen 
at tvivle på, hvad der var sket. Så 
kom en terapeut, som plejede at 
komme på besøg. Hun kontrol-
lerede ryggen og sagde:

- Jamen, det er rigtigt Joan. Du 
er rettet op!

Helbredt for tre diskosprolapser

Joan Jacobsen

– Hvad syntes I om at være 
med til noget så stærkt kristent 
som Awake? 

– Det har gjort et ufatteligt stort 
indtryk, svarer Terji Jacobsen.

– Det er første gang, og jeg har 
aldrig oplevet noget lignende. Og 
jeg har bare fået et endnu større 
ønske om at tro mere på Gud. Jeg 

kan se og høre rundt om mig, at 
det er virkeligt troende, der kom-
mer her. Og det har givet mig en 
gejst til bare at komme videre. 
Bede mere. Læse mere. Komme 
mere sammen med de her men-
nesker, for jeg kan mærke, hvor 
godt det er. Jeg bliver glad. Virke-
lig, virkelig glad. 

– Det har været en fantastisk 
oplevelse. Både af Guds kraft, 
men også af et helt nyt fælles-
skab af venner. Vi troede ikke, 
det var så kraftfuldt og så godt. 
Et eller andet sted, så vidste jeg 
det godt. Engang i Texas gik jeg 
forbi en række kirker. Jeg havde 
lyst til at gå ind og få hjælp. Men 

jeg havde fordomme. Og det holdt 
mig tilbage. Jeg stod ligesom og 
vippede på kanten, jeg var bange 
for at falde ned. Men nu har jeg 
taget springet.

Mit budskab til alle med alkoho-
lisme er: Dét her er muligheden! 
Tag og mød op til forbøn!

Henri.

Terji: Awake gjorde ufatteligt stort indtryk 

Kriminalforsorgens direktør byder velkommen til koncerten i Christianskirken den 28. maj.

At følge nyhedstrømmen fra Det Hvide Hus svarer efterhånden 
til at se tv-serien “House of Cards” fra Netfl ix, der handler 
om kynisk politisk magtspil. Eller som en komiker forleden 
udtrykte det: “Når jeg skal slappe af, ser jeg “House of Cards” 
i stedet for nyhederne”.

Anklagerne mod Trump er mange. Han beskyldes for at stå 
i ledtog med russerne, at lække fortrolige oplysninger om IS’ 
terrorplaner under et møde med den russiske udenrigsminister 
Sergei Lavrov og nu også, at han skulle have bedt CIA chefen 
James Comey om at stoppe en undersøgelse af den afsatte sik-
kerhedsrådgiver Michael Flynn og hans forbindelse til russerne. 

Trump har lige fyret Comey, så er han på hævntogt? Demokra-
terne ønsker en rigsretsdag mod Trump efter Comeys påstand 
om, at Trump bad ham stoppe undesøgelsen af den russiske 
forbindelse til Flynn. Demokraterne ønskede en rigsretssag mod 
Trump allerede før, han blev indsat. Dramaet i Det Hvide Hus har 
nået nogle højder, vi ikke har set før. 

Både anklagerne fra Trumps modstandere såvel som hans måde 
at afværge beskyldningerne på, bringer en moralsk korruption frem 
i lyset, som er fuldstændig uværdig for verdens mægtigste land 
og største militærmagt. 

Ingen ved længere, hvad der er sandhed og løgn. Det er umuligt 
at gennemskue hvem, der taler sandt og hvem der ikke gør. Den 
moralske forvirring foregår for åbent tæppe og trækker os alle rundt 
i manegen. Trumps modstandere er ikke bare i krig med en præsi-
dent, hvis politiske synspunkter, de ikke kan lide, men mod selve 
sandheden. Begrebet “fake news” er et våben opfundet i krigen mod 
sandhed. Og Trump? Kan vi stole på ham? Præsidentkandidaten 
Trump er ikke den samme som præsidenten Trump. Hvem af dem 
er den sande?

Den moralske korruption i Washington viser, at vi ikke kan sætte 
vores lid til politikerne. Der er altfor meget håb placeret i dette kor-
rupte miljø. Mange kristne troede under valgkampen på Trump som 
en slags gudeskikkelse, der skulle frelse os fra al ondskab. Det kan 
Trump tydeligvis ikke. Han kæmper for blot at blive siddende i Det 
Ovale Værelse. Nu handler det om at gå tilbage til kirken og bede 
for sandheden og at den vil sætte os fri og løfte os ud af denne 
alvorlige åndelige krise, som vore politikere skaber.

Moralsk korruption 
i Det Hvide Hus
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have  
”frygt for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – det sted  
”Hvor Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

Nordsjællands Efterskole 
fejrer 40 års jubilæum
Søndag d. 21 maj om eftermiddagen 
inviterer Nordsjællands Efterskole alle 
interesserede til sit 40 års jubilæum. 

Efter festgudstjenesten med forstander 
Jesper Oehlenschläger som prædikant er 
der et traktement, der efterfølges af fest-
taler, musikalske indslag mm.

”Vi håber at se mange tidligere elever, 
forældre, ansatte og andre, som har relatio-
ner til skolen på den ene eller anden måde 
på dagen,” udtaler Jesper Oehlenschläger.

Nordsjællands Efterskole har gennem 
det sidste år oplevet en massiv elevtilgang 
og forventer en fuld skole med 108 elever 
i det kommende skoleår. 

Skolen, som historisk set har rødder i Indre Mission, ønsker at 
profi lere sig som en efterskole med en klar evangelisk kristen profi l 
og arbejder på at udvide sit bagland, ikke mindst i forhold til Dansk 
Oase. Skolen oplever en bred søgning fra det kirkelige landskab 
på Sjælland, Bornholm og Færøerne.

Skolen arbejder netop nu blandt andet med at opgradere ung-
domslederlinjen, KOMPASSET, til det kommende skoleår. 

- Vi brænder efter at danne og uddanne unge mennesker til 
livet som unge og til at blive gode ungdomsledere i det kirkelige 
bagland, som står bag skolen, slutter forstanderen. 

Bodil

Hævnporno, sexmobning og 
seksuelle krænkelser fylder så 
meget i børn og unges hverdag, 
at det nu er kommet på den 
politiske dagsorden. Men vi må 
også se på, hvor problemerne 
stammer fra.

Danmarks 700.000 børn i sko-
lealderen har krav på beskyttelse 
mod porno på deres skole. Det 
mener Porno og Samfund, som  
15. maj offentliggjorde rapporten 
”Grundskolen og Pornografi ”.

60% af skolerne uden fi lter
Undersøgelsen, som også er  

iværksat af Porno og Samfund, 
blev sendt til landets skoleledere 
i 2016. Den nye apport er således 

landsdækkende og bygger på en 
høj svarprocent fra skolelederne. 

Selv om de fl este skoler har 
indført klare ryge- eller alkohol-
politikker, forholder de sig ikke til 
konsekvenserne og problematik-
kerne ved den ubegrænsede 
adgang til porno.

Det viser sig nemlig, at 3 ud 
af 4 skoler ikke har nogen form 
for organiseret registrering af 
situationer eller oplevelser med 
porno. Og 6 ud af 10 skoler har 
ikke regulering eller fi lter på sko-
lens netværk.                                                                        

Rapporten indikerer også en 
mangel på redskaber til håndte-
ring af de allerede eksisterende 
problematikker i skolesystemet, 
understreger Porno og Samfund. 

Opråb til politikere
Med den nye rapport håber 

Porno og Samfund at få flere 
ministerier, skoler og andre til at 
tage problemstillingen om porno 
i skolerne alvorligt.

Foreningen har også planlagt 
en konference den 24. maj med 
indlæg fra bl.a. et medlem af 
Canadas Parlament og Kuno 
Sørensen fra Red Barnet.

Om aftenen den 24. maj er der 
Europa- og Danmarkspremiere 
på fi lmen “Addicted To PORN- the 
Cardboard Butterfly” med per-
sonlig præsentation af instruktør 
Justin Hunt, oplyser formand 
Heidi Als Ringheim.

Bodil

 

Forstander Jesper 
Oehlenschläger.

Tidligere muslim taler i Odense
Adebisi Omishakin fra Nigeria taler 
i House of Gospel i Fyns Forsam-
lingshus i Odense C den 26. og 27. 
maj kl. 19.00 og søndag den 28. maj 
kl. 15.00.

Adebisi Omishakin (55) er født i Ni-
geria og opvokset som muslim, men tog 
siden imod Jesus som sin frelser. Fra 
Nigeria fl yttede han til Holland og han 
har nu været i tjeneste for Herren i 15 år. 

Hans tjeneste som apostel har ført ham rundt omkring i hele 
verden, og han har også tidligere besøgt Danmark.

”Sidste gang jeg var i Danmark, var vi vidne til både helbredelser 
og at mennesker tog imod Kristus. Denne gang bliver det mere 
kraftfuldt end nogensinde. Herren kommer til at vise sig mægtig 
i herlighed og i det profetiske, med stor kraft til helbredelse og 
menneskers frelse”, udtaler han.

Møderne med Adebisi foregår i Kongensgade 66-68 på 2. sal. 
Der er elevator, oplyser arrangørerne Lone Nielsen og Theresa YY 
på vegne af ”House of Gospel”.

Bodil

Arrangørerne af de kristne 
lejre, som sidste år samlede 
omkring 1.000 asylansøgere, 
kan i år ikke tilbyde støtte fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det skriver Luthersk Missions 
blad Tro og Mission. På de syv 
kristne lejre, som LM tilbyder 
i samarbejde med IM og en 
række folkekirker, sparer man på 
udgifterne. 

Men for nydanskere med et 
rådighedsbeløb på 500 kroner om 
måneden er selv en egenbetaling 

på 100 kr. for meget, forklarer 
tværkulturel konsulent Claus 
Kristensen. 

Han opfordrer derfor ’gammel-
danskere’ til at støtte nydanske 
venner, så de kan komme på lejr. 
LM regner med, at alle lejrene 
bliver gennemført også i år.

Tværkulturelle lejre i 2017
Hørby Efterskole (26.-30. 

juni). Hjallerup Bibelcamping  
har IntegrationCamp for fl ygtnin-
ge og nydanskere (22.–29. juli).

Hestlund Efterskole (5.-9. juli)

Børkop Højskole, IM’s Bibel-
skole (10. – 14. juli).

Løgumkloster Efterskole 
holder Voksenlejr (26.– 30. juni). 
Samme sted holder man Familie-
lejr (3. –7. juli). 

Fårevejle Bibelcamping har 
et tværkult. program (13.–22. juli). 

Hillerød: LMs Højskole (3.- 7. 
juli). Samme sted lejr for farsita-
lende (10. -14. juli). 

Bibelcamping Bornholm: 
Tværkulturel Summercamp (7.–
10. juli). 

Bodil

Danske børn 
kan se porno 

på skolens 
netværk

1

GRUNDSKOLEN 
& PORNOGRAFI
En undersøgelse af  stillingtagen
til pornoens tilstedeværelse på 
danske grundskoler

1111111

Porno og Samfund har netop offentliggjort en 
rapport om porno i danske grundskoler.

To bispekandidater videre til 2. runde

Porno og Samfunds nye rapport om børns adgang til porno blev 
offentliggjort den 15. maj.

Lolland-Falsters Stift meddeler, 
at to af de fi re bispekandidater 
nu er videre til 2. runde.
 

I alt 424 af de 470 stemme-
berettigede havde afgivet deres 
stemme til bispevalget. Det giver 
en stemmeprocen på 90,2. 

Da ingen af de fi re bispekandi-
dater opnåede over 50% af stem-
merne, går de to kandidater med 
fl est stemmer videre til 2. runde..

Stemmerne fordelte sig som 
følger: Christina Rygaard Chri-
stiansen, 146 stemmer; Marianne 
Gaarden, 126 stemmer; Michael 
Fagerlund, 41 stemmer og Poul 

Joachim Stender, 109 stemmer.
Der var 2 blanke stemmer.

Ny valgrunde
De to kandidater, der går vi-

dere til 2. valgrunde, er dermed 
sognepræst i Tingsted på Falster, 
Christina Rygaard Kristiansen og 
teologisk konsulent i Helsingør 
Stift, Marianne Gaarden.

Valgbrev til næste runde ud-
sendes den 31. maj og stemmer-
ne skal være afl everet senest den 
21. juni kl. 15.00. Valgresultatet 
offentliggøres den 22. juni.

Bodil
Christina Rygaard Kristiansen Marianne Gaarden

Ny oversættelse af Salmernes Bog
Den 11. maj udkom Bibelselskabets nye oversættelse af Sal-
mernes Bog fra Det Gamle Testamente. Bogen hedder ”TAK”.

Bogen er en ny oversættelse fra hebraisk i et moderne dansk. 
Teksten er bearbejdet af forfatter Ida Jessen i samarbejde med 

lektor, ph.d. Else Kragelund Holt og sognepræst, ph.d. Mette 
Behrndtz.

”Salmernes Bog rummer 150 bønner, og de bibelske bønner har 
gennem årtusinder givet mennesker et sprog til at tale med Gud. I 
TAK foreligger de nu alle på et klart nudansk. 

De kan nydes som poesi eller bruges i personlig bønspraksis,” 
skriver Bibelselskabet.

Bodil

Tværkulturelle lejre uden fonde
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Kæmp & Vind i BØN!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. Bøn 
kan forandre dit eget liv, familiens 
og samfundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn bliver 
meningsfuld og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt med Gud.
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UGENS PRÆDIKEN                         Af  Henrik Csizmadia

Af redaktør Henri Nissen

 23bDet siger jeg jer: Han vil give jer, hvad som helst I beder 
om i mit navn. 24 Endnu har I ikke prøvet at bede om noget i mit 
navn. Bed i mit navn, og I skal få, så I kan blive fyldt af glæde.

Jesus har sejret over verden
25 Indtil nu har jeg måttet tale til jer i billeder, men den tid 

kommer, hvor det ikke er nødvendigt længere. Da vil jeg tale 
klart til jer om Faderen. 26 Når det sker, kan I også gå direkte 
til ham i mit navn. Det er ikke nødvendigt, at jeg går i forbøn 
for jer hos Faderen, 27 for han elsker jer, fordi I elsker mig, og 
fordi I tror, at jeg er kommet fra ham.  

Søndagens tekst: Joh. 16, 23b-28 
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Lovsang åbner for 
kraft fra det høje
I avisen uge 19 skrev vi om problemet med høj lydstyrke 
(samt lys og røgmaskine) i forbindelse med moderne lovsang. 
Mange læsere har takket for dette, da de ikke selv kan få løst 
problemet lokalt. Men det er vel at mærke LYDSTYRKEN, og 
ikke lovsangen i sig selv, der er problemet. 

Lovsang er nemlig godt, og vi skulle alle lovsynge mere. 
Det ville give os større glæde, fred - og gennembrud.

Vi skal ikke lade os slå ud af, at nogen tror, det skal gøres 
i en bestemt larmende musikstil eller på bestemte måder. 

Vi skal heller ikke blive fornærmede, kritiske eller bitre, for 
så stjæler djævelen netop vores lovsang.

Vi skal blot lovsynge med hjertet på den måde, vi kan.

Hvorfor er det vigtigt med ægte lovsang?
Lovsang er omtalt over 75 gange i Bibelen. Specielt i Sal-

merne er der mange opfordringer til at lovsynge Gud. 
I 2. Krønikerbog 20 læser vi fx, at levitterne (præster og 

lovsangere) i en krig mod en stor fjende skulle synge: »Lovet 
være Herren! Hans trofasthed varer til evig tid!« 

Det er tankevækkende, at dét var deres militære strategi - 
men den virkede. Lovsangen styrkede dem i troen på Guds 
storhed og godhed, men den gjorde også en forskel i den 
usynlige åndelige verden: ”Under deres sang og lovprisning 
skabte Herren panik blandt fjendernes hære, så de begyndte 
at hugge hinanden ned.” (v. 21-22)

Bag kristendommens fjender står der åndelige magter, som 
moderne mennesker ikke er klar over. (Se Efeserbrevet 6,12) 

Gud er selvfølgelig meget stærkere end disse onde dæmo-
ner, som huserer i stakkels mennesker. Men vi bliver nødt til 
at lovsynge og bede for at få Guds kraft aktiveret. Hvis vi bare 
slås i vores egen kraft og smartness, så taber vi ofte.

Lovsyng trods dine omstændigheder
Lovsang er ikke blot beregnet til festlige sammenkomster, 

men er især gavnlig, når livet er rigtig svært.
• Lovsang var kong Davids styrke. Som hyrdedreng 

havde han vænnet sig til at synge til Gud - og det hjalp 
ham i de store kriser.

• Jesus selv sang lovsang sammen med disciplene 
Skærtorsdag aften - hvor Jesus jo vidste, at han ville blive 
mishandlet og korsfæstet. (Matt. 26,30).

• Da Paulus og Silas sad fastspændt i tunge blokke i 
den inderste celle i fængslet i Filippi - efter at være blevet 
gennempryglet med knipler! - sang de ved midnatstid 
lovsange! (Apostlenes Gern. 16). Det virker fuldstændig 
meningsløst. Mange af os ville sikkert have beklaget os 
og måske endda bebrejdet Gud. Men med lovsange 
satte Paulus og Silas den åndelige verden i bevægelse, 
så lænkerne faldt af og dørene åbnede sig. – I nyere tid 
har bl.a. en kinesisk kristen oplevet noget lignende i et 
fængsel. Læs bogen ”Den himmelske mand”.

Hvis Gud er Gud, så er han naturligvis den samme 
i dag, som Han altid har været. Og du kan også i 
dag som ganske almindelig kristen udløse hans 
kraft gennem din bøn og din lovsang, så resultatet 
viser sig i din synlige verden. 

Lad ikke djævelen stjæle din lovsang - men 
overvind det onde med tak og sang!

Henri Nissen

Krista Revsbech
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“Guds Hus – det er den levende 
Guds kirke” (1. Tim. 3, 15), siger 
Bibelen.

Når vi taler om Guds Hus, så er 
det jo vigtigt, at forstå hvad der er 
det væsentlige, hvad prioriterin-
gen er. Når vi skal besøge nogen, 
så er vi selvfølgelig optaget af 
dem, vi skal besøge og ikke deres 
hus. Det er ikke selve huset, men 
dem, der bor i huset, vi besøger 
og vil møde og have fællesskab 
med. Det kan godt ske, at vi sy-
nes huset er fl ot og godt bygget, 
men det er vigtigste er dem, der 
bor i huset. 

 
Det samme med Guds Hus: 

Det er som sådan ikke Guds Hus, 
der er det væsentlige, men husets 
Gud! Herrens kirke er vigtig, men 
kirkens Herre er endnu vigtigere!

 
Det er typisk for religiøsitet at 

føre fokus det forkerte sted hen. 
Fx siger Jesus: “Og I siger: Svær-
ger nogen ved alteret, har det 
ingenting at sige; men sværger 
nogen ved offergaven, der ligger 
på det, så gælder det. I blinde, 
hvad er størst, offergaven eller 
alteret, der helliger den?”  (Matt. 
23, 18-19). 

Det ikke vores offer, men Guds 
alter, der er det væsentlige. Det, 
der gør Guds Hus til Guds Hus er 

Ham, der bor i det og helliger det.
 

Hvad har vi fokus på?
Hvad fokuserer vi på i kirken, 

Guds Hus? Mennesker, indret-
ning, mødeform eller Gud? Er 
Gud med på mødet? Er Gud i 
sit Hus? Ignorerer vi Ham, hvis 
Hus vi er i? 

 Hvad er en central måde, at 
søge Gud på? BØN! Med det i 
tankerne, så er det jo interessant, 
hvad Gud kalder sit hus:

 “Så gik Jesus ind på tempel-
pladsen, og han jog alle dem ud, 
som solgte og købte dér, og han 

væltede vekselerernes borde og 
duehandlernes bænke, og han 
sagde til dem: »Der står skrevet: 
›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ 
Men I gør det til en røverkule.«” 
(Matt. 21, 12-13)

Det skriftsted Jesus citerer fra 
er dette:

 “dem fører jeg til mit hellige 
bjerg, og jeg giver dem glæde i 
mit bedehus; deres brændofre 
og slagtofre tager jeg imod på 
mit alter. For mit hus skal kaldes 
et bedehus for alle folkeslagene.” 
(Es. 56, 7)

To gange bruger Gud udtrykket 
“bedehus”. “Mit hellige bjerg” er 
udtryk for Guds manifesterede, 
mærkbare nærvær. Og “jeg giver 
dem glæde i mit bedehus” - glem 
alt om kedelige, deprimerende 
bedemøder. Jesus sagde: “Bed, 
og I skal få, så jeres glæde kan 
være fuldkommen.” (Joh. 16, 24).

Et bedehus
Så Gud selv kalder sit Hus et 

BEDEHUS! - Ikke et konference-

hus, prædikehus, 
fællesskabshus, 
mødehus, kaf-
fehus ,  æg te -
skabsterapihus, 
showhus, livstil-
skursushus eller 
socialt hjælpear-
bejdshus! Men et 
bedehus! Dette 
kan så bane vej 
for nogle af de 
nævnte aktivite-
ter - men det er 
“født i bøn”. 

Der kan være 
mange aktivite-
ter i en kirke og 
den kan endda 
opleve vækst og 
fremgang, men 

det er ikke nødvendigvis et bevis 
på, at Gud gør en masse i den 
kirke. Der er masser af store 
virksomheder, som intet har med 
Guds Rige at gøre, hvor der er 
masser af aktivitet, vækst og 
fremgang, men det er ikke Gud, 
der gør en masse, men menne-
sker der gør en masse. Sådan kan 
det også være i kirken. 

Ser du en kirke, hvor “nådens 
og bønnens ånd” (Zak. 12, 10) 
er udgydt og du ser en kirke, 
hvor Gud gør meget - selvom du 
måske ikke med dit fysiske øje 
kan se det.

Den levende Guds kirke er 
Guds Hus - det vil sige, at det 
er Gud der ejer det, bor der og 
bestemmer der - og Ham der ejer 
det, kalder sit Hus et bedehus! 
Så hvis der er noget, der burde 
præge kirken, Guds Hus, så er 
det bøn! 

Eller med andre ord: Man har 
hjertet rettet mod Gud, søger 
Ham, taler til Ham og lytter til 
Ham. Det er kernen i et sandt 
Guds Hus!

Gud kalder 
sit hus et bedehus

Pastor & forkynder, 
Omega Kristent Center, 

Thisted

Den levende Guds kirke er Guds Hus - det vil sige, at det er Gud der ejer det, bor 
der og bestemmer der - og Ham der ejer det, kalder sit Hus et bedehus! 
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Af Peter Hansen

Civilingeniør.
Aktiv i forskellige frikirker.

Ja, på en måde gør de, forklarer civilingeniør Peter Hansen i denne artikel om det usunde 
moderne penge-system, hvor penge kan skabes uden at repræsentere en reel værdi.

Luther gode sager
ASGER CHR. HØJLUND

Urimeligt godt nyt
Luthers reformatoriske 
opdagelse og dens konse-
kvenser
»Bogen har overrasket mig med, 
hvor meget Luthers tankesæt 
fylder i dagens protestantiske 
sfære på tværs af kirkeretning. 
Netop derfor er det spændende 
at læse om, hvilke konsekvenser 
Luthers bibelforståelse havde i 
at starte en reformation.«

Udfordringen

Luther stærke sager
10 Luther-tekster udvalgt og 
kommenteret af 10 Luther-
kendere
»Ved læsningen af bogen blev 
jeg slået af forundring over Lu-
ther-teksternes aktualitet for os i 
dag ... Bogen er en guldgrube for 
den, som ønsker at møde noget 
af bredden og dybden i Luthers 
skrifter.«
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Jesus advarede den rige 
unge mand og sagde, at han 
skulle sælge alt og følge 
Herren. Men problemet med 
den rige unge mand var ikke, 
at han havde penge, men at 
pengene havde den rige unge 
mand. Han lå under for sine 
mange penge, og Bibelen 
siger, at det man ligger under 
for, er man slave af. 

Det samfund vi har i dag er 
indrettet på en sådan måde, at 
vi nærmest automatisk er slaver 
af penge. Vi lokkes til at forbruge 
og optage lån, så vi er bundet 
til at arbejde og arbejde - og vi 
sidder fast, så vi aldrig kan tjene 
Gud fuldt ud. 

Mange kristne tænker på 
begrebet penge som noget 
Gud hader. Bibelen taler om 
mammons ånd, men faktisk er 
penge et neutralt værktøj. De 
tager personlighed efter den 
person, hvis pung de ligger i. 
De kan bruges til narko eller til 
mission og nødhjælp. 

Penge kan blive en afgud, 
men der er ikke noget funda-
mentalt anderledes ved mam-
mon eller penge end ved alle 
andre afguder: arbejde, karri-
ere, ægtefælle, børn, parcelhus, 
fjernsyn, sociale medier, rejser. 

Alt kan blive til en afgud. Hvis 
du f.eks. sætter dine børns 
velbefi ndende over din relation 
med Gud og din vilje til at tjene 
Gud, ja, så er dine børn din 
afgud. Lukasevangeliet 14:26  
»Hvis nogen kommer til mig og 
ikke hader sin far og mor, hustru 
og børn, brødre og søstre, ja, 
sit eget liv, kan han ikke være 
min discipel.

Ikke hade... men ære
Det betyder ikke, at vi skal 

hade vores forældre, for et an-
det sted står der, at vi skal ære 
vores far og mor. Det betyder 
blot, at vores relationer med 
familien skal være underordnet 
i forhold til vores relation med 
Gud. 

Både rige og fattige kan 
ligge under for mammons ånd. 
Mange rige mennesker har hele 
deres fokus på, hvordan de skal 
passe på deres ejendomme og 
værdier og har mange bekym-
ringer i den forbindelse. 

Mange fattige koncentrerer 
sig udelukkende om, at de har 
for lidt i forhold til de rige, og 
hvordan de kan få fat i nogen 
af de riges penge. Begge dele 

er tegn på, at penge er blevet 
en afgud. 

Penge i vores hverdag
I vores husholdning kommer 

der penge ind i form af f.eks. 
løn, pension eller SU og der 
går penge ud i form af husleje, 
termin, mad, tøj osv. Det er 
nemt at forstå, at der skal være 
balance i tingene, for at det skal 
kunne fungere. 

Mange tror, at samfundet blot 
er en stor husholdning, hvor tin-
gene fungerer på samme måde. 
Indtægter i form af skatter, afgif-
ter og bøder, og udgifter i form 
af hospitaler, veje og børneha-
ver (kaldes fi nanspolitik). Men 
det er ikke hele sandheden, 
fordi et samfund er i stand til 
at skabe penge (pengepolitik). 

Normal pengeskabelsen
Hvert år er der infl ation, hvil-

ket betyder, at pengene bliver 
mindre værd. Der skal fl ere kro-
ner til at købe den samme vare. 
For at penge skal blive mindre 
værd, må der nødvendigvis 
være fl ere af dem. Disse ekstra 
penge skabes. Men hvordan?

Begynd med at forestille dig 
et samfund bestående af en 
landsby i 1800-tallet. Der er 
4 beboere: en landmand, en 
fi sker, en bager og en frisør. 

De har kun én sølvmønt til 
deling i landsbyen. Landman-
den har sølvmønten, og fordi 
han gerne vil have fi sk, bruger 
han sølvmønten til at købe fi sk 
af fi skeren. 

Fiskeren er blevet langhåret 
og langskægget, så han går til 
frisøren og betaler med sølv-
mønten. 

Frisøren kan nu købe brød. 
Bageren kan nu købe mel hos 

landmanden. Osv. osv. 

Penge i pengeskabet
Det går fi nt nok, men hvad nu 

hvis landmanden og fi skeren 
har, hvad de skal have. 

Sølvmønten befi nder sig hos 
landmanden, og han har lagt 
den i pengeskabet. Frisøren 
og bageren vil gerne handle 
med hinanden. Det kan de ikke 
komme til, for ingen af dem har 
nogen sølvmønt. Bageren har 
brød, landmanden har mel, 
fiskeren har fisk og frisøren 
kan klippe, men alligevel lider 
samfundet under, at penge-
mængden er for lille. Der er kun 
én sølvmønt og frisøren kan 
ikke købe brød, selvom bageren 

gerne vil klippes.  
I dette eksempel ville det 

selvfølgelig være oplagt, at ba-
geren og frisøren bytter varer og 
tjenester med hinanden, men 
se venligst bort fra dette, da 
eksemplet blot er til at illustrere 
hvad der sker, når pengemæng-
den er for lille. I f.eks. store dele 
af Afrika er pengemængden 
alt for lille, og det er én af år-
sagerne til at kontinentet lider, 
selvom der er ressourcer nok. 

Kan man så bare lave
en masse penge?

Ja, det er faktisk det, man gør 
i Danmark allerede idag. 

Når du hører dette, tænker du 
måske straks på en bananrepu-
blik, hvor en eller anden diktator 
trykker en masse penge, så han 
kan købe våben, hvorefter pen-
gene til sidst bliver fuldstændigt 
værdiløse. Men det er heller 
ikke den rigtige måde at gøre 
tingene på. Først må jeg forklare 
hvad forskellen er på kontanter 
og kontopenge. 

Kontanter eller 
kontopenge 

Kontopenge eller elektroniske 
penge er noget fundamentalt 

anderledes end kontanter, selv-
om det for os forbrugere ser ud 
til at være nøjagtig det samme. 
Vi kan betale en vare kontant, 
med Dankort eller Mobilepay, 
uden det gør nogen som helst 
forskel for os. 

Men den måde kontanter og 
kontopenge er skabt på er helt 

forskellig. Kontanter skabes 
ved at Nationalbanken får trykt 
nogle penge. Nationalbanken 
er en selvejende fond, ligesom 
f.eks. en friskole er en selv-
ejende institution. Da det ek-
sempelvis ikke koster 1.000 kr. 

at trykke en tusindkroneseddel, 
har Nationalbanken et overskud 
ved at trykke penge. Dette 
overskud betaler Nationalban-
ken i øjeblikket til staten. Ingen 
andre end Nationalbanken må 
trykke penge i Danmark. Men 
kontanter udgør kun ca. 5% af 
pengemængden i Danmark. 

Da det kun er ca. 5% af 
pengene, der rent faktisk eksi-
sterer som kontanter, ville hele 
systemet bryde sammen, hvis vi 
alle gik ned i pengeautomaten 
og hævede vores opsparing. 
Kontopengene er en illusion, 
som vi har lært at have tillid til. 

De 95% kontopenge skabes 
udelukkende af de private ban-
ker. Ja, du læste rigtigt. Mens 
Nationalbanken betaler sit over-
skud ved at trykke tusindkrone-
sedler til staten, kan bankerne 
selv tage hele overskuddet ved 
at lave kontopenge. Det foregår 
på denne måde:

Hvis du går ned i banken 
for at låne 100.000 kr., laver 
banken først en kreditvurdering. 
Hvis den falder positivt ud, 
udfærdiger banken et gælds-
dokument. I det øjeblik det er 
underskrevet, bliver de 100.000 
kr. skabt i bankens computer af 
den blå luft. Man kan også sige, 
at gældsdokumentet er blevet 

en slags 100.000-kroners pen-
geseddel. Det er ikke 100.000 
kr. som en gammel dame har 
sat ind i banken dagen før, nej 
det er friske penge skabt ud af 
ingenting. 

(Teknisk set sker der en for-
længelse af bankens balance, 
mens kundens budgetkonto 
debiteres med beløbet og der 
laves en ny gældskonto, som 
krediteres med samme beløb).

Banken kan dog ikke gøre det 
helt ubegrænset, da der skal 
være ca. 3,3% i gennemsnitlige 
reserver, dvs. nogen skal have 
gennemsnitligt 3.300 kr. stå-
ende på en konto, for at banken 
kan udlåne de 100.000 kr. til dig. 

Hvordan tjener 
bankerne penge?

Mange tror, at bankerne 
tjener deres penge ved rente-
forskellen på indlån og udlån: 
Nogle kunder sætter penge ind 
til lav rente, mens andre låner 
disse penge til høj rente. Altså 
at banken er en pengeformidler.

Der er også en lille børne-
undervisningsfi lm på Danske 
Banks hjemmeside, der fortæl-

ler, at det netop er sådan en 
bank fungerer. Men det er en 
stor løgn. Banker tjener deres 
penge ved at tage renter for 
penge, som de har skabt ud af 
ingenting. 

De penge, bankerne skaber 
i deres computere, bliver de-
strueret igen, i takt med at folk 
betaler deres lån tilbage. Så 
dem tjener bankerne altså ikke 
på direkte. Bankens fortjeneste 
er de renter som folk betaler for 
de lånte penge, som er skabt ud 
af ingenting. 

Realkreditlån fungerer i dag 
på samme måde som banklån, 
bortset fra at institutionerne 
bliver nødt til at bytte obligatio-
nerne med hinanden. 

Danske Bank køber f.eks. 
Nordea kredit obligationer ved 
at lave penge ud af ingenting. 
Nordea køber Realkredit Dan-
mark obligationer ved at lave 
penge ud af ingenting osv. 

Så renter og bidrag er ren 
fortjeneste til bankerne og kre-
ditforeningerne. 

Fortsættes side 17.

Mange tror, at bankerne tjener deres penge ved renteforskellen på ind-
lån og udlån. Men faktisk tjener banker deres penge ved at tage renter 
for penge, som de har skabt ud af ingenting. 

Kontopengene er en 
illusion, som vi har 

lært at have tillid til. 

De 95% kontopenge 
skabes udelukkende af 

de private banker. 

Skaber bankerne 
selv deres penge?
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg er som de fl este gene-

relt meget aktiv på de sociale 
medier. 

Jeg er ikke den type, der slår 
noget op hver dag, men jeg 
kan godt lide at lægge lidt op 
engang imellem, hvis der sker 
noget i mit liv, der betyder noget 
særligt for mig. Og nu kommer 
jeg til mit ”problem”: Når jeg 
har postet noget, så bruger jeg 
bagefter en del tid på at se, hvor 
meget opmærksomhed mit 
opslag har fået, og jeg læser 

nøje alle kommentarer. 
Jeg har det nogle gange 

skidt med, at det betyder rela-
tivt meget for mig, hvor mange 
”likes” jeg får, bl.a. fordi jeg 
synes, det strider imod kristne 
værdier, hvor vi jo netop fi nder 
værdien af os, UDEN for os 
selv – i Gud. Men ikke desto 
mindre oplever jeg tendensen 
i mit eget liv. 

Jeg har svært ved at fi nde 
balancen i det, så vil gerne høre 
dig ad, hvad du tænker?

Hilsen M

Hvorfor betyder likes så meget for mig?

Kære M.
Du har en fi n pointe i din hen-

vendelse: Det handler om at fi nde 
den rette balance! 

Vi mennesker er pr. defi nition 
sociale væsener, fordi vi er skabt 
i Guds billede, og Gud ER fæl-
lesskab. Foruden treenigheds-
fællesskabet, Gud Fader, Gud 
Søn og Gud Helligånd, er Gud 
desuden indbegrebet af kær-
lighed, og kærlighed kan ikke 

eksistere alene uden nogle at 
rette sig imod. 

Der skal være en giver og en 
modtager, og det kræver nødven-
digvis et fællesskab. Det er derfor 
ikke blot naturligt, men også helt 
uundgåeligt, at du/vi, som væren-
de skabt af Gud, længes efter den 
anerkendelse og bekræftelse, der 
får os til at mærke, at vi er en del 
af et fællesskab. 

Forældre giver automatisk 

deres børn netop anerkendelse 
og bekræftelse: ”Nej, hvor er det 
fl ot” eller ”ih, hvor er du dygtig” - 
vi fornemmer intuitivt, at det er 
godt for vores små børn. Når de 
bliver større tåler de efterhånden 
mere og mere kritik, men vi ved 
stadig godt, at det skal gives på 
en konstruktiv og anerkendende 
måde for at virke allerbedst. 

Så når du mærker en trang til 
at tjekke dine profi l for at se, hvor 
mange likes eller kommentarer – 
anerkendelser – du har fået, så 
er der på den ene side noget helt 
naturligt og gudgivent i det. 

Og jeg kunne tænke mig at 
provokere dig lidt: Synes du Gud 
er utilstrækkelig, selvoptaget, nar-
cissistisk? Jeg gætter på, at du 
svarer nej – og tænk så på, hvor 
mange gange vi læser, at Gud 
kræver og forventer tilbedelse og 
lovprisning??? Den selvfølgelige 
værdighed og selvrespekt, der 
kendetegner Gud har vi, fordi vi 
er skabt i Guds billede, med en 
gudbilledlighed og fordi vi er hans 
børn, fået lov til at få del i. 

Vi er blevet givet noget af 

Guds fantastiske og vidunderlige 
væsen midt i vores menneskelige 
skrøbelighed. Vi må og skal forstå 
og behandle os selv ud fra den 
værdighed, vi altså også besid-
der. Så når du har gjort noget 
godt, noget, du er stolt af, eller 
noget du blot glæder dig over, 
så vis du det blot frem for verden 
og håb, at nogle vil glædes og 
begejstres sammen med dig. 

På den anden side, er din 
opmærksomhed på, at det ikke 
må blive selve grundlaget for 
din selvforståelse og din værdi 
rigtig god. Din værdighed og 
værdi hænger jo netop sammen 

med din status som Guds barn, 
som du også selv påpeger. Des-
uden har du formentlig allerede 
også en væsentlig betydning 
for andre mennesker i dit liv, 
samt i de fællesskaber, du 
allerede er en del af!?

Så hvis et lavt antal 
”likes” rokker ved din 
selvforståelse, så vær 
bevidst om at bruge 
mere fokuseret tid og 
opmærksomhed på de 
omgivelser og i de si-
tuationer, hvor du bliver 
mindet om 
d i n 

værdi og betydning – uafhængigt 
af de de sociale medier! 

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg har en veninde som ofte 

siger til mig: ”Bare sig tingene 
ligeud!” og som altid er stolt 
af, at hun kan tåle at høre 
sandheden. 

Men virkeligheden er bare 
den, at når jeg prøver at være 
direkte og meget ærlig – så 
bliver hun ked af det, såret og 
ofte lidt sur. Så jeg er forvirret 
og ved ikke om jeg skal forholde 

mig til det hun siger – eller til 
hendes reaktion, for det er lidt 
modsætninger. 

Jeg har overvejet om jeg 
simpelthen skal sige det her til 
hende, men er samtidig også i 
tvivl om, om jeg skal lade være 
ud fra forståelsen af, at hun jo 
rent faktisk IKKE kan tåle at få 
tingene at vide!?

Hilsen Veninden

Kære Veninde
Det er jo lidt en speciel situation 

du er i. Men man kan sige, at din 
veninde – selvom hun måske 
ikke helt forstår omfanget og kon-
sekvenserne af det, hun siger til 

andre – i hvert fald selv har en eller 
anden form for åbenhed overfor at 
blive konfronteret med sandheden. 

Du har så for din part observe-
ret, at når du tager hende på ordet, 
så har hun i virkeligheden svært ved at kapere det følelsesmæssigt. 

Så måske er det den information, 
du skal tage udgangspunkt i, 
når du overvejer, hvad du skal 
stille op? Kan du måske fi nde en 
måde, hvorpå du adresserer den 
her problemstilling på en intellek-
tuel måde, men hvor du samtidig 
tager hensyn til hendes noget 
mere skrøbelige følelsesmæssige 
side? Det kunne f.eks. være ved 
at nærme sig problemstillingen 

i 3. persons-udgaven, og altså 
gøre det muligt for hende, at hun 
kan diskutere det med dig med 
lidt følelsesmæssig distance. Du 
kunne f.eks. sige noget i retning af: 
”Jeg har observeret, at det ofte er 
sværere at høre sandheden end 
man lige skulle tro. Hvad er din 
oplevelse?”. 

Ved at sige ”man” giver du 
hende en mulighed for at refl ek-
tere over det, uden at det direkte 

kommer til at dreje sig om hende 
selv i første omgang. Du kan 
derpå måske give hende nogle 
eksempler fra dit eget liv, hvor du 
fortæller, hvordan det har opleve-
des for dig, hvilket måske vil give 
hende mere mod til at indrømme, 
at det også kan være lidt svært 
for hende? Hvis du oplever, at 
du ikke ”kommer igennem” med 
dit budskab, når det er pakket lidt 
ind, kan du forsigtigt blive lidt mere 

konfronterende, og måske sige 
noget i retning af: ”Jeg oplever 
faktisk, at du selv nogle gange 
bliver ret ked/sur over at få tingene 
direkte overleveret. Det gør det 
svært for mig at blive ved med at 
være så direkte.” 

Hvis din veninde nu bliver netop 
sur/ked af det, så har du et lysende 
klart eksempel at tage udgangs-
punkt i, så din veninde får noget 
konkret at forholde sig til. Desuden 
har I lige forinden snakket om em-
net, og hun har måske derfor mere 
forståelse for det, der sker? Der er 
selvfølgelig også den mulighed, at 
din veninde ikke er følelsesmæs-
sigt i stand til at modtage meget 
direkte kritik/tilkendegivelser, men, 
at hun rent intellektuelt ville ønske, 
at hun var det – og derfor siger det. 

Hvis du får indtryk af, at det for-
holder sig sådan, så er det måske i 
virkeligheden bedst at respondere 
på hende ud fra hendes adfærd, 
og ikke ud fra, hvad hun siger – 
selvom det er lidt provokerende og 
forståeligt nok også lidt irriterende.

Hilsen Suh

Min veninde tåler ikke kritik - selv om hun siger det

Når du mærker en trang til at tjekke din profi l for at se, hvor mange likes eller kommenta-
rer – anerkendelser – du har fået, så er der noget helt naturligt og gudgivent i det. 
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Pinse17
Helligånden nu -
Vand til vin

Evangeliekirken byder velkommen til
Pinse17 med gæstetaler

Phil Urdiales
Universitetspræst, Southeastern

University, Florida, USA

Lørdag d. 3. juni kl. 19.00
Søndag d. 4. juni kl. 10.30
Søndag d. 4. juni kl. 19.00

Tobias og Victor Hørup -
lovsangsledere

Evangeliekirken Frederiksberg
Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg

Fri entré
evangeliekirken.dk

Når sommerferien blæses i 
gang, er campingvognen pud-
set af og dækkene pumpet, for 
så står den på bibelcamping 
over hele landet hos Indre 
Mission.

En stribe mindre bibelcam-
pinger afvikles over hele landet i 
løbet af sommeren – og to store: 
Hjallerup og Mørkholt.

Hjallerup Bibelcamping, der 
er vokset sig rigtig stor, holdes 
i uge 30 i dagene 22. til 29. juli 
under temaet ”Salt”.

”Hvis salt skal virke og ikke 
miste sin kraft, skal det ud af 
saltbøssen og gå i forbindelse 
med noget. Vi har brug for at gå i 
forbindelse med Guds Ord, altså 
leve i Kristus, gå i forbindelse 
med verden, altså komme ud af 
saltbøssen, og gå i forbindelse 
med det kristne fællesskab, for 

ikke at miste modet”, hedder 
det bl.a. i oplægget om dét, der 
vil blive sat fokus på i ugens løb.

Ugen bliver som sædvan-
ligt præget af gudstjeneste, 
bibeltimer, seminarer, masser 
af fællesskab, musik og sport 
osv. Søndagens gudstjenester 
står hjælpepræst Daniel Lind, 
Aarhus, for. De forskellige møder 
vises online på forkynder.tv.

Ugen forinden (uge 29) er der 
bibelcamping for alle i Mørkholt, 
hvor man mødes på tværs af 
generationerne. Men ellers er 
der hen over sommeren uger, 
der på skift er forbeholdt bedste-
forældre og børn, unge, seniorer, 
singler osv.

Den smukt beliggende 3-stjer-
nede Mørkholt Strand Camping 
har mange faciliteter, fx swim-
mingpool og minigolf og en god 
badestrand, så der er noget at 

hygge sig med, når pauserne 
mellem forkyndelse og bibelun-
dervisning tillader det.

Andre campinger
Af andre bibelcampinger 

kan bl.a. nævnes Lystruphave 
Bibelcamping (uge 27), Bibel-
camping på Bornholm (uge 28), 
Fårevejle Bibelcamping (uge 
29), Hurup Bibelcamping (uge 
29), Skovgårde Bibelcamping 
(uge 31) og Å-festival i Sdr. 
Felding (uge 22).

Steen

IM holder bibel-
camping i hele landet
Hjallerup og Mørkholt er IM’s to største bibelcampinger.

Chris Wright er en teologisk 
kapacitet og hovedtaler ved 
dette års SommerOase fra 15. 
til 22. juli i Horsens.

Årets tema er ”Genlæs Bibe-
len”, som er del af et treårigt tema 
under overskriften ”Genopdag 
Reformationen”. 

Under dét tema vil Chris Wright 
holde bibelundervisning i Store 
Telt. Wright har skrevet en dok-
torafhandling om Det Gamle 
Testamente, er ordineret præst 
og har tidligere tjent som præst 
ved kirker i Kent, men har siden 
2001 været international direktør 
for Langham Partnership Inter-
national. Det er en organisation, 
der har til formål at styrke kirken 
internationalt gennem bl.a. leder-
skabstræning og litteratur.

Tidligere har han undervist 
kommende præster på et præ-
steseminarium Indien og været 
rektor for All Nations Christian 
College i England.

I Store Telt bliver der også un-
dervisning af Peter Sode Jensen, 
formand for DanskOase og præst 
i Holstebro Oasekirke, af Daniel 
Hougaard fra Odder Frimenighed 
og af Jesper Fodgaard fra Aal-
borg Valgmenighed. Sognepræst 
Anette Ejsing, der sidste år stod 

bag det velbesøgte seminar ”Så 
mærk ham dog – Kristus”, taler 
fredag aften i Store Telt og er 
dermed med til at lukke årets 
SommerOase.

Blandt talerne bliver også 
amerikanske Aaron Keyes, som 
mandag aften taler om ”Loven” i 
Store Telt, men de fl este kender 
ham nok mest som lovsanger 
og ophavsmand til numre som 
”Sovereign over us” og ”Song of 
Moses” og som initiativtageren til 
lovsangsskolen 10.000 Fathers. 
Søndag aften vil han lede lovsan-
gen i Store Telt. Hjemme i Atlanta i 
USA er han lovsangsleder i Grace 
Fellowship Church.

Amy Orr-Ewing vil tirsdag og 
onsdag aften tale i Store Telt om 
”Landet” og ”Frafaldet”. Hun er 
brite og til daglig bl.a. director 
ved Oxford Center for Christian 
Apologetics.

Masser af musik
SommerOase, der har vokset 

sig rigtig stor med 5500 deltagere 
(inkl. gæster), fl yttes efter 15 år i 
Odder til en 15 hektar stor plads 
ved Bygholm Landsbrugsskole 
og Kursuscenter i Horsens.

Store Telt med 2200 sidde-
pladser er primært for voksne i 
VoksenOase, men i ugens løb 

er der masser af aktiviteter for 
yngre årgange. TuneUp er for de 
17-22-årige, TeenTrack for de lidt 
yngre teenagere, og for børnene 
er der både BeTween, BørneOa-
se, MiniOase og BabyOase.

Foruden god, solid undervis-
ning og forkyndelse, camping-
hygge og grill, bliver der også i 
år en stribe gode musiknavne på 
festivalen.

Tirsdag aften byder på en inspi-
rerende sangskriverkoncert med 
de tre erfarne lovsangsledere og 
sangskrivere Aaron Keys, Arvid 
Asmussen og Joachim Hejslet, 
der har skrevet nye lovsange og 
deler historien bag. Søndag aften 
optræder FunMachine, der er det 
vildeste partyband, som med sik-
kerhed sætter gang i dansegulvet. 

Bandet Light Up Lion, der har 
udgivet et par albums, optræder 
mandag aften med levende og 
inspirerende fortællinger, og om 
onsdagen er det den aarhusian-
ske popduo White Flag Harmo-
nies, der kan høres. 

Om torsdagen står UNGKIRKE 
for lovssangskoncerten, sikkert 
også med numre fra bandets se-
neste udgivelse ”Lad Hele Jorden 
Se”.                                   Steen

SommerOase vil
genlæse Bibelen
Sommerstævnet har forladt Odder 
og åbner op i Horsens.

Chris Wright

NB! Se også omtalen i sidste uge (20) af frikirkernes 
bibelcampinger. Her bragte vi også listen over alle 
kristne sommercamps i Danmark på side 12-13.

Ferie med indhold på kristne sommercamps og lejreFerie med indhold på kristne sommercamps og lejre  

Stemningsbillede fra fællesmøde på Hurup Bibelcamping 2016.

’Troens Ild’ ved Dronninglund -
en fuld-evangelisk bibelcamping 
”Troens Ild” holder for tredje år i træk bibelcamping i Nordjylland. 
og stadig fl ere fi nder vej til Brøndens Mark 5, Thorup, Hjallerup.

Det ligger dog nærmere Dronninglund. Og i år er der også mulighed 
for rideture i Dronninglund Skov for et beskedent beløb. 

- Det er en uges meningsfyldt ferie med møder formiddag og aften 
og med hyggeligt samvær ind i mellem, fortæller Joan Christensen. 

- Der er fl ere spændende, åndsfyldte talere på programmet i 
ugens løb, fx. Benny Mikkelsen, Niels Peter Finnie og Hansa og Niels 
Vestergaard, samt Solveig Winther, kendt fra TV for arbejdet i Afrika 
blandt forældreløse børn. Michael og Jonàbia Pedersen samt Jacob 
og Merete Pedersen vil også være blandt talerne.

Desuden medvirker pastor Kjeld O. Pedersen, som sammen med 
hans kone Kirsten Pedersen leder ”Troens Ild” (Fire Of Faith Church), 
der er en ”fuldevangelisk menighed”. Den holder normalt gudstjeneste 
på Nørre Uttrup Torv 1 i Nørresundby. Og her er tegn og undere en 
del af det kristne fællesskab.

Bibelcampingen er i uge 30. Første møde er søndag den 23. juli 
kl. 10, og sidste møde søndag den 30. kl. 10. Man kan læse mere på 
www.troensild.com/da/.

Henri.
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Arkæologisk fund fra Jesu tid 
udstilles på Peterspladsen i Rom
For første gang udstilles den originale Magdala-sten sammen 
med over 100 andre fremstillinger af den jødiske lysestage. Det 
sker ved en fælles jødisk-katolsk udstilling på Peterspladsen 
og i den store synagoge i Rom fra 15. maj til 23. juli. 

De øvrige genstande på udstillingen ’Menorah: Worship, History. 
Legend’ er blandt andet tegninger og dokumenter. Magdalastenens 
udhuggede lystestage er den ældste af sin art og hører til blandt de 
allervigtigste arkæologiske fund i de sidste 50 år.

Magdalastenen blev fundet midt i en synagoge fra Jesu tid. Det er 
den hidtil eneste fuldt dekorerede synagoge med mange mosaikker 
og fresker fra det første århundrede, der er fundet i Galilæa.

Arrangørerne håber, at udstillingen vil skabe dialog mellem reli-
gionerne ved at sætte fokus på den fælles historiske baggrund for 
jødedom og kristendom. 

Bodil

Magdala-stenen fra Galilæa er dekoreret med en udskåret 
syvarmet lysestage, den jødiske menorah.

Af Bodil Lanting

- Det ville ryste os og sende 
os på knæ i sorg og bøn, hvis 
vi vidste, hvor mange kristne 
der årligt bliver dræbt, sagde 
Franklin Graham på topmødet 
om forfulgte kristne i Washing-
ton D.C i sidste uge.

Evangelisten åbnede topmødet 
The World Summit in Defense of 
Christians med at minde om, hvor 
meget Kristus led. 

- Må beretningen om Herren 
Jesus Kristus og hans lidelse 
for os være fokus i det første 
budskab på denne konference, 
sagde Franklin Graham til de 600 
deltagere, hvoraf mange selv har 
oplevet forfølgelser. Deltagerne 
repræsenterede mange forskel-
lige kirker og over 100 lande.

Formålet med mødet var at 
sætte fokus på de mange forfulgte 
kristne, som ofte bliver ignoreret 
af både politikere og medier.

Folkemord gennem ti år
Franklin Graham talte om de 

lidelser, der rammer kristne ver-
den over. Han nævnte bl.a. de 
koptiske kristne i Egypten og 
diskrimination af russiske kristne. 

Men kristne forfølges også i 
forbindelse med narkohandel, 
borgerkrig eller stammekonfl ikter. 

- Over 100.000 bliver dræbt 
på et år på grund af deres tro på 
Kristus. I de sidste 10 år svarer 
det til næsten en million men-
nesker. Det svarer til et kristent 
folkemord, som skyldes et ver-
densomspændende had mod 
kristne. I tolerancens navn bliver 
kristne ofte udsat for intolerance, 
fordi de står for moralsk renhed 
og Guds sandhed, understregede 
Franklin Graham.

Ifølge den kristne organisation 
Open Doors (Åbne Døre) er det 
dog ”kun” 4.000 kristne, der 
årligt dræbes alene på grund af 
deres tro.

Folkemord kræver indsats
Begrebet folkemord er både en 

moralsk og en juridisk vurdering, 
og begrebet bliver normalt an-
vendt med stor varsomhed. USA 
har man kun brugt begrebet nogle 
få gange. Tidligere udenrigsmi-
nister John Kerry har dog brugt 
begrebet om IS’s drab på kristne, 
shia-muslimer og yazidier.

Nogle politiske ledere og orga-
nisationer vil helst undgå at bruge  
begrebet, fordi det medfører et 
krav om intervention.

Had til evangeliet
USAs vicepræsident Mike 

Pence var også på talerlisten. 
- Jeres tro inspirerer mig, den 

ydmyger mig og inspirerer alle her 
i dag, sagde Mike Pence.

Vicepræsidenten forsikrede 
deltagerne om, at både han og 
Donald Trump beder for verdens 
forfulgte kristne. De to beder også 
om, at Islamisk Stat må blive 
ødelagt ”fra roden”.

- Vi står sammen med jer, for-
sikrede Pence og fortsatte: 

”Bibelen siger, at alle, der øn-
sker at tjene Jesus Kristus og leve 
et gudfrygtigt liv, vil blive forfulgt. 

I, der er samlet her i dag, 
repræsenterer millioner i hele 
verden. I har nægtet at lade jer 
styre af verdens tankegang men 
har valgt i stedet at lide ”uden for 
byporten” for jeres tro”, sagde 

Mike Pence. 
Vicepræsidenten nævnte de 

seneste års drastiske fald i antal-
let af kristne i Irak og Syrien og 
forsikrede mødedeltagerne om, at 
Trump ser overgrebene som mod-
bydelige forbrydelser, der skyldes 
had mod Kristi evangelium.

Angår alle kristne
For at komme på plads i kon-

ferencesalen måtte deltagerne 
passere to høje elektroniske 
skærme med navne på ”Marty-
rer for Kristus”. Både Graham 
og andre talere bemærkede, at 
både protestanter, katolikker og 
ortodokse var repræsenteret her.

Blandt talerne ved topmødets 
åbning var også Metropolitan 
Tikhon, lederen af den ortodokse 
kirke i USA og den egyptiske ang-
likanske biskop, pastor Mouneer 
Hanna Anis. Han fortalte om de 
kristnes reaktion efter de angreb, 
som dræbte deres kære.

- Den tilgivelse, som martyrer-
nes familier har udtrykt, er det 
stærkeste vidnesbyrd i forhold til 
terrorismen, sagde Hanna Anis.

Håb midt i mørket
Franklin Graham understre-

gede, at islamisterne er en trussel 
mod hele den kristne verden. Da 
IS i 2015 halshuggede 21 kop-
tiske kristne i Libyen, truede de 
med at ville indtage Rom.

- Denne trussel mod Rom var 
ikke bare en trussel mod den 
katolske kirke, men mod alle 
kristne, hvor de end befi nder sig, 
konkluderede Franklin Graham.

Han opfordrede de lidende 
kristne til at holde ud.

- Her midt i kirkens mørkeste 
dag gælder Kristi løfter stadig. 
Helvedes porte skal ikke få magt 
over Kristi kirke, fastslog Graham 
med et citat fra Mattæusevange-
liet 16:18.

Canada: Over 25.000 deltog
i jubilæums-march for livet
Canadas 20. ’March for Life’ foregik den 11. maj og samlede 
over 25.000 deltagere i Ottawa. Arrangørerne fi k dermed opfyldt 
ønsket om at se fl ere deltagere end sidste år.

Organisationen LifeNews.com oplyser, at marchen foregik i ho-
vedstaden Ottawa. Temaet “Life: We Stand on Guard for Thee” (Liv, 
vi vil holde vagt over dig) blev belyst gennem taler, bøn og samlinger 
foruden selve marchen gennem Ottawas centrum.

Ifølge LifeNews står abortmodstanderne i Canada i en svær kamp, 
idet landet har en liberal abortlovgivning. Samtidig har Canada for 
nylig legaliseret assisteret selvmord.

Bodil

Af Bodil Lanting

Indonesien har for første gang 
idømt en kristen, den afgående 
guvernør Basuki “Ahok” Tja-
haja Purnama, fængselsstraf 
for blasfemi mod koranen.

Guvernør Ahoks fængseldom 
for blasfemi ændrer radikalt på 
Indonesiens omdømme som et 
”moderat, islamisk demokrati”, 
vurderer Morning Star News.

Blasfemi-anklagen var afgø-
rende for at Ahok, der tilhører 
både det kristne og det kinesiske 
mindretal i Indonesien, tabte 
kampen om at genvalgt som Ja-

kartas guvernør i sidste måned. 
Islamistiske grupper ønskede 
ikke at have en ikke-muslim som 

byens leder og arrangerede store 
demonstrationer imod ham.

Selv anklagerne var chokerede 
over, den to års betingede fæng-
selsdom, de havde anbefalet, 
blev gjort ubetinget. Men ifølge 
indonesisk lov kan blasfemi give 
op til fem års fængsel. 

Efter at fem dommere havde 
afsagt kendelsen, blev Ahok ført 
til Cipinang fængslet i det østlige 
Jakarta. Hans modstandere truer 
med at kræve en endnu længere 
fængselsstraf, hvis han appellerer 
dommen. 

Anklagen skyldes en tale fra 
september 2016, hvor Ahok for-
tæller vælgerne, at de tager fejl, 

hvis de ud fra et bestemt koran-
vers forbyder muslimer at stemme 
for en ikke-muslimsk leder. 

Ahoks tale fi k islamisterne til 
at anklage ham for blasfemi, og 
han undskyldte i oktober, hvis han 
har såret nogen. Han havde intet 
ønske om at ringeagte hverken 
islam eller koranen, sagde han. 

Men undskyldningen var ikke 
nok. Der var et stærkt pres for 
at få Ahok fængslet, siger en af 
advokaterne til AP. 

Nu holder Ahoks tilhængere 
”lys-demonstrationer” om aftenen 
i protest mod dommen, og over 
9.000 har underskrevet en protest 
imod den.

Kristne er ofre for folkemord
Over 100.000 kristne dræbes årligt, sagde Franklin Graham på det fi re dages topmøde. 

Topmøde i USA for og om forfulgte kristne:

- Kristne bliver ofte behandlet 
som upatriotiske, fordi de har 
Gud som højeste autoritet, 
sagde Franklin Graham.

- Vi står sammen med jer, 
forsikrede Mike Pence de for-
fulgte kristne på vegne af sig 
selv og præsident Trump.

Kristen guvernør fængslet for blasfemi
Indonesien er ikke længere bare ”moderat islamisk” efter fængslingen af Ahok Purnama.

Ahok fi k to års ubetinget 
fængsel for en udtalelse om 
koranen under valgkampen.

Dokumentar om forfulgte kristne
Roma Downey, skuespiller og producer i den 
kristne TV-serie The Bible er nu aktuel med 
en dokumentar om forfølgelse af kristne i 
Mellemøsten.

Dokumentaren ’Faithkeepers’ (tros-vogtere) 
viser, hvordan bl.a. IS og al-Qaeda systematisk 
har angrebet kristne for at dræbe eller fordrive 
dem fra islamisternes områder.

Menneskeretsadvokat Paula Kweskin er 
medproducent af dokumentaren. Hun fortæller 
til Christian Post, at arbejdet med fi lmen om forfulgte kristne startede 
længe før IS blev kendt.

- Pludselig blev situationen bare meget værre for de kristne i Irak, 
Syrien, Libanon, Egypen og Iran. Men vores budskab i fi lmen er: ’Du 
skal være din brors vogter’. Jeg håber virkelig, at fi lmen inspirerer 
folk til at føle, at deres brødre og søstre bliver forfulgt og at de er nødt 
til rejse sig og gøre noget for dem, siger Paula Kweskin. 

Hun opfordrer folk til at følge situationen, formidle budskabet og 
give økonomisk støtte til de forfulgte og fordrevne. Støtten formidles 
gennem den nyoprettede fond The Faithkeepers Fund.

’Faithkeepers’ bliver screenet i mange af USAs kirker den 23. maj.
Bodil

Kristne i Mellemøsten har været udsat for folkemord og etnisk 
udrensning, hedder det i den nye dokumentar ’Faithkeepers’.Roma Downey

I dokumentaren ’Faithkeepers’ fortæller kristne fra bl.a. Irak 
om den voldsomme forfølgelse, de har været udsat for.
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Dansk evangelist og missionær i Venezuela:

Vi oplever både helvede og himlen 
Af Bodil Lanting

- Vækkelsen har nu varet i 120 
dage og de 35 kirker vokser i 
gennemsnit med 70 nye kristne 
om ugen.

Det fortæller Erling Tychsen fra 
Roskilde, som netop nu forbere-
der sit 6. besøg som evangelist og 
missionær i Venezuela. 

Men han er ikke bare en del 
af den overvældende store væk-
kelse. Han har også en tjeneste 
blandt indsatte, som lider den 
mest gruopvækkende og hjerte-
skærende nød. 

Og han kæmper for at redde 
børn ud fra fængslerne for at 
give dem en tryg opvækst på det 
kristen børnehjem i millionbyen 
Barquisimeto.

Et-årige sidder i fængsel
- Der er børnefængsler med 

børn fra halvandet år og opefter. 
Deres ”forbrydelse” er, at de er 
børn af misbrugere eller fængs-
lede. Og fordi der ikke findes 

børnehjem i landet, kommer de i 
fængsel, hvor de vokser op med 
sult og overgreb - uden adgang 
til medicin, skolegang og omsorg. 

Jeg fik kontakt med en an-
svarshavende general, som gav 
mig tilladelse til at besøge alle 
fængslerne, selv de lukkede. Han 
er ikke kristen, men jeg fi k lov til at 
bede for ham. Han har også givet 
mig et diplom som anerkendelse 
for vores arbejde i børnefængslet. 

Fra Haderslev til Venezuela
Hele det store missionsarbejde 

startede i Haderslev, hvor Erling i 
1998 var leder af Missionsforbun-
det. En ung mand fra menigheden 
skulle være volontør i to år for 
’Leve Børn-projektet’ i Venezuela .  

- Jeg besøgte ham og tabte mit 
hjerte til de børn på børnehjem-
met. Vi fi k investeret i nye huse 
og støttede gadebørn, så de fi k 
lægehjælp og skolepenge.

For tre år siden fortalte jeg så 
om mission i Ukraine til en man-
degruppe i Ballerup. Her genså 
jeg en tidligere medarbejder 
fra børnehjemmet, som nu er 
dansk gift. 

Jeg oplevede, at Gud sagde 
til mig: ’Du skal rejse til Venezu-
ela igen!’ Jeg spurgte: ’Hvorfor?’ 
og Gud svarede: ’Fordi der vil 
komme en vækkelse i Venezuela.’

Profeti om vækkelse
- Jeg kommer så til Venezuela 

i april sidste år sammen med 
manden fra børnehjemmet. Jeg 
blev inviteret til at tale ved en 
pastor-konference for frikirkerne 
i byen. Jeg talte om vækkelse og 
profeterede vækkelse over byen.

Det med vækkelsen var noget, 
Gud havde sagt til mig. Men 
kirkelederne troede ikke på det 
dengang, husker Erling.

Vækkelsen i 2017
- I januar 2017 fi k jeg så lov til 

at lave en 30 minutters udsen-
delse i en fælleskirkelig lokalra-
dio. Udsendelserne bliver hørt 

af 3 millioner mennesker, og jeg 
inviterede folk til at møde Gud og 
tage imod ham.

Samtidig blev den store scene 
på 14 x 14 meter sat op på et 
indhegnet område i byen. Scenen 
er lige så stor som Orange Scene 
på Roskildefestivalen. Og folk 
væltede ind til kampagnen, som 
har kørt lige siden!

Vi har talere fra de 35 forskel-
lige frikirker, 200 lovsangere, som 
arbejder på skift og 2.000 frivillige 
hjælpere. Og hver dag kommer 
der 3.000-6.000 mennesker, selv 
om kampagnen nu har kørt i 120 

dage. Mennesker i hundredvis 
bliver frelst og helbredt på aften-
møderne, som varer 4-5 timer.

Om dagen er der arrangemen-
ter for børn efter skoletid. De får 
lidt saft og brød og hører evange-
liet, og folk fra kirken klipper deres 
hår og negle for dem.

Fattigdom og nød
Venezuela er midt i en borger-

krig. Der er varemangel, arbejds-
løshed og en voldsom infl ation. 
Pengenes værdi er faldet 800 % 
på et år, og folk prioriterer skole-
penge til deres børn, selv om de 

mangler både mad og medicin.
- Børnene sulter og går på los-

sepladserne for at fi nde mad. De 
er så underernærede, at mange 
13-årige ligner 7-årige. I fængs-
lerne er de så sultne, at de tyr til 
kannibalisme. De tør ikke lægge 
sig til at sove af frygt for at blive 
ædt i nattens løb.

Hjælp til de mindste
Organisationen Global Orga-

nisation Denmark (GOD) støtter  
børnehjemmet, hvor der nu bor 
13 børn i alderen 6-16 år. Byg-
ningerne blev plyndret, mens de 

i en årrække stod tomme, så der 
er behov for reparationer og ny-
anskaffelser af møbler mm. 

Kirkerne passer børnene og 
GOD ansætter bl.a. pædagoger til 
stedet. GOD har nemlig grønt lys 
til at fl ytte børnene fra fængslerne 
til børnehjemmet, bare de vil til-
byde dem husly, mad, skolegang 
og lægehjælp.

- Vi satser på at hjælpe niño-
børnene. Det er de helt små, som 
endnu ikke har taget alt for meget 
skade af at bo i fængslerne, for-
tæller Erling Tychsen. 

Han tilbyder at fortælle om 
vækkelsen, fængslerne og bør-
nehjemmet i danske menigheder. 
Det er nemlig vigtigt at få nye 
partnere til forbøn, hjælp og støtte 
i arbejdet. Børnehjemmet har 
også brug for en ny boring og et 
rensesystem, så kloakvand kan 
bruges til markvanding.

- Der er behov for 500 menne-
sker, som kan give 100 kroner om 
måneden. For pengene rækker 
langt i Venezuela. Nu skal vi gøre 
børnehjemmet selvforsynende 
med grønsager og høns, slutter 
Erling Tychsen, som i juni rejser 
ned til en ny 14-dages periode for 
at tage del i Guds store arbejde i 
det sydamerikanske land.

- Det ene øjeblik møder vi ubeskrivelig nød i fængslerne. Næste øjeblik prædiker vi for tusinder og ser Gud gribe ind, siger Erling Tychsen.

Frygten lyser ud af drengenes ansigter. De tør ikke lægge sig til at sove i fængslet, for der er så 
meget sult, at fangerne spiser hinanden. 

54 mænd bor dag og nat på 
20 m2.  Det er et helvede på 
jord. Men når evangelisten har 
sagt farvel, råber fangerne: 
”Jesus Kristus er Herre!”

- Det ene øjeblik oplever jeg rædslerne i fængslerne. 
Det andet øjeblik taler jeg til over 3.000 på kampag-
nen, hvor mange blive frelst og helbredt, fortæller 
Erling Tychsen.
Til højre ses en fjorten-årig pige med det barn, hun 
fødte i fængslet. Nu bor de begge på børnehjemmet, 
hvor de får mad, tøj, medicin og skolegang.

Pengene rækker langt 
Gennem Global Organi-

sation Denmark går støt-
tekronerne ubeskåret til 
børnearbejdet i Venezuela.  
Der er også mulighed for 
skattefradrag, hvis man først 
kontakter info@globalorga-
nisation.dk for at få nærmere 
oplysninger.

100 kr. / måned kan give 
et barn mad, tøj og husly på 
børnehjemmet.

150 kr. / måned svarer til 
mad, tøj, skole og husly - og

250 kr. om måneden kan 
lønne en medarbejder.Børnene skal helst ud af børnefængslerne - og gadebørnene skal væk fra gaden - så tidligt som 

muligt, før de når at tage alt for meget skade. De får et trygt liv på det kristne børnehjem.

Børnehjemmet mangler inventar som senge og køleskabe. Men 
der er en swimmingpool, som også kan bruges til dåb. 
Fotos: Global Organisation Denmark.

Erling Tychsen fi k en profeti 
om vækkelse. Her taler han på 
kæmpescenen i Venezuela.
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HIMMEL
GLANS

”Himmelglans i øje” hedder 
en smuk farvebog, som pil-
grimspræsten Jette Dahl og 
sogneepræst Ingrid Lisby 
Schmidt (nu Esbjerg) har ud-

givet på forlaget Eksistensen.

Bogen indeholder - som det 
fremgår herover - masser af 
kristne ”glansbilleder” af Jesus 

og de bibelske beretninger fra 
midten af 1800-tallet og frem 
til 1950’erne. Billederne hang 
på væggen i missionshuse og 
frikirker, men også derhjemme 

på værelset eller i stuen. Her 
kunne man hver dag blive mindet 
om Jesus, og hvad han kunne 
betyde. Men naturligvis blev 
billederne nedgjort, ligesom al 

anden fromhed, af bedrevidende 
kirkefolk. Og nogen kristne er må-
ske stadig lidt forlegne over disse 
”glasbilleder”. Men det er der nu 
ingen grund til. Mange billeder 
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er faktisk fremstillet af dygtige 
kunstnere, men idéen er ikke at 
vurdere billederne æstetisk eller 
kunstnerisk. Billederne minder 
os om bibelhistoriens enorme 

rigdom af beretninger. Og et bil-
lede siger som bekendt mere end 
1000 ord. Men kan man bruge 
billederne til andet en nostalgi? 

Ja, bogen har fået undertitlen 

”Jesusbilleder til eftertanke og 
fordybelse”. Billederne kan bru-
ges til at meditere over en lignelse 
eller en beretning. Og i Bibelen 
har alle historier jo et større 

formål end blot at ”underholde”. 
Der er en pointe. En inspiration. 
En ledesnor. 

Forfatterne har desuden forsy-
net billederne med en forklarende 

tekst. Og bogens 2. del lægger op 
til at se billederne påny, og lade 
sig inspirere af dem. Det er en 
rigtig god idé, de to har fundet på.

Henri Nissen.

Himmelglans i øje. 152 sider, 
Farver. Stort format. Forlaget 
Eksistensen. 198 kr.
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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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Anmeldt af Steen Jensen

Barndommen ligger langt bag-
ude, men fylder stadig, måske 
mere og mere med årene. Den 
pensionerede journalist Claus 
Grymer griber tilbage til sin 
egen barndom, og i 60 korte 
prosatekster genopliver og 
gendigter han forholdet til de 
for længst afdøde forældre.

Barndommen på Mors var 
både tryg og helt almindelig for 
præstesønnen Claus Grymer, 
men der var så meget, der ikke 
blev talt om, så meget tavshed 
og blufærdighed.

I bogen dykker Claus Grymer 
ned i erindringen og genkalder 
sig fåmælte samtaler og situatio-
ner, hvor handlingen talte mere 
end ord.

Det er der kommet nogle fi ne, 
sansende tekster ud af, som 
mange især ældre sikkert vil 
kunne genkende deres egen 
barndom i.

Tag bare dette fi ne billede på 
farens kærlighed, som sjældent 
blev udtalt, men vist:

”Når far om morgenen havde 
bakket bilen ud af garagen, 

lod han den stå i tomgang på 
gårdspladsen, parat til mor når 
hun skulle køre hen på skolen 
hvor hun underviste. Det var en 
slags kærlighedserklæring fra 
ham til hende. Han havde svært 
ved at give udtryk for den på en 
mere direkte måde. Hvor meget 
dette pinte ham, afslørede han 

i sine sjældne 
selskabstaler til 
mor, taler hvor 
han i blufær-
dige bisætnin-
ger erkendte 
sin manglende 
evne til at sætte 
ord på sine fø-
lelser. Men hver 
morgen overlod 
han hende en 
bil der var en 
smule mindre 
kold end den 
ville have været 
uden hans kær-
lighed”.

Flere af tek-
sterne indehol-
der  d ia loger 
snart med fa-
ren, snart med 

moren. Samtaler, der bliver be-
gyndt, men aldrig helt afsluttet. 
Det bliver ved det observerende, 
det dagligdags, men stoppes 
altid dér, hvor følelserne risikerer 
at komme i spil. Meget forbliver 
usagt.

Men netop dét er det spæn-
dende. Dét, der gør teksterne 

interessante, fordi der er dybder, 
som kalder på eftertanke. Daglig-
dags foreteelser bliver pludseligt 
betydningsfulde på en ny måde.

Hans forældre ville sikkert have 
fundet det upassende med den 
åbenhed, hvormed han beskriver 
forholdet til dem på, i hvert fald i 
første omgang – skriver Grymer 
– men jo længere man når hen 
i bogen, jo stærkere står den 
kærlighed, der binder det hele 
sammen. Det er dén kærlighed, 
det hele handler om.

Det er en velskrevet, åben og 
kærlig tekstsamling til eftertanke.

Claus Grymer var i 40 år kul-
turmedarbejder ved Kristeligt 
Dagblad, men er nu pensioneret. 
Han har udgivet en række digt-
samlinger og romaner, og har 
før haft fat i erindringsstoffet, 
bl.a. i 2014-udgivelsen ”Skum-
ringsforventninger. Af en endnu 
forholdsvis levendes erindringer”.

Claus Grymer: ”Begyndelser 
til samtaler der ikke kan føres”
139 sider • 178 kr. 
Forlaget Eksistensen

Anmeldt af Kirsten Krog

I anledningen af 100-året for 
forfatteren Jakob Knudsens 
død har Knud Nyboe Rasmus-
sen skrevet ”Jakob Knudsen 
mellem Luther og Grundtvig. 
Gud og menneske i Jakob 
Knudsens tænkning”.

Bogen falder i tre hoveddele. 
Første del er en indføring i Jakob 
Knudsens tænkning, anden del 
fem prædikener og en kronik af 
Nyboe Rasmussen, hvor han ind-
drager Jakob Knudsens teologi 
og endelig tredje del, som består 
af tre af Jakob Knudsens salmer.

Gør ikke 
naturen til unatur

Et gennemgående tema i 
alle tre dele er Jakob Knud-
sens tanker om ”at leve livet 
evigt”. Med dette mener han, 
at mennesket uden evigheds-
perspektivet altid vil leve i en 
stræben efter noget, det aldrig 
kan nå. Jakob Knudsen levede, 
mens naturalismen havde sin 
storhedstid, men selvom han 
på nogle områder var tiltalt af 
denne strømnings tanker, så 
han klart, hvordan man ved at 

putte sine forhåbninger i og må-
ske endda guddommeliggøre 
naturen, i virkeligheden gjorde 
den til unatur – et begreb, som 
ifølge forfatteren var et af Jakob 
Knudsens yndlingsbegreber. 

Som Jakob Knudsen selv 
udtrykker det: ”Man kan hel-
ler ingen knuder løse her i 

verden, hvis 
man med sit 
liv og sin sjæl 
ska l  hænge 
ved den. Men 
v i nde r  man 
hvile i Gud, da 
får man hæn-
derne fri til ver-
den”. (s. 92). 

Med andre 
ord: lever man 
livet evigt, gør 
man ikke na-
turen til unatur.

Titel og 
indhold

En svaghed 
ved bogen, er 
imidler t id, at 
forfatteren fyl-
der for meget 
og Jakob Knud-
sen for lidt. 

Hvorfor skal læseren f.eks. 
have fem prædikener af forfat-
teren? Ja, det er da ganske ud-
mærkede prædikener – hvis man 
er til ”litterære prædikener” – men 
hører de til i en bog, som skulle 
handle om Jakob Knudsens 
tænkning? Lige da jeg fi k bogen 
i hånden, troede jeg faktisk, at det 

var fem af Jakob Knudsens egne 
prædikener, og blev slem skuffet, 
da det ”bare” var af Knud Nyboe 
Rasmussen. 

Det er som om forfatteren sæt-
ter sig lidt mellem to eller fl ere 
stole, så bogen ikke kommer til 
at fremstå som et hele med en 
klar ide. 

Dertil kommer, at bogens titel 
”Jakob Knudsen mellem Luther 
og Grundtvig” ikke er fuldt ud 
dækkende for indholdet. Ja, især 
Grundtvig og grundtvigianismen 
fylder en del, men bogen kunne 
med lige så stor ret have heddet 
”Jakob Knudsen og naturalis-
men”, da denne vinkel er mere 
fremherskende end Jakob Knud-
sens forhold til Luther. 

Skuffelsen over måske ikke 
indfriede forventninger må dog 
ikke overdøves af, at man i bo-
gen får værdifuld information om 
en forfatter, som K.E. Løgstrup 
har kaldt ”en af de betydeligste 
teologer, vi har haft i Danmark”.

Knud Nyboe Rasmussen: Ja-
kob Knudsen mellem Luther 
og Grundtvig 
106 sider • 189 kr. • Hovedland

Jakob Knudsen - om 
at leve livet evigt

Prosatekster vækker
barndommen til live

Vores verden forandrer sig hurtigere end nogensinde…
Hvad betyder det for opdragelsen?

Jesper Juul er ikke ligefrem kendt som den store fan af opdra-
gelse. Opdragelse signalerer et meget klart mål for børnenes liv, et 
mål som forældre sætter – eller måske ville Juul hævde – satte – for 
deres børn. I det hele taget leder man forgæves, hvis man håbede 
at fi nde argumentation for kristen etik, moral eller faste normer 
for menneskelivet. Men alligevel er der nogle væsentlige pointer.

Børn har brug for voksnes lederskab.
Det ved vi, fordi børn, som lever uden dette lederskab, vantrives. 

Sagt med andre ord børn har brug for forældre som førerulve, 
sådan at de kan fi nde sig tilrette i livets skov. Forældre, som tør 
sende klare signaler.

Dermed tager forfatteren et væsentligt skridt imod at anerkende 
den gode kristne opdragelse, som indebærer at de voksne tør vise 
vej, træder i karakter og påtager sig både lederskab og ansvar i 
relationen til børnene.  

Intet blik for synd, skyld eller skam
Jesper Juul bygger videre på sin forståelse af det kompetente 

barn; for børn vil samarbejde og handler pr defi nition meningsfuldt, 
siger han. Det betyder, at udgangspunktet for relationen mellem 
voksne og børn, må være tillid og interesse for barnet som men-
neske. Perspektivet er gennemført konstruktivistisk, hvilket på 
den ene side giver en udmærket forståelse for, hvordan vores 
menneskelige selvforståelse fungerer, men samtidig fuldkomment 
negligere synd, skyld og skam. 

Det er naturligvis vigtigt, at vi forstår, at selv løgn eller vrede, kan 
give god mening, set inde fra den som bliver vred eller lyver, og 
på den måde søger efter den synsvinkel, der kan åbenbare, hvad 
dette menneske – barn som voksen – drives af. Men set fra en 
kristen vinkel, fjerner det hverken synden, skylden eller skammen, 
og vi mangler derfor på det eksistentielle niveau noget afgørende.    

Hvad er en førerulv?
At være førerulv vil først og fremmest sige, at være sig selv i 

relation til barnet. Uanset om relationsfeltet er forældre-barn eller 
lærer-elev, så er rollespillet dræbende for relationen. Det der er 
brug for er anerkendelse, integritet og vilje til autencitet, ligevær-
dighed, ansvarlighed, samt et emotionelt og anstændigt lederskab. 
Alt sammen noget, der harmonerer ganske udmærket med den 
kristne opdragelsestradition.      

Der er en mængde faldgruber for den moderne familie. Velkendte 
udtryk for fejlslagne metoder som fx curlingforældre, samt nye 
fænomener som fx helicopter moms, beskrives i tragikomisk stil, 
men læseren trøstes med ordne: ”Det er aldrig for sent at skifte 
stil”. Hertil kunne man måske bruge et andet billede: det er aldrig 
for sent at fi nde den gode hyrde, som sin egen leder, også når det 
kommer til opdragelse.   

Anmeldt af Josua Christensen

Jesper Juul: Førerulve - Det livsvigtige lederskab i Familien
224 sider • 249,95 kr. • Akademisk Forlag

Førerulven kommer
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forbedere@udfordringen.dk

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

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

tilgive deres synder 
og genoprette 

deres land.

2. Krøn.7,14

Find bedeemner ved at læse avisen!     Bed selv eller sammen derhjemme!

Nu også bedegruppe for Mors
Birthe Silkjær fra Mors fortæl-
ler, at hun sammen med en 
anden kvinde fra Aglow har 
begyndt en bedegruppe, som 
skal bede for Mors. 

- Jeg så, at der ifølge landkortet 
ikke var nogen, der specielt bad 
for Mors. Det vil vi gerne gøre, 
siger Birthe.

Andre, som gerne vil være med 
til, at bede for Mors, kan skrive til 
Birthe på telefon 40154131 eller 

basilkjaer@hotmail.com.
Udfordringen opfordrer til, at 

man opretter bedegrupper på 
tværs af kirkerne i alle danske 
kommuner. Af kortet til venstre 
fremgår det, at der allerede er 
bedegrupper i alle de grønne 
kommuner. Mors er denne gang 
markeret med rødt.

Idéen er, at man dels beder 
for konkrete lokale forhold, dels 
beder for hele landet.

Henri. Birthe Silkjær

Fortsat fra side 7.

Hvad er problemet ved det 
nuværende pengesystem?

For det første er alle konto-
penge skabt som gæld. Med det 
nuværende system bliver der kun 
skabt penge, når folk optager lån. 
Så hvis vi alle gjorde os umage og 
betalte al vores gæld, ville der slet 
ikke være nogen penge tilbage i 
hele verden. Verdens gæld over-
stiger de penge, der er i verden. 

(I Danmark er der f.eks. ca. 
1.200 mia. kr. penge, mens gæl-
den er ca. 3.800 mia. kr.) 

Så hver gang vi betaler gæld 
tilbage, mindsker vi pengemæng-
den i samfundet. Det betyder 
også, at vi er tvunget til at have 
vækst i samfundet blot for at 
opretholde den levestandard, vi 
havde sidste år. Hvis ikke vi har 
vækst, bliver der fl ere arbejds-
løse. Vi kan ikke opretholde status 
quo uden at have vækst, og det 
skyldes, at penge er skabt som 
gæld. Renterne bliver jo ikke 
produceret af ingenting et eller 
andet sted fra, og det sker ved at 
andre optager lån. Så hvis vi holdt 
op med at optage mere gæld, ville 
samfundet gå mere og mere i stå, 
og der ville blive fl ere arbejdsløse.

To big to fail
Et andet stort problem er at 

systemet skaber fi nansbobler. Fra 
2004 til 2008 steg pengemæng-
den med 400 mia. kr., hvilket 
hovedsageligt skyldtes udlån til 
boligmarkedet. Som boligejer 
er det eneste, der rigtig betyder 
noget, det beløb, man skal be-
tale om måneden. Hvis renten er 
lav, og det er let at låne penge,  
medfører det automatisk, at efter-
spørgslen efter boliger bliver høj. 
Høj efterspørgsel giver høj pris. 

Hvem var det, der besluttede, 
at det skulle være let at låne pen-
ge indtil 2007? Det var bankerne 
(eller rettere: dem, der trækker i 
trådene bagved bankerne).  

Da de store banker vidste, at 

staten aldrig ville lade dem gå 
konkurs, lånte de penge ud nær-
mest ubegrænset indtil boblen 
sprang. Skatteyderne blev tabere, 
da bankpakkerne skulle betale for 
bankernes risikable udlån. Hvis 
man er forsikret ved uheld, er 
man automatisk villig til at tage 
en betydelig større risiko end hvis 
ikke man er forsikret. De store 
banker vidste, at de var forsikret 
af staten. Hvis f.eks. Danske Bank 
går konkurs, vil halvdelen af alle 
penge i Danmark forsvinde fra 
den ene dag til den anden, og det 
vil staten naturligvis ikke tillade. 

(Se evt. mere om fi nanskrisen i 
DR2 programmet ”Sikke en fest”, 
der ligger på youtube).

Udemokratisk
Det er helt ulogisk at bankerne 

skal have det privilegium at kunne 
skabe penge. Der ville være lige 
så meget logik i, at det var de 
rødhårede eller bornholmerne, 
der måtte skabe penge. At ban-
kerne historisk har gjort det, 
legitimerer det ikke. Hvis en bank 
havde en seddelpresse stående 
i kælderen, ville der blive grebet 
ind med det samme og folk ville 
blive fængslet. Men når penge 
skabes på bankkonti med com-
putere, er der ingen, der rynker 
et øjenbryn. Måske fordi folk ikke 
rigtigt forstår det. 

Det danske sprog er noget 
som alle danskere kan bruge 
uden at spørge om lov. Hvis nu 
rettighederne til det danske sprog 
var givet til et privat fi rma, skulle 
vi betale en afgift for at få lov til 
at tale eller skrive dansk. Det ville 
give lige så meget mening som at 
bankerne kan skabe penge. 

En bankmedarbejder bruger 
måske maksimalt 30 timer på at 
bevilge dig et lån på en mio. kr. 
og administrere det over 30 år. 
Du bruger typisk 5 års arbejdsliv 
på at tjene de renter, du skal 
betale til lånet. Så du arbejder 
som slave i 5 år for en ydelse, der 
koster banken 30 timers arbejde. 

Det er en rigtig god forretning 
for banken. En moderne form 
for slaveri som vi ikke engang er 
opmærksomme på. 

Statens gæld
Et fjerde problem er, at staten 

gældsætter sig selv. Hvis staten 
mangler f.eks. 10 mia. kr. udste-
des statsobligationer. Statsobli-
gationer sælges hovedsageligt 
til banker og pensionskasser. 
Bankerne laver 10 mia. kr. ud 
af den blå luft i deres computer, 
betaler dem til staten, modtager 
statsobligationerne, hvorefter 
staten betaler rente år efter år 
til bankerne. Hvad er det lige 
bankerne bidrager til samfundet 
med for at få lov til dette?  I mod-
sætning til private udlån skal der 
ikke være 3,3% dækning men 
kun 0% dækning, så bankerne 
kan ubegrænset købe statsobli-
gationer med penge som de har 
skabt ud af ingenting.

Befolkningens gæld
Vi betaler årligt 200 mia. kr. 

i renter, bidrag og gebyrer på 
gæld. Penge som hovedsageligt 
havner i udlandet. Det er en skjult 
skat, som ingen brokker sig det 
mindste over. 

Desuden betaler staten 22 mia. 
årligt på gælden. 

Kunne systemet laves om?
Ja. Der er mange modeller for, 

hvordan man kunne lave det om. 
Fælles for alle modeller er først 

og fremmest, at banker ikke bør 
kunne skabe penge, men gøre 
det som de siger de gør, nemlig  
formidle penge mellem långiver 
og låntager. Det skal ikke længere 
være bankernes rolle at skabe 
penge og bestemme hvor disse 
penge skal kanaliseres hen.  

Foreningen Gode Penge fore-
slår, at man har to uafhængige 
demokratisk valgte organer. Det 
ene organ skal beslutte, hvor 
mange penge, der skal skabes. 
Det andet organ skal beslutte, 
hvad pengene skal bruges til. 
Det første skal se på, hvad der 
er bedst for landet på langt sigt.

En anden måde at lave pen-
gesystemet om på, er inspireret 
af en gennemarbejdet islandsk 
rapport. Her får alle borgere i 
Danmark uanset alder simpelt-
hen 2.500 kr. om måneden. Så 
ville der ikke være noget problem 

med at fi nde ud af, hvad pengene 
skulle bruges til, for så ville det 
være op til den enkelte borger, 
om vedkommende ville bruge 
dem til forbrug, afbetaling af 
gæld eller opsparing. De 2.500 
kr. fremkommer ved at tage infl a-
tion og ønsket vækst og lægge 
det sammen med, at alle nuvæ-
rende kontopenge omlægges fra 
rentebærende gæld til rentefrie 
penge over 12 år. De 2.500 kr. 
pr. person ville blive til 10.000 kr. 
for en familie med to børn. Hvis 
bare nogle af disse penge bliver 
omsat i forbrug af tjenester, vil det 
give vækst og arbejdspladser. Et 
forslag der ikke ville koste staten 
noget, fordi alle pengene kommer 
ud af pengeskabelsen. Du kunne 
altså som familie få 10.000 kr. om 
måneden uden at det ville koste 
staten noget som helst. 

Vi kan indføre et sådant system 
i Danmark uafhængigt af, hvad 
andre lande gør, så længe den 
inflation vi vælger er tilpasset 
infl ationen i vores vigtigste sam-
handelslande. 

Samlet set er det altså næ-
sten 400 milliarder kr. årligt 
som vi i Danmark betaler i leje 
til bankerne for at få lov til at 
bruge betalingsmidlet kroner 
(pengeskabelsen+rentebetaling). 
Det er rigtig mange penge i disse 
tider, hvor der overalt er nedskæ-
ringer, og mennesker arbejder 
hårdt for at følge med. 

Vedrører alt dette mig?
Kristne har altid kæmpet for 

retfærdighed. Jeg er f.eks. tak-
nemmelig for, at der i gamle dage 
fandtes kristne, der kæmpede 
for stavnsbåndets ophævelse, 
for grundlovens indførelse, for 
kvinders valgret, for Berlinmurens 
fald. Disse kristne har ikke bare  
siddet og sagt: Det hele går al-
ligevel ad helvede til og Jesus 
kommer snart igen, og Gud synes 
sikkert også, at vi skal ødelæg-
ges på grund af ungdommens 
fordærv og de ikke-troendes So-
doma- og Gomorra-livsstil. 

Som pengeskabelsen er i 
øjeblikket, er det næsten så uret-
færdigt, som man kan forestille 
sig. Enhver almindelig samfunds-
borger bliver holdt som slave 
uden at vide det, mens nogle få 

superrige (udlændinge) scorer 
kassen så meget, at vi næsten 
ikke kan forestille os det. Den 
eneste grund til, at det har kunnet 
fortsætte indtil nu, er, at vi som 
almindelige borgere ikke ved, at 
vi bliver holdt for nar, og ikke selv 
tror vi har evner til at fatte, hvad 
der foregår. 

Som kristen kan du starte 
med at være i bøn til Gud om, 
at det nuværende systems råd-
denskab for alvor bliver afsløret 
for den almindelige intetanende 
dansker, og at der må rejse sig 
en folkestemning for, at det skal 
ændres. Du kan også fortælle 
andre om det, som jeg har nævnt 
i denne artikel. 

En anden lille ting du selv kan 
gøre, hvis du har lyst, er i højere 
grad at bruge kontanter når du 
handler ind, især hvis du har 
et stramt husholdningsbudget. 
Jo mere vi bruger kontanter, jo 
mindre chance er der for at po-
litikerne afskaffer kontanter, som 
jo er de eneste reelt eksisterende 
penge i øjeblikket (så længe 
kontopenge udelukkende er lavet 
af bankerne). 

Videnskabelige forsøg viser, at 
vi er villige til at betale dobbelt så 
meget for den samme vare, når vi 
køber den med plastikkort, frem 
for når vi køber kontant. Det gør 
bare ”mere ondt” at komme af 
med sedler og mønter, og plastik-
kort giver os en falsk opfattelse 
af, hvor meget vi egentlig betaler, 
ligesom det slører sammenhæn-
gen mellem betaling og køb. 

Lav f.eks. et lille eksperiment, 
hvor du i en hel uge betaler alt 
kontant, selv din husleje hvis det 
kan lade sig gøre. Så oplever du 
på en ny måde, hvad ting koster, 
og hvad du egentlig godt kan 
undvære.

Gud ønsker, at du skal være fri 
på alle måder. Fri til at tjene Ham, 
og være en god reklamesøjle for 
Ham. Ikke bare frihed fra syg-
dom, traumer, angst, mindreværd 
o.lign. Gud ønsker også, at du 
skal være fi nansielt fri, så hvis 
han kalder dig som missionær i 
morgen, kan du rejse væk uden 
at skulle tænke på, hvordan du 
betaler terminen til den 1. 

Skaber bankerne selv deres penge?

Vi betaler årligt 200 mia. kr. i renter, bidrag og gebyrer på gæld. 
Penge som hovedsageligt havner i udlandet. Det er en skjult 
skat, som ingen brokker sig det mindste over. 
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Ferie

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

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 

Læs mere om rejsen på 
www.felixrejser.dk/spreewald 
eller kontakt os på 7592 2022

Spreewald – Tysklands Venedig
En hyggelig rejse til én af Europas mindre kendte 
naturperler. Her er et finmasket net af kanaler, åer 
og bække. Vi tager på en rolig pramtur på nogle 
af kanalerne, besøger en gammel mølle, ser brun-
kulslejet Welzow og bliver betaget af det smukke 
område ved Saksiske Schweiz.
Dato: 11. - 16. sep.
Rejseledere: Hanne og Gert 
Kruse, Ansager
Tilmelding inden d. 5.7.  
Herefter forhør om pladser.
Læs mere på: www.felixrejser.dk/spreewald

Søndag den 28. maj 2017 kl. 19.00 i

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Niels Peter Finne med team 
synger, spiller og taler Guds ord

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 4/6: Mattias Lekardal & David Hansen
Søndag 11/6: Benny Mikkelsen - Opbyg dig selv på din tro

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

Søndag 28/5 
kl. 10:30 

Family Grant 
Tema:
Mirakler

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K !

LØRDAG DEN 27. MAJ 2017 - Kl. 14.00 
Valby Kulturhus, selskabslokale (elevator)
Valgårdsvej 4, 5. sal (Ved To  egårds Plads)

Tæt på Valby Sta  on og fl ere buslinjer

    
H. P. PEDERSEN  

Har en for  d i fi nansverdenen, forfa  er, formand for tvær-
kirkelig organisa  on, Immigranthjælpen og Jøder  l Israel.

Modtaget Raul Wallenberg selskabets hædersdiplom.
Hans P. Pedersen er en dynamisk og levende kommunika-
tor, som gennem rejser og studier har samlet sig en stor 

viden om Mellemøstens historie og har fi ngeren på pulsen i 
dagens aktuelle situa  on i spændingsfeltet mellem 

kristendommen, jødedommen og islam. 
H. P. Pedersen vil tale over temaet:

TIDENS TEGN I BIBELENS LYS!

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

Meget sang 
og musik

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

Rig anledning  l personlig forbøn ved H. P. Pedersen
Kaff ebord kr. 50

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

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

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

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

H P PEDERSEN

Erhverv

SUELL Team – fundraising for kirker
 Projektbeskrivelse 
 Fundraisingstrategi
 Matchning 
www.suellteam.dk
www.kirkefundraising.dk  
Tlf. 2144 9686 - Mail: info@suellteam.dk

SUELL Team
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 19:

Erling Riis Olesen
Hollændervej 92
5500 Middelfart

Kodeord: Grillsæson

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

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 torsdag den 
1. juni 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

MøderStillingsannoncer

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

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.

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

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

kl. 10.00 - 14.00 
- tast 1 for abonnement. 

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

www.citykirken.dk
 

Ahornvej 3
2630 Taastrup

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

 
det kunne være en præst

og en ungdomsleder
 

Vil du være med?
Kontakt Marlene

2061 6980

( )

Thomasskolen søger 1 lærer og 2 pædagoger
Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har ca. 280 elever fra 0.-9. klasse og 
35 medarbejdere. Der er ca. 110 børn i SFO´en. Skolen har en tydelig kristen profi l, et 
højt fagligt niveau og en god trivsel.

Lærer
Vi søger en lærer, der primært kan undervise i biologi, natur/teknik og matema  k eller 
dansk. S  llingen er et årsvikariat på fuld  d. Der er gode muligheder for en e  erfølgende 
fastansæ  else.

Pædagoger
Vi søger pædagoger  l vores fri  dsordning og skole. Du vil indgå i et samarbejde med 
lærere og pædagoger i skole  den, ligesom du vil indgå i et team af pædagoger, der ar-
bejder med børnene i fri  dsordningen. Vi søger pædagoger, der gerne vil arbejde med 
bevægelse og udeliv. S  llingen er en fast s  lling på mellem 70 og 100%. 

Vi  lbyder dig:
En skole og arbejdsplads med højt  l lo  et.
Et godt arbejdsmiljø med en uhøj  delig omgangsform.
Dyg  ge og velfungerende elever, der gerne vil undervises.  
Gode fysiske rammer og faglokaler.

Vi forventer af dig
At du er uddannet lærer eller pædagog a  ængig af hvilken s  lling, du søger.
At du kan  lslu  e dig og arbejde posi  vt med på skolens værdier.
At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fællesskab.
At du ønsker at udvikle dig fagligt og pædagogisk.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 5. juni 2017
Ansæ  else og afl ønning sker i henhold  l gældende overenskomst for lærere mellem 
Lærernes Centralorganisa  on og Finansministeriet og for pædagoger mellem BUPL og 
de frie Grundskoler.
Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgning med bilag sendes  l skolens kontor adm@thomasskolen.dk. 
For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Chris  an Bruun 31392102 
eller SFOleder Lilli Buch 22924479. Læs mere om skolen på www.thomasskolen.dk.

Aktiv medarbejder søges til Frelsens 
Hærs Sundhedscafé, Pakhuset
30 timer ugentligt pr. 1/8/2017 eller efter aftale

Vi søger en medarbejder, som kan hjælpe os med at udvikle 
en sundere profi l gennem madlavning, samtaler med vore 
gæster og måske undervise mindre grupper.

I øjeblikket er vore gæster typisk hjemløse fra Danmark og 
udlandet, samt ældre og forskellige sårbare grupper.

Pakhuset er tilknyttet Frelsens Hær og Hørhuset og vi sætter 
pris på vores kristne baggrund og tilhørsforhold.

For yderligere oplysninger: 

http://www.frelsenshaer.dk/uploads/
images/Job%20Pakhuset.pdf

Fredag d. 26. maj kl. 19.00
Lørdag d. 27. maj kl. 19.00
Søndag d. 28. maj kl. 15.00

Arrangør:
House of Gospel 
Møderne holdes i
Fyns Forsamlingshus
Kongensgade 66-68, 2. sal
5000 Odense C
Elevator

Apostel
Adebisi Omishakin 
fra Nigeria/Holland 

taler i 
Fyns Forsamlingshus

Info.
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
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.

16:25 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.

Onsdag 24/5
22:10 Biblens gåder - Ligklædet 
i Torino. Tysk dokumentar fra 
2015. 
Ligklædet i Torino er et af histori-
ens mest kontroversielle relikvier. 
På klædet anes et billede af en 
korsfæstet mand, der hævdes at
være det eneste eksisterende bille-
de af Jesus. Klædet er i 1990’erne 
blevet undersøgt af tre af verdens 
bedste laboratorier, der alle har 
dateret det til at være fra mid-
delalderen og dermed dømt det til 
at være et middelalderligt falsum. 
Men ikke alle har accepteret denne
konklusion. Professor Fant fra 
Padua har gennemført sine egne 
test, der har sået tvivl om de første 
dateringer. Sendes også søndag 
28/5 kl. 13.10. 

Lørdag 27/5
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller 
om salmen ”Kom, Gud Helligånd, 
kom brat” og om, hvordan troen 
er noget, der bliver givet til os. Vor
Frue Kantori fra Vor Frue Kirke i 
Aarhus ved dirigent Poul S. Jacob-
sen synger salmen fra Sankt Mar-
kus Kirke 6. søndag efter påske.

Søndag 28/5
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Jacob Duevang 
Krogh Rasmussen er liturg og præ-
dikant sjette søndag efter påske, 
hvor Jesus i Johannesevangeliet
fortæller om Helligåndens komme 
og de svære tider disciplene vil få. 
Sendes også mandag og lørdag 
kl. 8.30.

TV2
Søndag 21/5
15:00 STØRST 
Peter Ingemann besøger hospitals-
skibet Africa Mercy.

NAT GEO People
Mandag 22/5
21:00 Hospitaltsskibet (1:8)
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 tirsdag 
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.

Radio 

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)

Mandag 22/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 23/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 24/5
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
Christian Hjortkjær om synd, 
skam og selvrealisering. 
Højskolelærer Christian Hjortkjær 
besøger Skurvognen for at for-
tælle om troens begreber blandt 
unge. Vært: Anders Laugesen. 

Torsdag 25/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 26/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 27/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 28/5
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Apostelkirken, 
Københavns Stift. 6. s. e. påske
Prædikant: Niels Nymann Eriksen
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Fik du ikke set programmet ”STØRST” med Peter Ingemanns besøg 
på hospitalsskibet Africa Mercy, har du chancen når TV2 genudsen-
der programmet søndag d. 21.5, kl. 15. Foto: Heartland / TV2  

Vores børnebørn i tjeneste for 
Gud er den bedste investering

“Vi beder for vores børnebørn dagligt, og 
er glade for at en pengegave fra os blev 
investeret i et højskoleophold!”

Aase & Ingemann Larsen

Kontakt højskolen for at høre nærmere om hvordan du kan støtte en, 
du holder af.  Telefon: 9668 2668  Email: mail@mariager-hojskole.dk

Mariager Højskole

Siden starten af april har National Geographic sendt en program-
serie, hvor et australsk tv-hold har fulgt hospitalsskibet Africa 
Mercys arbejde. Serien, der netop er afsluttet, bliver nu genud-
sendt. Første afsnit sendes mandag den 22.5 kl. 21.00.

- Vi har netop valgt at sende hele serien "HOSPITALSSKIBET" igen 
henover sommeren hver mandag og tirsdag aften. Der har været god 
interesse for programmerne. Hvert eneste afsnit går lige i hjertet - og 
fortæller en gribende historie om håb midt i håbløsheden på verdens 
fattigste kontinent, siger programchef Christian Skov fra National 
Geographic i København. 

Programserien sendes mandage kl. 21.00 og tirsdage kl. 20.00 
på Nat Geo People. Fra mandag den 22.5 og 8 uger frem til tirsdag 
den 11.7.

Kanalen kan ses på de fl este tv-pakker som YouSee, Fullrate og 
Viasat udbyder. Læs mere om programmerne og Mercy Ships arbejde 
på www.mercyships.dk

Lisbeth

”Mercy Ships 
går lige i hjertet”
National Geographic genudsender programserien 
om Mercy Ships grundet god interesse fra seere.

En kvinde, har takket været det frivillige personale på hospitals-
skibet Africa Mercy, fået fjernet en knap to kilo stor tumor. 
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Superliga-målmand Marin 
Skender: Jesus hjalp mig
Af Henri Nissen

Marin Skender er formentlig 
en af de bedste superliga-
målmænd i Danmark. Men 
aviserne skriver ikke så meget 
om ham - for han snakker altid 
om Jesus...

Marin kan ikke lade være, og 
han kender sin bibel ud og ind.

- Engang tvivlede jeg på det 
hele. Skabelsen. Adam og Eva. 
Jesus... Og hvem er jeg, og hvor-
for lever jeg? 

Ligesom fl ertallet i Kroatien var 
jeg vokset op som katolik, men 
det var bare en tradition for mig, 
ligesom det er for de fl este dan-
skere at være  med i Folkekirken. 

Jeg var også bange for Gud. 
Jeg var sikker på, at jeg ikke var 
god nok. Og når jeg havde gjort 
noget forkert, løb jeg ikke hen til 
Gud, men væk fra ham, fortæller 
Marin.

Færdig?
- Men da jeg var 32 år ændrede 

alt sig. Jeg var arbejdsløs i syv 
måneder, og alt så ud, som om 
jeg var færdig som professionel 
fodboldspiller, fortæller Marin.

- Men i denne periode åbnede 
jeg mit hjerte og bad til Gud: Hvis 
du fi ndes, så hjælp mig. Vis mig 
hvem, du er, og hvem jeg er.   

Det er et meget vigtigt tids-
punkt i ethvert menneskes liv. 
Vi vil altid selv køre bilen, og så 
kan Gud sidde ved siden af eller 
bag i bilen. Men vi må komme til 
det punkt, hvor vi overgiver os og 
siger: Okay, her er rattet. Du kører. 
Vis mig, hvad du vil.

Da jeg gjorde det, begyndte 
der at ske noget godt. 

Blafferen
- En dag så jeg en blaffer i vej-

siden. Jeg stoppede og tog ham 
op. Det viste sig, at han var både 
teolog og biolog, så de næste to 
timer kunne han svare mig på alle 
mine spørgsmål!

Det var, som om et slør blev 
løftet, og mit sind åbnede sig.

Jeg begyndte at studere man-
ge bøger, og jeg læste om Jesus 
og korset for første gang, og om 
Guds store kærlighed.

Jeg opdagede, at Bibelen ikke 
kun handlede om, hvad jeg skulle 
gøre, men om hvad Gud havde 
gjort, og hvad han ville gøre. Jeg 
overgav mig og blev født på ny.

Fred midt i krisen
- Jeg fik en dyb fred midt i 

min store krise. Det gjorde mig 
intet, at jeg ikke havde job som 
målmand, for jeg nød at læse i 
Bibelen og bede til Gud. Det blev  
de bedste 7-8 måneder i mit liv.

Jeg blev forandret. Noget skete 
straks, andre ting tog tid.

Jeg var blevet gift som 28-
årig, og jeg var meget stolt af, 
at jeg aldrig var min kone utro. 
Men Djævelen havde alligevel 
fået fyldt 5 pct. af mit liv med 
pornografi og begær, og - alt 
muligt. Og jeg var blevet slave af 
mit begær. Jeg havde forsøgt at 
ændre mig hundrede gange, men 
kunne ikke.

Nu ændrede det sig på ét 
sekund, da jeg tog imod Jesus.

Men der var andre ting, som 
ændrede sig henad vejen. 

Jeg var fx ofte vred og havde 
svært ved at acceptere afgørel-
ser, der var unfair. Men nu havde 
jeg fred i mig selv og blev ikke så 
vred. Jeg har ofte stået og bedt 

i målet - nogle gange beder jeg 
også i tunger, og det gør mig rolig.

Men naturligvis mødte jeg 
også modstand. For jeg ville jo 
have, at alle skulle høre om det 
fantastiske, jeg havde oplevet, og 
det var de ikke alle klar til. Så der 
var nogen, der sagde, at jeg var 
kommet med i en sekt. 

Til Georgien?
- Efter syv måneder fik jeg 

endelig et tilbud som fodboldmål-
mand - men det var det værste 
tilbud i min karriere. Det var fra 
Georgien, som havde den værste 
liga i Europa. Og jeg spurgte Gud: 
Er det  virkelig dét, du ønsker? 
Jeg havde tænkt mig noget i 
Spanien, Italien eller Tyskland.

Min kone var i 7. måned og 
tog med på betingelse af, at hun 
kunne få en læge. Vi tog derned 
og fi k en dårlig lejlighed af klub-
ben. Det var ikke nemt. Da klub-
ben ikke havde skaffet en læge 
på tre uger, rejste hun hjem. Efter 
at have født, vendte hun tilbage.

I fi re måneder var jeg alene - 
med Gud. Og det var fantastisk. 
Jeg kunne ærligt svare, at jeg 
havde det fi nt, når folk spurgte.

Sønderjydske
- Så kom tilbuddet fra Sønder-

jydske i Haderslev. Dengang var 
det en lille klub uden succes. Men 
vi rejste derop, og for hvert år 
oplevede vi Guds ”favør”. 

Vi blev endda nr. 2 i superli-
gaen, foran store klubber som 
Brøndby, Midtjylland og Aalborg, 
som havde et større budget.

Vi spillede i Europa. Jeg blev 
interviewet til en masse aviser. 
Og jeg fortalte dem alle om Jesus 
- så efterhånden holdt de op med 

at interviewe mig, smiler Marin.
- Selv om jeg stod i 120 kampe 

i række uden afbud som 37-årig, 
skrev de ikke om det. Selv når der 
virkelig var noget at skrive om, 
interviewede de mig ikke.

Men da jeg begik nogle små 
fejl, hakkede de straks på mig. 

Vi kæmper ud fra sejr
- Sådan er det at være kristen. 

Du må regne med modstand. Du 
må regne med uretfærdigheder. 

Men bliv ikke vred. Bliv ikke 
modløs. Det er naturligt. Det er 
værre, hvis du slet ikke møder 
modstand - så er der måske 
noget galt med dit liv som kristen.

Husk, at du kæmper ikke imod 
mennesker, men imod åndelige 
magter. Det siger Paulus i Efeser-
brevet, forklarer Marin og slår op i 
sin meget slidte bibel på kapitel 6.

Vi kæmper ud fra en sejr. Vi 
er overkommere. Vi er sejrende, 
fordi Jesus har sejret. 

Gennem alt det svære, vi mø-
der, forbereder Gud os til noget 
større. Ikke alt er Guds vilje. For 
Djævelen angriber os på mange 
måder. Men Gud hjælper os til at 
holde ud, siger Marin.

Hvad nu?
Marins kontrakt udløber nu, og 

han forbereder sig på at vende 
tilbage til Kroatien.

- Endnu ved jeg ikke præcist, 
hvad jeg skal. Men jeg er sikker 
på, at Gud har gode planer. Og 
jeg er spændt på, hvad jeg skal. 

Jeg håber også, at jeg får mere 
tid til familien. Jeg vil også gerne 
fortælle andre om Jesus.

Marin Skender var meget medvirkende til, at FC Sønderjydske gik fra bundhold til toppen af ligaen. Styrken fi nder han i Bibelen.

Stod på mål for FC Sønderjydske i 120 kampe uden afbud. Nu rejser han hjem til Kroatien. 

’Starlight’ er en efterfølger til albummet ’You Make Me 
Brave’ fra 2014. Det specielle ved albummet er, at det kun 
er kvindelige forsangere. Det afholdte dog ikke mig fra 
at lytte til albummet, som heldigvis er henvendt til alle.

Og det er, som altid gode, solide lovsange, som man 
kender det fra Bethel Music. Det er forskellige numre, som 
du har hørt før og nogle, som du nok ikke har hørt før. Og 
det er velkendte og stærke lovsangsledere som blandt andet 
Amanda Cook, Jenn Johnson og Melissa Helser. I alt er der 8 
forskellige lovsangsledere på albummet. Men jeg synes ikke, 
at det af den grund virker rodet eller usammenhængende. 
De supplerer hinanden udmærket. Hvem man foretrækker er 
nok en personlig smagssag, for der er ingen tvivl om, at de 
alle er meget dygtige.

Kalley Heiligenthal og Amanda Cook synger to spontane 
lovsange og så slutter albummet af med en akustisk version 
af nummeret ’Extravagant’, som er en gentagelse af live 
udgaven af nummeret på albummet. Jeg synes ikke det er 
nødvendigt med to udgaver af det nummer. Det burde man 
måske have udeladt. 

Det skifter ellers fi nt mellem de stille numre som det 
smukke ’For the One’ af Jenn Johnson til den energiske 
udgave af ’King Of My Heart’ af Steffany Gretzinger. Alt i alt 
er det et godt og udmærket album, som dog ikke helt når op 
på min liste over de bedste fra Bethel Music. Til det synes 
jeg der mangler fl ere numre som virkelig skærer igennem 
som klare hits. Men på trods af det, så er jeg helt sikker 
på, at mange af disse sange vil blive sunget i kirker landet 
rundt. Kvaliteten er høj. Teksterne er stærke og emmer af 
dybe, åndelige sandheder. Det er en fantastisk ressource, 
at Bethel Music gang på gange leverer rørende og vedkom-
mende lovsang til kirken i verden. 

Henrik Engedal

Kvindelig lovsang
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Matt Maher har begået sig på 
den kristne musikscene i mange 
år. Han har syv albums bag sig 
og kan opleves søndag aften på 
Å-festival.

Klummen
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Andy Mineo er et af de hotteste navne inden for kristen hip hop - og han går på scenen fredag aften 
i Sdr. Felding.

Af Steen Jensen

Der er dømt ”optur”, når om-
kring 3000 unge i pinsen sam-
les til den årlige Å-festival i 
Sdr. Felding i Vestjylland.

Danmarks største kristne festi-
val for unge åbner fredag den 2. 
juni og slutter søndag aften den 
5. juni. Tre dage med fed musik, 
bibelundervisning og forskellige 
seminarer, og selvfølgelig masser 
af gensynsglæde og hygge. 

Årets tema ”Optur” er ret op-
lagt, for som kristen er der meget, 
man kan have optur over:

”Lovsangen, bønnen, fæl-
lesskabet osv. Men den største 
optur, som kristne gennem tiden 
har oplevet, har været i mødet 
med Jesus. Der er mange ek-
sempler på, hvordan mennesker, 
der virkelig havde nået bunden, 
erfarede en optur, da de mødte 
Jesus”, hedder det i oplægget til 
festivalen.

Å-festivalen er total alkohol- og 
stoffri.

Hotte musiknavne
Det er lykkedes den nu 27 år 

gamle festival at få nogle hotte 
og spændende, udenlandske 
hovednavne på plakaten – to fra 
USA og to fra Canada.

Matt Maher fra Canada har 
været kendt på den kristne scene 
i mange år. Han har udgivet syv 
albums og ligget højt på de kristne 
charts i USA, været nomineret 
fi re gange til Dove Awards og 10 
gange til den canadiske pendant 
Covenant Awards. Han vandt en 
Dove Award i 2015 i kategorien 
årets sangskriver. Han er manden 
bag sange som” Lord, I Need 
You”,” Because He Lives”,” Your 
Grace Is Enough” og” All The 
People Said Amen”.

Matt Maher har været på tour 
med navne som Michael W. 
Smith og Meredith Andrews. Det 
er første gang, han kan opleves 
på Å-festival, og det sker søndag 

aften, hvor han er med til at sætte 
lovsangen i fokus.

Fra USA kommer Andy Mineo, 
som især er kendt hos dem, der 
hører hip hop. Han har lynhurtigt 
slået sit navn fast på den kristne 
hip hop scene, hvor han er et af 
de hotteste navne.

Han åbner Å-festival fredag 
aften, og man kan nok forvente et 
brag af en fest, når han indtager 
scenen.

Andy Mineo bryder sig egent-
ligt ikke om at promovere sig som 
”en kristen rapper”, men der er in-
gen tvivl om, at han er tydelig i sit 
budskab. Han voksede op udenfor 
kirke og tro, men blev introduceret 
til Gud på en kristen lejr. Det var 
dog først, da han gik på collage, 
at han valgte at dedikere sit liv 
til Gud og gjorde Ham til en klar 
prioritet og omdrejningspunkt for 
sit liv og sin musikkarriere. 

Dan Bremnes fra Canada 
har en fantastisk stemme og 
nogle super autentiske sange. 
Men han havde ikke lige regnet 
med, at det skulle være inden for 
lovssang, han skulle skabe sig 
et navn. Drømmen om at kunne 
leve af musikken havde dog 
eksisteret siden barnsben. Men 

da han pludseligt mistede sin 
mor i en trafi kulykke, begyndte 
han at tænke dybere over livet, 
og hendes ord om at være dér, 
hvor Gud vil have én, begyndte 
at arbejde i ham.

Fra USA kommer bandet VERI-
DIA, som nok er et ukendt navn 
for de fl este. Det er et alternativt 
rockband, som har masser af 
energi at give af.

Bandet har spillet sammen 
siden 2012, men blev først rigtig 
kendt, da de var del af den store 
Winter Jam Tour i 2014. Det er 
tydeligt, at bandet vil noget med 
musikken og har noget på hjertet. 
Gruppen, der går på scenen lør-
dag aften, har bl.a. været på tour 
med Evanescence.

Fra nedtur til optur
I år vil der være to styks bibel-

undervisning lørdag formiddag 
– én i det store telt, og en anden, 
hvor der dykkes lidt dybere (Bi-
beltime+). 

Derudover vil der være otte 
forskellige seminarer, som ligger 
lørdag og søndag. Blandt semina-
rerne er ”Hvad er god lovsang?” 
(Steen Søvndal), ”Hvornår er sex 
super?” (Charlotte Falch Rasmus-
sen), ”Hvorfor tro på en Gud?” 
(Andreas Bøge) og ”Selvværd og 
identitet” (Robert Carlsen).

Søndagens gudstjeneste står 
sognepræst Orla Villekjær for.

Den røde tråd, der vil binde 
festivalens taler sammen, bliver 
menneskers livsforvandlende 
møde med Jesus, hvor de går fra 
nedtur til optur. Ny Testamente 
har en stribe af sådanne møder, 
bl.a. beretningen om Zakæus 
og om kvinden, der blev grebet i 
ægteskabsbrud.

Ind imellem står der som sæd-
vanlig både fodbold og havetrak-
tortræk på programmet.

Å-festival foregår på evange-
lisk-luthersk grund og arrangeres 
af IMU og Indre Mission.

Optur på Å-festival
Den store kristne festival sætter i pinsen Sdr. Felding på den anden ende.

Hører du 
den stille vind?
Jeg så lige en Facebook video, som udfor-
drende viser, hvor mange af de værdifulde 
ting i livet vi let kommer til at misse, fordi 
vi hele tiden er online på smartphonen. 
Men dette velkendte budskab har også et 
dybere lag.

Tænk nu, hvis jeg fortalte dig, at jeg kunne 
tage din smartphone, din computer og dit tv fra 
dig, og du ville alligevel ikke mangle noget. Lyder 
det skræmmende, måske nærmest urealistisk? 

Vi vender os meget hurtigt til en livsstil, hvor vi 
giver disse medier lov til at forstyrre os, ja faktisk 
diktere, hvad vi bruger vores opmærksomhed på. 
Undersøgelser fra Apple viser, at du i gennemsnit 
tjekker din telefon 80 gange om dagen! Du kigger 
på telefonen omkring hvert 11. minut! Og da det 
er et gennemsnit, så ligger mange også meget 
højere. Vildt, ikke? Har det taget overhånd? Det 
synes jeg.

Da vi er åndelige væsener, så påvirker denne 
måde at leve på selvfølgelig også vores forhold 
til Gud. Jeg vil vove den påstand, at du har brug 
for at være stille, ja endda at kede dig. For det 
er ofte først, når hjernen har bearbejdet indtryk 
og tanker, at du virkelig er lydhør overfor Guds 
input. Men mange når aldrig dertil.

Da profeten Elias søgte Gud på Horebs bjerg, 
var Gud hverken i stormen, jordskælvet eller 

ilden, men i den sagte susen. I vinden. Med an-
dre ord, dét man kun kan høre, hvis man er helt 
stille. Jesus brugte lang tid alene i ørkenen. Ja, 
Helligånden ledte ham faktisk derud. Og Jesus 
trak sig ofte tilbage til øde steder for at søge Gud.  

Jeg vil gerne udfordre dig til intentionelt at 
søge stilheden og slukke for mobilen. Personligt 
har jeg købt et armbåndsur for at undgå at se på 
mobilen så ofte (det virker). Og jeg er med i en 
netværksgruppe, hvor vi, ud over lovsang og bøn 
for hinanden, bruger mindst en time sammen i 
stilhed med Bibelen og andagtstekster. Det er 
livgivende! Det kan være svært, men det gør altså 
bare noget virkeligt godt for sjælen. 

Hvad med at gøre det til en livsstil, at give plads 
til stilhed og kedsomhed? Så vil du måske lettere 
høre den stille vind, når den kommer forbi. Og det 
er jo dér livet er, ikke?  

Af Henrik Engedal
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Af Bodil Lanting

Patriarken Jakob gav Josef 
en helt særlig dragt, fordi han 
elskede ham højere end sine 
andre sønner. Men hvad var 
det særlige ved denne dragt?

Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg har 
studeret den hebraiske beteg-
nelse for dragten, som kun fi ndes 
to steder i Bibelen. Begge steder 
bruges dragten af særligt privili-
gerede unge. Og begge steder 
sker der tragiske begivenheder.

Josefs brødre hadede ham, 
dels fordi deres far foretrak ham, 
dels fordi han fortalte dem om 
drømme, hvor de alle bøjede 
sig for ham, der var yngst eller 
næstyngst i fl okken.

Da Jakob gav Josef en smuk 
dragt, som var helt uegnet til 
praktiske arbejdsopgaver, gjorde 
det brødrene, der var fårehyrder, 
endnu mere rasende.

Hvordan var dragten?
Josefs dragt beskrives på he-

braisk som en ketonet passim i 1 
Mosebog 37,3.

-’Passim’ kan oversættes på 
flere måder, fx mangefarvet, 

broderet eller stribet. Men ordet 
kan også betyde en dragt, der når 
til fødderne og har lange ærmer 
- hvis det da ikke beskriver mate-
rialet som enten fi n uld eller silke. 

Men det mest interessante er 
ikke, hvordan dragten så ud, men 
hvad den skal fortælle os, påpe-
ger Dr. Eli. Lizorkin-Eyzenberg.

Tamars dragt 
Det andet sted, som nævner 

en ketonet passim, er beretnin-
gen om Amnon og Tamar i 2. 
Sam. 13:8. Her beskrives det, at 
Tamar ligesom de øvrige jomfruer 
blandt kongens døtre gik klædt i 

denne type dragt.
Beretningen om Davids børn 

Amnon og Tamar er en af de 
mange tragedier i Davids liv efter 
affæren med Batseba. Og omta-
len af den dragt, som vi læste om 
i 1 Mosebog, skal nu forberede 
læseren af Samuelsbøgerne på 
en ny tragedie:

Josef blev solgt, og brødrene 
rev hans fi ne dragt itu. Tamar blev 

voldtaget af sin halvbror - og hun 
rev derpå sin dragt itu.

- Det er bare ét eksempel på, 
hvor meget man kan få ud af at 
læse de hebraiske skrifter frem 
for at nøjes med en oversæt-
telse, siger Dr. Eli, som tilbyder 
et kursus om den hebraiske bibel 
på Israel Institute of Biblical 
Studies.

Hvad havde Josef på?

Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg 
tilbyder et online kursus om 
den hebraiske bibel. 

Josef gik klædt som en kongesøn, mener en israelsk bibelforsker.

I Steven Spielbergs tegnefi lm ’Prince of Egypt’ bærer Josef en 
dragt med symboler fra hans drømme om at hele familien en 
dag skulle bøje sig for ham.
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___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
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Jeg kan ikke bevise, at Gud fi ndes.
Og alligevel tror jeg på ham.

”Hvorfor tror du egentlig på Gud?” Folk i min omgangskreds kan 
udfordre mig med dette spørgsmål.

Mit svar er helt enkelt: Det giver bedst mening for mig, at der 
fi ndes en Gud, som er langt større end mig som menneske.  
Derfor er det meningsfuldt for mig at tro på den Gud, som Biblen 
fortæller om. Og ja, jeg har kendskab til både andre religioner og 
evolutionsteorien. Så mit valg er faktisk kvalifi ceret, synes jeg selv.

At en fænomenal Gud har skabt vores fantastiske jord giver 
mening for mig. Det giver også mening, at Gud tilbyder mennesker 
en chance for at forenes med ham. Også selvom vi oprindeligt har 
negligeret hans tilstedeværelse. Oven i købet får vi muligheden 
for at indgå i en personlig relation til denne barmhjertige Gud. Det 
giver alt sammen så god mening.

Mine bekendte kan hævde, at jeg ikke kan bevise, at Gud er 
til. Spot on! Jeg har ingen beviser. Omvendt kan folk omkring mig 
heller ikke føre bevis for, at Gud ikke er til. I begge tilfælde handler 
det om, hvad vi hver især tror på.

Troen på Gud er altså udgangspunktet for min eksistentielle 
tilgang til livet. Jeg kan så blive bekræftet i min tro. Fx når jeg be-
undrer det mangfoldige og enestående skaberværk, som omgiver 
mig, og som jeg også selv er en del af. For mig er det tegn på, at 
der kan stå en eminent Gud bag. 

Det er lidt på samme måde som de malerier, der er på museet i 
mit nabolag. I hvert maleri er der en fortælling. Desuden fortæller 
kunstnerne noget om sig selv i deres valg af motiver og farver i 
malerierne. Kunstnerne er naturligvis ikke fysisk til stede på museet. 
Men de har sat tydelige aftryk og spor om sig selv i deres malerier.

I snakken med mine bekendte kan jeg pege på spor og aftryk, 
der kan tale for, at Gud er til. Jeg kan fortælle dem om, hvordan 
min opfattelse af Gud er. Og jeg kan tilbyde min omgangskreds at 
se tilværelsen gennem de briller, jeg har valgt at gå med.

Måske udfordrer og nuancerer mine syns-
punkter mine bekendtes eksistentielle 
anskuelser. Og i samtalen kan jeg opnå 
indsigt i de overbevisninger, som deres 
tro er funderet på. Vi kan blive klogere 
på de trosantagelser, vi hver især har.

Af Brian Duus Nørgaard 
Folkeskolelærer og medlem

af Åbenkirke, Herning

Hvorfor tror
du på Gud?
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