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Hjerteligt møde mellem dansk 
udenrigsminister og Israels ledere
Af Vidar Norberg

I Jerusalem lagde udenrigs-
minister Anders Samuelsen 
en krans i mindehallen for de 
seks millioner holocaust-ofre. 
I Ramallah lovede han ifølge 
pressen 8,3 millioner dollar til 
en organisation, som støtter 
vold og boykot mod jøder.

Anders Samuelsen kom til Is-
rael den 17. maj. Her mødte han 
både Israels præsident Reuven 
Rivlin og statsminister Benjamin 
Netanyahu.

Støtte til Israels fjender
Netanyahu sagde, at den 

sande årsag til den manglende 
løsning på den palæstinenske 

konfl ikt er opfordring til vold. Net-
anyahu bad derfor Danmark stop-
pe hjælpen til de palæstinensiske 
organisationer, som støtter BDS 
(Boycott, Divestment, Sanctions, 
dvs. boykot, investeringsstop og 
sanktioner mod Israel).

Men den 18. maj besøgte Sa-
muelsen alligevel PA-statsmini-
ster Rami Hamdallah i Ramallah. 

Det oplyser det palæstinensiske 
nyhedsbureau Wafa. 

Den israelske gratisavis Israel 
Hayom, som er Israels største 
avis, skrev på forhånd, at Sa-
muelsen ville love 8,3 millioner 
dollars (30 millioner shekel) til 
en organisation, som støtter anti-
israelske grupper. 

Pengene vil gå til ”Human 

Rights and International Humani-
tarian Law Secretariat” som støt-
tes af Danmark, Sverige, Schweiz 
og Holland. Organisationen har 
sin base på Birzeit Universitet 
nær Ramallah. 

Ifølge NGO Monitor i Israel 
går en betydelig del af budgettet 
til anti-israelske, pro-palæsti-
nensiske organisationer, som 

opfordrer til vold, glorifi cerer ter-
ror og arbejder for boykot, skrev 
Israel Hayom.

Læs mere om Anders Samu-
elsens besøg i Israel side 11.

Men dagen efter møderne i Israel besøgte Anders Samuelsen Ramallah med et løfte om millionstøtte til anti-israelske grupper, skriver fl ere medier.

Bogudgivelse
Ny roman af
Mathilde Munk
udkommer torsdag d. 8. juni

Velkommen til release
kl. 16.00 i Rådhushallen,
Ved Fjorden 6, Ringkøbing.

Mathilde Munk vil læse 
korte uddrag fra bogen, og 
der serveres en forfriskning.

www.prorex.dk
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Læs avisen på Udfordringen.dk
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Brugernavn: udf-net         Kodeord i maj: danser
Kodeordet for maj gælder til mandag 5/6 kl. 9.

Ny MF-præst i Vestjylland
Erik Lavdal, som har gået på 
2009-holdet på Menighedsfakultetet, 
skal være sognepræst i Vejrum, Asp, 
Ølby og Fousing ved Struer. 

Erik skal ordineres i Viborg Domkirke 
søndag den 28. maj. kl.17. Han tiltræder 
sit præsteembede den 1. juli og indsæt-
tes den 9. juli kl. 10.30 i Asp kirke og kl 
14 i Vejrum Kirke.

Erik Lavdal er den 17. præst fra Me-
nighedsfakultetet i 2016-2017. I denne periode er 15 MF’ere blevet 
ansat som sognepræster, mens to er blevet frimenighedspræster.

Bodil Administrationsbachelor Len-
nart Grønkjær-Davidsen, Sla-
gelse, er ansat som missionær 
i Indre Mission i Region Øst fra 
den 1. juni 2017. 

Da Lennart Grønkjær-David-
sen (28) i februar flyttede til 
Slagelse sammen med sin kone 
Anne Mette, var det en stor foran-
dring for dem begge. Med rødder 
i Holstebro-området og uddan-
nelse i Esbjerg var Vestsjælland 
ukendt land. 

Anne Mette havde fået ansæt-
telse som jordemoder i Næstved, 
og Lennart var som nyuddannet 

administrationsbachelor på udkig 
efter arbejde.

Under et besøg hos nogle nye 
venner i Slagelse, faldt Lennart  
så over et stillingsopslag i Indre 
Missions Tidende.

Det var åbenbart Guds plan, 
at vi skulle lande her, fortæller 
Lennart, der ikke, som sin kone, 
er opvokset i et kristent hjem. Han 
mødte kristendommen på adven-
tisternes Vejlefjordskolen og blev 
først omvendt som 17-årig. 

Da han vendte tilbage til hjem-
egnen, mødte han Anne Mette, 
og de blev begge en del af IMU 
i Holstebro.

Kulturchok
- Mødet med Indre Mission var 

på mange måder et kulturchok, 
men jeg følte mig godt modtaget 
og blev glad for fællesskabet og 
forkyndelsen, fortæller Lennart, 
som samtidig arbejdede som 
rejseleder for Riis Rejser.

- Min opgave på Sjælland bliver 
at inspirere folk til at engagere 
sig i missionen. Der er mange 
muligheder og ressourcer her på 
Vestsjælland, og min erfaring som 
rejseleder og min uddannelse 
har lært mig at møde mennesker 
og holde fast i målet, forklarer 
Lennart.

Regionsleder Kurt Kristensen 
understreger især Lennarts iver 
for at være i mission og peger på 
familiearbejdet, som et særligt 
fokusområde i hans tjeneste. 
”Der skal findes nye veje og 
bygges nye aktiviteter op, og det 
er Lennart den helt rigtige til,” 
fortæller Kurt.

Lennart begynder sin tjeneste 
den 1. juni. Som en del af sin for-
beredelse tager han i efteråret på 
8 ugers kursus på Indre Missions 
bibelskole i Børkop.

Bodil
 

Nyheder fra Indre Mission
Lukas Ingemansen, Fre-
dericia, er ansat i en tjene-
ste som fritidsforkynder i 
Indre Missions Ungdom fra 
den 15. maj 2017 i Region 
Aarhus. 

Lukas er 20 år og går på 
Indre Missions Bibelskole 
i Børkop.

Indsamlingskonsulent i Indre Mission, Anna-Kathrine Thunbo 
Pedersen, Kolding, fylder 50 år lørdag den 17. juni.

Bodil

Bibelselskab giver pris til 
forfatter og illustrator
Forfatter Ida Jessen og illustrator Hanne Bartholin modtager 
Bibelselskabets Pris 2017 for deres børnebibel Bibelhistorier, 
som udkom i foråret 2016. Prisen blev uddelt på Bibelselska-
bets repræsentantskabsmøde den 18. maj i København.

Ida Jessen (født i 1964) har skrevet fl ere anmelderroste romaner. 
Hun har også medvirket i udgivelsen af ’TAK’ , den nye oversættelse 
af Salmernes Bog på nudansk.

Hanne Bartholin (født i 1962) er uddannet illustrator og grafi sk 
designer. Hun er bl.a. kendt som en dygtig børnebogsillustrator. 

Prisen består af 10.000 kr. og et indrammet originalblad fra 
Christian III’s bibel fra 1550. Prisen er tidligere blevet uddelt til bl.a. 
Bjarne Reuter, Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Sigurd Barrett.

Bodil

Torsdag den 1. juni 2017 kan 
cand.theol. og Tanzania-mis-
sionær Philip Bach-Svendsen 
fejre 25-års jubilæum som 
ansat i Luthersk Mission.

Philip Bach-Svendsen er født 
og opvokset i Østerlars på Born-
holm. Han blev cand.theol. i 1991 
og blev året efter udsendt som 
missionær til det nordlige Tanza-
nia. Her underviste han præster 
og evangelister og har i mange år 
været med til at udarbejde teolo-
gisk litteratur på swahili.  

14 år i Tanzania
Philip er gift med Ruth, og par-

ret har tre voksne børn, som alle 
er opvokset i Tanzania. Efter 14 år 
vendte familien hjem til Danmark. 

Alligevel har de aldrig helt 
forladt Tanzania, som de kalder 
”deres andet hjemland”. 

En af Philips store passioner 
er at læse og fordybe sig i teolo-
gisk litteratur. Han er drevet af et 
stærkt ønske om, at mennesker 
skal møde det kristne evangelium 
ved at læse i Bibelen. 

Siden hjemkomsten til Dan-
mark har han i flere perioder 

været korttidsudsendt til over-
sættelsesopgaver i Tanzania for 
Luthersk Missions litteraturmis-
sionsarbejde Soma Biblia. 

De seneste år har parret været 
bosat i Esbjerg i Vestjylland, hvor 
Philip blandt andet har været 
ansat som konsulent i det tvær-
kulturelle arbejde. 

Forlagsleder i Soma Biblia
Tanzania trak dog så meget, 

at han sidste sommer sagde ja 
til at rejse ud til en opgave som 
forlagsleder for LM’s litteraturar-
bejde i Tanzania. Ruth er blevet i 
Danmark dette år, mens den yng-
ste søn gør sin studentereksamen 
færdig. Hun følges her til sommer 
med sin mand til Tanzania, hvor 
de skal bo i Arusha. 

Philip Bach-Svendsen ser selv 
en klar rød tråd i de 25 år, han har 
været ansat i LM:

”For mig ligger opgaven som 
leder af Soma Biblias forlag i for-
længelse af det, jeg har arbejdet 
med i snart mange år – glæden 
over at hjælpe mennesker til tro, 
som ved at læse i Bibelen har 
forstået mere af evangeliets hem-
melighed,” forklarer han.

Udsendelsesfest
Søndag den 11. juni holder 

LM’s afdeling i Vestjylland ud-
sendelsesfest for Ruth og Philip 
Bach-Svendsen på Efterskolen 
Solgården i Tarm.

Luthersk Mission er den orga-
nisation i Danmark, der har fl est 
missionærer udsendt. I øjeblikket 
arbejder omkring 40 missionærer 
og volontører med bl.a. bibel-
undervisning, sundheds- og lit-
teraturarbejde i Peru, Cambodja, 
Tanzania, Etiopien og Grønland.

Bodil

25 år hos LM med Tanzania i blodet

IM var et kulturchok - 
nu bliver han missionær
Lennart mødte kristendommen på adventisternes efterskole.

Til sommer rejser Philip Bach-Svendsen igen til Tanzania. Denne gang sammen med hustruen Ruth.

Philip Bach-Svendsen rejser 
denne sommer tilbage til Tan-
zania sammen med Ruth. 

Clara Vestergaard er død
Clara Vestergaard, som sammen med sin mand Henry stod for 
Casettemissionen, er død 92 år. 

Vestergaards var indremissionærer i Hadsund og Langå, og blev 
meget aktive i den åndelige fornyelse i 1970’erne og fremefter. Bl.a. 
drev de Casettemissionen, hvor de optog og distribuerede taler 
med åndelig forkyndelse af forskellige talere til en større kreds. 

De var begge kendt for et stort hjerte for alle, de mødte. 
Clara blev alene i 1996, men fortsatte sin egen ”lille mission”, og 

nød stor respekt. Hun elskede sin familie og nød samværet med 
dem, naboerne og sine venner; respekterede folks forskellighed. 
Dog lagde hun aldrig skjul på hvor man kunne gå hen og få trøst 
og styrke. Nemlig hos Vor himmelske Far.

Hun holdt rigtig meget af avisen Udfordringen. Hun sidestillede 
den med noget af det bedste, man kunne læse af kristen litteratur.

”Den er så trosstyrkende”,sagde hun gang på gang til sin datter.
Hun delte gavmild ud af avisen. Bl.a. til jul gik hun, med sin 

rolator, rundt i nabolaget med en kærlig hilsen og postede dem.
Elsa/Henri.

Forstander på Mariager Høj-
skole Kent Jakobsen forlader 
den 31. juli sin stilling. Fra 1. 
august skal han være præst i 
Randers Evangeliske Frikirke.

 Kent Jakobsen overdrager 
en skole med rekord mange 
elever og en organisation rustet 
til fremtiden. Under hans ledelse 
har skolen haft øget elevtilgang 
trods fi nanskrise og stramninger 
på offentlig støtte. Højskolen har 
pt. omkring 90 elever med en gen-
nemsnitsalder på 22 år. 

Kent har siden han blev høj-
skolens forstander i august 2007 
haft som vision at løfte undervis-
ningsniveauet på skolen, som i 
dag både teologisk og lærings-
metodisk ligger på et højt plan. 

Når Kent forlader Mariager, er 
det efter en periode på i alt 20 
år, hvor han de første otte år var 

underviser og forstander på Mari-
ager Efterskole. Kent har således 
haft en central betydning for sko-

lerne i Mariager. Han kommer dog 
ikke til at fl ytte langt væk, da han 
skal overtage præstegerningen i 
Randers Evangeliske Frikirke fra 
d. 1. august.  

Reception
Mariager Højskole ønsker at 

tage afsked med Kent på festlig 
vis ved at invitere nuværende 
og tidligere elever og ansatte, 
samarbejdspartnere, baglandet 
af frikirker samt andre venner af 
huset til reception. 

Der vil samtidig være lejlighed 
til at hilse på den nyansatte for-
stander Mikael Schlosser. Recep-
tionen foregår på højskolen den 2. 
juni kl. 14.00 til 17.00.  

Bodil 

Mariager Højskoles forstander bliver præst

Kent Jakobsen har gennem 20 år været lærer og forstander på 
hhv. Mariager Efterskole og Mariager Højskole.
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Af Bodil Lanting

- Troen visner, hvis vi lever 
uden forventning om, at Jesus 
kommer igen. Den bliver den-
nesidig.

Så enkelt beskriver Steen 
Skovsgaard et aktuelt problem 
i Folkekirken. For ganske vist 
bekender vi søndag efter søndag 
troen på, at Jesus vil komme igen  
for at dømme levende og døde, 
men for mange er det tomme ord.  

Håb, der ikke visner
Der er tale om et alvorligt 

symptom, mener biskoppen:
- Den levende forventning om 

Jesu genkomst er udtryk for en 
levende tro – og hvor den for-
ventning mangler eller er visnet, 
der er det en alvorligt påmindelse 
om, at troen også er ved at visne, 
forklarer Steen Skovsgaard.

Han skynder sig at tilføje, at 
han ikke vil opfordre kristne til kun 
at leve og ånde for den himmelske 
herlighed. ”Det handler om at leve 
i evigheden, mens vi hører uret 
slå”, understreger han. 

Men et vers fra 1. Petersbrev, 
som citeres både ved dåb og be-
gravelser, mangler efter biskop-
pens opfattelse en meget vigtig 
tilføjelse.

- Vi siger: ”Lovet være Gud, vor 
Herre Jesu Kristi Fader, som i sin 

store barmhjertighed har genfødt 
os til et levende håb ved Jesu 
Kristi opstandelse fra de døde.”

Men der skulle ikke stå et 
punktum her. I fortsættelsen taler 
apostlen nemlig om håbets ind-
hold og om at bestå ved dommen:

”...t i l  en uforgængelig og 
ukrænkelig og uvisnelig arv, der 
ligger gemt i himlene til jer, som 
af Guds magt ved troen bevares 
til en frelse, der holdes rede til at 
åbenbares i den sidste tid. 

Da skal I juble, skønt I nu en 
kort tid, hvis det skal være, må 
lide under prøvelser af mange 
slags, for at jeres tro ... kan stå 
sin prøve og blive til pris og her-
lighed og ære, når Jesus Kristus 
åbenbares  ... I skal juble med en 
uudsigelig, forklaret glæde, når I 
kommer frem til troens mål, jeres 
sjæles frelse.”

Dommedag til debat
Du har været biskop i 12 år. 

Har du fået opfyldt dine egne 
forventninger til embedet?

- Ja, i høj grad. Jeg er nok 
mest gået ind i embedet som en 
opdagelsesrejsende uden spe-
cifi kke forventninger, men med 
nysgerrighed, spænding og åbent 
sind. Og det har været personligt 
givende på rigtig mange måder.

I min tid som biskop - for ti år 
siden - kom der også gang i en 

teologisk debat om dommedag. 
Og den debat er jeg rigtig glad for.

Det nye vielsesritual
Du blev kendt for din modstand 

mod homovielser i folkekirken. 
Hvordan har denne sag påvirket 
dit arbejde – og kirken i øvrigt?

- Det har været min holdning 
fra dag eet og er det stadig, 
at den velsignelse, som hører 
ægteskabet til, er givet væk til 
forholdet mellem mand og kvinde. 
Det har jeg forsøgt at begrunde 
og forsvare, og det har bestemt 
været en hård kamp. 

Jeg mener ikke, at det har på-
virket mit arbejde hverken positivt 
eller negativt. Mange præster og 
menighedsråd er uenige med 
mig, og det har jeg fået at vide. 
Dem, der er enige, er ikke særlig 
højtråbende, heller ikke i debatter.

Men jeg har mærket en stor 
tillid til mit arbejde som biskop ge-
nerelt både blandt menighedsråd 
og præster – men også udenfor 
de kirkelige rækker, hvilket har 
glædet mig meget. Jeg tror, at 
det har haft betydning, at jeg som 
modstander er blevet tolereret. 
Jeg er i hvert fald ikke blevet mob-
bet – og at der har været plads til 
mig som biskop, med den hold-
ning, det tror jeg grundlæggende 
har været en styrke. 

Islam og kristendom
Du skal forske i emnet ’De sid-

ste tider og dommedag i islam og 
kristendommen’. Hvilke forskelle 
ser du mellem de to religioner?

- Islam modsiger det inderste 
og dyrebareste i den kristne tro, 
nemlig korset. Der er virkelig man-
ge afgørende forskelle mellem 
islam og kristendom i synet på 
mennesket, frelse, Gud, skrift osv.

Jeg har haft interesse for em-
net siden 1993, hvor jeg var præst 
i Gellerup. Jeg havde mange 
samtaler med muslimer, også en-
kelte hvor dommedag var temaet. 
Og netop det er et vigtigt emne i 
religionsmødet.

Muslimerne har en forventning 
om, hvad Jesus vil gøre efter 
genkomsten. De mener blandt 
andet, at han skal retlede kristne 
til at blive gode muslimer.

Hvad er den største opgave for 
menighederne i mødet med nye 
kristne fra muslimske lande?

- At byde dem velkommen og 
tilbyde rammer, hvor de kan være 
med til at holde gudstjenester og 
blive styrket i troen.

Hvordan kan kirken blive bedre 
til at forkynde om De sidste ting?

- Godt spørgsmål. Det er jo 
noget af det, som jeg håber at 
kunne bruge tid på og være med 
til at inspirere til. 

Det vigtige er, at det jo er en 
del af den kristne tro og trosbe-
kendelse, at vi forventer, at Jesus 
skal komme igen for at dømme 
levende og døde. 

Forskning skal formidles
Hvad forventer du, at der sker 

med din forskning, når du er fær-
dig med din ph.d?

- Jeg tænker simpelthen ikke 
så langt frem, og jeg laver ikke 
aftaler til om fem år. Måske er 
Jesus kommet igen forinden!

Men selve forskningen vil 
foregå som en proces med spør-
geundersøgelser både blandt 
kristne og muslimer. Jeg håber, 
at komme tæt på imamer og 
dermed forberede en forståelse 
for evangeliet blandt muslimer. 

Den levende 
tro forventer, 

at Jesus 
kommer igen

Lolland-Falsters afgående biskop skal skrive ph.d. om 
’De sidste tider og dommedag i islam og kristendommen’.

Biskop Steen Stovsgaard uden for Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld, hvor han prædikede 
den 21. maj i forbindelse med Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission (BDM).

BDMs missionsfest
Efter gudstjenesten i Brødremenighedens 
Kirke i Christiansfeld var der frokost og 
missionsfest i Søstrehuset på Nørregade.

- Jesus lover at give os det, vi beder om i 
hans navn. Men somme tider skal vi tænke 
på, at også de bibelske profeter Jeremias og 
Daniel måtte vente i mange dage eller uger 
på at få svar på deres bøn, understregede 
biskoppen ud fra teksten i Joh. 16.

Under missionsfesten, hvor næsten 100 
deltog, fortalte palæstinensiske medarbejdere 
fra Stjernebjerget i Ramallah om arbejdet 
med mentalt handicappede. Centret har fået 
800.000 kroner fra Danida over en to-års perio-
de til arbejdet med forebyggelse af seksuelt misbrug af handicappede.

BDMs Unge fortalte om de mange volontørers abejde, og den nye 
missionær, Mads Refshauge Kristensen, som nu går på bibelskole i 
England, præsenterede sig selv og sin forlovede.

Generalsekretær Jens Peter Rejkjær fortalte bl.a. om sit besøg i en 
kæmpemæssig fl ygtningelejr i DRCongo, før det blev tid til generalfor-
samling. Her blev Rakel Hauge Hoffmann, der er valgt af BDM-Unge, 
nyt medlem af bestyrelsen. Missionsselskabet, som kom ud af 2016 
med et pænt overskud, ønsker at fortsætte arbejdet med sundheds-
projektet omkring Lake Tanganyika og søger stadig en ny missionær.

Bodil
Ca. 175 var med til gudstjenesten i Brødremenighedens Kirke, 
hvor Steen Skovsgaard prædikede. Foto: Jens Peter Rejkjær.

Jeg håber, at de må se, at Jesus 
er større end koranen beskriver 
ham. At han er Guds Søn.

Forventningens glæde
- Verdens forfulgte kristne har 

en klar forventning om, at Jesus 
snart kommer igen.

Den forventning savner jeg her 
hos os. Måske har vi for gode kår 

her i landet. Vi er nok præget af 
magelighed og sathed.

Jeg håber at se større fokus på 
emnet, så det også må sprede 
forventningens glæde blandt 
kristne, når det gælder Jesu gen-
komst, slutter Steen Skovsgaard, 
som fratræder sit bispeembede i 
slutningen af august for at påbe-
gynde sit forskningsprojekt. 

Rakel Hauge 
Hoffmann er nyt 
medlem af BDMs 
bestyrelse.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Andries har set Jesus -
ansigt til ansigt - 9 gange!
Sydafrikansk profet underviste i Danmark om at opfatte, udtale og bedømme profetiske budskaber.
Her er hans egen dramatiske livshistorie om, hvordan han mødte Jesus og begyndte at profetere.
Af Henri Nissen

Som 7-årig blev Andries Heer-
den udsat for et seksuelt over-
greb. Det første til, at han blev 
syg og begyndte at stamme. 
Han holdt derfor op med at tale.

- Jeg var fyldt med vrede, og 
jeg hadede mange mennesker. 
Jeg ønskede ikke at leve mere. 
Jeg ville bare dø. Jeg kunne ikke 
se en fremtid for mig selv.

Men pludselig - jeg var kun 11 
år - oplevede jeg, at se Jesus stå 
lige ved siden af mig. Han sagde: 

- Jeg har et formål med dit liv. 
Jeg kalder dig til profet for na-
tionerne. Du vil rejse fra sted til 
sted og forkynde mit ord. Og jeg 
vil åbenbare mig for dig, og jeg vil 
vise dig min passion og kærlighed 
for folkeslagene.

- Hørte du virkelig en tydelig 
stemme...

- Ja, han var dér, ligesom du 
nu er der, og jeg kunne både høre 
ham og se ham. Det var ikke en 
vision - han var der!

Han var der pludselig, han 
viste sig, og han talte, og jeg var 
virkelig knust på det tidspunkt. 
Men hans ord var liv for mig. 
Den byrde, der havde ligger på 
min sjæl, forlod mig, da han talte.

Jeg husker specielt den strå-
lende herlighed, der var omkring 
hans person. Alt blev oplyst i 
rummet. Meget lyst. 

Mens han talte, forlod bitterhe-
den mit hjerte. 

Og så var han igen væk, men 
glæden blev tilbage. Lyset blev til-
bage i mig. Mit tungsind var væk. 

- Det er jo fantastisk. Der er 
ikke mange mennesker, der har 
set Jesus...

- Jo, jeg har mødt mange, som 
har set Herren. Jeg rejser meget 
og møder mange, der har haft et 
møde med Herren.

- Kan du beskrive, hvordan 
Jesus så ud?

- Ja, men jeg vil ikke prøve at 
beskrive ham.

- Men han var tæt på dig?
- Ja. 
- Har du set Jesus igen?
- Ja. Fra jeg var 11 til jeg var 17 

år, oplevede jeg ni gange at se og 
høre Jesus. Og efter den tid har 
jeg også set Jesus nogle gange...

- Hvad skete der, da du var 
17 år?

- Jeg ønskede så brændende 
at tale i tunger. Jeg opsøgte 
mange for at få forbøn, og jeg 
søgte virkelig Gud; jeg bekendte 
mine synder, jeg holdt op med at 
se dårlige fi lm i fjernsynet, men 
jeg kunne stadig ikke tale i tunger.

Til sidst fastede jeg i 53 dage, 
og jeg husker, at jeg sad udmat-
tet på min seng og bad til Jesus: 
”Herre, hvis du ikke giver mig 
gaven til at tale i tunger, så vil 
jeg ikke længere tro, at tungetale 
er for mig. Jeg har gjort alt, hvad 
jeg kan.”

Og mens jeg bad, stod Jesus 
pludselig i rummet, og han sagde: 
”Andries, hvorfor søger du så 
hårdt, hvad jeg allerede frit har 
givet dig?”

Og da han sagde dét, be-
gyndte jeg straks at tale i tunger, 
mens han endnu talte - og fra 
det tidspunkt var min stammen 
også forbi!

Familien blev frelst 
- Min familie var ikke frelst. Vi 

boede først i Namibia, fordi min 
far var i militæret og var udsta-

tioneret her under Angola-krigen. 
Senere fl yttede vi til Sydafrika. 
De blev troende, da jeg havde 

min oplevelse som 11-årig.
De begyndte at komme i den 

lokale kirke i Limpopo sammen 
med mig. 

Der skete meget med mig. Jeg 
kunne fx drømme om en person, 
jeg ikke kendte, og jeg fi k hans 
navn. Et par dage senere ville 
personen så dukke op på samme 
måde, som i drømmen. 

Og jeg kendte allerede noget 
om personen fra drømmen, som 
jeg ellers ikke kunne vide. Og når 
jeg fortalte ham om det, åbnede 
det altid en mulighed for, at jeg 
kunne bede for dem. Mange tog 
imod Kristus på den måde, mens 
jeg var teenager og ung.

I dag er hele min familie frelst, 
og de er med i den lokale kirke, 
hvor jeg nu er præst.

Alle skal høre fra Gud
- Udover at være præst under-

viser du i profeti?
- Ja, jeg rejser meget og taler 

på mange konferencer. Jeg forsø-
ger at udruste og træne de kristne 
til at lytte til Gud.

- Hvorfor er det vigtigt for dig at 
undervise i profeti?

- Fordi Herren ønsker, at vi - 
alle kristne - skal være ledt af 
hans hellige ånd. Derfor skal vi 
kunne høre hans stemme. Den 
profetiske gave er, at kunne høre 
Herren og adlyde ham, og derfra 
fl yder et åndsfyldt liv. 

Jesus siger jo: ”Mine får hører 
min stemme, og jeg leder dem.”

Det er også en del af udrust-
ningen, at vi kan bede korrekt 
og akkurat. 

Det profetiske kald er at være 

en vægter på kirkens mur. 
Og endelig er det meningen, 

at vi skal forløse Guds vilje på 
jorden. 

I Amos bog kapitel 3,7 står der:
»Nej, Gud Herren gør ikke 

noget, førend han har åbenba-
ret sine planer for sine tjenere, 
profeterne«. 

Jeg tror, at Gud leder efter 
nogen, som kan udløse hans vilje 
på jorden. Profetien er et redskab 
til at udfolde Guds planer og til 
at stå imod Satans onde planer.

Kursus i Danmark
I sidste uge underviste Andries 

på kurset Listen på Kolding Inter-
nationale Højskole. Her deltog et 
halvt hundrede interesserede i 
det profetiske fra hele landet sam-
men med skolens elever.

- Hvordan undgår vi, at pro-
fetier blot er ønskedrømme eller 
ord, man siger for at behage?

- Vi må lade os bedømme, og vi 
må tage imod korrektion. Lære af 
det og vokse i at bringe præcise 
ord. Men man kan ikke undgå 
fejltagelser. Men det er vigtigt, at 
der er kreative miljøer - som ved 
dette kursus på højskolen her i 
Kolding - hvor man kan øve sige 
og modtage belæring.

Det kræver mod at komme 
med et ord, og få feed-back. Det 
er vigtigt, at kirken giver feed-
back. Fx når der er profeteret 
noget præcist med dato osv., 
som ikke sker. 

Det er også vigtigt, at man 
profeterer med den rigtige atti-
tude. Et profetisk ord skal ifølge 1. 
Korintherbrev 14, 3 ”give styrke, 
hjælp og trøst”, slutter Andries 
van Heerden.

Pastor Andries er en del af 
”Prophets Round Table” i 
Sydafrika, der hvert år udgiver 
bogen ”God said” med profetier 
for det nye år. 
Mange af profetierne i bogen 
for 2017 er allerede gået i 
opfyldelse...! 

Andries og hans tyske kone Christiane van 
Heerden er ledende pastorer i Emmanuel 
Church i Louis Trichardt, Limpopo, Syd-
afrika. De har to sønner.

CHRISTIAN HEDEGAARD
Mød Guds Kra  
31/5 kl 19.00 Borupvej 64, 3320 Skævinge
Tema: At bygge kirke i Orlando blandt hjemløse
4/6 kl. 10.00  
Valby Kulturhus, 
Valgårdsvej 4, 3. sal
2500 Valby
Tema: Guds kra   
forvandler mennesker

www.  .com/powerhousechurchdk

Så skete det igen. Jeg havde håbet, at jeg ikke skulle skrive 
den samme sætning så hurtigt igen. Det er blot få uger siden, 
at Europa var udsat for et terrorangreb i London og Sankt 
Petersborg. Og i søndags skete det så igen i Manchester. 

Denne gange sprang bomben til en koncert med popidolet Ariana 
Grande på Manchester Arena. 22 blev dræbt og over 50 sårede. 
Der var fl ere børn iblandt ofrene helt ned til under 10 år. Selv-
mordsbomberen, Salman Abedi, døde også selv under angrebet.

I dagene efter fulgte jeg omtalen af terrorangrebet i fl ere inter-
nationale medier. Den sædvanlige mølle gik straks i gang: chokbil-
leder og private optagelser med mobiltelefoner, hvor folk skriger, 
græder og løber væk i skræk. Derpå interview med vidner, der var 
tæt på blodbadet og som bliver bedt om at tale om deres følelser. 
Så toner politikere frem og taler om deres følelser. De er knuste, 
de lider og er kede af det og udtrykker medfølelse med ofrene og 
deres efterladte. Men de siger aldrig et ord om, hvad de vil gøre 
aktivt for at stoppe det, men runder af med at forsikre, at vi står 
sammen og intet kan skille os ad. Flere politikere har endda sagt, 
at vi nok må vænne os til terroren.

Denne gang slog det mig, at der slet ikke er nogen, der bliver 
vrede. Hvis politikerne er så knuste over terroren, hvorfor går de 
så ikke hårdere til værks for at stoppe det? Det er et spørgsmål, 
som borgerne må begynde at stille. Hvor bliver vreden af? Hvorfor 
er vi bare knuste og medfølende, men ikke vrede? Er det fordi vi 
mangler modet? Eller er vi faktisk begyndt at acceptere volden 
og ondskaben som et vilkår, vi ikke kan ændre på? Har vi mistet 
håbet om en god verden?

I kristne cirkler vil mange måske mene, at vi skal være barm-
hjertige og række hånden frem også til forbryderen. Men det kan 
betyde, at vi kan komme til at stå med blod på hænderne, hvis ikke 
vi gør noget for at beskytte potentielle ofre for terror fremadrettet. 
Kirkefaderen Augustin har sagt: “Håb har to smukke døtre; deres 
navne er vrede og mod. Vreden over den måde tingene er på, og 
modet til gøre noget, at de ikke forbliver således.” 

Vrede og mod er det som mangler allermest i terrorbekæm-
pelsen.

Vrede og mod er 
det som mangler i 
terrorbekæmpelsen
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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

Søndag den 28. maj fejrer Vor Frue Kloster på Åsebakken i 
Høsterkøb ved Birkerød 75 års jubilæum. Nonnerne er be-
nediktinere og i dag er der foruden to danske nonner, syv 
brasilianske nonner tilknyttet klostret.

Men nonnerne har ikke altid boet i Høsterkøb og været benedik-
tinere. Deres historie begyndte på Jagtvej i København, hvor det 
katolske gymnasium, Niels Steensens Gymnasium, i dag har til 
huse. Dengang tilhørte de en anden katolsk orden, men overgik i 
1936 til benediktinerordenen. I 1942 fl yttede de ind i en herskabs-
villa i Høsterkøb, som tidligere havde tilhørt noget af Karen Blixens 
familie, og det er dette hus’ tid som kloster, der nu fejres.

I de følgende år voksede klostrets nonner i antal, og der var 
en overgang en god fl ok primært danske nonner. En gruppe af 
disse nonner grundlagde i 1948 et benediktinerkloster i Brasilien. 
Klostret havde nu en blomstringstid, hvor den spillede en central 
rolle i dansk katolsk kirkeliv. 

Men som det er gået i snart sagt alle klostre i hele Europa, be-
gyndte også benediktinerne på Åsebakken efterhånden at mangle 
nye kald. Nonnerne blev ældre og nye kom ikke til. Den samme 
tilbagegang skete imidlertid ikke i Brasilien, og det var derfor muligt 
for nogle år siden at sende nogle nonner herfra til Danmark. Ringen 
er dermed sluttet, når de brasilianske nonner ved den årlige Maria-
valfart til Åsebakken den 28. maj sammen med danske katolikker, 
nonner og søstre kan fejre dansk klosterjubilæum.

Kirsten Krog

Brasilianske nonner fejrer 
dansk klosterjubilæum i Birkerød

I uge 30 slår Bibel- og Mis-
sionscentret i Thisted for 10. 
gang dørene op for Connec-
tions Danmarks FamilieCamp.

Jubilæet bliver markeret ved 
første møde søndag aften, hvor 
alle på campen og alle gæster 
får lov at opleve en festlig åbning 
af ugen.

Connections Danmark er et 
netværk af syv karismatiske 
menigheder og tjenester udenfor 
de store frikirke-retninger. De har 
nu i ti år holdt fælles bibelcamp.  

Ny reformation på tysk
I anledningen af reformationen 

er ugens hovedtalere det dy-
namiske par Claudia og Bruno 
Zimmerli fra Tyskland. Bruno er 
pastor for en frikirke i Hanau. 
Sammen med sin kone er han 
leder af et apostolsk netværk af 
tyske menigheder, ID-Network.

Brunos passion er at se re-
ligiøse fæstningsværker blive 
brudt ned gennem evangeliet om 
Jesus Kristus, så kristne bliver 
i stand til at leve i deres sande 
gudgivne identitet og formål. 

Hans hjerte brænder for at kir-
ken bliver en verdens- og kurtur-

transformerende kraft.
Han har en gave i at kommu-

nikere Guds ord, så det sætter 
sig spor i tilhørerne. Claudia er 
leder af "School of Supernatu-
ral". Her træner hun mennesker 
i deres profetiske kaldelse og 
gave. Hendes hjerte brænder 
for at se kristne sat fri til at følge 
Helligånden og udvikle en over-
naturlig livsstil.

FamilieCampen er opbyg-
get med fritid/familietid hver 
formiddag, møder delt ud på 
aldersgrupper eftermiddag og 
aften og korte seminarer sidst på 

eftermiddagen.
Tirsdag er der connect-dag, 

med udflugter i omegnen, di-
verse sportsaktiviteter, fællesgrill 
og gratis aftenssvømning for 
campens deltagere. Denne dag 
afsluttes med en åndsfyldt Wors-
hipnight i TeenCampen, som er 
åben for alle.

Alle voksenmøder er åbne for 
besøgende udefra uden betaling.

Det er kirkerne i Connections 
Danmark, der er værter for Fa-
milieCampen   

Mere på connectionsdk.dk
Henri.

Himlen rører jorden - i Thisted
Menigheder i Connections 
Danmarks netværk er Bibel 
& Missionscentret i Thisted, 
Randers og Flensborg, Ølgod 
Menighedscenter, Esbjerg 
og Varde KirkeCenter Livets 
Kilde, Kristus for alle i Juels-
minde, og Living Stones Bible 
Church i Randers.

Connections-netværket indbyder til 10 års jubilæum:

Vor Frue Kloster på Åsebakken i Høsterkøb ved Birkerød

Pinsegospel på Mors
Det tidligere ”Jesperhus Gospel” på 2. pinsedag fl yttede sidste 
år til plænerne ved Lødderup Kirke på Mors. Her foregår det også 
i år på 2. pinsedag, mandag den 5. juni.

Programmet starter om formiddagen med en familiegudstjeneste 
på plænen, hvor Steen Sunesen, Lødderup, er prædikant. Thy Gospel 
medvirker ved gudstjenesten.

Om eftermiddagen er der et stort program for både børn og voksne. 
Thy Gospel leder en gospelworkshop, som slutter med en koncert, 
der er hoppeborg, balloner, trylleri m.v. 

Multikunstner Hans Jørn Østerby medvirker og Sydvestmors Spej-
derne står for forplejningen.

Man kan læse mere på hjemmesiden pinsegospel.dk
Bodil Pinsegospel i Thy har ikke en hoppeborg men en Hoppekirke.

Kristne begår ikke terror, siger 
Marie Krarup, som ser et behov 
for at fl ere danske muslimer 
konverterer.

Efter terrorangrebet i Man-
chester har statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) foreslået, 
at NATO øger indsatsen mod 
Islamisk Stat.

Men det er langt fra nok til at 
hindre terrorangreb i Danmark. 
Det bedste er at styrke kristen 
mission blandt muslimerne, påpe-
ger DFs forsvarsordfører, der selv 
kender præster, som missionerer.

- Der foregår jo heldigvis alle-
rede mission i dag. Der er mange 

muslimer, som bliver døbt. Men 
jeg synes godt, vi kunne have 
mere af det. Det er ikke noget, 

som vi kan styre direkte poli-
tisk, men der er projekter rundt 
omkring, som man kan støtte 
økonomisk. 

Eksempelvis er der i dag krist-
ne migrant-menigheder, som får 
penge fra satspuljen. Og der er 
danske folkekirkepræster, som 
missionerer. Jeg kender selv 
nogle af dem, siger Marie Krarup 
til TV2.

Gratis bibler på arabisk
Blandt øvrige nødvendige tiltag 

nævner hun ”permanent græn-
sekontrol og assimilation som 
mål for integration”. Men kristen 
mission blandt muslimernes 

kan ”reducere Islams massive 
tilstedeværelse i Danmark”, un-
derstreger hun.

Marie Krarup foreslår også at 
gøre Bibelen tilgængelig for mus-
limer ved at man uddeler gratis 
arabiske bibler i nogle områder.

- Alle kristne er underlagt en 
missionsbefaling, og man skal 
give muslimerne mulighed for 
at høre Guds ord. Helt overord-
net er det da klart, at jo mere 
kristendom og jo mindre islam, 
der er i Danmark, jo mere falder 
sandsynligheden for terrorangreb, 
understreger Marie Krarup.

Bodil
Norea: ’To milliarder mennesker i 
verden har aldrig hørt om Jesus’
Den 4 juni, også kendt som Pinsedag, er udnævnt til: ’Interna-
tional dag for unåede’. Derfor sætter Norea Mediemission, og 
andre organisationer verden over, fokus på, at over 2 milliarder 
mennesker i dag ikke har hørt det kristne budskab. 

Norea bidrager med oplysning og opfordring til bøn og medvirker 
desuden ved Pinsegudstjenesten i Kristkirken i Kolding kl. 10.30.

De mere end 2 milliarder, som aldrig har haft mulighed for at tage 
imod Jesus, er på vej imod en evighed adskilt fra Gud. Titusinder 
dør hver dag uden at have hørt evangeliet. Kun få kristne lever eller 
arbejder blandt verdens mindst 500 unåede grupper.

Norea har siden 1970 spredt evangeliet om Jesus i områder, 
hvor ’traditionel’ mission er vanskelig eller umulig. Norea sender 
bl.a. programmer om: Kvinders værdi, ægteskaber, børneopdra-
gelse, sundhed og undervisning hånd i hånd med programmer om 
Bibelens indhold, om Jesus og hans frelse.

I dag er Norea med til at sprede håb via: Radio, TV og internet 
til millioner af mennesker verden over, også hvor kristne bliver set 
ned på og forfulgt. Medierne er disse menneskers kirke, og det 
tætteste mange af dem kommer på et kristent fællesskab.

Man kan se mere om bøn for unåede på Noreas hjemmeside.
Bodil

DF’er opfordrer til mission 
blandt danske muslimer
Kristen mission kan forhindre terror, mener Dansk Folkepartis ordfører Marie Krarup.

Muslimerne skal høre Guds 
ord, mener Marie Krarup.
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 26 Når jeg sender Vejlederen til jer - sandhedens Ånd, der 
kommer fra Faderen - så vil han tale til mennesker om mig. 
27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig 
fra begyndelsen. 

1 Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. 
2 I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, 
at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. 
3 Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min Far eller 
mig. 4 Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg 
har sagt til jer nu. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele 
tiden været hos jer.

Søndagens tekst: Joh. 15,26 - 16,4 
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Vi er nu i den periode af kirke-
året, hvor vi venter på, at Jesus 
vil opfylde sit løfte om at døbe 
os med Helligånden. 

Jesus sagde i torsdags (Kristi 
Himmelfarts dag), at disciplene 
skulle vende tilbage til Jerusalem 
og forberede sig til at modtage 
kraften fra det høje, der skulle 
udruste dem til at være vidner 
om ham i hele verden. Hvordan 
gjorde de så det?

De var sammen i enig bøn! 
Deres bøn har rummet taksigelse 
og lovprisning, for Jesus, som var 
død, havde mødt dem som leven-
de, den opstandne, og nu så de 
frem til at modtage det endelige 
bevis på, at han er Messias, den 
med Åndens salvede - som også 
disponerer over Ånden, så at han 
kan give Ånden fra Faderen til 
sine disciple og på denne måde 
fortsat være deres mester. De har 
også bedt Gud om vejledning, 
f.eks. om hvem der skulle erstatte 
Judas som apostel.

Jeg tror, at de har læst i skrif-
terne og bedt med biblens ord, 
sådan som de også gjorde det 
ved senere lejligheder. De har 
søgt at være opmærksom på at 
lytte sig frem til Guds vilje og plan.

Brug for fælles bøn
Selvom vi lever efter pinse, har 

vi også brug for at være sammen 
i bøn, bibellæsning og lytten efter, 
hvad Gud har på hjerte. Det er for-
udsætningen for vores vidnesbyrd 
om Jesus og vor sendelse til ver-
den, at vi har et fortroligt fælles-
skab med Gud, så vi lytter til Gud 
og kender Guds stemme, når Gud 
taler til os. Peter siger i dagens 
epistel, at vi er forvaltere af Guds 
nåde og tjener hinanden med 
hver sin nådegave. For at forvalte 
nåde, må vi kende nåden - dvs. 
Guds velvilje, opmærksomhed, 
nærhed, omsorg og glæde over 

os - og frem for alt den kærlighed, 
Gud har vist os i Jesus Kristus. 
Det er derfor vi som en af søjlerne 
i vores menighed har kaldet til at 
være stærk ved nåden. 

Gud må tale først
Peter siger videre, at den, der 

taler, skal tale med ord fra Gud. 
Hvordan skal vi tale med ord fra 
Gud, hvis ikke Gud taler først til 
os? Og hvordan skal vi fatte, hvad 
Gud siger, hvis vi ikke lytter? Det 
er Helligånden, som formidler 
Guds tale til os, og som hele tiden 
minder os om og vidner om Jesus 
- gør hans ord levende, viser os 
rækkevidden af Guds kærlighed i 
Jesu liv, død og opstandelse, men 
Helligånden kommer ofte som 
den stille virkende vind fra Gud.

Vi får i vores menighed jævnligt 
profetiske ord om at lytte til Gud 
og søge ham i stilheden, og vi 
er nok lidt tungnemme, for Gud 
bliver ved og ved med at minde 
os om at lytte til ham. I stilheden 
i Guds nærvær og med Guds 
ord vil vi vide, at Gud leder os, 

så at vi kan gå, når Gud siger 
gå! I de ord, vi får fra Gud, er 
der en advarsel mod at gøre 
hjerterne hårde, for Gud ønsker, 
at Guds kærlighed skal nå helt 
ind i hjerterne. Vi mærker ofte en 
form for utålmodighed eller sorg i 
Guds hjerte: Gud ønsker venskab 
med os, men vi lytter ikke alle til 
Gud. Gud ønsker at lede os, men 
mange af os går vore egne veje. 
Gud taler til os, men vi ønsker ikke 
at følge Guds vilje og adlyde Gud. 
Ikke desto mindre ønsker Gud at 
bruge os i sin tjeneste. Ordene fra 
Gud opfordrer menigheden: ”Kom 
ind i mit nærvær. Lad os være 
sammen. Lad os vandre sammen. 
Kom og vær stille sammen med 
mig. Lyt til Min stille stemme.”

Dette er det første afgørende 
for at tjene Gud og virkelig blive 
Jesu vidner: fællesskab med 
Gud, at lytte til Gud og være 
stille i Guds nærhed med en 
åben bibel og i venten på Hel-
ligånden.

Mens vi
venter på Ånden

Missionspræst, Areopagos

Ole Skjerbæk Madsen

Gud kalder os til at lytte til ham og søge ham i stilheden. Han ønsker at lede os.

Læg mærke til, hvad 
der sker med Israel
Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen har været i 
Israel på offi cielt besøg. Betyder det noget? 

Ja. For Guds løfte til Abrahams slægt gælder stadig: At de, 
der velsigner Israel, bliver velsignet. Men de, der forbander 
Israel, vil blive forbandet. (1. Mosebog 12,3)

Derfor må Danmark også offi cielt vælge side. Man kan ikke 
som udenrigsministeren først holde et hjerteligt møde med  
israelerne, og derefter smutte til Ramallah og give dansk støtte 
til den palæstinensiske boycot-bevægelse.

Vi husker stadig - med skam, - at vores daværende udenrigs-
minister i S-R-SF-regeringen Villy Søvndal ville kriminalisere og 
mærke de ”ulovlige” grøntsager fra de israelske bosættelses-
områder, hvor forfulgte jøder fra Rusland og Østeuropa nu 
forsøger at leve af deres landbrug. 

En ”mærkning” af jødiske varer vakte uhyggelige minder om 
nazitiden, hvor jødiske butikker blev overmalet med jødestjerner 
og jøder blev tvunget til at bære gule stjerner. 

Når selv socialister kan fi nde på at bekrige det eneste de-
mokratiske land i Mellemøsten til fordel for et fanatisk muslimsk 
diktatur, så viser det, hvor stort antisemitismens bedrag er.

Men den nuværende regering er som bekendt ikke sociali-
stisk, og den eneste grund til, at Danmark fortsat støtter palæ-
stinensernes boycot er den misforståede politiske-korrekthed, 
hvor man ikke tør vælge klar side, men halter til begge sider.

Man tror, at man skal presse Israel til at trække sig yderligere 
tilbage fra den smule land, de har, og overlade det til palæsti-
nensere, hvis ledere helt offi cielt vil jøderne til livs. 

Fri os for en politisk-korrekthed, som bygger på løgne.
Det burde nu være klart for ernhver, at vi er på samme side 

som israelerne imod det fanatiske islamistiske had. For i dag 
rammer det ikke blot jøderne, men også os selv i Europa.

Gennem verdenshistorien har mange riger forsøgt at udslette 
det jødiske folk. Men det er gået påfaldende galt for dem alle. 

For at forstå, hvad der er sket i historien og som sker netop 
nu i vores tid, må vi tage Bibelen og den åndelige virkelighed 
- bagved nyhederne - alvorligt. 

Ifølge Bibelen har Israel og jøderne - selv om de endnu ikke 
har anerkendt Jesus som Messias - en stor plads i Guds hjerte. 

Og i år er vi i et helt specielt år...

Vi er i Jubelåret 5777 - forstå Guds matematik
Den jødiske kalender regnes ikke fra Jesu fødsel, som vores 

(AD - Anno Domini - Herrens År), men fra Adam og verdens 
skabelse. Anno Mundi, dvs. Verdens År.

Den 3. oktober 2016 begyndte det jødiske år 5777 AM.
Tidligere troede jeg ikke, at tal havde nogen betydning i Bibe-

len. Men opdagelsen af de såkaldte bibelkoder viser, at Gud på 
en uforklarlig, genial og overnaturtlig måde har styret Bibelens 
tilblivelse, ligesom han i skabelsen har organiseret stjerner og 
planeter, så de markerede Jesu fødsel og er tegn for os i dag. 
(Se evt. bogen Jesus i stjernerne og hæftet Bibelkoderne.)

Vi forstår det ikke med vores hjerne, men vi forstår heller 
ikke, hvordan Gud skabte alt - ex nihilo - ud af intet.

Syv er som bekendt Guds tal (se fx Johs Åbenbaring) så tre 
syv-taller betyder noget særligt i Guds matematik. 

Samtidig er dette år et jubel-år, som falder hvert 50. år - 
efter 7 gange 7 sabbats-år (Shemitah), dvs. efter 49 år. Disse 
år er fastsat i Bibelen som år, hvor fx gæld skal eftergives.

Israel har netop fejret 50-året for, at jøderne fi k Jerusalem 
tilbage efter to tusinde år. Det skete den 7. juni 1967, da den 
arabiske verden mislykkedes i at udslette den jødiske stat i 
6-dages krigen. Og det var også netop i et jubelår! De mus-
limske tyrkere mistede også Jerusalem i jubelåret 1917.

Jøderne markerede indtagelsen af Jerusalem med shofar-
horn, fordi det var nytår og festen kaldes Trumpet-festen.

At Donald Trump netop fyldte 70 år 7 måneder og 7 dage 
(7,7,7) på hans første dag som præsident er et fi ngerpeg om, 
at Gud vil bruge denne mærkelige mand - som han brugte 
herskeren Kyros - til bl.a. at velsigne Israel. 

Vi må bede for politikerne, medierne - og kirken! 
- at vi velsigner og ikke forbander i dette særlige 
Jubelår 5777 AM, hvor jeg tror vi vil se at Israel 
bliver favoriseret på en overraskende måde, – og 
se, at dem, der velsigner, selv bliver velsignet. 

Læg mærke til, hvad der sker!
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Af Michelle Aaen

Elev på Mariager Højskole

Det kristne menneske lever 
et liv, som så mange andre 
mennesker, hvor livet har sin 
gang. Ser man sig ikke om, 
så har livet hurtigt udfoldet 
sig således at de kulturelle 
påvirkninger, som samfundet 
lever efter, også er blevet en del 
af det kristne menneskes tro. 

Vi lader de normer, som er at 
fi nde ude i samfundet, komme ind 
i andagts livet og bibellæsningen, 
og pludseligt er det svært at se 
forskel på hvor Gud er at fi nde i 
det såkaldte kristne menneske. 
Spørgsmålet er, hvordan påvirker 
og bør vi lade os påvirke af sam-
fundets kultur, og kan kristne i dag 
leve i den aktuelle kultur og stadig 
følge Jesus? Balancen mellem 
menneskets trang til at følge en 
kultur og valget om at følge Jesus, 
kan være svær at fi nde og man 
kan føle sig hjemløs, uden at vide 
hvad hjem enligt er.

Kultur er gruppe- 
og selvdefi nerende

Fra skabelsen ønskede Gud 
et samfund hvor alle var lige og 
levede i symbiose med hinan-
den. Syndefaldet har desværre 
medført at det ikke er det vi ser 
i dag. Vi ser normer og kulturer 
som centrum for hvad samfundet 
drejer omkring. Vi ligger næsten 
ikke mærke til det, fordi vi lever 
i kulturen, nærmest på autopi-
lot, uden at tænke over hvad 
og hvorfor. Tænkte du måske 
hvorfor du kørte i højre side af 
vejen i søndags, på vej til kirke? 
Eller, hvorfor du sidder ved siden 
af din mand eller kone i kirken, 
i stedet for at sidde opdelt efter 
mænd og kvinder, som de ellers 
gør i kirkerne i Indien? Nej vel? 
Kulturen er det normale. Det er 
som et isbjerg. Vi ser kun toppen, 
men under overfl aden gemmer 
langt størstedelen af isbjerget 
sig. Sådan er det også med vores 
kulturelle påvirkning. 

Hvilken synsvinkel
ser vi det fra?

Kristne i Danmark vil have ten-
dens til at få en mentalitet, der er 
lig den vestlige kultur og uden at 
tænke videre over det, infl uerer 
det også vort forhold til Gud. 

Vi læser Biblen med kulturelle 
briller. Den kulturelle historie, som 
hver er opvokset i, farver vores 
biblelæsning. Det er klart at vores 
kulturelle forståelse vil påvirke 

vores tro, hvis ikke vi har en op-
mærksomhed på dette faktum. 

Tænk fx på lignelsen om den 
fortabte søn. Her blev foretaget 
et studie hvor først 50 unge nord 
amerikanere skulle læse teksten 
og så genfortælle den. Kun 6 ud 
af de 50 nævner hungersnøden. 
De amerikanske læsere kan ikke 
relatere til hungernød. Igennem 
deres kulturelle og historiske kon-
tekst kender de ikke til hungers-
nød og derfor er det ikke noget 
som præger deres bevidsthed. 
Den samme lignelse læste 50 
unge russere og her nævnte 42 
ud af 50 hungernøden. Fordi de 
derimod bærer på en kulturel arv, 
hvor landet har gennemgået en 
hungersnød under 2. Verdenskrig, 
er det altså naturligt for dem at 
lægge mærke til hungersnøden 
i lignelsen.

Dette er et eksempel på hvor 
vigtigt det er at være opmærksom 
på sin kultur. Jesus ønsker ikke 
med denne fortælling at appel-
lere til læserens forståelse og 
komme ned på vort niveau. Nej, 
han ønsker at vi skal stræbe efter 
at få et bredere perspektiv og se 
verden fra hans perspektiv, ikke 
vores egen.  

Mig-centreret
bibellæsning

Kulturens indfl ydelse på men-
nesket er påvirket af synden og 
derfor vil den også mange gange 
styre, hvordan vi tror at Gud ser 

os. I den vestlige kultur er der ek-
sempelvis stor indfl ydelse fra den 
individualistiske tankegang. Vi ser 
et samfund hvor alt handler om 
”mig” og hvordan man selv kan få 
mest ud af livet og blive anerkendt 
for det. Det er en problematisk 
kultur at leve i fordi Jesus kom 
for at frelse dig og mig, ikke fordi 
vi fortjente det, men fordi han 
elskede os. Det er altså omvendt. 
Universet handler ikke om mig, 
men det handler om ham. Denne 
fundamentale sandhed kan vi let 
glemme, fordi vores kultur siger 
det modsatte. 

Og ligesom de amerikanske 
og russiske studerende, så kan 
vi også komme til at læse Bibelen 
ud fra vores synsvinkel.

Den kulturelle påvirkning er 
for stor til at kunne få den op-
rindelige mening ud af skriftens 
betydning, hvis jeg blot læser 
skriften ud fra mit eget synpunkt. 
Med de kulturelle briller vil jeg 
kunne få teksten til at passe 
ind på hvordan jeg ønsker at se 
verden og hvordan jeg ønsker at 
se Gud. Og hvis vi alle gør det, 
vil Gud have millioner af forskel-
lige udseener. Den selvcentrede 
bibellæsning forvirrer applika-
tionen af teksten. Vi må altså 
få forholdet på plads og sige til 
os selv: Jeg er ikke centrum for 
denne tekst; Jesus er! 

I stedet for at gå og tro at vi 
ved mere end vi gør, må vi være 

ydmyge kristne, som holder 
vores liv afhængige af Gud og 
som definerer os selv ud fra 
Gud. Det er den Gud som er så 
udefi nerbar og uforståelig at vi 
hver dag må komme til ham og 
erkende at vi ikke forstår hans 
storhed, men alligevel stoler 
på at han har kontrollen og er 
større, end vi nogensinde selv 
vil kunne forstå. 

Men med den kulturelle på-
virkning, hvor alle søger viden 
og ønsker beviser og fakta, har vi 
svært ved at lade troen få plad-
sen. Tro er det modsatte af fakta. 
Tro er tillid til Gud og tro kan ikke 
måles eller bevises. Så selvom vi 
måske har taget det første skridt 
og har ladet Jesus få pladsen og 
bekendt en gang at vi er troende 
mennesker, som overgiver os til 
noget større, må vi stadig dagligt 
erkende at de kulturelle normer, 
ønsker at få pladsen i stedet 
for troen. Den plads må dagligt 
ryddes og vi må komme til kort 
med at den kulturelle forståelse 
ikke kan hamle op med Guds 
fulde karakter.

Vi er sammen om det
Tro er en konstant proces 

mod helliggørelse og vi må 
være aktive deltagere i den 
proces.  

En måde hvorpå vi kan 
imødekomme dette er ved at 
involvere os i hinandens pro-
ces. Kirken må her blive vores 

redning. Vi har brug for kirker, 
som er interesserede i deres 
Himmelske Fader, men også i 
vore medmennesker. Midlet, der 
skal sikre at det kristne individ 
vil opnå en sund bibelforstå-
else, må være kirken selv. Vi 
må gøre brug af Jesu legeme, 
der kan hjælpe os hver i sær til 
at opdage de skjulte kulturelle 
barrierer, som resulterer i en 
mig-centreret bibellæsning. 
Helligåndens inspiration vil fylde 
kirken, i takt med at vi kommu-
nikerer med hinanden og dele 
vores stykke af Jesus. Ved at 
gøre det, gør vi kirken til et ”glo-
balt fællesskab”, som styrker 
hinanden der hvor vi ellers er 
svage, blinde, uforstående osv. 

Omfavnelse ikke 
fornægtelse

Vores kulturelle ophav er, 
selvom det er forgiftet af syn-
den, en gave fra Gud. Omfavn 
den. Øg din opmærksomhed på 
din kulturelle og historiske bag-
grund. Dette er ikke et opråb om 
at fornægte den kultur vi lever i. 
Det må vi ikke. Det handler om 
at vi bliver bevidste om hvilke 
kulturelle mekanismer som rører 
sig omkring os. 

Derved kan vi nemmere – ved 
hjælp fra vores globale familie – 
fi nde ind til den tro som Jesus 
oprindeligt har lagt til rette for 
os. Han ønsker at vi skal fi nde 
ind til det vi er skabt til – at være 
elsket af ham. Vejen derhen er 
en proces, langsommelig måske, 
men den må starte med at vi 
har forståelsen af at universet 
ikke handler om mig og at Bib-
len ikke er skrevet ud fra mine 

omstændigheder. Den er i alle 
højeste grad et udgangspunkt 
for at pege hen på Jesus og hvad 
han gør for os.

Selvom at den vestlige kultur 
er noget af det mest videbegær-
lige, så er det i sidste ende ikke 
viden, der frelser os. Det er troen 
på Jesus, som frelser. Da vil vi 
erkende, at det jordiske liv ikke er 
vort sande hjem. Vi må leve med 
at livet her på jorden ikke altid 
kan gå op i en højere enhed. Men 
evigheden venter, hvor vi vil fi nde 
vort sande hjem. Det er det hjem 
hvor vi leve i en samlet kultur, 
som da vil defi nere os som folk. 
En dag skal vi stå ansigt til ansigt 
med Jesus, og da vil vi opdage 
fuldbyrdelsen af den identitet vi 
har i ham. Mennesket vil som et 
samlet folk se mod frelseren og 
tage imod den kærlighed som 
vi har fra ham. Da vil vi alle er-
kende at Jesus har fuldendt os 
og vi vil med hele vor ånd kunne 
tilbede ham. Men indtil da må vi 
leve med troen og håbet og vide 
at kultursplittelser er af denne 
verden, men at denne verden 
kun er for en tid. 

Kildeliste:
Hall, Christopher, April, 21, 

2015, ”How does culture af-
fect the way we understand 
Scripture?”

Deffi nbaugh, Bob, juni, 28, 
2014, ”3. Cults, Christianity, and 
Culture (Acts 15:1-31)”

Scholer, David, ”Women in 
Ministry: A Biblical Basis for 
Equal Partnership”

Det frigjorte menneske
i en forbandet verden
Lader vi kristne os påvirke af samfundets kultur? Kan kristne i dag leve i den aktuelle kultur og stadig følge Jesus?  

I den vestlige verden søger alle viden og ønsker beviser og fakta, og vi har svært ved at lade troen få plad-
sen. Tro er det modsatte af fakta. Tro er tillid til Gud og tro kan ikke måles eller bevises.

Vassula Rydén er vor tids profet, 
der overbringer Guds ord med titlen 
Sandt Liv i Gud Budskaberne, som 
hun har modtaget siden 1985. Vas-
sula kommer på besøg i de Nordiske 
lande juni 2017, og starter i Danmark.
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Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand, ansat i Fol-

kekirken. Jeg skriver ikke til dig, 
fordi jeg er syg.  

Jeg har derimod været til et 
af dine møder, og jeg så, at du 
under forbønnen for syge brugte 
håndspålæggelse. Du brugte 
også oliesalving og gensalving 
af medbragte salveduge.

Folkekirken, som jeg er ansat i, 
og som jeg holder meget af, har 

ikke tradition for disse tjenester. 
Jeg ved ikke, om det fi ndes i 

nogle menigheder inden for Fol-
kekirken. Jeg er i hvert fald ikke 
bekendt med det. 

Er det fordi, at Folkekirken, 
som jo er en luthersk kirke, ikke 
har medtaget sådanne tjenester, 
i hvert fald ikke offi cielt?

Disse tjenester, oliesalving, 
forbøn for og håndspålæggelse 
på syge, omtales jo i Bibelen som 

noget, både Jesus og disciplene 
brugte.

Har du en forklaring på, hvorfor 
forbøn for syge, oliesalving og 
håndspålæggelse på de syge 
ikke spiller nogen særlig rolle 
i Folkekirken, i hvert fald ikke 
offi cielt.

Venlig hilsen
En ansat i Folkekirken

Kære Orla Lindskov
Din forbøn og salvedug har 

tidligere hjulpet mig rigtigt godt. 
Jeg håber, at det vil ske igen.

Jeg har nu fået konstateret 
Parkinsons sygdom.

Jeg velsigner din tjeneste med 

forbøn for syge, og jeg ved, at du 
ved din bøn blev til helbredelse i 
Jesu navn for fl ere med denne 
sygdom.

Kærlig hilsen
En kvinde som 

håber på Jesus

Hvorfor bruger man ikke salvning af syge i Folkekirken?

Luther beskrev også, hvordan man 
kan bede for og salve syge

Helbredelse vil ske igen

Tjenester som, oliesalving, 
forbøn for og håndspålæg-
gelse på syge, omtales jo 
i Bibelen som noget, både 
Jesus og disciplene brugte.

Kære ansatte i Folkekirken
Jeg vil dog tro, at disse tjene-

ster forekommer i Folkekirken. 
Måske ikke særligt synligt og 
offi cielt. Men måske mere i det 
daglige og måske f.eks. i forbin-
delse med sjælesorg. Det kunne 
jeg forestille mig.

I oldkirken og også i den Ka-
tolske kirke hører vi om forbøn 
for syge både med håndspå-
læggelse og oliesalving. Så 
man kunne have forventet, at 
Reformationen med dens store 
genopdagelse af læren i Det nye 
Testamente ville have bragt hele 
den ny-testamentlige lære om 
helbredelse ved bøn med frem i 
lyset. Herunder også forbøn un-
der anvendelse af håndspålæg-
gelse og oliesalving. Men sådan 
gik det ikke. 

Man kunne have forventet, 
at alle de i Bibelen beskrevne 
nådegaver ville være kommet 
i funktion. Men måske var den 
lutherske kirke bange for, at det 
hele så igen ville blive for katolsk. 
Måske.

Du nævner også, at Folkekir-
ken er en luthersk kirke. Derfor vil 
jeg nu bruge lidt tid til at se på, 
hvordan Luther så på disse tjene-
ster. Det er nemlig overraskende.

Faktisk havde Luther stor 
åbenhed overfor helbredelse 
ved bøn, også med oliesalving 
og håndspålæggelse. 

Både overfor syge og dø-
ende har Luther indtrængende 

opmuntret til at tro og håbe på 
helbredelse ved bøn og forbøn. 

Han troede således fuldt og 
fast på, at han ved forbøn havde 
fået sin ven Melanchton, en 
mand ved navn Mykonius samt 
hans egen hustru ud af dødens 
gab.

Melanchton blev på en 
rejse i 1540 meget syg. 
Han var døden nær. 
Luther blev haste-til-
kaldt. Han fandt Me-
lanchton liggende 
bevidstløs, livløs 
og døende.

Da Lu ther 
så sin ven i 
den tilstand, 
blev han me-
get bevæget. 
Han gik hen 
t i l  v induet  i 
sygeværelset 
og begyndte 
at bede meget 
længe og me-
get bevæget. Se-
nere fortalte Luther 
om den begivenhed: 

”Dengang satte jeg Gud stolen 
for døren. Jeg nævnte for Gud 
alle de løfter, jeg kunne komme 
i tanker om, hvor han lover at 
høre vores bøn, og jeg sagde 
til Gud, at han måtte høre mig, 
hvis jeg skulle blive ved med at 
tro på ham.”

Derpå tog Luther Melanchton 
i hånde og sagde: ”Vær ved godt 

mod, Filip, du skal ikke dø. Stol 
på Herren, ham som både slår 
ihjel og gør levende.”

Mens Luther talte, kom Me-
lanchton til bevidsthed. Han 
begyndte at trække vejret hørligt, 
kom lidt efter lidt til kræfter og 
blev helt rask.

Luther kommer også med en 
udtalelse fra 1529 om Jakobs 

brev kapitel 5, versene 14 og 
15, hvor han tillader salving med 
olie, hvis bare ikke man gør det 
til et sakramente.

Et andet sted i beskrivelsen 
af Luthers liv læser vi følgende 
anvisning til en præst, som i sin 

menighed har en syg og 
anfægtet mand:

- Jeg har ikke no-
get verdsligt råd, 
jeg kan give dig, når 
ikke lægerne kan 
udrette noget.

Det,  manden   
døjer med, er 
derfor snarere 
en anfægtelse 
fra Djævelen, 
som kun kan 
drives ud ved 
troens bøn, 
med den kraft 
s o m  J e s u s 
Kristus giver.

Du skal i fast 
tillid lægge hæn-

der ne på den 
syge og anfæg-

tede. Derefter skal 
du højt læse Trosbekendelsen 
og bede Fadervor og slutte med 
følgende ord: Gud, almægtige 
Fader, du har sagt ved din søn: 
”Sandelig, sandelig siger jeg jer, 
hvis I beder Faderen om noget 
i mit navn, vil han give jer det.”

Jesus har også sagt: ”Bed og 
I skal få.” Ligeså står der i Salme 
50: ”Kald på mig på nødens dag, 

så vil jeg udfri dig, og du skal 
ære mig.”

Videre skal du sige: ”Efter 
påbud og befaling af din Søn 
beder vi uværdige syndere om 
din barmhjertighed, så langt som 
vi kan tage imod den i tro. Lad 
denne mand blive befriet fra det 
onde og ødelæg Satans rige i 
ham, så det kan blive til ære for 
dit navn og til stadfæstelse af 
troen og til styrke og opbyggelse 
for de hellige ved vor Herre Jesus 
Kristus, din Søn, som lever og 
regerer fra evighed til evighed. 
Amen.”

Efter at du har lagt hænderne 
på ham, skal du til sidst sige:  
”Disse tegn skal følge dem, som 
tror….., ”på syge skal de lægge 
hænder, og de skal blive raske.”

Dette skal du gøre en gang 
hver dag i tre dage. Desuden må 
du udøve offentlig forbøn for ham 
i kirken fra prædikestolen. Gør 
det indtil Gud bønhører. Samtidig 

vil vi stå sammen med jer i bøn 
og holde ud i tro, så langt som 
vi formår.

Lev vel! Noget andet råd har 
jeg ikke at give.

Den omtalte syge mand blev 
helbredt ved bøn i Jesu Kristi 
navn. Det skete ved menighe-
dens præst, samt menighedens 
kapellan og to eller tre andre 
mænd.

I min medtagne beskrivelse fra 
Luthers liv ser vi i hvert fald, at 
Luther havde syn for helbredelse 
ved bøn. Han bad selv inderligt 
for syges helbredelse. Men 
denne side af Luthers virke er 
nok ikke almindeligt kendt. 

Kære ansatte i Folkekirken, 
jeg håber, at mit svar kan være 
til hjælp for din forståelse af både 
oliesalving og håndspålæggelse.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov
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Af Vidar Norberg

Donald J. Trump 
er på rundrejse 
for  at  få  na-
tionerne til at 
bekæmpe ter-
rorisme. Han vil ikke lade Iran 
få atomvåben og tror på fred 
mellem Israel og PLO. Men han 
nævnte hverken ambassade-
fl ytning eller byggeri i Judæa 
og Samaria, da han talte i Israel.

Trumps rejse startede hos 
muslimer i Saudi-Arabien, gik 
videre til jøder i Israel og herfra 
til Vatikanet i Rom for at få reli-
gionerne med sig i forsøget på at 
skabe fred. Under rundrejsen har 
Trump også haft møder om øko-
nomi i G7 på Sicilien og i NATO, 
hvor de drøftede forsvar.

Talte i Israel Museum
I Israel var det for varmt at tage 

til ruinerne af Herodes’ gamle 
ørkenborg Massada for at holde 
talen. Den blev i stedet holdt i 
Israel Museum. Udfordringen var 
til stede, da Israels statsminister 
Benjamin Netanyahu og USAs 
præsident Trump holdt deres 
politiske taler om verdensfreden.

– Vi må drive terroristerne og 
ekstremisterne ud af vor midte, 
udslette denne onde ideologi og 
beskytte og forsvare vore ind-
byggere og verdens folk. Alle 
civiliserede nationer må forenes 
i denne kamp, sagde Donald  
Trump tirsdag eftermiddag.

Han lovede, at USA vil forhin-
dre Iran i at få atomvåben samt 
standse Irans støtte til terror-
grupper.

Trump forsikrede, at sikker-
hedssamarbejdet mellem USA 
og Israel vil blive stærkere under 
hans regering og nævnede støt-
ten til missilskjoldet ”Iron Dome”,  
som har nedskudt terrorraketter 
fra Hizbollah og Hamas. Trump 
talte også om ”David’s Sling” (Da-
vids slynge), som forsvarer landet 
mod langtrækkende raketter.

– Jeg håber, at israelske børn 
snart for godt vil slippe for at løbe 
til beskyttelsesrummene under 
sirenernes hylen, sagde Trump.

Han udtrykte stolthed over, at 
israelske piloter på 69-årsdagen 
for selvstændigheden kunne fl yve 
de nye F-35-jagerfly, som der 
ifølge Trump ikke fi ndes magen til.

Bad ved Vestmuren
Trump nævnede i sin tale Je-

rusalems skønhed og høje alder.
Han besøgte også Vestmuren 
og  fortalte, hvordan han ydmygt 
havde placeret sin hånd på muren 
og bedt om visdom fra Gud.

Han stak også en seddel med 
en bøn ind i Vestmuren.

Det vakte opsigt at Trump, hans 
familie og det amerikanske følge, 
kom alene til Vestmuren uden at 
blive guidet af Israels statsmini-
ster. I stedet kom han sammen 

med Vestmurens rabbiner Shmu-
el Rabinowitz og murens direktør. 
Sammen med rabbineren læste 
Trump fra Salme 121 og Salme 
122, hvor der bl.a. står: ”Bed om 
fred i Jerusalem. Må det gå godt 
for dem, der elsker byen.”

Melania Trump og Donald 
Trumps datter Ivanka Trump bad 
på kvindernes del af Vestmuren.

Trump fortalte også om sit be-
søg i Gravkirken, som er et helligt 
sted for kristne fra hele verden.

Præsidenten lagde en krans 
på holocaustmuseet, hvor han 
lovede, at jødeudryddelser ”aldrig 
igen” må fi nde sted. Men trods 
holocaust er Israel alligevel et 
budskab om håb.

– Jeg står i ærefrygt for det, 
jødefolket har opnået. Det er en 
utrolig historie om tro og udhol-
denhed, sagde Trump og høstede 
applaus fra forsamlingen.

Besøgte tre religioner
Trump sagde allerede under 

sit møde med repræsentanter 
fra omkring 50 nationer i Saudi-
Arabien, at han ønsker, at reli-
gionerne må stå sammen om at 
skabe fred.

Hans rejse gik da også fra det 

muslimske Riyadh til det jødiske 
Jerusalem og derfra videre til det 
kristne Rom. 

Enkelte bemærkede, at Trump 
talte om de trosretninger, som 
stammer fra Abraham. Islam 
forbindes med Abrahams søn 
Ismael, mens jøder og kristne 
bekender troen på Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud.

Tostatsløsning?
Analytikere mener, at Trump 

ser optimistisk på muligheden 
for fred, fordi de arabiske lande 
tilsyneladende har brug for Israels 
støtte i en koalition mod Iran. Men 
tanken om en tostatsløsning er 
stadig en af betingelserne.

– Jeg er personlig forpligtet til 
at hjælpe israelere og palæsti-
nensere til at opnå en fredsaftale. 

Jeg havde i morges et møde med 
præsident Abbas og kan fortælle 
jer, at palæstinenserne er rede til 
at opnå fred, sagde Trump, som 
dog ikke brugte ordet ”tostats-
løsning”.

Terror og vold
Trump startet sin tale med et 

verbalt angreb på de terrorister, 
som ifølge Storbritanniens stats-

minister Theresa May dræbte 
22 og sårede 59 mennesker i 
Manchester. 

– Ingen må oplære unge mænd 
og kvinder til at hade og dræbe, 
understregede Trump.

Fred trods forskelle
- Israelere er blevet myrdet 

af terrorister, som bruger knive 
og bomber. Hamas og Hizbollah 
skyder raketter mod israelske 
områder. Skolebørn må lære at 
lytte efter sirener og løbe i be-
skyttelsesrum. Islamisk Stat har 
jødiske bydele, synagoger og 
butikker som mål. 

Og Irans ledere opfordrer ru-
tinemæssigt til ødelæggelse af 
Israel. 

Ikke med Donald J. Trump, tro 
mig, understregede Trump og 
sluttede: ”Lad os drømme om 
en fremtid, hvor jøder, muslimer 
og kristne børn kan vokse op 
sammen og leve sammen i tillid, 
harmoni, tolerance og respekt.

Det virkede som om Benjamin 
Netanyahu var meget tilfreds med 
Trumps besøg.

– Gennem årene har Israel haft 
mange venner, men Israel har 
aldrig haft og vil aldrig få en bedre 
ven end USA, sagde Benjamin 
Netanyahu.

’Religioner må stå sammen for fred’
Udfordringen var med, da Donald Trump talte på Israel Museum under sin første udlandsrejse som USAs præsident.

Israel får aldrig en bedre ven end USA, sagde statsminister Benjamin Netanyahu, som her takker 
Donald Trump efter dennes tale i Israel Museum. Foto: Vidar Norberg.

Ved Vestmuren bad Donald Trump Salme 121 og 122 sammen 
med områdets rabbiner.

Ingen må oplære 
unge mænd og kvin-

der til at hade og 
dræbe
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FN har rigeligt at se til i fl ygt-
ningelejrene, men Mission Øst 
har veje ind i de forskellige 
bydele og kan dele mad ud nu. 
For 300 kroner kan danskere 
brødføde en familie en måned.

Flere end 300.000 mennesker 
kæmper for at overleve i Vest-
mosul, mens fl ere end 500.000 
fl ygter i alle retninger ud af byen. 

Flygtningene vælter ind
 - Situationen forværres i alar-

merende grad. Ikke kun i Vest-
mosul - men nu også i de østlige 
dele af byen, hvor fl ygtningene 
fra vestsiden lige nu vælter ind.

Det rapporterer Knud Ander-
sen direkte fra Irak, hvor han ko-
ordinerer Mission Østs nødhjælp 
i Mosul og de omkringliggende 
landsbyer. 

Den danske hjælpeorganisa-
tion har siden december uddelt 
akut nødhjælp til fl ere end 50.000 

mennesker i Mosul. Men nu er 
situationen yderligere forværret 
for de hundredtusindvis af men-
nesker, som er klemt i kampene 
mellem irakiske sikkerhedsstyrker 
og Islamisk Stat.  

Vi har brug for mad, 
mad, mad og vand!

- Overalt i kvarterer, hvor vores 
undersøgelser før fortalte os, at 
folk havde brug for madrasser, 
tæpper, hygiejneartikler og køk-
kenudstyr, lyder der nu kun én 
rungende bøn fra dem alle: Mad, 
mad, mad og vand! fortæller Knud 
Andersen.

FN kæmper med at møde be-
hovene alene i fl ygtningelejrene, 
og har i øjeblikket kun meget be-
grænsede ressourcer til at hjælpe 
befolkningen inde i byen. Flere 
end 300.000 mennesker kæmper 
for at overleve i Vestmosul, mens 
fl ere end 500.000 fl ygter i alle 
retninger ud af byen. 

Flere end en kvart million men-
nesker på hver sin side af fl oden 
vil i de kommende måneder 
komme til at slås med næb og 
kløer for at få mad og rent vand, 
vurderer Knud Andersen.

- Det er hjerteskærende at 
være vidne til, når man ved, at vi 
har fl ere veje ind i byen og kan få 
maden sikkert og forsvarligt ind 
de rigtige steder, siger han, og 
fortsætter: “Det her er nærom-
råderne - og det er her, vi skal 
sætte ind, hvis vi ikke vil se en 
halv million mere på fl ugt mod 
en årelang udsigtsløs tilværelse i 
de store fl ygtningelejre inden og 
uden for landets grænser”.

Kan rykke hurtigt ind 
Mission Øst søsætter derfor en 

indsamling, der appellerer til alle 
tænkelige givere og donorer om 
at give penge til mad, så tusindvis 
af familier, mænd, kvinder og børn 
kan få mad og vand. 

- Nøglen til vores strategi er at 
bringe fødevarerne ind på små 
lastbiler, som nemt og ubemærket 
kan trænge langt ind i den vest-
lige bydel, så vi undgår kaotiske 
madfordelinger på store, åbne 
pladser, hvor det er den stærkes 
ret, og hvor civile ofte mister livet, 
fordi de kommer under beskyd-
ning, siger Knud Andersen og 
uddyber:

- For 20.000 kroner kan vi fylde 
en lille lastbil med mad til 50 fa-
milier i en hel måned til uddeling 
direkte ind i et af Mosuls bykvar-
terer, hvor vi siden december har 
været inde med hjælp 50 gange. 

Mission Øst har haft kontor i 
Irak siden sommeren 2014 og 
har hjulpet over 143.000 irakere 
med mad, vand, husly, tæpper, 
madrasser, førstehjælpsudstyr, 
hygiejneartikler, varmeapparater 
og brændstof.

Svend

- Overalt i Mosul lyder der nu 
kun én rungende bøn fra folk: 
”Mad, mad, mad og vand!” for-
tæller den danske nødhjælps-
koordinator Knud Andersen.
(Print fra Mission Øst video)

Dansker: ’Desperat brug 
for mad til Mosul nu’
Mission Øst har personale og biler i Mosul - men mangler penge til mad for hundredtusinder.

Særindsamling:

Kirker i hele verden beder 
bønnen ”Komme dit rige”
Justin Welby, ærkebiskop af Canter-
bury, opfordrer kristne fra hele ver-
den til at være med i bedeprojektet 
”Thy Kingdom Come” mellem Kristi 
Himmelfartsdag og Pinse.

-Det er ikke bare noget for anglika-
nere, det er for alle kristne, siger Justin 
Welby. ”I disse tider med forandringer 
i hele Europa, folkevandringer og krig 
har det aldrig været vigtigere at bede. 
Vi må forvandles som enkeltpersoner 
og samfund, så vi kommer dybere ind 
i vores relation til Gud og kan arbejde 
sammen for fred”, tilføjer han.

Både katolikker, pinsefolk, baptister 
og anglikanere deltager i projektet, 
der bl.a. byder på bedevandringer, 
lysgudstjenester, bedetelte, gadefester og fyrværkeri.

BBC vil livestreame en udsendelse med Welby og lovsangsleder 
Matt Redman samt andre kristne ledere.

- Kirker i hele verden - også fra andre kirkeretninger og traditio-
ner - lige fra Sydafrika til Canada og fra Brasilien til Hong Kong vil 
være med, fortæller Emma Buchan, der er tovholder på projektet.

Bodil

Ærkebiskop Justin Welby 
opfordrer i en video folk 
til at være med i projektet 
”Komme dit rige”.

Katolsk fond giver to jordemødre 
100.000 til sagsomkostninger
De svenske jordemødre Ellinor Grimmark og Linda Steen 
har begge tabt retssager mod arbejdsgivere i Jönköping og 
Södermanland, som nægter at ansætte abortmodstandere. 
Nu støtter en katolsk fond de to kvinder, som begge har fået 
millionregninger i sagsomkostninger.

– De to og deres familier skal betale henholdsvis 1,5 og 1,2 
millioner, hvilket er enorme summer for en almindelig familie, siger  
talskvinde for Respekt, Helena D´Arcy, til Dagen.se. 

Hun beklager den høje pris, som de to jordemødre har skullet 
betale i kampen for samvittighedsfrihed. De har ikke bare fået vold-
som kritik i medierne, men er også blevet hængt ud af deres faglige 
organisationer, arbejdsgivere og endda af sundhedsministeren.

Organisationen Respekt står bag Livets Fond, som nu støtter en 
indsamling, der er startet af advokater fra ”Människorättsjuristerna”.

Bodil

Theresa May: Kirken skal ikke 
tvinges til at vie homoseksuelle
Den anglikanske kirke er splittet, når det gælder vielser af 
homofi le. Nu har premierminister Theresa May udtalt, at kirken 
ikke skal tvinges til at udføre homo-vielser.

Premierministeren er ikke personligt imod tanken om at ligestille 
de forskellige samlivsformer, men kirken bør ikke tvinges i sagen.

- Vi gjorde det helt klart, da vi indførte loven om ligestilling af 
ægteskaber, at det ikke handlede om at tvinge den anglikanske kirke 
til at udføre homovielser men om at fjerne en lovmæssig forskels-
behandling. Det må være op til kirken som helhed at bestemme, 
om den vil ændre sit trosmæssige grundlag, sagde Theresa May 
ifølge The Christian Post.

Bodil

30 dages bøn under ramadanen
Igen i år opfordrer Dansk Europamsission, Åbne Døre og Norea 
til bøn for muslimer i fastemåneden. Bedekalenderen ’30 dage 
i bøn’ indeholder aktuel information fra den muslimske verden.

Sidste år brugte en million mennesker verden over det internatio-
nale ’30 dage i bøn’-materiale. I år har materialet fokus på familieliv.

Kalenderen gælder under hele ramadanen fra 26. maj til 25. juni. 
Bodil

Af Vidar Norberg

Israels præsident Reuven Riv-
lin bød USAs præsident Donald 
J. Trump velkommen til Israel, 
da fl yet landede i Tel Aviv man-
dag formiddag.

Mange i Israel har ventet 
spændt på, om Trump vil fl ytte 
USAs ambassade fra Tel Aviv til 
Jerusalem. Det er i disse dage 50 
år siden, Israel generobrede og 
forenede Jerusalem i 1967. 

Tirsdag den 23. maj startede 
fejringen af Jerusalem-dagen. 
Udfordringen fulgte både Trumps 
og Rivlins taler i præsidentens 
residens i Jerusalem.

– Det gør os meget glade, at 
Israels vigtigste allierede aner-
kender betydningen af Jerusalem 
for det jødiske folk. Jerusalem 

er det bankende hjerte for det 
jødiske folk, som det har været i 
3.000 år, sagde Rivlin.

Fælles front mod Iran
– Vi er ikke bare gamle venner, 

vi er fremragende allierede og 
partnere. Vi står sammen, altid. I 
denne tid af historien må vi styrke 
vort samarbejde, når både Israel 
og USA står overfor fælles trusler 
fra ISIS og andre terrorgrupper. 
Iran sponsorerer terrorisme og 
betaler og fremmer forfærdelig 
terror over hele verden. 

– Det vigtigste er, at USA og Is-
rael kan erklære med én stemme, 
at Iran aldrig må få lov til at have 
kernevåben. Aldrig nogen sinde, 
sagde Donald Trump under op-
holdet i Jerusalem, hvor han også 
nåede at besøge Grædemuren.

Trump i Israel på Jerusalem-dag
Udfordringen var med, da Donald Trump talte i præsident Rivlins residens.

– På min første udenlandsrejse er jeg kommet til dette gamle 
land for at bekræfte venskabet mellem USA og staten Israel. Det 
venskab vil altid vare ved, sagde Trump, som her ses sammen 
med Israels præsident Reuven Rivlin. Foto: Vidar Norberg
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Af Vidar Norberg

I Jerusalem lagde udenrigsmi-
nister Anders Samuelsen en 
krans i Yad Vashems mindehal 
for de seks millioner holocaust-
ofre. Dagen efter lovede han en 
millionstøtte til en organisation 
i Ramallah, som støtter boykot  
og vold mod jøder.

European Jewish Press (EJP) 
skrev på forhånd, at Anders 
Samuelsen ville offentliggøre, at 
Danmark giver 8,3 millioner til 
anti-israelske organisationer.

European Jewish Press skrev 
videre, at de aktiviteter, som  
”Human Rights and International 
Humanitarian Law Secretariat”  
står for, ikke er i samsvar med 
Danmarks officielle støtte til 
”fredsprosessen” og ”tostats-
løsningen”. Ifølge NGO Monitor 
betalte Norge i 2016 fem millioner 
kroner til IHL Secretariat, som 
fordeler pengene videre.

Også Sverige, Nederland og 
Schweiz støtter IHL Secretariat. 
Deres treårsbudget fra 2014 til 
2016 var på 17,6 millioner dollars. 
Det nuværende budget er ifølge 
NGO Monitor på 19,1 millioner 
dollars.

Selv om disse lande hævder, 
at de er imod BDS (boykot af 
Israel), går 65 % af pengene til 
NGO-er, som leder BDS-aktioner, 
fremgår det af rapporten fra NGO 
Monitors.

Danmark er imod BDS
– Jeg slog fast overfor statsmi-

nister Netanyahu, at Danmark er 
en stærk modstander af forsøg på 
at boykotte Israel, og at vi for øv-
rigt ikke vil støtte organisationer, 
som opfordrer til had eller vold 
mod Israel eller som organisation 
direkte opfordrer til boykot, skrev 

Samuelsen på Twitter den 18. maj.
– På et møde med den ”palæ-

stinensiske” statsminister Rami 
Hamdallah dagen efter gjorde 
jeg det klart, at Danmark støtter 
bestræbelserne på at etablere en 
”palæstinensisk” stat. Men Israels 
sikkerhed skal kunne sikres, 
skrev Samuelsen.

Han opfordrede de palæsti-
nensiske ledere til at gennemføre 
reformer og påpegede, at der ikke 
har været holdt parlamentsvalg 
i 11 år. 

Storpolitik
Også politiske spørgsmål kom 

op under Samuelsens samtaler 
med Israels præsident Rivlin.

– Danmark støtter tostats-
løsningen. Vi håber virkelig, at 
vi vil fi nde en vej fremover. Det 
er en vanskelig tid, og vanskelig 
for Israel. Vi er stolte over, at vi 
er en del af den koalition, som 
bekæmper Daesh (ISIS), sagde 
Anders Samuelsen.

Om konflikten med palæsti-
nenserne sagde Rivlin, at de har 
tabt hundrede år og at der ikke 
er nogen genveje. Han sagde, at 
man må opbygge tilliden mellem 
Israel og palæstinenserne.

– Vi siger: Bed om fred for 
Jerusalem, og vi beder for fred i 
Jerusalem, sagde Rivlin.

– Vi ved, at I spiller en vigtig 
rolle i EU. Vi sætter pris på jeres 
forståelse af de værdier, som vi 
deler, med ytringsfrihed, samt 
at der ikke fi ndes noget bedre 
system end demokratiet. Nogle 
gange ser vi forskelligt på tingene, 
men som venner kan vi godt have 
forskellige meninger, sagde Isra-
els præsident Rivlin.

Truslen fra Iran
Han kom også ind på spørgs-

målet om Iran.

– Iran er meget farlig for os. 
Vi kan forstå, hvorfor verden 
ønsker at give det en chance for 
at opnå en forståelse med Iran. 
Men alligevel er Iran en virkelig 
trussel mod Israel. De støtter 
shiamuslimerne i nord, Hizbollah 
og sunnimuslimene i Gaza, som 
er Hamas. De er blevet partnere, 
sagde Rivlin. 

Vi kan lære af Israel
Anders Samuelsen skrev efter 

sit to dage lange besøg i Israel  
og møder med Rivlin, Netanyahu 
og forsvarsminister Avigdor Li-
berman, at Danmark har meget 
at lære af Israel. Det gælder ikke 
mindst inden for teknologi og in-
novation. Israel er et af verdens 

førende lande, hvor fl est iværk-
sættere kan starte virksomheder.

– Til trods for massive terroran-
greb og fl ere krige har Israel haft 
en høj økonomisk vækst i mange 
år, sidste år fi re gange højere end 
Danmark. Vi bør have som mål at 
nå lige så højt, skrev Samuelsen.

Vil fortsat redde jøder
Danmarks udenrigsminister 

fortalte også præsidenten om sit 
besøg på holocaust-museet Yad 
Vashem.

– I morges besøgte jeg Yad 
Vashem, noget som minder os 
om den historie, vi alle skal huske. 
Dele af historien, som vi er stolte 
over, er det faktum, at mange 
af jøderne i Danmark blev red-

det, sagde Anders Samuelsen 
ifølge en pressemeddelelse fra 
GPONews.

I Yad Vashems mindehal for 
de seks millioner jøder, som 
døde i holocaust, lagde Anders 
Samuelsen en krans i de danske 
rød-hvide farver.

– Da synagogen i København 
blev angrebet, var det en oprø-
rende sag. Jeg var med til begra-
velsen af Dan Uzan. Han var en 
helt, sagde Anders Samuelsen. 

Han fortalte ifølge Jerusalem 
Post, at Danmark bekæmper 
antisemitisme.

Udenrigsministeren sagde 
også under sit besøg hos præsi-
denten, at hans efternavn Samu-
elsen havde en jødisk forbindelse, 

men han vidste ikke, om han har 
jødiske rødder.

– Men jeg er stolt af mit navn, 
understregede Anders Samu-
elsen.

Landet som reddede jøder
For jøderne har Danmark en 

særstilling, fordi det lykkedes at 
redde næsten alle danske jøder 
under anden verdenskrig.

I 1943 fi k sabotageaktionerne 
i Danmark et så stort omfang, 
at Tyskland ikke vidste, hvad de 
skulle gøre ved det. Tyskerne be-
sluttede at deportere den jødiske 
befolkning. Dette blev dog kendt 
både i modstandsbevægelsen og 
blandt jøderne. 

Under det jødiske nytår rosh 
hashana mellem 1. og 2. oktober 
fi k de jødiske ledere advaret den 
jødiske befolkning. I løbet af tre 
uger transporterede danskerne 
7.220 af jøderne og omkring 700 
ikke-jødiske familiemedlemmer til 
Sverige. Omkring 500 jøder blev 
fanget og sendt til Theresienstadt. 
Men de blev på forskellige måder 
beskyttet af folket og myndighe-
derne i Danmark. 425 af dem 
overlevede.

På holocaust-museet er der 
udstillet en lille dansk fi skerbåd, 
som kan rumme 4–6 personer. 
Den blev benyttet til at fragte 
jøderne ud fra sandbankerne til 
større både, som så tog jøderne 
med til Sverige. 

Det var Udfordringens nu af-
døde korrespondent Richard 
Oestermann, som sørgede for at 
Yad Vashem fi k denne lille båd, 
som blev indviet i 1998. Han 
mente nemlig, at fiskerbåden, 
som har tilhørt Gilbert Lassen i 
Gilleleje, havde reddet 200 jøder 
til Sverige. 

Udenrigsminister Anders Samuelsen mindedes holocaust-ofre - men lovede også penge til anti-israelske organisationer.

Anders Samuelsen mødte statsminister Benjamin Netanyahu 
under sit besøg i Israel. Foto: Haim Zach, GPO

Til højre: Den danske udenrigsminister lagde en rød-hvid krans 
i Yad Vashems mindehall for de seks millioner jøder, som blev 
dræbt i holocaust under den 2. verdenskrig. (Foto: Twitter)

- Vi siger: Bed om fred for Jerusalem. Vi beder om fred i Jerusalem, sagde Israels præsident Reu-
ven Rivlin til Anders Samuelsen. Foto: Windows Live Galleri.

Udenrigsministeren besøgte Israel - 
men kritiseres for støtte til fjenderne
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Af Tina Varde

- Kristne må lære at skelne 
mellem ånderne. Og også 
forstå, at det ikke behøver at 
være dæmonisk, bare fordi 
det ikke er Helligånden. Den 
åndelige verden rummer eng-
le og gode såvel som onde 
væsener, og den rummer, 
hvad der hører os mennesker 
til som åndsvæsener. 

- Af og til er noget af det, vi kal-
der åndelige fænomener, snarere 
psykiske. Det gælder også ofte fx. 
clairvoyance. 

Men vi skal vandre forsigtigt i 
kontakten med afdøde ånder, og 
det at lade sig lede af spirit gui-
des, siger Ole Skjerbæk Madsen.

Åndelige erfaringer
Ole Skjerbæk Madsen blev 

kendt for at advare om besættel-
ser af mennesker allerede i 1974, 
da Kristeligt Dagblad i anledning 
af fi lmen ”Exorcisten” bragte en 
artikelserie, som han bidrog til. 

I sit indlæg refererede han 
til en udfrielse i en karismatisk 
bedekreds, hvor en kvinde, som 
tilsyneladende var plaget af de-
pressioner, blev befriet fra en ånd, 
som forårsagede lidelsen. Da en 
deltager befalede ånden at vige 
bort i Jesu navn, gav det et ryk 
i kvindens hoved, og hun var fri.

Den unge teologistuderende 
Ole Skjerbæk advarede om, at en 
øget interesse for okkulte fæno-
mener kunne føre til besættelser. 

Hans formål dengang var især 
at pege på nødvendigheden af at 
genindføre en offi ciel vejledning 
i eksorcisme, med en opdateret 
version af vejledningen i det 
dansk-norske kirkeritual af 1685. 
Man kunne også fi nde inspiration 
i en anglikansk vejledning fra 
1972, mente han.

”Djævleuddriveren”
- Kristeligt Dagblad tog fusen 

på mig ved at introducere min 
artikel som et åbent brev til bi-
skopperne om genindførelse af 
eksorcisme. Det udløste et vold-
somt røre midt i mit afsluttende år 
i teologistudiet. 

Radioavisen og flere aviser 
dukkede op i mit klubværelse på 
Carit Etlarsvej. Og allerede næste 
dag introducerede Politiken mig 
som Danmarks nye djævleud-
driver. BT fulgte trop og mærkatet 
har siden fulgt mig, selvom jeg 
aldrig har oplevet at have en sær-
lig nådegave på dette område, 
fortæller Ole Skjerbæk Madsen.

Forsøg med eksorcisme
Omtalen førte til, at Ole Skjer-

bæk blev opsøgt af mennesker, 
som følte sig plaget af dæmoner 
eller urene ånder. 

- Mit første forsøg på en udfriel-
seshandling på egen hånd uden 
for bedekredsen var med en ung 
mand, og det blev en total fi asko. 

Jeg befalede hele natten de onde 
ånder at forsvinde, men han følte 
sig stadig lige plaget om morge-
nen. Jeg følte, at de onde ånder 
legede med mig.

Senere talte jeg forløbet igen-
nem med en erfaren luthersk 
karismatisk præst fra USA. Han 
forklarede, at jeg skulle bede Gud 
sende engle til at forhindre enhver 
form for voldsomhed og til at 
afværge angreb fra åndsmagter. 

Han sagde også, at jeg ikke 
måtte bruge mere end en time. 
Ellers risikerede jeg, at både den 
hjælpsøgende og jeg selv foku-
serede på dæmonerne i stedet 
for på Jesus, så vi blot ville køre i 
ring, fortæller Ole Skjerbæk.

Klaus’ historie
Som præst i Vigerslev Kirke i 

Valby blev Ole Skjerbæk kontak-
tet af folk, som var eller havde 
været involveret i nyreligiøse 
bevægelser eller grupper. Nogle 
havde også gennem indvielser 
fået hjælpeånder tilknyttet. 

- En af dem var Klaus, som 
ville være healer. I 1976 lod han 
sig indvie i gruppen ”Den hvide 
orden” i Århus, som i alternative 
kredse var kendt for at udøve 
magi - men det vidste han ikke.

Ved indvielsen fi k Klaus tilknyt-
tet en hjælpeånd. Ånden tog efter 
en tid magten fra ham, og han 
blev indlagt på en psykiatrisk 
afdeling. Tre år efter indvielsen 
blev jeg kontaktet af hans mor 
og fi k en aftale med ham i kirken. 

Klaus har selv fortalt om sin 
udfrielse i et af ham selv udgivet 
advarselsskrift, og vi blev intervie-
wet sammen om hans udfrielse 
i bl.a. Søndags BT i 1981. Her 
fortæller Klaus:

“I den første tid efter [hospita-
let] var jeg jaget af ‘kolde vindpust’ 
og den latterlige angst for ‘ingen-
ting’. Der var ikke mange ting, jeg 
kunne fi nde ud af rent praktisk. 
Tit følte jeg mig omklamret af et 
eller andet energifelt. Der gik vel 
2-3 måneder, inden jeg traf en 
præst, der kendte til eksorcisme. 
Jeg fortalte ham, at jeg havde 
været igennem en sort indvielse. 

Kristus greb ind
- Vi sagde trosbekendelsen, 

og jeg blev bl.a. spurgt, om jeg 
troede, at Jesus Kristus døde på 
korset for vor skyld. Jeg vidste, at 
skulle jeg have hjælp, var Kristus 
den eneste, der var i stand til 
det - effektivt.

Derefter knælede vi ved alteret. 
Tårerne trillede ned ad kinderne 
i ca. 10 minutter. De kom bare. 
Imens tog præsten kontakt med 
Jesus Kristus og bad om hjælp. 
‘Jesus Kristus græder glædes-
tårer over, at du har vendt dig til 
ham.’ Så lagde han hænderne på 
mit hoved, og en glædesstrøm gik 
igennem kroppen. Denne glæde 
holdt i fl ere timer.

Næste gang, vi mødtes, befa-
lede han i Kristi navn, at det onde 

skulle forlade mig. Åndedrættet 
blev hurtigere og hurtigere. Det 
begyndte at snurre i hele kroppen. 
Fingrene blev stive, tungen tyk, 
så jeg ikke kunne tale. Præsten 
begyndte at synge en salme og 
jeg sang med, så godt jeg kunne. 
Lidt efter lidt forsvandt stivheden, 
og tungen blev normal.

Ved anden gang eksorcisme 
begyndte oprøret i kroppen igen, 
da han nævnte navnet [på lede-
ren i den sekt, jeg var indviet i]. 
Der blev desuden bedt om hel-
bredelse for mig. ‘Et brændende 
lys gennemtrænger dig,’ følte 
præsten sig tilskyndet til at sige, 
hvorefter der skete en violet eks-
plosion i mit hoved.

Hver eksorcisme afsluttedes 
med nadveren ved alteret, og her 
fyldtes jeg fl ere gange af en glæ-
de, hvorved tårerne brød frem.

Da jeg kom hjem efter anden 
eksorcisme, følte jeg en tilskyn-
delse til at slå tilfældigt op i 
Bibelen og læste: …’”og døden 
har ikke mere magt over ham!’” 
fortæller Klaus.

Bethlehemskirken
I november 1981 blev Ole 

Skjerbæk sognepræst i Beth-
lehemskirken på Nørrebro. Ud-
frielsestjenesten fortsatte, og 
mange søgte sjælesorg, fordi de 

oplevede sig besat af onde ånder.
- Nogle havde eksperimenteret 

med spirituelle teknikker, som 
førte dem ud i sindstilstande el-
ler oplevelser, de ikke magtede 
og var blevet psykisk skadede af. 
Andre stod over for kræfter, ener-
gier eller væsener, der syntes at 
tage magten fra dem. Dette tog til 
med årene, fortæller han. 

Ånden i glasset
Ole Skjerbæk husker en mar-

kant udfrielsessituation – som her 
beskrives med ændrede detaljer:

- I midten af 1990’erne blev 
jeg opsøgt af en kvinde midtvejs 
i livet. Hun var ikke vokset op som 
kristen og havde været igennem 
en skilsmisse. Midt i 1980’erne 
eksperimenterede hun med ”Ån-
den i glasset”, fordi der manglede 
noget i hendes liv.

”Ånden i glasset” er en spiritis-
tisk praksis, hvor man søger at 
komme i kontakt med en afdød 
ved at stille spørgsmål og lade 
ånden føre glasset til forskellige 
bogstaver for at få svar på sine 
spørgsmål.  Nogle mennesker har 
leget med denne praksis uden at 
tage det særligt alvorligt, andre er 
blevet slemt forskrækket over de 
svar, de fi k – og nogle har oplevet 
det som en åbning for en dæmon. 

- Kvinden fik besked om, at 

hun havde en høj kaldelse af be-
tydning for jordens frelse. Hun fi k 
vrangforestillinger, der tog mag-
ten fra hende, ægteskabet gik i 
stykker og hun måtte indlægges. 

Ude igen opsøgte hun en clair-
voyant, som førte hende tilbage til 
et ”tidligere liv” som heks. Derfor 
kunne hun også nu i ”indeværen-
de inkarnation” mærke en særlig 
kraft i sine hænder, fi k hun at vide. 
Hun kontaktede en shaman og fi k 
kontakt med sit ”indre kraftdyr”. 

Også her går det galt. Kvinden 
ender med selvmordsforsøg og 
ny indlæggelse. Hun føler sig tap-
pet for energi og opsøger derfor 
en healer. Men hun føler bare 
tomhed og oplever ikke at være 
sig selv, fortæller Ole Skjerbæk.

Så ser kvinden en TV-udsen-
delse på TV3 og læser en artikel 
i Familiejournalen om Skjerbæk. 
Hun tager kontakt til ham og de 
mødes i kirken sammen med en 
medarbejder fra menigheden.

- Jeg fortæller om Jesu undere 
og kraft til at udfri mennesker af 
dæmoners greb og spørger, om 
hun vil sætte sin lid til, at Jesus 
kan hjælpe. Jeg spørger også, 
om hun er døbt og fremhæver, at 
dåben er en pagt med Gud, og at 
alle senere ”pagter” er ugyldige. 
Derfor spørger jeg, om hun vil 
bekræfte sin dåbs pagt med Gud. 

Hun siger, at hun forsager djæ-
velen ”Forsager du i Jesu navn 
de praksisser, du har deltaget i?” 
Da overtager dæmonen hendes 
stemme og hævder med en helt 
anden stemme og stemmeføring 
end hendes egen, at den har ret 
til at være der. 

- Jeg befalede nu kvinden i 
Jesu navn på baggrund af hendes 
dåbspagt at rejse sig og stille sig 
ansigt til ansigt med korset. Vi 
lagde hænderne på hende, og 
Helligånden væltede hende om-
kuld. Hun ligger hen ved en halv 
time på gulvet i en søvnlignende 
tilstand, mens vi beder for hende. 

-Efter den halve time sætter 
hun sig op, og den smukkeste 
profeti kommer fra hende. Hun 
bekræfter troen og modtager 
nadveren. Ved en nadverguds-
tjeneste med bøn for syge har 
hun sin nuværende mand med. 
Jeg henviser hende til en lokal 
menighed, hvor hun bor, fortæller 
Ole Skjerbæk.

Præsten understreger, at den 
væsentligste indsats er bøn.

- Kvindens udfrielse begyndte 
med forsagelsen og troen. Fæl-
lesskabet med Kristus ved nad-
veren markerede det nye tilhørs-
forhold. Fællesskabet med Gud i 
Kristus erstattede delagtigheden 
i dæmonernes verden. Dette blev 
en del af min praksis i fl ere år. 

Jeg følte, at jeg måtte stille 
mig til rådighed, så længe der 
ikke var andre med nådegaver 
dertil, som kunne eller ville tage 
over. Heldigvis er der i dag fl ere 
præster og lægfolk i folkekirken, 
som vedkender sig en udfrielses-
tjeneste, forklarer han.

Åndernes magt 
Den populære TV-serie ”Ån-

dernes magt” førte til, at præsten 
igen kom i mediernes søgelys 
som ”djævleuddriver”. De enkelte 
udsendelser om paranormale 
emner, specielt clairvoyantes 
renselse af hjem for energier og 
ånder blev set af 850.000. 

Serien satte også fokus på den 
nigerianske kristne prædikant 
Charles Ndifon, der helbredte 
en mand for dobbeltsyn ved et af 
sine møder. 

- Serien bød også på en ek-
sorcisme over tre aftener, og den 
blev genudsendt og eksporteret til 
udlandet. Initiativtager var Tho-
mas Breinholt. Jeg blev kontaktet 

Den karismatiske præst Ole Skjerbæk Madsen fortæller her om sine første erfaringer med åndelig helbredelse.

Der er meget mellem himmel og jord

Jeg mener ikke, at jeg har en særlig nådegave til at uddrive onde ånder. Men mange har behov for hjælp, 
forklarer Ole Skjerbæk Madsen.

...fokus i udfrielsestje-
nesten er Jesu Kristi 

nærvær, og forbe-
derens væsentligste 
indsats er bøn. Og 

det fritager både den 
lidende og forbederen 
fra at skulle præstere 
en udfrielse eller hel-

bredelse
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Arepagos’ missionspræst 
starter på et helt nyt kapitel, 
når han til efteråret skal arbej-
de på det kristne dialogcenter 
Tao Fong Shan i Hong Kong 

Areopagos’ missionspræst 
Ole Skjerbæk Madsen bliver ikke 
pensionist, og han har heller ikke 
tænkt sig at blive det, selvom han 
den 30. maj fylder 70 år. Tværti-
mod har han nye, spændende 
planer, så han og hustruen fl ytter 
til Hong Kong efter sommerferien. 

 - Jeg havde nok egentlig 
regnet med, at jeg ville fortsætte 
lidt længere hos Areopagos og 
I Mesterens Lys, men så kom 
der en udfordring fra dialog- og 
retrætecentret Tao Fong Shan 
i Hong Kong. Det er det center, 
som Areopagos har som sin 
fornemste partner, fortæller Ole 
Skjerbæk Madsen. 

Christfulness i Hong Kong
Udfordringen er, at centeret har 

inviteret Ole Skjerbæk til at fl ytte 
derud og være præst på stedet. 

- Meningen er, at jeg skal tage 

hånd om det åndelige liv. Jeg skal 
formidle de erfaringer, som vi har 
gjort os med den sekulariserede 
spiritualitet, som det blandt andet 
er samlet i Christfulness. Tao 
Fong Shan har et ønske om, at 
Christfulness bliver udbredt i 
Hong Kong og Kina, og jeg synes, 
at det lyder som en utrolig spæn-
dende udfordring, fortæller han.

Ole Skjerbæk Madsen har lige 
været to uger i Hong Kong for at 
forberede sit ophold, og det var et 
opmuntrende besøg.

- Jeg kunne mærke, at der var 
ganske stor interesse for Christ-
fulness. Vi havde et møde med 80 
deltagere fra byen. Det er sjæl-
dent, at arrangementer på Tao 
Fong Shan tiltrækker så mange, 
så det lover godt, fortæller han. 

En fantastisk netværker
Missionspræsten glæder sig 

over, at hustruen, Dorte Kobbelt-
vedt Madsen, rejser med. Hun får 
også opgaver på Tao Fong Shan.

- Det er et mægtigt plus, at 
jeg skal derud med min kone, 
og at vi kan hjælpe hinandens 

styrker og dække over hinandens 
svagheder. Dorte er en fantastisk 
netværker. Hun er rigtig god til at 
opbygge sociale relationer. Og 
jeg tror, det bliver rigtig vigtigt at 
være med til at opbygge livet på 
centeret. 

Vi skal ikke ud og lave alting 
om, men vi skal hjælpe med at 
styrke det åndelige liv og fæl-
lesskabet, siger Ole Skjerbæk 
Madsen med et smil.

Et stort skridt
Parret starter på deres nye 

tilværelse i Hong Kong 1. sep-
tember. Og det er et stort skridt 
at fl ytte til Hong Kong, erkender 
Ole Skjerbæk Madsen.

- Det er da med bævende sind, 
at vi tager afsted. Ingen ved, om 
det lykkes, og derfor har vi et 
prøveår for at se, om det funge-
rer. Derefter ved vi ikke, hvordan 
fremtiden ser ud, fortæller han.

Det er også vemodigt at skulle 
sige farvel til Danmark. 

- Jeg kommer til at savne det 
kollegiale fællesskab og også 
gudstjenestefællesskabet i Beth-

lehemskirken. Vi kommer også 
til at være langt væk fra børn og 
børnebørn, og jeg kan næsten 
ikke forestille mig, hvordan det 
bliver at skulle holde jul derude. 

Jeg kommer også til at savne 
mange ting omkring mine op-
gaver som missionspræst. Men 
samtidig tror jeg, at det er sundt 
for I Mesterens Lys, at der kom-
mer nye kræfter til. Jeg synes på 
en måde, at jeg har ydet det, jeg 
skulle, i den sammenhæng, og nu 
kan nye kræfter tage fat, siger Ole 
Skjerbæk Madsen. 

Frustration startede IML
Han er fyldt af taknemlighed, 

når han tænker tilbage på alle 
de år, hvor han har arbejdet dels 
som sognepræst og dels som 
missionspræst hos I Mesterens 
Lys og Areopagos.

- Jeg har haft et af de mest 
spændende job, jeg overhovedet 
kunne få. Gennem en stor del af 
min tid som sognepræst var jeg 
udfordret af den religiøsitet og 
spiritualitet, der lå udenfor kirken. 
Jeg så det som et spejlbillede på 

mangler i kirkens liv, og jeg blev 
frustreret over, at kirken talte forbi 
åndeligt søgende. Den frustration 
udløste, at vi startede I Mesterens 
Lys, fortæller Ole Skjerbæk.

Det startede som et projekt ud 
fra Bethlehemskirken i Kbh. med 
støtte fra Buddhistmissionen, det 
nuværende Areopagos.

- I Mesterens Lys udviklede sig, 
så jeg blev hyret af Areopagos 
fra år 2000, og det har givet rum 
til, at arbejdet har kunnet vokse 
her i landet og i Norge, hvor det 
har fået sin helt egen karakter. 
Det har også været til inspiration 
både i Europa og i den større 
verden, blandt andet fi k jeg mu-
lighed for gennem fi re år at lede 
Lausanne-bevægelsens arbejde 
med at møde den nye åndelighed. 
Der fi k vi på mange måder skabt 
et paradigmeskifte fra at være 
kultjægere til at bruge dialogen 
til at møde åndeligt nysgerrige 
mennesker.

Dialog og respekt
Og netop dialogen og respek-

ten for anderledestroende og 

-tænkende mennesker har fyldt 
- og fylder stadig meget - i Ole 
Skjerbæk Madsens arbejde. 

- Det er nemmere at formidle 
evangeliet, når man anerkender, 
at ens samtalepartner også har 
nogle indsigter og kaster lys over 
nogle ting, som man selv mangler. 
Og det hjælper os til at præcisere, 
hvad vi selv mener med evan-
geliet. Jesus bliver meget mere 
tydelig, når man arbejder i en 
sammenhæng, hvor man også 
lader sig udfordre. Den tilgang vil 
vi naturligvis også tage med til 
Hong Kong,” siger han.

Reception
Tirsdag den 30. maj kl. 15-17 

holder Areopagos ”Fødselsdags- 
og videresendelsesreception” for 
Ole Skjerbæk Madsen i Søster-
stuerne på Diakonissestiftelsen, 
Peter Bangs Vej 5B på Frede-
riksberg. 

Alle er meget velkomne! Tilmel-
ding på www.ole70.areopagos.dk 
senest den 26. maj. 

Red.

Ole Skjerbæk fylder 70 - og fl ytter til Hong Kong

af ham til et indslag i TV Lorry om 
eksorcisme, og det blev udgangs-
punkt for den senere TV-serie.

-Thomas Breinholt har i et in-
terview i Udfordringen (2005, uge 
45) fortalt, at han blev skræmt af 
de mystiske fænomener, som han 
mødte under produktionen. En 
kollega syntes styret af destruk-
tive kræfter og var på nippet til at 
begå selvmord. 

Breinholt fandt nogle nyheds-
breve fra Areopagos og I Meste-
rens Lys lærte om den kristne tro:

”Det var som at læse om mit 
eget liv… Det gav mig lyst til at 
læse i Biblen… Det, der før havde 
virket uvedkommende og tørt, var 
nu pludselig som vand i en ørken 
i mit eget liv. 

Jeg kontaktede Ole Skjerbæk 
Madsen, og han inviterede mig 
op i sit sommerhus, og vi tilbragte 
meget tid sammen og samtalede. 
Han og hans kone bad for mig. 
Jeg blev døbt [i Bethlehemskir-
ken], og efter det følte jeg en slags 
beskyttelse imod det, jeg tidligere 
var skrækslagen overfor. Jeg er 
ikke længere bange.”

Ole Skjerbæks medvirken i 

et panel om eksorcisme udløste 
en syndfl od af henvendelser om 
hjælp til både folke- og frikirke-
præster. Folk bad om hjælp mod 
uforklarlige fænomener i hjem-
met, følelsen af at være dæmo-
niseret eller udsat for pres, der 
kunne skyldes onde ånder eller 
okkulte kræfter.  

- Mange præster gav op over 
for fænomenerne, bortforklarede 
dem eller henviste folk til de få 
præster, som er kendt for at tage 
mennesker alvorligt på dette om-
råde, siger Ole Skjerbæk. 

Striden om vievand
Presset var så stort, at de 

forholdsvis få præster og kristne 
rådgivere ikke kunne besøge alle 
folk i deres hjem eller modtage 
dem til samtale. ’I Mesterens 
Lys’ udgav derfor et hæfte med 
vejledning i at velsigne eget hjem 
og holde daglig morgen- og/eller 
aftenandagt. Med hæftet fulgte 
en flaske indviet vand. Hæftet 
og vandet blev bestilt af flere 
hundrede mennesker.

- I 2001 og 2002 udsendte 
Areopagos’ kontor to-tre fl asker 
og hæfter om ugen. Men det gav 
en voldsom debat, og biskoppen 
fi k morgenkaffen galt i halsen, 
da Kristeligt Dagblad havde en 

reportage fra Bethlehemskirken, 
hvor vandet blev indviet. 

- Københavns biskop og en del 
andre teologer spurgte: ”Er det 
magi eller et katoliserende svær-
meri? Er det selvtægt at bruge ri-
tualer, som ikke er autoriserede? 
Er det forsvarlig sjælesorg at 
sende vievand ud pr. post?”

- Jeg svarede, at denne praksis 
ikke giver sig ud for at være den 
optimale sjælesorg, men er en 
nødforanstaltning. Den praksis, 
som anbefales i hæftet, og ind-
vielsen af vandet, udspringer 
af en klar skabelsesteologisk 
refl eksion og i kirkens liturgiske 

tradition med rødder i Det gamle 
Testamente (jfr. 4. Mos. 19 og Sl. 
51). Den samme praksis følges i 
ortodokse, katolske og anglikan-
ske menigheder, tilføjer præsten.

- Positive kritikere kaldte det 
et pædagogisk hjælpemiddel. 
Men alle overså det skabelses-
teologiske aspekt – måske fordi 
folkekirken har en meget snæver 
sakrament-forståelse. Velsignel-
sen af vand er ”skabelsesteologi 
udtrykt i liturgisk praksis”.

Fred i en lejlighed
Ritualet, der beskrives i selv-

hjælpshæftet, bruges stadig. Før-
ste gang, Ole Skjerbæk brugte 

det var i en lejlighed i Bethlehems 
sogn, hvor et rum var plaget. Når 
beboerne havde overnattende 
gæster, oplevede de, at et usyn-
ligt væsen tog kvælertag på dem. 

Præsten blev derfor inviteret 
op i lejligheden, stænkede vand 
i rummet i Faderens og Søn-
nens og Helligåndens navn - og 
befalede den urolige sjæl i Jesu 
hænder. Derefter var der fred i 
lejligheden, slutter Ole Skjerbæk 
Madsen.

Ole Skjerbæk Madsen og I Meste-
rens Lys har deltaget på mange 
Krop-Sind-Ånd helsemesser, hvor 
folk i hundredvis ønsker samtale 
og forbøn på den kristne stand.
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SNART ER DET PINSE... 
FIND BØGER OM HELLIGÅNDEN I UDFORDRINGENS WEBSHOP

H. K. Neerskov

Dåben i Helligånden
Kort og klar forklaring om, hvordan man 
bliver døbt i Helligånden. 

Få har som Hans Kristian Neerskov evnen 
til at forklare store bibelske sandheder på en 
enkel og anvendelig måde. I 1961 skrev han 
bogen ”Liv og Kraft ved Helligånden” som 
efter 4 oplag blev helt udsolgt.
Denne nye bog om Helligånden er lidt kor-
tere end den første og handler primært om, 
hvordan vi modtager Helligåndens dåb. 
”Det er mit håb, at mange vil modtage en 
dåb i Helligånden gennem denne lille bog.”           
   H.K. Neerskov
Paperback, 68 sider. kr. 75,-

Derek Prince

Hvem er 
Helligånden?

Derek Prince beskriver Helligånden på en 
forståelig måde, for oftest er det ”den per-
son i Bibelen, vi har sværest ved at forstå”. 

Prince påpeger nogle tilsyneladende selv-
modsigelser. Ånden er en person og så alligevel 

ikke. Han er en selvudslettende tjener, men 
samtidig en fortærende ild. Ofte er vi ikke 

bevidste om hans nærvær, og alligevel 
gennemtrænger han al tid og alt rum.

Denne bog vil drage dig ind i et tættere og 
mere intimt forhold til denne mystiske, men 
samtidig vidunderlige person - Helligånden! 

Paperback, 160 sider. kr. 128,-

Jack Deere

Overrasket af
Helligåndens kraft
En konservativ teologisk professor oplever 
hvordan Gud taler og helbreder i dag.

Overrasket af Helligåndens Kraft har provo-
kerende værdi, fordi den får en til at tænke 
en ekstra gang. Jack Deere siger igen og igen, 
at vi ofte hævder, at vi tror, på grund af at 
Bibelen siger sådan, men meget ofte er det 
vores tradition og opdragelse, der har lært os 
det, mens Bibelen siger noget andet. 
Det er en stor udfordring, som vi i vores 
kirkelige tradition har brug for.
Paperback, 280 sider. kr. 99,-

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,- 

Bill Johnson

Plads til 
Guds nærvær

Lad Helligånden hvile over dig.

Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker 
at fylde dig endnu mere, så det fl yder over til 

verden omkring dig. Tag med på rejsen, og 
mød mange af Det Gamle Testamentes store 

profeter og konger, der var kendetegnet ved, at 
Guds nærvær hvilede over dem – mennesker, 
som Gud med Johnsons ord ”gerne ville være 

sammen med.” I denne kompakte og stærke bog 
ansporer Johnson dig til at søge Guds nærvær 

mere end noget andet.
Indbundet, 196 sider. kr. 199,-

Gaveidéer - romaner, undervisning og fi lm på Hosianna.dk  



Udfordringen søndag den 28. maj 2017     KULTUR . 15

Anmeldt af Craig Deaton

I ”Faderens nådige hjerte” dykker Peter Tingaard ned i 
et emne, som alle kristne kan lære af. Gennem hans egne 
historier og hovedpersoner i Bibelen fremfører han en over-
bevisende sag for vores behov for at hvile i Guds nåde inden 
vi prøver at udføre Guds plan.

Bogen er den tredje udgivelse af Tingaard,som jeg har 
anmeldt. Jeg må indrømme, at jeg holder meget af, hvad han 
udgiver. Som altid skriver han om et meget aktuelt emne med 
et nyt og spændende perspektiv. Han fremhæver fl ere pointer 
ved nåden i den her bog, som jeg ikke har læst eller hørt om før.  

Mange prædikener handler om nåde, men vi har svært ved 
leve det ud i livet. I praksis lever vi som om vi skal fortjene 
Guds velsignelser. Mange kristner prøver at leve op til Guds 
forventninger ved at fylde deres hoveder med fl ere prædikener 
og selvhjælpsprogrammer. Resultatet er, at vi lever for meget 
i hovedet og for lidt i hjertet. Som Tingaard forklarer det, kom-
mer sand forvandling, når vi modtager Guds nåde i hjertet, og 
derfor er det, vi har mest brug for, er tid sammen med Gud..  

Jeg er enig med ham i, at Guds kærlighed ikke er baseret 
på vores opførsel, men jeg må indrømme, at jeg kan ikke lide, 
når han prøver at forklare emnet for meget teologisk. På den 
anden side kunne jeg godt relatere til hans eksempler og tanker 
om lav selvværd. Jeg syntes også, at Tingaards beskrivelse 
af Jesu skrøbelighed fra hans fødsel til hans barndom var ny 
og berigende. 

”Faderens nådige hjerte” tegner et rigt billede af nåde, som 
jeg tror alle kristne kan lære af. Jeg kommer helt sikkert til at 
huske fl ere pointer fra hans bog og anvende dem fremover.

Peter Tinggaaard: Faderens nådige hjerte
248 sider 150 kr. • Udgivet på eget forlag

Du skal nyde, 
før du kan yde

Mark, er du ok?
Dansk-engelske Mark Bradford fra Tommerup Efterskole skriver om, hvordan han som ung mødte en 
dæmon i forbindelse med et kort LSD-misbrug og fi k en psykose, der forfulgte ham i mange år.

Af Henri Nissen

Som helt ung var Mark på 
en interail-tur i Europa. I den 
svejtsiske by Bern havde han 
en oplevelse, som gjorde de 
næste mange år til et mareridt.

 – Jeg havde røget lidt hash, 
LSD og magiske svampe det år. 
Ikke noget særligt, og det var kun 
en kort tid, det stod på. Jeg blev 
aldrig misbruger, fortæller Mark. 

Men da Mark gik rundt i Berns 
centrum ved det kendte spring-
vand, mødte han pludselig en 
mærkelig lille mand.

– Han så underlig ud, hans 
tøj var hippieagtigt, mørkt med 
mange farver. Han havde tykt, 
sort langt hår og et stort skæg, 
og han var ikke ret høj, ca. 1,60 
meter. På hovedet havde han en 
mærkelig, gylden beklædnings-
genstand, som ikke lignede en 
hat, husker Mark.

”Manden” styrer lige hen imod 
ham, men besvarer ikke Marks 
”Hej”, og Mark føler at han er nødt 
til at følge efter og lade ting ske.

– Det var skræmmende og sur-
realistisk på samme tid, men jeg 
følte, at jeg ikke havde noget valg. 
Jeg vendte mig om og begyndte 
at gå efter ham. Jeg vidste ikke, 
hvad der drev mig, men jeg havde 
en fornemmelse af, at der var ved 
at ske noget stort for mig.

Spring ud fra muren!
– Mens jeg gik, var der ”noget”, 

der opfordrede mig til at give slip 
på mit eget sind. Jeg skulle op-
give kontrollen, koble fornuften og 
mit eget sind fra. Jeg skulle følge 
efter og bare lade tingene ske. 

Den mystiske lille mand for-
svinder, og Mark føler, at han 
skal gå hen til en mur og springe 
ud. Der er ca. 15 meter ned. Og 
Mark står der i fl ere timer, før han 
til sidst går tilbage. 

I de kommende år får han 
igen og igen den samme tvangs-
tanke, at han skal springe ud fra 
et højt sted – for at opnå større 
åndelig indsigt. Og rent faktisk 
springer han ud fra fl ere huse og 
må indlægges med brækkede 
kropsdele.

Større indsigt?
I hans forvirrede / besatte sind 

tror Mark tilmed, at han tjener 
”Gud” med det underlige, han 
foretager sig. Altsammen er en 
test, tror han, som skal bringe 
ham til en større åndelig indsigt.

Forældrene er dybt ulykkelige, 
men Mark fortæller dem ikke no-
get. Han må ikke røbe noget for 
”guden”, som truer ham:

”Hvis du nogensinde fortæller 
nogen om dette, sagde stemmen, 
- vil du være fordømt for evigt.”

– Der var altid et eller andet, 
jeg følte, jeg skulle gøre, jeg slap-

pede aldrig af, og jeg fi k aldrig lov 
til bare at tænke gode tanker og 
nyde livet. De kunne ikke lade mig 
være alene, uden at jeg gjorde 
vanvittige ting, gik på toilettet for 
at bekæmpe djævelen, slog kol-
bøtter på gulvet eller fra et bord, 
eller endda forsøgte at hoppe ud 
fra et af vinduerne på første sal. 

Kristen Miss Marple 
Marks forældre fl ytter væk fra 

storbyen til en mindre by i Eng-
land.  Familien kommer her i kon-
takt med en ældre kristen dame, 
Amy, en rigtig Miss Marple-type, 
som taler direkte ind i Marks liv 
og beder for ham. 

Selv om familien ikke i starten 
er troende, begynder de at kom-
me i den lokale kirke, og Marks 
navn kommer på bønnelisten.

– Når jeg ser tilbage nu, kan 
jeg se, at atmosfæren omkring os 
så småt begyndte at forandre sig 
på dette tidspunkt, husker Mark. 

Den onde magt over hans liv 
bliver svagere. Men han foretager 
sig stadig mærkelig ting.

Indlagt på psykiatrisk
Kort tid efter får den mærkelige 

mand ham til at springe ud fra et 
p-hus, efter først at have skræmt 
Mark fra vid og sans.

Mark bliver indlagt på psy-
kiatriske hospitaler. Men det er 
begrænset, hvad psykiaterne kan 
hjælpe ham med. Det grundlæg-
gende – åndelige – problem får 
de ikke fat i.

Mark møder nu en dansk pige 
i London, Britt fra Fyn. Det er 
kærlighed ved første blik fra dem 
begge. Og hun bliver et enormt 

lyspunkt i Marks liv.

Afsløring af dæmonen
En dag møder han nogle krist-

ne fra ”Jesus Army”. Han fortæller 
dem kort sin historie: 

– Om stofferne, oplysnings-
rejsen, domkirken i Bern, hvor 
jeg følte, at gud ville have mig til 
at bevise min tro ved at hoppe 
ud fra muren, og om stemmen, 
der talte til mig. Helt indtil dette 
øjeblik havde jeg troet, at det var 
den virkelige Gud, der havde talt 
til mig i Bern, og at det var ham, 
der ville prøve mig og få mig til at 
gøre alle disse mærkelige ting, 
men mens jeg talte med denne 
mand, kunne jeg pludselig høre, 
hvor tomme og forkerte mine ord 
lød, husker Mark.

– Der er noget galt her, tænkte 

jeg, – sådan er Gud ikke.
Det var som om, jeg her midt i 

samtalen fi k en ny indsigt og en 
ny forståelse. 

Uddrivelse af det onde
Da løgnen bliver afsløret, kom-

mer Mark lidt efter lidt til klarhed 
og en ægte kristen tro. 

Den lokale sognepræst hen-
viser Mark til en tidligere mis-
sionær, som kender noget til 
dæmoner og den slags. De beder 
Mark fri for den dæmon, som 
han har været under indfl ydelse 
af. Der sker ikke noget synligt 
dramatisk, men da Mark forlader 
stedet, er han glad og fredfyldt.

Senere bliver Mark gift med 
Britt, som også bliver troende, 
og de fl ytter senere til Danmark.

Mark er i dag lærer på Tomme-
rup Efterskole. Han har i mange 
år tænkt over, at han burde for-
tælle sin historie. 

– Jeg ved, at rigtig mange har 
haft lignende oplevelser, og hvis 
jeg kan, vil jeg gerne hjælpe dem 
fri af de okkulte bindinger og al 
den angst, der følger med, siger 
Mark, der nu har skrevet en bog.

Faglig kommentar
Psykiater Birthe Linde skriver 

i bogen om Marks historie bl.a.:
”Ungdommelig nysgerrighed 

har ført ham ud i at eksperimen-
tere med stoffer, og det udløser 
psykosen. Medicin og psykiatrisk 
behandling hjælper på psykosen, 
men hvordan fi nder man fodfæ-
ste i den virkelige verden igen? 
Mennesker med solid forankring 
i den kristne tro har støttet Mark 
og hans familie. Mark finder 
troen på en kærlig Gud, og det 
bringer ham de sidste skridt ud 
i friheden.”

Psykolog Mette Højvig siger 
det mere direkte:

”Mark sætter fokus på et om-
råde, som vi sjældent taler om i 
Danmark, og som de færreste for-
holder sig til: nemlig at der i nogle 
tilfælde kan være en åndelig 
virkelighed bag de psykiske ting, 
mennesker oplever. Det er vigtigt 
at få fokus på, fordi Mark ikke 
er ene om sine oplevelser. Jeg 
møder sommetider mennesker, 
som har haft oplevelser med en 
åndelig/dæmonisk virkelighed, og 
som er bange for at blive opfattet 
som skøre, hvis de fortæller om 
dem. Marks bog kan være med 
til at give større mod til at tale 
om disse ting, og derved bryde 
tabuer,” skriver psykologen Mette 
Højvig og tilføjer: 

”Bogen er meget velskrevet 
– på en gang personlig, ærlig 
og nøgtern. Det giver en ekstra 
værdifuld dimension, at også de 
pårørende får lov til at fortælle 
kort om deres oplevelser som 
pårørende”.

Mark Bradford:
Mark, er du OK?
128 sider, illustreret, 128 kr. 
Udfordringens forlag.

Mark Bradford viser sine sygejournaler m.m. fra indlæggelse 
på psykiatriske afdelinger. Behandlingen gavnede kun lidt, fordi 
man ikke forstod, at der var tale om et åndeligt problem.

Mark, er du OK...?
Mark Bradford præsenterer sin nye bog 
og fortæller om, hvordan han blev rask 
efter fl ere års alvorlig psykisk sygdom. 
Og om en overset åndelig side af psyki-
ske sygdomme. Gratis. Åbent for alle. 

Tirsdag den 6. juni kl. 19 på Udfordringen,
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.
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inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITITTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

2017
UGE 29 

ved Horsens

sommeroase.dk

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Eva-Lene 
Sode Nielsen

Tlf. 51868787
Mail: smfdanmark@outlook.dkMail: smfdanmark@outlook.dk

www.ydremission.dk/smfwww.ydremission.dk/smf



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Møder

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Diverse

PORNO er SNIGMORD               

- en snigende lammelse og ødelæggelse
af evner i menneskesindet.
Læs hvad avisen POLITIKEN skrev om porno.
Læs det i bogen ”De gudløses guder” side 47 ff.
Bed for foreningen ”Porno og samfund”. 
Køb bogen her: www.underskoven.dk

Personlige

Mand søger bekendtskab
Kristen mand på 54 år søger bekendtskab med kristen kvinde 
mellem 40 – 50 år. Jeg er 183 cm høj. Gør tjeneste i mindre 
by på Fyn, hvor jeg også bor. Du er ikke fraskilt. Send venligst 
et foto ved svar.                                       Billet-mrk. 22-01

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

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

I 30 år har Vassula Rydén været sendt af Gud for at tale Kirkens Enhed, 
for Jesus ønsker Én Brud ved sin Genkomst.

Vassula er græsk ortodox kristen, men mest kendt blandt katolikker, og kun lidt blandt 
protestanter. Millioner har gennem hende hørt Jesu ord: ”Ortodokse! Katolikker! 

Protestanter! I tilhører alle mig! I er ét i mine øjne!”

Over 1000 sider med budskaber fra Jesus og Gud Fader, har Vassula nedskrevet gennem 
årene. At læse disse budskaber er som at opleve en Ny Pinse, og symbolsk taler hun 

fredag før pinse, 2. juni kl. 19 i Københavns Kulturcenter, Drejervej 15, Kbh. NV.

Annoncen her er indrykket af en fælleskirkelig Sandt Liv i Gud bedegruppe fra 
Sydvestjylland. Vi har ikke, og søger ikke, opbakning fra en bestemt kirkeretning.

Profeti

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

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

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.
Jævnlige rundvisninger i Brødremenigheden + Christiansfelds verdensarv. 
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Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 9570 - 0006 139450.

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  10. juni kl. 14.00
Søndag  11. juni kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Ferie

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

Bogsalg

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  I  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  I  www.nyt-haab.dk

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

Søndag 28/5 
kl. 10:30 

Family Grant 
Tema:
Mirakler

Søndag 4/6  Kl. 10:30
Mattias Lekardal / David Hansen

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

Uforglemmelige oplevelser
Spanien – Barcelona UNO 30.6. - 7.7.
Polen – fra syd til nord 30.6. - 8.7.
Nordkap – og Lofoten 6.7. - 19.7.
Norge – ferieparadiset Telemarken 14.7. - 18.7.
Sverige – Lina Sandell og hellige Birgitta 27.7. - 31.7.
Norge – fjord og fjeld 28.7. - 4.8.
Norge – fem dages fjeldvandring 1.8. - 7.8.
Skotland – Isle of Skye 2.8. - 9.8.
Franske alper – og Schweiz 19.8. - 27.8.
Alperne – Zeller See og Salzburg 23.8. - 31.8.
Bornholm – solskinsøen 30.8. - 3.9.

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Sæt kursen mod Nordtyskland
3 dage på 3-stjernet centrumhotel i Bremerhaven

Nordsee Hotel Bremerhaven ★★★

Her er vandtæt garanti for at møde 
nye horisonter med skumsprøjt og 
skibshistorier fra de syv verdenshave: 
I påmønstrer det elegante, nyindret-
tede Nordsee Hotel på centrumtorvet 
i Bremerhaven få skridt fra den gamle 
skibshavn, hvor historiske tremastere 
ligger for anker mellem stimer af cafe-
er og restauranter i en duft af nyrø-
gede fisk på kajkanten. Det bringer jer 
på direkte kurs mod enestående mari-
time oplevelser, museer og aktiviteter, 
I ikke finder mage til andre steder – 
lige fra det hypermoderne oplevelses-
center Klimahaus over søfartsmuseet 
med verdens ældste hansaskib til det 
store Udvandrermuseum.

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2017.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag 
 på Restaurant am 
 Theaterplatz på 
 valgfri aften
• 1 velkomstdrink
• Fri Wi-Fi

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 nætter 1.599,-

Gode børnerabatter
KristenDemokraternes grundlovsmøde 5. juni
kl. 14.00, Håndværkervej 1B, 7120 Vejle Øst

Birgit Jakobsen, byrådsmedlem i Hedensted 
taler om kommunalvalget.

Anders Friis Knudsen, spidskandidat i region 
Syddanmark taler om regionsvalget.

Grundlovsmøde i Vejle  

Alle er velkomne!

KristenDemokraternes spidskandidat til 
regionsrådsvalget Marianne Karlsmose kl. 14.00
Den 5. juni kl. 14.00 taler gymnasielærer Marianne 

Karlsmose, Tarm på Kjelsø lejren, 
Bøgedal 4, 8643 Ans

Grundlovsmøde i Midtjylland  

Arrangeret af KD i Viborg og Silkeborg kommuner

Enhver er
 velkommen

Medbring selv kaff e/te, kop og brød

Mænd er velkomne til mødet
Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk, Facebook – Aglow 
København eller sms på tlf. 2461 8405

Lørdag den 10. juni, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Annelise Jørgensen 
Emne: At overvinde det onde   
 med det gode

Bibelcamping 2017:

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

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

Sarons Slette byder velkommen til:

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

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

Udlejning
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 20:
Iver Larsen
Frichsvej 30
8464 Galten

Kodeord: Forårsklar

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 
8. 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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Stillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Avisen udkommer hver søndag! Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du ved at oprette et testamente kan bestemme, 
at op til ¾ af din formue skal gå til andre end din 
nærmeste familie?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Stillinger

Erhverv

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.

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

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

Ansøgningsfrist 12/6 • Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted 
Tlf. 48 31 85 96 • Mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk

til nogle af fagene: geografi, matematik, historie 
og samfundsfag. Andre fag kan komme på tale. 
Se stillingsopslag på www.almeskole.dk

Alme Skole – en kristen friskole søger pr. 1/8-17 

Lærer

verdens ældste
mission

vær med i

- Vil du være med til at række 
 evangeliet tilbage til det jødiske folk? 
- Kan du lede og lytte? 
- Vil du udfordres af og bidrage til et internationalt netværk af       
 passionerede samarbejdspartnere? 
- Kan du fortælle, så det fænger, og vil du være med til at give        
 kristne i Danmark en dybere forståelse af evangeliet?  

Så er du et godt bud på
Israelsmissionens nye

generalsekretær
Ansøgningsfrist 15. august.  

Ansættelsesstart ultimo 2017. Arbejdssted Aarhus. Læs mere på israel.dk/general

Engageret og kompetent skoleleder 
FRISKOLEN i Bramming er en nyere, kristen friskole med 
130 børn. Skolen er i rig  g god udvikling – men vi mangler 
en leder 1. august. Læs mere om skolen og det fulde opslag 
på vores hjemmeside:
h  p://friskolen.skoleporten.dk/sp
Ring  l os eller kom på besøg og send din ansøgning 
senest den 16. juni 2017.

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

DR K 
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.

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 31/5
21:40 Nonnen og Narkomanen
83-årige Inge Norling har siden 
1990 drevet et katolsk bofælles-
skab for hjemløse og narkomaner.
Hun har viet sit liv til at hjælpe 
Danmarks mest udsatte til en ny 
start i livet, og i misbrugsmiljøet er 
Inge kendt som ”nonnen”. Men nu
er tiden kommet, hvor Inge skal 
sige farvel til sit kald som Dan-
marks Moder Theresa. DR har fulgt 
Inge gennem hendes sidste år på
Fred og Forsoning.

Lørdag 27/5
19:45 Før Søndagen
Pinsedag fortæller Johannes Møl-
lehave om salmen ”Du, som går fra 
den levende Gud”, og om hvorfor 
en prædiken både skal være mild 
og fuld af ild. Sct. Pauls Cantori 
synger i Vor Frue Kirke i Århus, di-
rigeret af Thomas Kristian Nielsen.

Pinsedag 28/5
13:40 Festgudstjeneste fra 
Haderslev Domkirke. 
En procession med danske og 
udenlandske biskopper, repræ-
sentanter fra alle landets stifter 
og unge fra Haderslev ledet af 
Slesvigske Musikkorps, åbner 
gudstjenestetransmission fra Ha-
derslev Domkirke. Folkekirkens 
offi cielle fejring af 500 året for Re-
formationen med deltagelse af HM 

Dronningen og statsminister Lars 
Løkke Rasmussen. Inden gudstje-
nesten, der ledes af Haderslevs 
biskop Marianne Christiansen 
og har Københavns biskop Peter 
Skov-Jakobsen som prædikant, vil 
historiker Martin Schwartz Lausten 
fortælle om reformationen i Dan-
mark. I gudstjenesten medvirker 
Vor Frue Cantori dirigeret af Ju-
liane Ilgner, Haderslev Domkirkes 
Pigekor dirigeret af Thomas Berg-
Juul og på orgel Henrik Skærbæk 
Jespersen. Sendes også mandag 
kl. 8.00 og lørdag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 29/5
21:00 Hospitaltsskibet (2:8)
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, satel-
lit 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.

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

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

Radio 

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
Fangekoret dirigeret af Louise 
Adrian medvirker. De opfører 
bl.a. Luftballon af Louise Adrian, 
Halleluja af Louise Adrian /Fan-
gekoret og You Raise me up af 
Leonard Cohen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 29/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 30/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 31/5
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
Reformationens børn - Søren 
Abildgaard om den lutherske arv. 
Under et besøg i Wittenberg tager 
Søren Abildgaard fra Landsfor-

eningen af Menighedsråd tem-
peraturen på den lutherske arv.
Vært: Anders Laugesen. www.
dr.dk/tro
 
Torsdag 1/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 2/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 3/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Pinsedag 4/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Maribo Domkir-
ke, Lolland Falser Stift. Pinsedag.
Prædikant: Anne Birgitte Reiter.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

2. Pinsedag 5/6
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Maribo Dom-
kirke, Lolland Falser Stift. 2. Pin-
sedag. Prædikant: Biskop Steen 
Skovsgaard.

Inge Norling har i 27 år hjulpet narkomaner og hjemløse.

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

(22/2017)

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.

Inge og de hjemløse
83-årige Inge Norling har siden 1990 drevet et katolsk bofæl-
lesskab for hjemløse og narkomaner. Men nu er tiden kommet 
til at sige farvel til livet blandt nogle af Danmarks mest udsatte 
borgere.

Inge har viet sit liv til at hjælpe Danmarks mest udsatte til en ny 
start i livet, og i misbrugsmiljøet er hun kendt som ”nonnen”.  Over 
2.000 hjemløse har boet hos Inge gennem årene. Mange ringer 
fortsat til hende og siger tak for den tid, de har tilbragt på hendes 
hjem - et tidligere hotel i Arnborg som Inge overtog i 2001. Hjem-
met har 16 værelser, et af værelserne er indrettet til bibliotek og 
med computer. Desuden er der to lejligheder i huset ved siden af.

Men nu er tiden kommet, hvor Inge skal sige farvel til sit kald som 
Danmarks Moder Theresa. DR har fulgt Inge gennem hendes sidste 
år på ’Fred og Forsoning’. Se programmet ’Nonnen og Narkomanen’ 
onsdag 31.5 kl. 21:40 på DR K. 

Lisbeth

’Kristendommen er en god idé’
- Kristendommen er en god idé, 
som vi bør overveje at indføre. 
Det sagde entertaineren Niels 
Hausgaard ved et at sine shows 
– og det bliver han spurgt 
nærmere ind til i programmet 
Livsværdier på den kristne tv-
kanal KKR-TV.

Det er journalist og program-
vært Dina Al-Erhayem der har 
interviewet den populære en-
tertainer. I programmet uddyber 
Niels Hausgaard sit forhold til 
kristendommen, og hvorfor han tager emnet op i sine shows.

Se programmet på KKR-TVs hjemmeside eller på YouTube. Bor 
man i Hovedstadsområdet har man adgang til kanalen via stue-, 
tag- eller fællesantenne. 

Lisbeth

Niels Hausgaard er gæst i 
KKR-TV’s ’Livsværdier’

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit 
navn nederst.   – Skal vi sende et gavekort til dig___ eller den nye læser___? 

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv evt. dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk
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Hestlund Efterskole hviler på et 
kristent fundament, men appel-
lerer til både troende og ikke-
troende. Det væsentlige for 
skolen er nemlig de unges vilje 
og lyst til at turde diskutere tro, 
værdier og livsanskuelse, til at 
være en del af fællesskabet – at 
være noget for hinanden.

Med Hestlund Embrace bliver 
det fremover også en topprioritet 
at være noget for skolens om-
verden, fortæller viceforstander 
og tovholder på initiativet, Lars 
Steen Hansen:

- En ting er jo at fortælle de 
unge om velkendte kristne værdi-
er som næstekærlighed, omsorg 
for de svage og fællesskab med 
plads til og brug for alle. Noget 
andet er at prøve at udleve det 
i praksis. At forsøge at gøre en 
egentlig forskel for andre. Det 
gør vi nu med Hestlund Embrace, 
fortæller Lars Steen Hansen.

Vil gøre folk en tjeneste
Initiativet handler om det, der 

med et gammelt kirkeligt udtryk 
kaldes diakoni; altså en omsorgs-
tjeneste, hvor man tager ud for 
at hjælpe mennesker, der har 
det svært på den ene eller den 
anden måde.

- Hjælpeindsatsen i Hestlund 
Embrace-regi omfatter blandt 
andet en rejse til Rumænien, hvor 
vi skal hjælpe til på et børnehjem 
og besøge en fattig roma-landsby. 
Her skal vi lave mad til børnene, 
holde en lille søndagsskole for 
dem og lege med dem, beretter 
viceforstanderen.

- Eleverne vil opleve, at deres 
hjælp nytter noget – og at når de 
giver til andre, får de noget igen. 
Det bliver ingen turisttur, men jeg 
er overbevist om, at den vil gøre 
et stort, uudsletteligt og positivt 
indtryk på de unge. Forhåbentlig 
vil det så nogle frø, som kan gro 
til noget rigtig godt i de unge, 
tilføjer han.

Både ude og hjemme
En væsentlig pointe ved Hest-

lund Embrace er, at den interna-
tionale hjælp ikke står alene. Man 
behøver nemlig ikke nødvendigvis 
at rejse udenlands for at fi nde 

medmennesker, der har brug for 
en hjælpende hånd:

- Vi er i gang med at indgå 
samarbejde med eksisterende, 
lokale initiativer, som hjælper 
svage grupper såsom hjemløse, 
fl ygtninge, ensomme ældre og 
ikke mindst børn fra udsatte fami-
lier. Vores elever vil herigennem 
stifte bekendtskab med bagsiden 
af det danske samfund – og 
være med til at gøre hverdagen 
en smule bedre for dem, der er 
havnet dér af den ene eller den 
anden grund, siger Lars Steen 
Hansen.

På den lokale front er det 
tanken, at eleverne fra Hestlund 
Efterskole for eksempel kan 
give en hånd med i køkkener på 
varmestuer, spille julemusik på 
plejehjem, deltage i samtalegrup-
per for sårbare unge med mere.

- Kongstanken i Hestlund Em-
brace er, at vi giver en krammer til 
dem, der trænger til én – ligesom 
vi forsøgte med fl ygtningetematik-
ken i vores musical ”Jeg ER!” for 
nylig, slutter viceforstanderen.

Red.

Hestlund Efterskole vil lære 
eleverne at kramme verden
Efter sommerferien søsætter Hestlund Efterskole et nyt initiativ ved navn Hestlund Embrace. Projektet 
skal gøre eleverne bedre til at favne deres medmennesker både internationalt og i nærmiljøet.

Årets musical ”Jeg ER” på Hestlund Efterskole handlede om at række ud til fl ygtninge - et tema 
som er i tråd med tankerne bag skolens nye projekt ’Hestlund Embrace’ . Projektet skal udruste 
eleverne til at favne deres medmennesker.

Aaron Sprinkle har haft travlt i stort set alt den tid jeg har 
kendt til den kristne musikscene. Han har produceret nær 
halvdelen af alle de albums, jeg lyttede til, mens jeg var 
teenager. Men han er også selv musiker. 

Han har været bagmanden bag et af, hvis ikke det største, 
kristne indieband i 90’erne Poor Old Lu, og så står han også 
bag bandet ’Fair’, som har udgivet fl ere albums af høj kvalitet 
i det sidste årti. For ikke at nævne hans mange soloprojekter, 
hvor dette album er det nyeste på listen.

’Real Life’ er ikke et typisk album jeg ville forvente at høre 
fra en kunstner som Aaron. Det er mere elektronisk. end 
hvad jeg er vant til at høre fra ham. Især på første track lyder 
instrumentalen lidt som et afstrippet beat fra en sang, som 
man kunne forvente at høre på en natklub. Aaron imponerer 
dog igen med sit multitalent. Der er intet tidspunkt i løbet af 
dette album, hvor jeg ikke synes, at Aarons meget bløde og 
ofte følelsesladede sangstil, ikke passer sammen med den 
synth og det beat, som bærer sangene.

Albummets tema er heller ikke noget stort og komplekst. 
Det handler, som titlen på albummet hentyder til, meget om 
de problemer, vi alle kan møde på vores vej gennem det her 
liv, som vi alle deler, og hvordan vi kan fi nde styrken til at 
overkomme disse udfordringer, både inde i og selv, men også 
fra noget højere.

”I, I know, I can’t do it on my own. 
But I believe in a melody that we all can sing”
(Never Alone)

‘Real Life’ er et yderst velkomponeret popalbum, udgivet af 
en af de bærende kræfter i kristen alternativ musik igennem 
de sidste tre årtier. Det ville være en skam, hvis man ikke gav 
det et lyt, om man så normalt er til pop eller ej.  

Joey Lønsmann Jensen

Pop om det
virkelige liv

Ny formand for KFS:

- De studerende skal 
lære Jesus at kende
KFS har fundet sin nye for-
mand. 45-årige Per Ladekjær 
afl øser Peter Rask, som trådte 
tilbage ved generalforsamlin-
gen i marts. 

Den nye formand er godt kendt 
med KFS:

- I min lidt tidligere ungdom var 
jeg kontaktperson for en ret stor 
KFS-gruppe på Vestjydsk Han-
delsskole i Skjern. I de år var jeg 
med på diverse KFS-lejre, hvor 
jeg fi k smag på en forkyndelse, 
som altid har præget KFS, hvor 
det frigørende evangelium står 
centralt.

Per Ladekjær er uddannet 

teolog fra Aarhus Universitet og 
tilknyttet Menighedsfakultetet. 
Han har været ansat de sidste 
otte år som lærer på Børkop 
Højskole, og før dette været 
ungdomskonsulent i IMU i Århus 
i fem år. De sidste fi re år har han 
været i gang med en uddannelse 
som psykoterapeut. 

Den nye formand er overbevist 
om, at mange unge studerende 
stadig har brug for at sætte deres 
liv ind i et større perspektiv end 
det rent faglige:

- Jeg kan godt blive lidt bekym-
ret over, at der er så ringe plads til 
de eksistentielle spørgsmål i dag 
på uddannelserne. Jeg er overbe-

vist om, at ungdommen har brug 
for nogle af de samme politiske 
og trosmæssige diskussioner, 
som der traditionelt er blevet ført 
på uddannelsesstederne.

Per Ladekjær er optaget af 
visionen om, at de studerende 
skal lære Jesus at kende, og han 

glæder sig over den omstillings-
parathed, som han oplever i KFS.

- Helt aktuelt arbejder vi på 
målsætninger for de kommende 
år, og dem glæder jeg mig til at 
være med til at forme og få ført 
ud i livet, siger den nye formand.

Lisbeth

For Per Ladekjær er det en hjertesag at stå til rådighed for unge, 
så de kan dannes i livet og troen. 
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Klummen
Ung Udfordringt

Hvert år har Youth For Christ 
fi re bands på tourné. Og hvert 
år tager en roadmanager med 
rundt på tournéerne. Mathias 
har været på tour med fi re 
bands fra England, USA og 
Sydafrika.

Det sidste år har Mathias mødt 
3000 teenagere. Han har set 200 
af dem række hånden op, fordi 
de gerne vil lære Jesus bedre 
at kende og oplevet 400 teen-
agers engagere sig i snakken på 
Alphakurser. Han har kørt 10.000 
kilometer og været med til 80 
koncerter.

Spørger man, hvad der har væ-
ret den fedeste oplevelse, svarer 
han: ”Jeg kan ikke sige, at der er 
én koncert, der er federe end de 
andre. De har alle sammen været 
helt forskellige.” 

Gud mødte ham jo lige der
Det har ellers været meget 

forskelligt, hvordan tournéerne 
er forløbet. 

- Nogle steder kan man tydeligt 
mærke, at Helligånden er der. 
Andre steder er det bare en dan-
sefest, hvor der er en fantastisk 
stemning bagefter. Men der var 
alligevel en særlig koncert på en 
specialefterskole. Det er altid lidt 
anderledes på specialefterskoler, 
fordi de her teenagere har altså 
ikke lige så mange muligheder 
som os andre. 

Jeg kan huske engang, hvor en 
af eleverne pludselig stillede sig 
op med armene i vejret og tårerne 

trillende ned af kinderne. 
Alle hans venner sad på gul-

vet omkring, og der stod han og 
havde et møde med Gud. Dren-
gen var jo ikke ked af det, det var 
bare Gud, der mødte ham lige der 
til vores koncert. 

Ikke Billy Graham
- Under alle tournéerne har 

jeg været i tvivl om, hvor meget 
det her gør. Jeg mener, jeg eller 

bandene er jo ikke nogen Billy 
Graham. Vi kommer med en 
koncert, folk danser og har det 
sjovt og så siger bandet noget 
om troen på Gud og Jesus ind 
i mellem. 

På den sidste tour, kom vi 
tilbage til nogle af de steder vi 
besøgte på første tour, og de talte 
stadig om det. Og det, der over-
raskede mig var, at det ikke bare 
var det bandet havde sagt, der 
havde gjort et stort indtryk. Det 
var også de samtaler jeg havde 
haft med dem. 

Det at jeg kan være med til at 
så de her frø er virkelig fedt at 
opleve! For det er jo det, det hele 
handler om; at så de her frø som 
vi så håber bliver til tro eller fodrer 
den tro, som de allerede har.”

200 elever fanget i en kirke
- Jeg husker en koncert i en 

kirke i Nordjylland, hvor præsten 
havde samlet godt 200 folkeskole-
elever i kirken. Her kunne bandet 
jo godt fortælle eleverne om det 
de troede på, når de sidder her 
“fanget” i en kirke. 

Tyron, bandets forsanger for-
talte sin historie om, hvordan han 
som teenager lige pludselig op-
dagede, at Gud er virkelig, og så 
spurgte han teenagerne, om de 
også gerne vil lære Gud at kende. 
40 eller 50 folkeskoleelever rakte 

hånden op for at vise, at de også 
gerne vil lære Jesus at kende. Det 
er virkelig simpelt. 

Men jeg tror, at det gør vildt 
meget, at give folk den her mu-
lighed for at give udtryk for deres 
længsel efter Gud. 

- Samtidig tror jeg ikke det vig-
tigste er, om folk rækker hånden 
op eller hvad de nu gør. Det vig-
tigste er det der sker inde i dem.

Voksede i troen
Hvordan er det så at se tilbage 

på det sidste år som roadman-
ger? 

- Jeg hørte for nylig en prædi-
kant stille et simpelt spørgsmål 
fra Gud: ”Vil du have det nemt og 
komfortabelt, eller vil du udfordres 
og gå ud over din komfortzone?”

Det sidste år har virkelig være 
udfordrende, men det har godt 
nok også været fedt og jeg er 
kommet meget tættere på Gud, 
siger Mathias.

 
En øvelse i ydmyghed

Personligt har det været en 
solid øvelse i ydmyghed. Tanken 
om at være bedre end andre og 
være mega sej, fordi jeg kommer 
ud med et superfedt band, bliver 
hurtigt punkteret. 

Jeg mener, det var jo det 
vildeste at komme ud på de 
første tourdage og opleve, hvor 
starstruck teenagerne bliver, når 
man kommer der med bandet. For 
det at være en af “stjernerne” er 
jo den platform, som vi står på, 
og som gør at bandet og jeg har 
kunnet får lov til at tale om troen 
på Jesus. 

Men vi er jo bare mennesker. Vi 
prutter, snorker, skændes, glem-
mer grej, er kræsne, kører forkert 
og alt muligt andet. 

Men det gør ikke noget, så 
længe vi kan få lov at bruge plat-
formen til at fortælle unge, at de 
kan møde Gud, slutter Mathias, 
der som roadmangager har været 
både vært, chauffør og lys- og 
lydtekniker for fi re dygtige bands.  

Bodil 

Hele holdet fra KFS’ ledertræningscenter var i Albanien 
og Montenegro for at møde lokale kristne og tale med 
studerende om Jesus. Og vi fi k selv en masse inspiration 
og opmuntring med hjem fra de tre ugers ophold!

LTC’erne havde en ”dansker-stand” på universiteterne i begge 
lande før vores ”Danish Nights”. Det skabte et spændende kul-
turmøde mellem Danmark og Albanien/Montenegro. Samtidig 
kunne vi sammen med vores lokale kristne brødre og søstre i 
studenterarbejdet dele evangeliet om Jesus med de studerende. 

I Albanien holdt vi en ”Danish Night” med albansk folkedans, 
fest og hygge. Først kom præsten i den evangeliske kirke sam-
men med sin familie og en bror, som er DJ. De store højtalere, 
der blev sat op, begyndte at blæse albansk musik ud i hele 
skolegården, og folk begynde lige så stille at strømme til. Først 
var der langt over 50 mennesker i universitetets baggård, hvor 
det hele skulle foregå, og fl ere begyndte at strømme til, da de 
hørte den albanske folkemusik gennem de store højtalere. For 
hvis der er musik, er der også dans.

Så gik aftenen i gang med dans og sjov. Albanerne prøvede 
at lære os LTC’ere, hvordan man danser albansk folkedans, og 
vi prøvede, så godt vi nu kunne, hvorefter Peter og jeg begyndte 
at fortælle om Danmark og dansk kultur. Jeg fortalte også mit 
vidnesbyrd, og en af albanerne fortalte om sit liv med Jesus. 

Vi fi k en masse nye kontakter, som vi håber den evangeliske 
kirke i Vlora kan arbejde videre med.

 LTC-holdet besøgte det kristne studenterarbejde i Albanien 
og Montenegro samt nogle evangeliske kirker med tilknytning til 
studenterarbejdet i begge lande. Det var en kilde til inspiration 
og opmuntring, som gik begge veje. 

Stand-besøg på universiteterne bød på rigtig mange gode 
snakke med albanerne og montenegrinerne over en kop kaffe. 
De to gange ”Danish Night”, endte i et rigtig festligt samvær med 
en masse dejlige mennesker, hvor der blev fortalt om Danmark, 
danset i Albanien og leget selskabslege i Montenegro. 

LTC’erne nåede også at besøge et børnehjem i Albanien, være 
på weekendlejr sammen med den montenegrinske studenterbe-
vægelse og meget mere. 

Vi kom hjem til Danmark fyldt af taknemmelighed og mange 
nye indtryk efter mødet med så mange fantastiske mennesker, 
og efter at have haft så mange gode oplevelser i begge lande. 

Det var også overvældende at mærke, hvor 
taknemmelige de kristne i begge lande var 
for at have haft os på besøg. Nu håber 
vi, at kirkerne og studenterbevægel-
serne i begge lande kan følge op på 
de mange nye kontakter. 

Danish Night 
betyder dans og 
Jesus i Albanien

Af Daniel Martin Lanting

Et år blandt stjernerne
Mathias har som roadmanager i YFC været med til 80 koncerter sammen med fi re bands.

Foto: Kim Song Sternkopf – Heartmatter Artwork

- Både koncerterne 
og vores samtaler 
gør indtryk på folk.
Det handler om 
at så frø, som kan 
blive til tro, siger 
Mathias Søndberg-
Madsen. 
Foto: Christoffer 
Fryd

De kristne bands bruger også tid på at tale med unge om troen på 
Jesus. Foto Kim Song Sternkopf – Heartmatter Artwork

Youth For Christ (YFC) arrangerer 
hvert år mange koncerter, hvor 
unge oplever at møde Gud.
Fotyo: Kim Song Sternkopf – He-
artmatter Artwork

40 eller 50 folkesko-
leelever rakte hånden 

op for at vise, at de 
også gerne vil lære 

Jesus at kende.
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Af Anna Louise Bay
Frederikssund

Jerusalem fejrer i denne tid 
50-året for, at israelske soldater 
indtog Jerusalem i 1967, og 
den 3-5.000 år gamle jødiske 
hovedstad kom tilbage på 
jødiske hænder efter 2.000 år.

Det skete under den såkaldte 
6-dages krig, som var den 3. 
israelsk-arabiske krig. 

Den blev udkæmpet mellem 5. 
–10. juni 1967. 

Israel var alene på den ene 
side og Egypten, Jordan og Sy-
rien på den anden side, sammen 
med Irak, Marokko, Algeriet, Tu-
nesien, Saudi-Arabien og Sudan, 
som sendte tropper og udstyr for 
at støtte den arabiske side.

Fjendtlighederne var blevet 
optrappet. Syrisk militær havde 
beskudt og bombarderet land-
brugsområder i Nordgalilæa, og 
der var PLO-raids i Israel og is-
raelske militære operationer i na-
bolandene. Egyptens præsident 
Nasser smed FNs fredsbeva-
rende styrker ud af Sinai-halvøen 
i maj 1967. Egypten mobiliserede 
så 1.000 kampvogne og næsten 

100.000 soldater på grænsen til 
Israel og lukkede Tiranstrædet 
for israelske skibe og skibe, som 
fragtede strategisk materiale til 
Israel, hvorved han afskar byen 
Eilat og Israel fra dets vigtige 
olieleverancer fra Iran. 

Denne beslutning fik stærk 
støtte fra andre arabiske lande. 
Israel svarede med en modmobi-
lisering, som inkluderede 70.000 
reservesoldater. Da Jordan un-
derskrev en gensidig militæraftale 
med Egypten den 30. maj 1967, 
truede alle nabolande Israel.

Overraskelsesangreb 
Den 5. juni kom Israels luftvå-

ben med et overraskelsesangreb 
på parkerede fl y på de arabiske 
fl ybaser, hvorved Israel fi k luft-
herredømmet. 

Seks dage senere havde Israel 
besat Vestbredden (fra Jordan), 
Østjerusalem (fra Jordan), Ga-
zastriben (fra Egypten), Sinai-
halvøen (fra Egypten) og Golan-
højderne (fra Syrien).

Israel sejr var så mirakuløs, at 
mange kristne anser den for at 

være et resultat af Guds indgri-
ben. Tilmed skete den i et såkaldt 
jubel-år. (Se side 6.)

Bosættelserne
Selv om Frankrigs præsident 

de Gaule gennemførte en våben-
embargo (forbud) mod Israel, 
som straf for, at de havde begyndt 
krigen, skabte krigen respekt og 
bifald i den vestlige verden.

Lige efter krigen begyndte Isra-
el at etablere jødiske bosættelser 
i de områder, de havde erobret. 

Disse bosættelser voksede 
betragtelig, især på Vestbredden 
og i Østjerusalem. 

Bosættelserne er ofte blevet 
”fordømt” af FN og EU, der fast-
holder, at disse områder er pa-
læstinensiske, så Israel ikke kan 
gøre krav på dem jf. international 
lov og FN’s resolutioner. 

Fred for jord
Sinai-halvøen blev givet tilbage 

til Egypten mod en af Israel freds-
aftale i 1979 efter at en ny krig i 
1973 havde vist, at besættelsen 
var uholdbar i længden. 

Den egyptiske præsident An-
war Sadat fl øj til Tel Aviv i 1977 
for at møde den israelske premi-
erminister Menachem Begin og 
det israelske parlament.

Saddat blev siden myrdet af is-
lamister, fordi han havde indgået 
en fredsaftale med Israel.

Egypten har siden afstået 
Gazastriben, mens Jordan har 
indgået en fredsaftale i 1994 
med Israel, og opgivet kravet på 
Østjerusalem og Vestbredden.

I 2005 rømmede Israel Gaza-
striben, opgav sine bosættelser, 
men opretholdt adgangskontrol-
len til Gaza. 

Da islamisterne i Hamas fi k 
magten i Gaza, provokerede de 
ved at affyre over 8.000 palæ-
stinensiske raketter imod Israel. 

Israel angreb derfor i 2008 med 
landtropper Gaza for at ødelægge 
Hamas’ mulighed for at føre krig.

Henri.

Mere om Israel 
side 1, 6, 9, 10 og 11.

Øverst: Disse fi re israelske 
soldater var med til at ind-
tage Jerusalem i 1967. 

Nederst til venstre: De 
samme soldater mødtes 50 
år senere i maj 2017 i for-
bindelse med de israelske 
festligheder for Jerusalem.

Til højre: Israelske soldater 
inspicerer et af de bombede 
egyptiske fl y. Flyene var 
jagere fra Rusland.

50 år siden 6-dages krigen, 
hvor jøderne indtog Jerusalem

Jeg tror, vi er rigtig mange der længes efter, at Gud sender en 
sidste vækkelse, såvel blandt sit folk som alle dem, der endnu 
ikke har fået fjernet sløret, så de kan tage imod alle Guds ga-
ver. Og der har været meget undervisning og mange tanker 
om, hvad der skal til, og hvad vi kan gøre for at det kan ske. 

Vi har bedt så meget, at det synes mig der må være noget andet, 
der står i vejen. Bortset fra, naturligvis, at Gud kan have sine egne 
tider og planer. Men vi ved jo, at han vil at alle skal frelses, hvilket må 
betyde, at Gud er mindst lige så interesseret i vækkelse, som vi er.

Jeg kom til at tænke på evangeliets første tider, hvor der jo virkelig 
var vækkelse. Jeg mener, hele den daværende verden blev vendt 
op og ned indenfor bare en enkelt generation.

Så jeg begyndte at overveje, hvad der kunne være årsagen 
til, at vækkelsen stoppede eller ebbede ud for mange år siden. 
Og mit bud er, at det meget radikale budskab om Guds nåde er 
blevet voldsomt indsnævret med årene. For det budskab Paulus 
prædikede var så revolutionerende, at der næsten var en shitstorm 
gående ud på, at han direkte eller indirekte opfordrede til at synde.

Og det er måske derfor, det kan se ud som om, vi generation efter 
generation mere og mere har fået indsnævret Guds nåde overfor os 
selv og andre. For selvom Jesus på korset råbte ”Det er fuldbragt”, 
så er vi mennesker meget tilbøjelige til at fi nde på noget, vi skal 
lægge til. Måske er det for ydmygende bare at skulle tage imod. 

1500 år senere dukkede Luther så op med det reformerende 
budskab om lutter nåde, men det synes mig, at vi i tiden derefter 
igen har bygget stilladser op omkring det gode budskab 

Det er et absolut faktum, at alle har syndet og mangler herlighe-
den fra Gud. Men det er bare ikke det gode budskab. Har vi glemt 
at fortælle danskerne og os selv, at uanset hvor skyldige vi er, så 
blev vi frikendt for 2000 år siden? At der fi ndes en Gud, der har 
gjort alt, hvad der står i hans magt, for at hvert eneste menneske 
på denne jord kan slippe sin skyld og skam og nyde godt af fade-
rens kærlighed og omsorg. Hvis vi kan få det kommunikeret ud til 
verden, så tror jeg faktisk, at mange fl ere ville få lyst til at kigge 
Gud lidt efter i sømmene. 

Og så kan det godt være, at Gud kaster lidt lys over skyggerne, 
men det er også bedre end at vi gør det. Der står jo også, at det 
er Guds godhed, der leder til omvendelse.

Luther nåde
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