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Mette Hornstrup er fra 1. juli 
ny missionær i Indre Mission 
og bliver en del af teamet i 
Region Syd.

Mette har færdedes i Indre 
Mission hele sit liv og har tidligere 
været volontør ved Cafébussen. 
Hun havde dog ikke forestillet 
sig en ansættelse i Indre Mission, 
da hun for fi re år siden begyndte 
3K-uddannelsen i Aarhus, skriver 
Indre Missions Tidende.

Kaldet som evangelist
- Min tid i Soldatermissionen 

og ved Cafébussen havde givet 
mig en lyst til at møde mennesker 
med evangeliet om Jesus. Jeg 

kunne dog ikke se mig selv i den 
klassiske stilling som indremissio-
nær, men med de nye medarbej-
derteams er det anderledes. Her 
skal jeg ikke kunne det hele, men 
kan trække på mine kollegaer, 
fortæller Mette, der oplever sig 
kaldet som evangelist.

Missionær i fronten
Det er endnu ikke besluttet, 

hvor Mette skal bo, men det 
bliver et sted i Sønderjylland, 
fortæller hun.

- Jeg vil gerne ud i fronten. 
Jeg vil gerne møde mennesker, 
der ikke kender Jesus, men det 
skal ikke være alene. Og først 
skal jeg lære området at kende 

og fi nde ud af, hvad IM-folkene 
har brug for.

- Jeg er utrolig taknemlig for at 
få en ung pige som Mette med på 
holdet. Hun kommer med både 
iver og erfaring, og jeg ved, at 
Sønderjylland er klar til at tage 
imod hende, udtaler regionsleder 
Bjarne Taulborg.

Mette er nu ved at afslutte sin 
bachelor i kristendom, kultur og 
kommunikation på Diakonhøj-
skolen. Hun er 30 år og single og 
indtil videre også boligsøgende, 
oplyser Asbjørn Asmussen fra 
IMT.

Bodil

Mette bliver evangelist i Sønderjylland
Mette Hornstrup skal være en del af teamet i Indre Missions Region Syd.

- Jeg skal ikke kunne det hele 
selv, siger Mette Hornstrup.

Fra august rejser Katrine og 
Christian Schøler Holmgaard 
til Addis Ababa, Etiopien, som 
missionærer for Promissio.

I Addis Ababa skal de samar-
bejde med Mekane Yesus Kirken.

Christian Schøler Holmgaard 
er ved at færdiggære en ph.d.-
afhandling i teologi, som bliver 
afl everet til forsvar inden sommer. 
Under sit studie har han vikari-
eret som præst i Apostelkirken i 
København. 

Katrine S. Holmgaard arbejder 
hos Finansministeriet og har en 
kandidatgrad i statskundskab.

Teologisk underviser
Christian S. Holmgaard skal 

undervise teologer på Mekane 
Yesus Kirkens seminarium samt 
overtage fl ere af missionær An-

ders Møbergs nuværende op-
gaver, da familien Møberg er på 
vej hjem. 

Katrine S. Holmgaard skal 
først og fremmest lære sproget 
og falde til i den etiopiske kultur 
sammen med parrets datter 
Laura på to år.

Christian har boet i Ethiopien 
som missionærbarn, og både 
Katrine og Christian har været 
tilbage i landet som henholdsvis 
volontør og ansat ved Promis-
sio (dengang Dansk Ethioper 
Mission). De har også været på 
studie- og arbejdsophold i Eng-
land, USA, Myanmar, Holland, 
Tyskland og Indien.

Katrine og Christian Holmga-
ard er ansat for en toårig periode.

Bodil

Ny missionærfamilie til Etiopien

Katrine og Christian Schøler Holmgaard med datteren Laura på 
to år rejser til Etiopien i august som missionærer for Promissio.

Ny roman præsenteres i Ringkøbing
Forfatteren Mathilde Munk vil 
læse op af sin nye roman ”Mor-
genstjernens sang” på biblioteket 
i Ringkøbing. Det sker på udgivel-
sesdagen den 8. juni.

I Mathilde Munks nye roman væl-
ger hovedpersonen Viktoria at stå af 
ræset efter en tragisk ulykke i den 
nærmeste familie. Det vender op og 
ned på hendes liv.

Udgivelsen markeres i Rådhushal-
len i Ringkøbing torsdag den 8. juni kl. 16.00 i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, som også er vært ved en lille 
servering. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

”Morgenstjernen sang” udgives af forlaget ProRex.
Bodil

Fra 1. august er missionær og 
genbrugskonsulent Per Jerup 
ansat i en deltidsstilling hos 
Promissio som udviklings-
konsulent med fokus på at 
øge indtægter fra blandt andet 
genbrug.

Promissio ønsker at bringe 
evangeliet over grænser sammen 
med vores partnere i Etiopien 
og Liberia. For at styrke denne 
målsætning er det en del af 

Promissios strategiplan for 2020 
at højne indtægterne til mission. 
Som et led i denne strategi er 
Per Jerup ansat i en deltidsstil-
ling som udviklingskonsulent fra 
1. august.

Sælger og missionær
Per Jerup har hele sit liv arbej-

det med salg, og de seneste år 
har han været drivkraften bag at 
vende den økonomiske udvikling 
i Soma Biblia, en forlagsvirksom-

hed i Tanzania, som hører under 
Luthersk Mission. 

Han vil bruge sin erfaring fra 
både handel og mission til at 
styrke Promissios muligheder 
for at fi nde midler til arbejdet, og 
derforuden har han erfaring med 
genbrug, som også vil komme 
Promissios genbrugsvirksomhed 
til gode.

Per Jerup ansættes for en 
halvanden-årig periode, hvorefter 
bestyrelsen vil tage stilling til, 

hvordan arbejdet bedst muligt 
føres videre.

Per Jerup er gift med Bente, og 
de bor i den lille by Jerup i Nord-
jylland. Sammen har de to børn, 
foruden svigerbørn og børnebørn. 
Han vil sideløbende med ansæt-
telsen i Promissio fortsat arbejde 
med Soma Biblia i Tanzania.

Katrine S. Holmgaard har været volontør i Etiopien, mens Christian har boet i landet både som 
missionærbarn og ansat i Dansk Ethioper Mission.

Promissio ansætter 
udviklingskonsulent
Per Jerup er missionær og genbrugskonsulent i LM.

Menighedsfakultetet øger 
forskning i kristent trosforsvar
Menighedsfakultetes Center for 
Kristen Apologetik ansætter Emil 
Børty Nielsen i fireårig ph.d.-
stilling. Det sker for at intensivere 
og opkvalifi cere arbejdet med kri-
stent trosforsvar.

 Emil Børty Nielsen er optaget af 
at fi nde sandheden med henblik på 
at kunne forsvare den kristne tro og 
plæderer for, at kirken skal ruste sig til at besvare de eksistentielle 
og relevante spørgsmål, som mennesker stiller i dag. Behovet 
for, at kirken klædes godt på til trosforsvar, understreges af både 
Ateistisk Selskabs offensiv i 2016 for at få folk til at melde sig ud 
af folkekirken og af islams stigende synlighed og indfl ydelse på 
en stor del af befolkningen.

 Emil har taget en fi reårig bacheloruddannelse i teologi på 
Menighedsfakultetet i Aarhus fra 2009-2013 og en toårig kandidat-
uddannelse på Teologi ved Aarhus Universitet med efterfølgende 
halvt år på Pastoralseminariet med henblik på at kunne søge 
præstestillinger i folkekirken. Men fra 1. juni påbegynder Emil sin 
forskning i det, som han brænder mest for: kristent trosforsvar.

Lisbeth

Forfatter fortæller om, når 
psykisk sygdom er åndelig
Efterskolelærer Mark Bradford, Tommerup, eksperimenterede 
som ung nogle få gange med LSD og ”magiske svampe”. Der-
ved fi k han, hvad psykiaterne kalder en psykose. Han forsøgte 
fl ere gange at springe ud fra et tag.

Behandlingen på psykiatriske afdelinger hjalp ikke, for Mark 
kunne ikke fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. Han 
sagde bare, at han havde lyst til det. Men sandheden var, at han var 
kommet under indfl ydelse af en dæmonisk skikkelse, som forfulgte 
ham og pressede ham til at springe ud for at opnå ”større indsigt”. 

Mark har nu skrevet en bog om sin sygdom og om, hvordan han 
igen blev rask. Han håber, den kan hjælpe andre psykisk syge og 
deres pårørende. Bogen ”Mark, er du OK?” anbefales af både en 
psykiateren Birthe Linde og psykologen Mette Højvig. 

Mark præsenterer bogen 
og sin historie ved et offentligt 
møde på Cafe Morgenstjernen, 
Jernbanegade 1, Christians-
feld, tirsdag den 6. juni kl. 19. 

Henri.

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.



Af Tina Varde

Det så sort ud, 
men også gult, 
da Jes Frost 
for 15 år siden 
var indlagt på 
h o s p i t a l e t . 
Hans lever var ved at stå af, og 
lægerne talte om en levertrans-
plantation.

- Jeg foldede hænderne og 
bad: ”Min Gud, min Gud – hvor-
for har du forladt mig?” Så hørte 
jeg ordene: ”Det er ikke mig, der 
har forladt dig, men dig, der har 
forladt mig”.

”Må jeg komme hjem?” spurgte 
Jes ydmygt i den svære situation. 
”Du er her allerede. Din tro har 
frelst dig”, lød svaret.

Det blev vendepunktet efter 
et svært sygdomsforløb. Umid-
delbart efter bønnen mærkede 
han varme i kroppen - og blev 
langsomt, men sikkert rask. Det 
blev ikke nødvendigt med en 
levertransplantation.

Da sygdommen opstod, var 
Jes endelig kommet på antabus 
efter mange år med alkoholpro-
blemer, og styrket af Guds-ople-
velsen vandt han efterfølgende 

kampen mod alkohol. Bortset fra 
tilbagefald i den svære periode 
med sygdom og afvænning har 
han været helt tørlagt i 11 år. 

- Min alkoholisme startede i en 
periode, hvor jeg var presset og 
hele tiden beklagede mig over 
livet. Jeg var den mindste af fem 
brødre, og jeg følte, at jeg i deres  
øjne var den svage og ikke blev 
taget alvorligt, fortæller Jes Frost.

Skilsmisse-rutchebane
Han blev troende, da han som 

14-årig blev spejder i Metodistkir-
ken i Esbjerg.

- Min forældre var lige blevet 
skilt, og jeg følte mig rodløs. Min 
mor kunne på det tidspunkt ikke 
håndtere mig – jeg blev vild og 
var en lille bandit. Men jeg fandt 
ud af, at i kirken var der glæde, 
sammenhold og fællesskab. 

- Jeg var en del sammen med 
præsten og hans børn, som var 
på min alder. Jeg fi k ofte te og 
kage hos dem og blev snart spej-
derleder. Efterhånden kom jeg til 
at møde hele metodistfl okken. 

- Selvom min mor ikke var kir-
kegænger, havde hun opdraget 
mig med kristne værdier, men hun 
var nok begrænset af min far, der 
var meget dominerende. 

- Jeg havde altid gået i privat-
skole, men efter skilsmissen var 
der ikke råd, så jeg kom i kom-
muneskole. Men jeg udeblev fra 
undervisningen i næsten et halvt 
år - indtil min mor opdagede det. 
Så blev jeg sendt til skolepsyko-
log og kom i familiepleje. Jeg fi k 
nye venner, men her var der ikke 
noget kirkeliv, fortæller han.

For meget ansvar
I 1981 blev Jes gift med Erna 

og boede til januar 1989 i Jægers-
pris. Så fl yttede parret til Ans og 
fi k i oktober samme år en søn.

- Jeg havde i forvejen et stort 
ansvar som indkøbs- og logistik-
chef og var fuldstændig stresset. 
Jeg var formand for fem bestyrel-
ser, medlem af Arbejdsmarkeds-
rådet og domsmand. Jeg brændte 
mit lys i begge ender, og alt var 
ved at brænde sammen.

- I 1989 lagde jeg grunden til 
at blive alkoholiker. Jeg var 31 
år og havde samtaler med Gud: 
”Her er noget galt, men jeg kan 
ikke styre det.”

- Jeg kunne kun holde mig 
oppe med rødvin…først et glas 
om morgenen –  så et glas mor-
gen, formiddag, aften….

Fra 1989 og frem steg alkohol-

forbruget støt. Det daglige forbrug 
var på fl ere fl asker.

- Jeg var veltalende og velskri-
vende, holdt foredrag – ”sjovt nok” 
bl.a. et om stress og udbrændt-
hed i en større organisation…
Gennem tre år steg mit forbrug af 
alkohol gradvist, siger han.

I 2006 valgte Jes at gå på 
antabus – til glæde for familie 
og kolleger. Så blev Jes meget 
syg – både fysisk og psykisk. Han 
blev indlagt på et forsorgshjem tre 
gange i løbet af et år.

- Jeg var så frustreret og util-
pas. Mens jeg var indlagt, drak jeg 
ikke. Til sidst tog jeg endelig fat 
på en alkohol-afvænning under 
Aalborg Universitet i samarbejde 
med Viborg Amt. Jeg var sidst 
i 40’erne, og det tog seks uger. 
Det var en psykolog og en efter-
skolelærer, der kørte det, og det 
virkede.

Tro på hospital
Jes Frost var på antabus og 

havde været ædru nogle måne-
der inden samtalen med Gud på 
Hepatologisk afdeling på Rigs-
hospitalet. 

- Jeg ankom til ”leverafdelin-
gen” med ambulance fra hospi-
talet i Viborg. Min lever var stået 
af – helt af. 

- Først var jeg blevet hasteind-
lagt i Viborg af min læge på grund 
af uudholdelige smerter i lever-
regionen. Jeg husker ikke meget 
fra de første dage. Men jeg blev 
fl yttet fra afdeling til afdeling …. 
ingen vidste, hvad de skulle stille 
op. Jeg blev pumpet med medicin. 
Jeg var knaldgul, og de andre på 
afdelingen kaldte mig ”kineseren”. 

- Jeg gjorde mig ikke mange 
tanker – før jeg vågnede ved, at en 
dråbe landede på min kind. Dråben 
var en tåre fra min ældste storebror. 
Lidt snak blev det til, og specielt de 
sidste ord brændte sig fast:  

”Sig ja”, sagde min bror.
- Der gik nok nogle dage, hvor 

jeg ikke ænsede ret meget. Hans 
ord kunne jeg på det tidspunkt 
ikke rigtig forholde mig til – ”sig 
ja”…men til hvad? Jeg var i en 

tilstand, hvor alt bare fl ød sam-
men og fl ød forbi, siger Jes.

Først senere forstod han, at det 
var Gud, hans bror ville have ham 
til at sige ja til.

Forladt af Gud?
- Så fi k jeg besked på, at jeg 

næste morgen skulle overføres 
til Rigshospitalet med ambulance, 
fortæller Jes.

Det viste sig, at han var blandt 
den lille del af befolkningen, der 
ikke kan tåle antabus.

Jes Frost synes ikke, han den-
gang blev mødt med forståelse 
for sin tro, da han var indlagt på 
Rigshospitalet. 

- Jeg bad den søde sygeplejer-
ske om at komme til at tale med 
hospitalspræsten. Ingen reaktion. 
Min frustration var enorm. Tan-
kerne var et stort mylder indeni. 

- Er jeg blevet forladt af Gud? 
Hvordan forholder jeg mig til 
transplantation…er det etisk/mo-
ralsk set fra et kristent synspunkt? 
Jeg skal jo på den yderste dag 
genopstå som et helt menneske! 
Kan man det med et ”fremmed” 
organ i kroppen? tænkte jeg. 

- Jeg søgte svar, men fi k ingen. 
Så prøvede jeg fl ere gange at 
ringe til en præst, jeg kender, men 
jeg traf ham ikke, siger han. 

Derfor bad Jes endnu engang 
sygeplejersken om hospitalspræ-
sten. Hendes svar var: ”Det der 
kristne noget, det gemmer vi lige 
til en anden gang”. 

- Av, den sved, den melding. Nu 
var jeg da forladt – helt og aldeles. 
Jeg græd, jeg rystede, jeg frøs, 
jeg ….en hel masse, siger han.

Det var på det tidspunkt, Jes 
foldede hænderne og bad ”Min 
Gud, min Gud – hvorfor har du 
forladt mig?” Og svaret kom 
prompte: ”Det er ikke mig, der 
har forladt dig. Det er dig, der har 
forladt mig!” 

Og da han derfor spurgte: 
”Herre, oh Herre – må jeg komme 
hjem?” – fi k han svaret: ”Du er her 
allerede. Din tro har frelst dig”. 

- Varmen bredte sig nu i min 
krop. Velbehag er det rette ord 

for, hvad jeg nu følte. Og jeg blev 
efterfølgende rask igen. Trans-
plantation blev ikke nødvendig. 
Jeg takker dagligt Herren for, at 
min lever blev rask igen. 

- Jeg har af denne oplevelse 
draget konklusionen: Stol altid på 
Herren. Og sæt ikke spørgsmåls-
tegn ved hans gerninger, ord og 
handlinger. 

- Men jeg synes, det er vigtigt, 
at sygehuspersonale uddannes, 
bevidstgøres, så det kristne ikke 
er tabu – og jeg håber, det er 
blevet bedre i dag.

Slap for operation
- Jeg blev aldrig opereret. Det 

er det forunderlige. Efter at jeg 
havde talt med Gud, blev jeg 
langsomt rask, og det endte med, 
at jeg holdt helt op med at drikke. 

- Efter hospitalsopholdet fort-
satte jeg med alkohol-afvænnin-
gen, og det lykkedes – bortset 
fra tilbagefald i den turbulente 
periode lige bagefter. Derefter 
har jeg ikke rørt en dråbe i 11 år.

- Jeg lærte at sige fra over for 
folks forventninger – sige; ”dem 
kan jeg ikke indfri, for så er jeg 
ikke tro mod mig selv.” Eller: ”Det 
går bare ikke…det kan koste mig 
mit liv”, forklarer han.

Det var en stor gave endelig at 
kunne det, erkender han i dag.

- Gud har lige siden altid været 
der. Jeg havde altid talt til Gud, 
men det var først på hospitalet, at 
jeg hørte et tydeligt svar. Jeg ved 
nu, at jeg er i trygge hænder, og 
jeg blev mere trofast kirkegænger 
efter den oplevelse, siger han.

Sig altid TAK!
Når Jes går, kører bil eller bus, 

siger han: TAK! For det var også 
lidt af et vendepunkt for ham, da 
han for mange år siden i Meto-
distkirken fi k anbefalet og læste 
bogen ”Sig altid tak”. 

- Det er så vigtigt at sige tak. 
Både til Gud og til andre men-
nesker. Og det er også meget 
vigtigt altid at sige JA til Gud. Da 
jeg var mest syg, mindede min 
bror mig om det.

Sig altid tak og 
vær tro mod 

dig selv
Efter en samtale med Gud under en hospitalsindlæggelse 

slap Jes Frost  ud af alkoholfælde - og undgik en levertransplantation.
- Jeg lærte at takke Gud og være tro mod mig selv. Det er godt for mit helbred, siger Jes Frost.

Jes Frost arbejder i dag som chauffør. Han kører for det meste minibus i lokalområdet, men også 
turistture i Europa. Han er gift med Erna og har en voksen søn. Han kommer i folkekirken i Ans i 
Midtjylland, fordi det er tæt på bopælen.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

2 verdener
- Kæmper om din sjæl

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

-- 
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Udfordringens bøger & musik
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I forbindelse med reformations-
jubilæet er der fokus på over-
sættelse af Bibelen, som var 
en af Luthers største bedrifter. 
Derfor inviterer Bibelselskabet 
kirker, skoler og foreninger 
i hele landet til at oversætte 
Bibelen.

Bibelselskabet har sammensat 
et materiale, der blandt andet 
indeholder forslag til program, 
tekstforslag og noter samt artikler 
om udfordringerne ved oversæt-
telse af Bibelen. Alt materiale kan 
downloades gratis. 

Hieronymus-dagen
Hvert år den 30. september 

sætter FN fokus på oversættel-
sens betydning på UNESCOS 
Internationale Oversætterdag. 
Bibelselskabet markerer også 
dagen, der kaldes Hieronymus-
dagen efter den første kendte 
bibeloversætter, Hieronymus.

”Bibeloversættelse er en del 
af kristendommens DNA og 
ikke mindst det reformatoriske 

arvegods. Derfor vil Bibelselska-
bet bruge Hieronymus-dagen i 
reformationsåret 2017 til at fejre 
bibeloversættelse med arrange-
menter i hele landet. 

Vi inviterer derfor kirker, skoler 
og foreninger til at planlægge en 
workshop med fokus på over-
sættelse og med udgangspunkt 
i Bibelselskabets arbejde med 

at oversætte hele Bibelen til 
nudansk”, skriver Bibelselskabet.

Materiale til oversættere
Bibelselskabet leverer et sam-

let materiale, som giver et kort, 
kursus i bibeloversættelse til både 
planlæggere og deltagere.  I løbet 
af oversætterdagen vil deltagerne 
få lov at prøve kræfter med selv 

at ”oversætte” Bibelen fra den 
autoriserede danske oversæt-
telse til nudansk. 

Deltagernes tekster vil senere 
indgå som inspiration i Bibelsel-
skabets nudanske oversættel-
sesarbejde.

Mulighed for respons
Alle deltagere får mulighed 

for at melde sig som lektører i 
forbindelse med oversættelsen 
af Bibelen på nudansk. Alle får 
mulighed for at læse teksterne  
og give deres respons, før de 
bliver udgivet. Kommentarerne 
vil så indgå i Bibelselskabets 
redaktionsarbejde. 

Oversættere og redaktører 
fra Bibelselskabets nudanske 
oversættelse står parat til at 
holde foredrag eller fungere som 
workshop-ledere. 

Man kan læse mere om, hvor-
dan man deltager som kirke, 
skole eller forening på www.
bibelselskabet.dk/oversaetterdag

Bodil

Børn og voksne kan prøve at 
oversætte Bibelen til nudansk
På FNs oversætterdag d. 30. september må kirker og skoler prøve at oversætte Bibelen til nudansk.

Pinse med Folkemøde og
Reformation i Haderslev

”... man skal ikke spørge bogsta-
verne i det latinske sprog, hvordan 
man skal snakke tysk, sådan som 
disse æsler gør. Man skal spørge 
forældrene i hjemmet, barnet på 
gaden, de almindelige mennesker 
på torvet, se på munden, hvordan 
de snakker, og oversætte efter det. 
Først da forstår de det og mærker, 
at man taler tysk med dem.”

(Bibelselskabet stiller bl.a. denne 
tekst til rådighed for deltagerne i 
oversætterdagen.)

Luther om oversættelsens kunst

Fredag bød på 30 gratis tilbud i domkirkebyen. Søndag foregår reformationsgudstjenesten.
Pinseweekenden byder på et 
sandt overflødighedshorn af 
arrangementer, når Haderslev 
som Nordens Wittenberg fej-
rer Reformationens 500 års 
jubilæum.

Fredag eftermiddag kunne 
man bl.a. møde kirke-og kultur-
minister Mette Bock, som åbnede 
reformationsjubilæet sammen 
med tidligere biskop Karsten 
Nissen og Haderslevs biskop 
Marianne Christiansen.

Politik, musik og tro
Haderslevs tidligere borgme-

ster Jens Chr. Gjesing, der er 
cand. mag i historie og kristen-
dom, fortalte om reformationen i 
Danmark med foredraget ”Hader-
slev som Nordens Wittenberg”. 

Der var også foredrag om nye 
salmer, fællessang og et tilba-
geblik på troen gennem 1000 år.

Georg Metz og Özlem Cekic 
debatterede jødehad og tyrker-
frygt i datid og nutid, og Haderslev 
Drengekor sang, før der blev 
serveret ”Luthergryde”.

Om aftenen var der musik 
ved både Anne Linnet, Jonas H. 
Petersen og Hymns from Nineveh 
samt Teitur.

I og ved domkirken
I og ved Domkirken kunne  

man opleve bibelvandring, kon-
cert og salmeworkshop ved nye 
salmedigtere. Blandt andet tidl. 
kirkeminister Bertel Haarder og 
Holger Lissner fortalte om nogle 
af deres salmer.

På Domkirkepladsen kunne 
man læse nogle moderne teser 
skrevet af unge. Andre unge dis-
kuterede teserne under ledelse 

af sognepræst Jakob Damm 
Knudsen.

Der var også samtalesofaer 
med lokale præster, pop-up kor, 
kaffe og Luther-lagkager.

Fyldt kirke pinsedag
Søndag den 4. juni holder man 

den offi cielle nationale reforma-
tionsgudstjeneste i Haderslev 
Domkirke. Det offi cielle Danmark 
inklusive dronning Margrethe og 
en række folketingsmedlemmer 
deltager i festgudstjenesten.

Før gudstjenesten, som trans-

mitteres direkte på DRK, går en 
stor procession gennem byen, 
ledet af Slesvigske Musikkorps.

Domkirken vil være fyldt, men 
man kan deltage via storskærm i 
folkemøde-teltet fra kl. 13.40.

En sognepræst ledsager guds-
tjenesten og lyser velsignelsen 
i teltet, og medlemmer af Gl. 
Haderslev Kirkes kor synger for 
og med kirkegængerne. Efter-
følgende er der kirkekaffe og 
Luther-lagkage i teltet. 
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Er kirkeministeren luthersk? 
Det talte biskop Marianne 
Christiansen med Mette 
Bock om fredag.

Haderslevs tidligere borgme-
ster, Jens Chr. Gjesing (A) 
fortalte om Haderslev som 
Nordens Wittenberg.

Bager Steen Skallebæk  
fremstiller Luther-lagkagen. 
Den er dekoreret med 
Luther-rosen, hvor korset 
står for troen, hjertet for liv 
og kærlighed, de fem blade 
for glæde, den blå farve for 
himlen, og den gule ring 
symboliserer evigheden.
Kagen er udviklet på initiativ 
af Jens Chr. Gjesing.

De er i verden, men ikke af verden, sådan omtaler Jesus i 
Johannesevangeliet dem, der tilhører ham. 

Ordene er stadigt aktuelle. Tiden er turbulent. Det ene terror-
angreb afl øser det andet. Frygten for netop at befi nde sig i den 
folkemængde, hvor bomben springer, er begyndt at brede sig. Krige 
i Mellemøsten, atomprøvesprængninger i Nordkorea og politisk uro 
i USA med en præsident, som en magtelite forsøger at afsætte. 
Der er nok at blive bekymret over. 

Kristne kan let blive fristet til at sætte deres håb til politikere. 
Mange konservative kristne i USA har sat deres håb til Trump, som 
de tror kan skabe en ny og bedre politisk dagsorden. Det samme 
gjorde mange kristne på venstrefl øjen, da Obama beklædte posten 
som præsident. Men de blev skuffede. Det gør Trump-vælgerne 
formodentligt også. Den ånd, som hersker i de politiske magtcirkler 
er ofte en ånd, der er af denne verden og ikke Guds ånd.  

I tiden fra Kristi Himmelfart til pinse venter vi på Helligåndens 
komme. Det er Helligånden, som gør, at vi ikke blot tilpasser os 
verden, men at vi transformeres og lever i Ånden. Vi er i verden, 
men ikke af verden. Når Helligånden er i os, ser vi verden ud fra 
et åndeligt perspektiv. Og der opdager vi, at meget af det, som 
sker i verden på den politiske scene også har en åndelig rod, men 
ikke Helligåndens. Verden er i en konstant kamp med det dæmoni-
ske, som Paulus peger på, når han siger, at vi ikke kæmper mod 
magter og myndigheder, men mod ondskabens åndemagter. Hvis 
vi vil ændre på det politiske, er det ikke en politisk kamp, vi skal 
kæmpe, men en åndelig kamp gennem bøn, faste og kristen moral.

Derfor er det vigtigt, at kristne ikke bare venter på Helligånden i 
tiden fra Kristi Himmelfart til pinse, men gør det til et mål i sig selv 
at leve i Ånden. Helligånden er sandhedens ånd, og uden den får vi 
svært ved at navigere i en verden fyldt med “fake news” og politisk 
korrekthed, der ofte manipulerer med virkeligheden. Vi fi nder ikke 
den beskyttelse mod verdens ondskab, som vi søger, gennem det 
politiske, men kun gennem et liv i Helligånden. 

Glædelig pinse.

Kun Helligånden 
beskytter fra 
verdens ondskab

Af  Graham Powell
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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

På Efterskolen Kildevæld i 
Kolding har mange teenagere 
gennem årene fundet glæde 
ved ved sang og musik. Nu 
satser man målrettet på at 
fremelske lovsangere til gavn 
for menighederne.

Da forstander Poul Jørgensen 
kom til skolen for 9 år siden, 
havde han allerede en drøm om 
at se en skole fuld af lovsang og 
livsglæde.

- Igennem årene har vi arbej-
det med lovsang som en del af 
musikundervisningen og skolens 
åndelige liv, men jeg har hele 
tiden haft en fornemmelse af, at 
Gud ville noget mere på det her 
område, siger Poul Jørgensen.

I årenes løb er visionen blevet 
styrket, og skolen vil nu også 
hjælpe de unge til at brænde for 
at lede forsamlinger i lovsang og 
tilbedelse.

Unge musiklærere
For nyligt blev det muligt at 

ansætte to nye medarbejdere, og 
på skolen forstod man, at det var 
tid til at tage næste skridt.

- Fra fl ere sider har vi oplevet 
at blive bekræftet i, at det var en 
retning, som havde Guds velbe-

hag, både profetisk og ved, at 
forskellige ting bare har lagt sig til 
rette, siger Poul Jørgensen.

Allerede fra det kommende 
skoleår vil Daniel og Therese 
Eichenwald, der begge er 23 
år, sammen med skolens øvrige 
musiklærere satse på at gøre Kil-

Efterskole vil styrke 
lovsangen i menighederne

’Mit hjerte giv slip, og lad 
nådens tid råde, mit liv har jeg 
fået’, synger eleverne på efter-
skolen Kildevæld i Kolding.

To nye medarbejdere på Kildevæld skal udruste unge til at lede lovsang og tilbedelse.
Therese og Daniel 
Eichenwald skal få 
lovsangen til at blom-
stre på efterskolen 
Kildevæld.

DR lukker ’Mennesker og Tro’
P1programmet ’Mennesker og Tro’ skal lukkes ved årsskiftet. 
Også ’Religionsrapport’ og ’Eksistens’ er blevet lukket i løbet 
af 2017. Men der kommer en erstatning, lover DR.

”I den situation, hvor vi måtte lukke et tros-program, kommer der 
et nyt tros-program, der vil appellere til P1s lyttere. Vores mål er at 
styrke området”, forsikrer P1’s kanalchef Thomas Buch-Andersen 
overfor KLF, Kirke og Medier.

De to allerede lukkede programmer er blevet erstattet af pro-
grammerne ”Tidsånd” og ”Supertanker”, som ifølge kanalchefen 
har mange lyttere. Men generalsekretær Mikael Arendt Laursen 
fra KLF fi nder dog udviklingen bekymrende. ”Trosstof i medierne er 
under pres. Det ene trosprogram efter det andet bliver lukket. Mister 
vi først et program, får vi det ikke igen”, lyder hans kommentar.

Bodil

Selv om der nu er fl ertal for at 
afskaffe blasfemiloven, fort-
sætter debatten om ytringsfri-
hed og hensynet til andre.

DR.dk har spurgt en tidligere 
biskop, en imam og to muslimer 
om deres holdning til sagen.

Den nu 151 år gamle lov kri-
minaliserer afbrænding af hellige 
skrifter. Den seneste sag, hvor en 
nordjysk mand er anklaget for af-
brænding af en koran i 2015, har 

endnu ikke været i retten.

Et problem for muslimer
Saliha Marie Fetteh, som er 

imam i Mariam Moskéen, bekla-
ger afskaffelsen af paragraffen.

- Jeg mener, at debatten i 
forvejen er utrolig grim, når det 
handler om islam. 

Jeg har bemærket, at når no-
gen udtaler sig grimt om islam og 
muslimer - og for eksempel siger, 
at muslimer stjæler - så kommer 
det under racismeparagraffen. Og 
det er jo ret interessant, for islam 
er en religion ikke en race. Det er 
måske i virkeligheden et større 
problem, at der er kommet den 
underlige måde at anskue det på, 
siger Saliha Marie Fetteh.

Hindrer ikke ytringsfrihed
Tidligere biskop Kjeld Holm 

mener ikke, at afskaffelsen er en 
særlig klog beslutning.

- Jeg har aldrig ment, det var 

synd for Vorherre, hvis der blev 
sagt noget negativt om ham. Men 
at vi har paragraffen, udtrykker 
et symbol og en holdning til, at 
vi lever i et samfund, hvor man 
respekterer, at nogle har dybe 
religiøse følelser, og dem skal 
man ikke såre, siger han. 

Men loven står ikke i modsæt-
ning til ytringsfriheden.

- Det er noget pladder at kæde 
det sammen med ytringsfrihed. 
Det er noget vrøvl. Den har aldrig 
forhindret nogen i at ytre sig, 
mener Kjeld Holm.

Det handler om respekt
- Respekt skal komme af sig 

selv. Det er noget, vi skal lære 
vores børn helt fra børnehaven. 
At de lærer at respektere og 
forstå hinanden, selv om vi er fra 
forskellige religioner, mener Grim-
højmoskeens formand, Oussama 
El-Saadi.

Bodil

devæld til et lovsangs-kraftcenter 
til glæde og velsignelse ude i 
menighederne.

Daniel er på sidste del af sit 
studie i Musikvidenskab ved År-
hus Universitet. Han er allerede 
en rutineret musiker, sangskriver 
og lovsangsleder, som elsker 
Jesus, musik og teenagere. 

Therese er ved at afslutte sin 
læreruddannelse. Hun har siden 
sin efterskoletid arbejdet med 
sang, musik og lovsangsledelse.

Det unge musikerpar er al-
lerede ansat på skolen og i fuld 
gang med deres nye opgave.

Daniel og Therese vil blandt an-
det kunne opleves som lovsangs-
ledere ved Apostolsk kirkes Som-
mercamp i Kolding.

Nye lovsange
Poul Jørgensen, der selv tidli-

gere har fungeret som lovsangs-
leder, vil gerne skabe faciliteter, 
som skal gøre det muligt at 
indspille de nye lovsange, som 
bliver til på skolen.

- Overordnet har vi bare lyst til 
at gøre Guds vilje og følge hans 
vej med vores dejlige skole, med 
et entydigt ønske om, at den nye 
satsning skal blive til velsignelse 
for eleverne, men i høj grad også 
for menigheder ud over det gan-
ske land, siger Poul Jørgensen.

Bodil

Blasfemiparagraffen afskaffes
Et politisk fl ertal støtter Enhedslistens forslag om at ændre straffeloven.

Blasfemiloven (§ 140) 
har denne ordlyd:
”Den, der offentlig driver 
spot med eller forhåner 
noget her i landet lovligt 
bestående religionssam-
funds troslærdomme eller 
gudsdyrkelse, straffes 
med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder”.

Frivillige skaffede 100.000 kr til 
KFUM og KFUKs Teensommerlejr
Frivillige bag Teensommerlejr i Distrikt Midtjylland har 
fundraiset over 100.000 kr. til sommerens lejr. Det er med 
til at holde deltagerprisen nede og giver mulighed for fl ere 
aktiviteter.

På grund af indsamlingen vil prisen for lejren være den samme, 
som den har været i mange år. Siden februar har frivillige haft 
travlt med at fi nde sponsorer. Man har fået 58.000 kr fra lokale 
virksomheder i Midtjylland. Dertil kommer 47.000 kr. fra områdets 
Y’s Men-klubber og 5.000 kr. fra Jubilæumsfonden.

Pengene går bl.a. til leje af sted, T-shirts til alle deltagere, hike, 
lys og lyd, løb og besøgsaften, hvor lejren i år får besøg af stand-
up-komikeren Jakob Svendsen.

“Det bliver dyrere for hvert år at lave lejr. Sponsoraterne giver 
mulighed for at holde deltagerprisen nede, så deltagerne faktisk 
kun betaler for mad. Alt andet er sponsorbetalt,” fortæller Signe 
Madsen, der er lejrchef for Teensommerlejr i Distrikt Midtjylland.

Bodil

Slagelse Frikirke har holdt sin 
første gudstjeneste
Frikirkens første offentlige 
gudstjeneste foregik lørdag 
den 27. maj.

Slagelse Frikirke, som er en 
del Frikirken Vestsjælland, er 
en kirkeplantning, der startede 
i januar 2016, da præsterne 
Grete & Flemming Petterson var 
fl yttet til byen for at plante et nyt 
kirkefællesskab i byen. 

Grete & Flemming plantede 
i 1994 Kolding Kirke Center, 
hvor de var præster og ledere i 
næsten 20 år, inden de fl yttede videre til Sjælland.

Det første 1½ år har de holdt BrunchGudstjenester i deres hjem, 
og der har været kurser for nye interesserede på Slagelse bibliotek. 
Der har været op til 20 voksne og børn til kirkens arrangementer.

Der har også været en velbesøgt foredragsaften, hvor 50 perso-
ner mødte op. Det var et arrangement, som kirkens forlængede arm 
”Slagelse tværkulturelle forening” holdt på biblioteket med emnet 
”Stå Stærkt i Stormen” ved Jørn & Karin Brauner.

Kirken har en kernegruppe på 8 voksne og fi re børn, og fl ere 
kommer til. Næste fase er så offentlige møder, der fortsætter med 
et møde en gang om måneden, hvor kirken har mulighed for at leje 
sig ind i missionshuset.

Grete & Flemming Petterson 
er præster i frikirken.
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Steen Jensen Kis Iversen

 22Judas (ikke Iskariot, men den anden discipel af samme navn) 
sagde til ham: »Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig 
selv for os og ikke for mennesker ude i verden?« 23 Jesus svarede: 
»Fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil 
min Far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. 24 Men 
de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det, jeg 
siger til jer, udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra 
Faderen, som sendte mig. 25 Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi 
jeg endnu er hos jer, 26 men det bliver Helligånden, den nye Vejleder, 
som Faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle 
ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. 27 Jeg giver jer min 
fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I 
skal ikke være bange eller modløse! 28 Jeg har fortalt jer, at jeg er 
nødt til at forlade jer, men at jeg kommer tilbage til jer igen. Hvis I 
virkelig elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg nu skal hjem til min 
Far, for han er større end jeg. 29 Jeg har sagt jer det alt sammen 
på forhånd, for at I må tro på mig, når det sker. 30 Jeg kan ikke sige 
mere her og nu, for denne verdens fyrste er på vej herhen. Han 
har overhovedet ingen magt over mig, 31 men jeg gør det her, for 
at mennesker må kunne forstå, at jeg elsker min Far. Derfor gør 
jeg, hvad han har befalet mig. Kom, lad os rejse os og gå herfra.«

Søndagens tekst: Joh. 14,22 - 31 
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Seniorpastor i Aalborg 
Menigheds Center

Af David Hansen

I året 1917 blev Jerusalem 
genforenet med jødefolket. De 
mange hundrede års besæt-
telse af Ottomanerne (Tyrkiet) 
ophørte med den engelske 
general Allenby’s indtog i byen. 

Allenby havde som barn af 
sine forældre lært at bede for 
jødefolket og for Jerusalems 
fred. Nu blev han selv redskabet 
til byens befrielse, der for øvrigt 
skete uden skudveksling. 

Allenby havde taget et mo-
derne ”våben” i brug; med fl y fi k 
han kastet fl yveblade ned, som 
opfordrede fjender til at forlade 
byen. Teksten var ikke så tyde-
lig, så underskriften ”Allenby” 
på fl yvebladene blev tolket som 
”Allah”, hvilket fjendtligsindede 
forstod som en guddommelig 
befaling til at rejse. 

Allenby mente, at der kun var 
en person værdig til at ride ind i 
Jerusalem, nemlig Jesus Mes-
sias, så han steg af hesten og gik 
sammen med sine tropper ind i 
byen og overtog ledelsen af den. 

1967
50 år senere skete der igen 

noget med Jerusalem. Byen 
havde i ca. 19 år været delt og 
delvist okkuperet af Jordan. 
Men under seksdageskrigen i 
1967 indtog Israelerne imidlertid 
den gamle bydel, og fra da af 
har Jerusalem både politisk og 

militært været under israelsk 
herredømme. 

2017... Et nådeår?
Nu skriver vi så 2017, og 

spørgsmålet er så, om vi igen 
vil se et ”jubelår” oprinde  i det 
hellige land efter denne 50-års 
periode siden 1967-krigen?  Vil 
noget særligt ske i Israel og i Je-
rusalem? Vil nationer begynde 
at anerkende Jerusalem som 

Israels hovedstad, - som for os 
troende også ses som den store 
konges by? 

Tjekkiet har netop som den 
første europæiske nation taget 
dette skridt at erklære Jerusa-
lem for Israels hovedstad. Flere 
afrikanske lande er på vej til det. 
USA står forsigtigt afventende i 
skrivende stund. 

For Kristi kirke er udviklingen i 
Israel nok så vigtig. Det har ofte 
vist sig at være et parameter 
for nye åndelige gennembrud, 
idet der sker noget parallelt, fx 
vækkelse, i nationerne samtidig 
med de synlige forandringer og 
tegn i Israel, med folket og med 
Jerusalem.  

Jesus udtalte i Luk. 4, at ”Hel-
ligånden er over mig, fordi han 
har salvet mig og sendt mig …
for at udråbe et nådeår fra Her-
ren”! Jeg forstår det sådan, at 
Jesus med ”nådeår” henviser til 
det 50. år, nemlig jubelåret, der 
står omtalt i 3. Mosebog kap. 25. 
Og jeg ser det som en bekræf-
telse på, at de troende, jøder 
som hedninger, kan modtage 
jubelårets velsignelser, når det 
under Helligåndens salvelse og 
ledelse, som Jesus netop stod 
under her, gribes og modtages 
i tro. 

Min tro bliver så yderligere 
styrket ved at se de tidens tegn, 
der her kort er beskrevet.

Det gælder om at være årvå-
gen og bede. 

Er 2017 et Jubelår 
for Jerusalem? 

I stedet for søndagens prædiken bringes H.K. Neerskovs tekst 
om Dåben i Helligånden på side 7.

stedet for søndagens prædiken bringes H K Neerskovs tekst

David Hansen kommenterer Udfordringens lederartikel i sidste uge.

Den britiske general Allenby stod i respekt af sin hest og gik ind 
i Jerusalem efter overtagelsen i 1917. (Wikipedia)

Pinse og 
Helligånd – i dag
Når man læser den spændende beretning om den FØRSTE 
pinsedag, så lyder det måske overnaturligt og utroligt. 
Men”pinseunderet” er siden sket mange gange i historiens  
løb – og netop i vores generationer sker der en ny udgydelse 
af Helligånden, som er for ALLE kristne.

Lægen Lukas fortæller i Apostlenes Gerninger: 

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlede. Og med ét kom 
der fra himlen en lyd, som af et vældigt fremfarende vejr, som 
fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild fordelte 
sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af 
Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt 
efter hvad Ånden indgav dem at sige.” (ApG. 2:1-4). 

I forhold til traditionel kirkelighed er det en helt eventyrlig 
verden. Derfor har nogle teologer ment, at pinsen var en 
enestående begivenhed, så at der efter apostlenes tid ikke 
længere burde ske hverken tungetale eller mirakler.

Det gjorde der så alligevel. Men det var ofte på missions-
marken, hvor der foregik mange andre eksotiske ting.

Men i bogen ”Helligånden i 2000 år” kan man læse, at der 
er sket Helligånds-udgydelser gennem hele kirkehistorien. 

Desværre forfulgte den offi cielle kirke ofte ”sekterne” i Guds 
navn – uden at forstå, at det var Gud selv, der forsøgte at 
vække og udruste kirken. De slukkede Guds ild.

Pinsebevægelsen – og den karismatiske fornyelse
Men i 1906 oplevede kristne i Azusa Street i Californien 

en langvarig udgydelse af Helligånden, som satte sig spor 
over hele verden. Fra Azusa opstod pinsebevægelsen, og i 
begyndelsen af 1900-tallet var der fl ere Helligånds-udgydelser 
i bl.a. Wales, Indien og Armenien.

Nogle af de nye kirker blev dog hurtigt fastlåst i en form for 
teologi, som lukkede fornyelsen inde i særlige kirke-retninger.

Men i 1960’erne og 70’erne kom der en ny Helligånds-
udgydelse. Og denne gang ramte Helligånden ind i næsten alle 
de etablerede kirkeretninger med en ”karismatisk” fornyelse 
- dvs. med nyt fokus på Helligåndens nådegaver.

 Pludselig talte både lutheranere og katolikker i tunger og 
profeterede, og mirakler skete også blandt baptister. Der op-
stod en ny åndelig forståelse på tværs af kirkerne.

Herhjemme oplevede både konservative og liberale præster, 
at Gud var mere nærværende, end de havde troet. 

Jeg kan huske, at min onkel undrende fortalte om, hvordan  
hans tidehvervske præst, der plejede at skælde ud på mis-
sionsfolkene i sin prædiken, nu pludselig prædikede på en helt 
ny og levende måde. Han var blevet fyldt med Helligånden.

Pas på med at lukke af og stå i vejen
Men andre afviste desværre. Specielt havde de kirkelige 

ledere i de gamle vækkelser svært ved at tage imod en ny 
vækkelse, og de forhindrede med deres advarsler og mis-
tænkeliggørelse ofte deres egne udmattede kristne i at blive 
fornyet og udrustet. I dag kan vi se skaderne.

Det er en meget alvorlig sag at stå i vejen for Helligånden. 
Det er noget, jeg selv er meget bange for at komme til. Jesus 
sagde til sin tids skriftkloge og farisæere: ”I lukker Himmeriget 
for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i 
det, tillader I det ikke.” (Matt. 23,13)

Men sådan behøver det ikke være. Lad os lukke op for 
Helligåndens fornyelse – selv om den jo altid kommer i en 
form, vi ikke forventer. Enhver kristen har brug for at blive fyldt 
op og fornyet – ikke blot én gang, men dagligt. 

Jesus talte om Helligånden, da han svarede kvinden ved 
brønden: »Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, 
som vælder med vand til evigt liv.« Helligånden i os kan altså 
være som et kildevæld – med fornyelse og vejledning hver 
dag – så vi når frelst frem til det evige liv. 

Og netop i vores tid udgydes Helligånden igen 
som aldrig før. Millioner bliver kristne i Guds store 
endetids-indhøstning blandt alle folkeslag – lad 
det også ske hos os. Lad os være med i det.

Kom Helligånd! Kom til os!

Af redaktør Henri Nissen
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Af Hans Kristian Neerskov

Dansk forfatter, teolog og stifter 
af Dansk Europamission. 

Han døde i marts 2017.

Da Jesus døde, sonede han 
al verdens synd. Men da han 
selv var syndfri, kunne døden 
ikke fastholde ham. Derfor 
opstod han fra de døde, og 
dermed har vi også et op-
standelseshåb. På samme 
måde er grundlaget for Hel-
ligåndens dåb også udenfor 
os selv. 

Det er ikke noget, vi skal 
gøre os fortjent til. Grundlaget 
for en dåb i Helligånden fi ndes 
i den kendsgerning, at Jesus 
har taget sæde på Guds trone.

I ApG. kap. 2:33 læser vi: 
”Han (Jesus) er ophøjet til Guds 
højre hånd og har fra Faderen 
fået Helligånden som lovet, og 
den har han udgydt. Det er det, 
I både ser og hører.”

Videre i vers 37 f. læser vi: 
”Da de hørte det, stak det 

dem i hjertet, og de spurgte 
Peter og de andre apostle: 
’Hvad skal vi gøre brødre?’ Peter 
svarede: Omvend jer og lad jer 
døbe i Jesu Kristi navn til jeres 
synders forladelse, så skal I få 
Helligånden som gave. For løftet 
gælder jer og jeres børn og alle 
dem i det fjerne, som Herren vor 
Gud vil kalde på.”

Opfyldelsen af løftet
Vi har nu set på selve løftets 

grundlag. Nu vil vi så se på op-
fyldelsen. Her er der ingen tvivl 
om, at opfyldelsen af dette løfte 
skete på selve Pinsedagen. 
Det læser vi om i ApG. kap. 
2:1-4 (her citeret fra gammel 
oversættelse): 

”Da pinsefestens dag var 
kommet, var de alle endræg-
tigt forsamlede. Da lød der fra 
himlen en susen som af et 
vældigt fremfarende vejr, og 
det fyldte hele huset, hvor de 
var forsamlede. Og der viste sig 
tunger som af ild, og de fordelte 
sig og satte sig på hver enkelt 
af dem. Og de blev alle fyldt af 
Helligånden og begyndte at tale 
i andre tungemål, efter hvad 
Ånden indgav dem at forkynde.”

Her skete i sandhed et under. 
På Jesu befaling havde de i ti 
dage bedt om og forventet dette 
under. Selve opfyldelsen sker 
med en sammenligning af et 
vældigt fremfarende vejr. 

Har du oplevet det, ved du, 
at det er vældige kræfter, der er 
involveret i dette. Ilden nævnes 
også ved dette under. Den er en 
god tjener, men en ond herre.

Desværre er der nogle krist-
ne, der i dag vil hævde, at vi ikke 
mere skal forvente at modtage 
denne kraft til tjeneste, for den 

blev givet én gang for alle, og 
det skulle være nok. Men de 
samme kristne vil ikke hævde, 
at det er nok for os i dag, at di-
sciplene blev født på ny påske-
dag. Hver enkelt af os må i dag 
i personlig tro modtage, hvad 
Gud har skænket os gennem 
vor Herre Jesus Kristus.

Helligånden gør det levende 
for os, og derefter modtager vi 
det i tro. Således er det også 
rigtigt, at Helligånden blev ud-
gydt for alle på pinsedag, men 
kun de, der ved personlig tro 
modtager det, får del deri.                                 

Dette forklarer Peter også for 

mængden, der pinsedag i Jeru-
salem strømmede sammen, da 
de hørte dette ske. Til dem talte 
Peter med en sådan myndighed 
ved Helligånden, at de fi k et stik 
i hjertet og sagde: 

”Brødre, hvad skal vi gøre?” 
Peter svarede: ’Omvend jer og 
lad jer alle døbe i Jesu Kristi 
navn til jeres synders forladelse, 
så skal I få Helligånden som 
gave. For løftet gælder jer og 
jeres børn, og alle dem i det 
fjerne, som Herren vor Gud vil 
kalde på’!” ApG. 2:3-39.

Her er ikke noget at tage 
fejl af. Løftet gjaldt ikke blot 
disciplene, men også denne 
sammenløbne hob af menne-
sker. Men gælder det også for 

os, der lever i dag? Var det ikke 
kun noget, der skete i den første 
menighed? Nej! Der står videre, 
at løftet gælder alle: ”Alle dem, 
der er langt borte,” og for at vi 
ikke skal misforstå det, tilføjes 
der: ”så mange, som Herren vor 
Gud vil kalde.”

Modtagelsen af 
Helligåndens dåb

Hvordan kan vi i dag modtage 
Helligåndens dåb? På nøjagtigt 
samme grundlag, som de første 
kristne modtog Helligånden, og 
det var ved at tage imod i tro. Pe-
ter siger det så klart. Grundlaget 
er, at Jesus er herliggjort og har 
taget sæde på tronen i himlen. 
Men han siger også, at der er 
noget, vi skal gøre: 

Det er to ting: ”Omvend jer, og 
lad jer døbe”, så skal vi få to ting, 
nemlig: ”Syndernes forladelse 
og Helligåndens gave! For jer 
gælder forjættelsen ... ja, alle 
som Gud vil kalde.”

Dersom vi er blevet omvendt 
og er blevet døbt, men opdager, 
at vi kun har modtaget den ene 
gave, hvad gør vi så?

Lad os benytte et eksempel 
fra hverdagen. Du går ind i en 
guldsmedeforretning og køber 
to smykker, som bliver indpak-
ket i hver sin fl otte pakke. Du 
betaler dem begge, men da du 
går, tager du kun den ene med 
og glemmer den anden pakke. 
Hvad gør du så?

Du går naturligvis tilbage til 
forretningen og beder om at få 
den pakke, som retmæssigt er 
din. Du vil ikke begynde at tigge 
og bede om at få den, eller ran-
sage dig selv om du er værdig 

til at få den. 
På samme måde er det med 

Guds løfter til os. Ganske vist er 
der en anden, der har betalt, for 
at vi kan få del i Guds gaver til 
os. Men Jesus har betalt prisen, 
og derfor kan vi få del i gudsri-
gets gaver, og det har vi brug for, 
for vort kald er, at vi skal være 
vidner om gudsrigets herlighed.

Bøj dine knæ og 
bed om at få gaven

Hvis du længes efter en dåb 
i Helligånden, så bøj dine knæ 
og bed Gud om denne store 
gave. For den, for hvem Ånden 
åbenbarer, at Jesus døde for 
dine synder, bliver frelst. Og 
den som tror på, at Jesus har 
taget sæde på højre side af 
Guds trone, modtager en dåb i 
Helligånden.

Det er ikke i første omgang 
et spørgsmål om en oplevelse. 
Ligesom frelsen sker ved en-
kel modtagelse, uden at man 
behøver at pege på en dag, 
et tidspunkt eller en oplevelse, 
sådan er det også med en dåb 
i Helligånden. Bed du om og tro, 
at Gud er trofast imod sit eget 
ord. Du skal ikke søge en ople-
velse, men du skal søge Gud og 
fundere din tro på hans løfter.

Det kan ikke betones stærkt 
nok, at modtagelsen af en dåb 
i Helligånden sker ved enkel 
tro som modtagelsen af enhver 
anden forjættelse i Skriften. 
Det betyder naturligvis ikke, at 
vi ikke får nogen oplevelse af 
modtagelsen af Åndens dåb. 

Men der er vel ikke noget 
løfte i Skriften, hvor mennesker 
har så stærke forudfattede 

meninger som løftet om Hel-
ligåndens dåb. 

Det bevirker, at mennesker 
ofte er mere optaget af ga-
verne end at være optaget af 
selve åndsopfyldelsen, der 
skulle være det egentlige. Det 
er usundt, for da er selve mod-
tagelsen af Helligånden forkert.

Åndsdåben gives ikke, for at 
vi skal have visse oplevelser, 
men derimod for at vi skal blive 
udrustet med kraft til tjeneste. 
Naturligvis får vi også bekræf-
telse af Åndens kraft over vore 
liv, og da denne ofte falder sam-
men med selve modtagelsen 
i tro, kaldes dette for Åndens 
Dåb.

Dette er absolut ikke forkert, 
for uden oplevelse af Åndens 
kraft med de tegn som Guds ord 
giver os, kan vi ikke fastholde 
modtagelsen af en dåb i Hel-
ligånden. Der fi ndes kristne, der 
hævder, at alle kristne er døbt 
i Helligånden, og at vi blot må 
tro dette, for da er det vor del. 
Men her må vi skelne mellem 
den golde rettroenhed og den 
levende forventningsfulde tro.

Nogle vidnesbyrd fra 
kendte kristne

Her kunne det måske være 
en hjælp at bringe nogle vid-
nesbyrd af kendte kristne. En af 
dem er lederen af den svenske 
pinsevækkelse, Levi Petrus. 
Han beretter, hvordan det gen-
nem Guds ord blev klart for ham, 
at ”vi ved troen kunne få Ånden, 
som er forjættet os”. (Gal. 3:14). 

I denne forvisning klyngede 
han sig til ordet fra 1.Johs. 
5:14-15: 

”Dette er den tillid vi har til 
ham, at når vi beder om noget 
efter hans vilje, hører han os, 
og når vi ved, at han hører os, 
hvad vi end beder om, så ved 
vi også, at vi allerede har fået 
opfyldt, hvad vi bad om”.

Han var tilmed udsat for, at 
nogle spurgte ham, om han var 
døbt i Ånden, og dertil svarede 
han JA! Nogen tid derefter faldt 
Ånden på ham, og han talte i 
nye tunger.   

Et andet vidnesbyrd stammer 
fra den kendte vækkelsespræ-
dikant Torrey. Han havde en 
lignende oplevelse, efter at han 
havde været prædikant i mange 
år. Han skriver: 

”Der var en tid i mit liv, da 
jeg blev ledet til at sige, at jeg 
ikke ville træde frem på min 
prædikestol, før jeg havde fået 
en virkelig oplevelse af en dåb 
i Helligånden. Det var en kamp! 
Den tanke kom til mig: ’Tænk 

hvis du ikke bliver døbt i Hellig-
ånden inden søndag. Hvordan 
skal det gå, hvis jeg ikke går op 
på prædikestolen’?”

”Jeg holdt imidlertid fast i min 
beslutning, og jeg havde også 
en forudfattet mening om, hvad 
der ville ske, når jeg blev mødt 
af Helligånden, men det gik 
slet ikke, som jeg havde regnet 
med. En morgen, da jeg var i 
stille bøn til Gud, sagde Ånden 
til mig: ’Ånden er din. Gå nu og 
forkynd mit Ord’!”

Videre siger Torrey, at han 
ikke havde nogen særlig ople-
velse og ingen vældige følelser, 
men blot en stille forvisning om, 
at velsignelsen var hans. 

”Nogen tid efter sad jeg i mit 
arbejdsværelse. Jeg kan ikke 
huske, at jeg tænkte på dette 
emne, men pludselig blev jeg 
kastet ud af stolen og ned på 
gulvet, og der lå jeg og råbte: 
”Ære være Gud - ære være 
Gud!” Jeg kunne ikke lade være. 
En kraft, der ikke var min egen, 
havde taget mine læber og 
hele min person i besiddelse. 
Jeg havde ellers ikke et let be-
vægeligt sind, eller et hysterisk 
temperament, men jeg mistede 
kontrollen over mig selv. Jeg 
havde ikke tidligere råbt sådan, 
men nu kunne jeg slet ikke lade 
være”.

Videre skriver Torrey: 
”Jeg beretter ikke dette for 

at blæse det op til noget stort. 
Da jeg fi k denne vidunderlige 
oplevelse, som jeg slet ikke 
kan beskrive til fulde, var det  
ikke selve modtagelsen af Hel-
ligånden. Nej! Jeg blev døbt i 
Helligånden, da jeg tog imod 
i tro i den stille stund, da Gud 
sagde: ”Ånden er din! Gå nu og 
forkynd!”

Kronikken er et uddrag fra 
H.K.Neerskovs bog ”Dåben i Hel-
ligånden”. Hele bogen kan købes 
på www.hosianna.dk eller ved at 
ringe på 74 56 22 02.
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Hvordan kan vi 
modtage Helligånden?
Ethvert løfte i Guds ord har sit særlige grundlag, skriver Neerskov. 
Grundlaget for modtagelsen af den iboende hellige Ånd er Jesu død og opstandelse. 

Det kan ikke betones stærkt nok, at modtagelsen af en dåb i Helligånden sker ved enkel tro som modtagel-
sen af enhver anden forjættelse i Skriften, skriver Neerskov.

”Hver enkelt af os må 
i dag i personlig tro 
modtage, hvad Gud 
har skænket os gen-
nem vor Herre Jesus 

Kristus.”
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg er en kvinde på 31, jeg 

er single og har det egentlig 
ganske godt med den status. 

Mine jævnaldrende venner 
har efterhånden alle fået kære-
ster/ægtefæller, og de fl este af 
dem har også fået børn. 

Mange spørger, om jeg ikke 
også snart skal i gang? Men jeg 

trives helt ærligt så godt i mit 
eget selskab, og jeg har ikke 
den der trang til selv at skule 
være mor. 

Er det meget mærkeligt? Er 
der noget galt med mig?

Undrende hilsener 
”Gammeljomfruen”

Kære Gammeljomfru
Rent statistisk hører du gan-

ske vist til et mindretal, men 
derfor er der ikke nødvendigvis 
noget galt med dig. 

Man skal jo kende træet på 
dets frugter, og hvis du har det 
godt, er glad og oplever, at dit 
liv er meningsfuldt, så er det 
helt fi nt. Vi er ganske vist skabt 
som sociale væsener og har 
derfor brug for fællesskab, men 

fællesskab kan opnås på mange 
forskellige måder. Det behøver 
ikke kun at være igennem æg-
tefælle og børn. 

Hvad du evt. kan spørge dig 
selv om er: Er der et eller andet 
sted en blokering i forhold til at 
binde dig til et andet menneske, 
eller i forhold til at lukke et andet 
menneske ind i dit liv? Nogle 
gange kan det være sådanne 
årsager, der får et menneske til 

at vælge at leve 
alene, og hvor 
le t te lsen over 
ikke at risikere 
noget forveksles 
med tilfredshed. 
Sikkerheden ved 
at være alene 
forveksles med 
tilfredshed.

Skulle det dog 
ikke være dette, 
der er tilfældet 
for dig, så vil jeg 
da bare opfordre 
dig t i l  at nyde 
dit liv som glad 
single med alle 
de muligheder, 
det giver.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har overvejet at gå i 

terapi og snakke om nogle ting. 
Men er der garanti for, at det 

virker, og er der nogle meto-
der, der er bedre end andre?

E.

Kære E.
Det kommer an på, hvad du 

mener med ”at det virker”. 
Terapi er desværre ikke nogen 

magisk mirakelkur, hvor alle ens 
problemer efter nogle samtaler 
forsvinder. 

Terapi er en måde, hvorpå man 
kan få en større forståelse af sine 
problemer, hvilken andel man 
selv har i dem samt hvad man 
med fordel kan gøre anderledes. 

Om man synes, ”det virker”, 
kommer an på, hvor motiveret 
man er, hvordan kemien mel-

lem en selv og terapeuten er, 
samt hvor mange ressourcer 
(tid/penge), man er villig til at 
investere i forløbet. Terapi er dog 
altid en relationel størrelse, så 
hvis du påbegynder et forløb og 
synes, at ”der mangler noget” el-
ler ønsker en ”anden stil”, så gør 
din terapeut opmærksom på det, 
så I evt. sammen kan fl ytte fokus. 

Der er mange forskellige me-
toder indenfor psykoterapi, og 
det er individuelt, hvad der er 
virksomt og afhænger af både din 
personlighed og din problemstil-
ling. Her må du prøve dig frem, 
evt. præsentere din problemstil-
ling (ganske kort) pr. mail eller 
telefonisk for den terapeut, du 
tænker at starte op med, og så 
kan vedkommende svare dig, om 
han/hun vurderer, at det er noget, 
der falder inden for vedkommen-
des kompetenceområde.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er så heldig, at jeg har 

en skøn datter. Hun er 14 år 
og blomstrende teenager! Vi 
har altid været meget tætte, da 
hun er enebarn, og hendes far 
rejser meget, så vi har været en 
del alene igennem årene. 

Når vi shopper og er på café 
sammen, som vi begge nyder 
rigtig meget, så er vi nærmest 
veninder, og hun betror sig 
også meget til mig. For det 
meste går det godt, men nogle 
gange synes jeg, det kan være 
svært at fi nde balancegangen 

mellem at være mor/den voks-
ne samtidig med at være ”tæt” 
med hende. Jeg skal jo sætte 
grænser og kan/bør skælde ud 
engang imellem. 

Nogle gange spekulerer jeg 
over, om jeg burde trække mig 
lidt fra hende for at skabe noget 
distance, så veninde-stilen blev 
tonet ned – men det provokerer 
mig samtidig, at jeg så skal 
undvære noget, som virkelig er 
dejligt og godt??? 

Kan det dog ikke lade sig 
gøre at forene de to ting?

Venlig hilsen Moren

Kære Mor
Du stiller et centralt spørgsmål 

for rigtig mange forældre i dag: 
Kan man være bedste venner 
med sine børn – og samtidig 
varetage forælder-opgaven op-

timalt? 
Jeg vil mene, at det korte svar 

er: Nej!
En bedste ven er nemlig en, 

hvor relationen er symmetrisk. 
Den ene har ikke ret til at 

bestemme over den anden, lige-
som man betror sig gensidigt til 
hinanden. Man kan være uenige 
om ting, men man må altid re-
spektere, at den anden er i sin 
gode ret til at mene og handle 
modsat en selv.

Et forældre-barn-forhold er an-
derledes. Relationen skal være 
præget af respekt begge veje, 
men den er ikke symmetrisk. For-
ældrene skal og bør bruge deres 
mer-viden og større livserfaring 
til at træffe gode beslutninger på 
barnets vegne – også når det er 
barnet stik imod. 

Et barn bør altid høres, når der 
er uenigheder om noget, men det 
er forælderens ansvar at afgøre, 
hvad der er bedst i den givne 
situation. At lade barnet selv 
afgøre det eller lade det have lige 
andel i den beslutningsproces, er 
både at forsømme sin pligt som 
forælder samt at give et barn et 
ansvar, som er alt for tungt og 
stressende at bære. Vigtigt er det 
naturligvis, at man som forælder 
ikke er for stolt til at indrømme 
sine fejl, og det kan også være 
af afgørende vigtighed at forklare 
sine børn (på børneniveau), hvad 
det handler om, hvis der er kon-
fl ikter de voksne imellem, så bar-
net ikke overlades til skrækkelige 
og oftest usande fantasier. Men 

det må ikke være sådan, at den 
voksne bruger barnet som sin 
fortrolige – som sin bedste ven. 

Fortroligheden skal i et sundt 
forælder-barn-forhold gå én vej 
– fra barnet og til den voksne. I 
min praksis har jeg ofte samtaler 
med voksne, som kæmper en 
hård kamp for at fralægge sig et 
overansvar eller usund binding 
til en forælder, fordi de i deres 
opvækst netop blev gjort til en 
ligeværdig samtalepartner, den 
som forælderen betroede sig til 
og søgte trøst hos. Dette er et 
psykologisk misbrug af et barn.

Kan man så da slet ikke have 
det sjovt og dejligt sammen med 
sine børn? Grine og fl ippe lidt 
ud? Jo, selvfølgelig. Skal man 
altid være en distant og alvorlig 
voksen? Nej, slet ikke. 

Men det er vigtigt at være 
opmærksom på at holde en 
sund balance imellem at være 
sammen med barnet eller den 
unge i dennes verden – og så på 
at blive ligesom dem. Det første 
er godt – det sidste er skidt. 
For når vi bevidst eller ubevidst 
bliver ligesom dem, så mister 
de en forælder, og selvom det i 
situationen er sjovt, spændende 
eller cool – så er det samtidig 
også utrygt, at den voksne mor 
eller far forsvinder. 

Så når du hygger med din 
datter, så hyg dig Big Time, grin, 
shop og pjat med hende, men 
sørg for aldrig at være længere 
væk fra ”din voksne del”, end at 
du lynhurtigt – og kompetent – 
kan påtage dig den rolle og det 
medfølgende ansvar, som først 
og fremmest er din opgave. 

Det kan være, at du ind imel-
lem vil opleve, at det skaber en 
lidt ny distance til din datter, men 
så må du forstå det som den 
pris, der er at betale for at være 

hendes mor – en god mor. 
Din datter vil på den anden 

side muligvis også registrere 
det og eventuelt søge mere ud 
mod sine andre veninder, og 
selvom det naturligvis kan være 
smertefuldt for dig, der nyder 
hendes selskab.

Så er det trods alt en naturlig 
udvikling, som du en dag vil være 
lykkelig for at have været med til 
at facilitere.

Hilsen Suh

Jeg trives godt som single Virker terapi?

Kan man slet ikke have det sjovt med sine børn?

Det er vigtig at holde en sund balance imellem at være 
sammen med den unge – og på at blive ligesom dem.
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Af Tina Varde

– Mit liv har aldrig været så 
spændende og sjovt, som EF-
TER at jeg blev kristen, siger 
Lise Jørgensen, der fx har væ-
ret i harpeskole på Oliebjerget 
i Israel – og leder bøn og faste 
i Pottemagerens Hus i Holsted 
en gang om måneden.

Da Lise Jørgensen for nogle år 
siden deltog i en demonstration 
til fordel for Israel – arrangeret 
af Moses Hansen, faldt hun i 
snak med prædikanten. Hun og 
hendes mand tilbød Moses at 
overnatte hos dem i Taastrup, når 
han besøger Sjælland. 

Det blev starten på et venskab 
og åndeligt samarbejde, der blev 
styrket under en rejse til Israel i 
november 2015. 

Knuden forsvandt
Inden afrejsen havde Lise i 

månedsvis døjet med en knude 
på akillessenen på højre ben, og 
ingen behandlinger havde hjul-
pet. I Israel, hvor hun også havde 
en livsforvandlende oplevelse, 
forsvandt knuden. 

– Det skete ved Guds indgri-
ben. Jeg opdagede ikke engang, 
hvornår det skete.

Vi var en gruppe på 17 menne-
sker, der tog med Moses til Israel 
for at bede for mennesker i deres 
egne hjem og besøge et bede-
sted på Oliebjerget: Jerusalem 
House of Prayer for all Nations, 
hvor der er bøn 24 timer i døgnet 
for alle nationer. Det har der væ-
ret i 30 år. En præst har startet 
stedet, hvor 40 mennesker – altid 
to og to – konstant beder. Nogle 
gange er her tyve harper og lov-
sang til Herren. Et verdenskort 
er inddelt efter klokkeslæt og der 
bedes for Danmark og de lande, 
vi er i zone med, mellem klokken 
18 og 20, fortæller Lise. 

Mødte Gud i gråd
Besøget på Oliebjerget gjorde 

stort indtryk. Efterfølgende fik 
gruppen også lov til at besøge 
et satellitbønnested i Eilat, hvor 
otte mennesker stod for bøn 
døgnet rundt.

– Sammen med Moses var vi 
med til en seks timers bønnevagt 
med mennesker fra hele verden 
med bøn på hjerte. Her var ingen 
turister, her blev lyttet til Gud. 

– Her var også harper og 
lovsang. Bagefter pakkede de 

instrumenterne sammen. En 
enkelt harpe stod tilbage. 

”Vi må sikkert godt lige prøve 
den,” tænkte vi, og det gjorde en, 
der normalt spiller klaver. Men jeg 
følte ikke, det lød rigtigt, så jeg 
satte mig ved harpen….normalt 
fl ygter folk, når jeg spiller klaver, 
fl øjte, guitar. Ingen gider høre det. 
Da jeg sad med harpen, var der 
én, der spurgte: ”Må jeg tage et 
foto?” og tilføjede: ”Jeg tager også 
et med din mobil”.

–  Da jeg så det foto, begyndte 
jeg at stortude, mens jeg stadig 
sad med harpen på skødet. 
De andre begyndte at bede for 
mig…så tudede jeg endnu mere. 
Jeg mødte Gud i gråden. Guds 
ånd kom stærkt over mig og jeg 
vidste bare, at jeg skulle have 
noget med harpe at gøre. Tiden 
forsvandt helt, fortæller Lise.

Bønnesvar for Moses
På samme rejse bad Moses 

Hansen en hel nat i håb om, at 
nogle ville melde sig og hjælpe 
ham i Pottemagerens Hus. På 
netop det tidspunkt følte Lise, 
at Gud ville have hende til at gå 
mere ind i stedet. 

”Hvis min mand er med på det, 
så gør vi det”, besluttede hun. 

Da Lise næste morgen så Mo-
ses, sagde hun: ”Hvis min mand 
er med, så vil jeg gerne komme til 
Pottemagerens Hus en gang om 
måneden til bøn og delvis faste.”

Moses svarede: ”Du er det bøn-
nesvar, jeg har ventet på”.

– Da vi kom hjem fra Israel, 
hentede min mand mig i luft-
havnen. Han sagde ja med det 
samme, og vi var i gang inden 

jul, fortæller hun.

Harpeskole i Israel
Moses fortalte også Lise om 

harpeskolen på Oliebjerget - med 
elever fra hele verden. Han skrev 
et brev med en ansøgning om 
optagelse for hende. I november 
2016 rejste hun igen til Israel – til 
tre ugers intensiv harpe-under-
visning og en uges ferie. 

Det blev muligt økonomisk, 
fordi hun arvede fra sin mor og 
brugte pengene til at købe harpe, 
rejse og undervisning.

– Jeg føler derfor, at jeg har 
arvet et instrument, som Gud vil 
bruge gennem mig - til glæde for 
alle, der lytter. Jeg får en klump 
i halsen bare ved at tale om det. 
Det er så stærkt at blive mindet 
om, forklarer Lise.

De første dages harpeunder-
visning gik godt. Så blev hun syg: 
Hoste, ondt i halsen og i hovedet. 
Hun kunne ikke synge, men spil-
lede og fi k lov til at optage det 
hele og kunne genopfriske det 
senere.

– Vi lærte syv sange de første 
tre dage i harpeskolen og blev 
undervist i 41 sange i alt, men det 
var desværre ikke alle, jeg kunne 
nå at lære. Bagefter spillede vi til 
en sabbatfest på stedet, og fi re 
dage senere offentligt i The Old 
City of David – i en arkæologisk 
udgravning af den by, som Kong 
David byggede som sin hoved-
stad. Den ligger lige uden for den 
gamle mur omkring Jerusalem. 

Pressechefen optog det på 
video. Den nervøsitet, som jeg 
ellers ofte har, var pludselig for-
svundet. Gud tog den væk. Jeg 

skulle gøre noget, som jeg faktisk 
ikke kunne, men jeg gjorde det 
alligevel, og det lykkedes. Og det 
hele var ok.

Guds hjerteslag
– Harpen er Guds instrument, 

Guds hjerteslag. The sound-
board,  resonansbunden, som 
man har ved sit bryst, kommer 
i svingninger, og der er en hel-
bredelse i både at spille og lytte 
til harpemusik, siger Lise. Hun 
arbejder for kommunen som 
ledsager for handicappede – og 
har et lille hjemmeservicefi rma, 
der tilbyder personlig pleje ….nu 
af og til med harpemusik oveni 
uden beregning.

Rask i Nepal
– Jeg har tidligere været med 

en gruppe kristne i Nepal. Den-
gang var jeg hjemmegående og 
havde ikke råd til rejsen, men 
følte, at jeg skulle med. Derfor gik 
jeg på Arbejdsformidlingen, hvor 
man mente, det ville blive meget 
svært for mig at få job, men på vej 
ud så jeg et opslag fra postvæse-
net. Jeg søgte jobbet og startede 
næste morgen, fortæller Lise.

På det tidspunkt havde hun 
også en knude på størrelse med 
en valnød på akillessenen på 
vestre ben, lige over hælen. Som 
postbud løb hun op og ned ad 
trapper. Det gjorde ondt. En dag 
bad hun Gud om at tage smerten, 
og den forsvandt resten af dagen. 
Men næste dag gjorde det ondt 
igen. Hun fortsatte som postbud 

trods smerten, for hun ville tjene 
til rejsen til Nepal.

Så var hun til kirkemøde med 
lovsang og fi k lyst til at danse, 
selv om det gjorde ondt. Hun 
blev bare ved, men tænkte: ”Gud, 
hvad har du gang i?”

Jeg havde meget ondt og var 
klar over, at jeg ikke kunne trave 
i bjergene i Nepal i dagevis med 
den fod. Alligevel tog jeg afsted 
og var ovenikøbet så heldig at få 
en billig fl ybillet.

På en vandring i bjergene 
ankom vi til en lillebitte kirke. 
Hende, der skulle tale, blev syg. 
Derfor blev jeg bedt om at gøre 
det i stedet. Jeg gik udenfor og 
bad: ”Gud, hvad vil du have, jeg 
skal sige?”. Mens jeg sagde det, 
gled min hånd ned på foden, hvor 
bulen plejede at være – dagen 
før i Katmandus gader var den 
der og gjorde ondt… men nu var 
den væk! Jeg begyndte at ælte 
området, men den var helt væk. 
Dét blev mit vidnesbyrd den aften. 

Derude i bjergene, hvor der 
er langt til lægen, er det godt at 
fortælle, at der fi ndes en Gud, der 
helbreder, siger hun.

Lise havde stærke følelser, da 
hun opdagede helbredelsen:

’”Waou, Gud har helbredt 
mig”…og ”hvor ville jeg godt have 
opdaget, da du gjorde det Gud.” 

For jeg havde slet ikke bemær-
ket det, fordi jeg havde så store 
problemer med min vejrtrækning, 
mens vi travede så højt oppe – i 
3000 meters højde. Min glæde 
var vild, da jeg opdagede det.  

Og knuden kom aldrig tilbage, 
tilføjer hun.

Bror blev mormon
– Min vej mod tro begyndte i 

80’erne, hvor jeg oplevede min 
brors dybe kærlighed – efter at 
han blev mormon. Min far var godt 
sur over det. I mit barndomshjem 
blev tro betragtet som noget, man 
lærte om i folkeskolen. Kirken 
kom vi kun i til barnedåb, kon-
fi rmation, bryllup og begravelse.

Jeg kunne aldrig blive mormon, 
men min mand og jeg begyndte 
at komme i den lokale folkekirke. 
Der blev taget godt imod os, men 
den dybe kærlighed, jeg oplevede 
hos min bror, fi k jeg ikke her.

Helligånden stiftede jeg ikke 
bekendtskab med, før min ven-
inde sagde: ”Jeg kommer i City 
Kirken - kom med mig,” og i 
90’erne begyndte vi at komme 
der. Den overgivelse til Gud, som 
jeg har i dag, kom langsomt. Efter 
masser af undervisning, lovsang 
og ved at lære frie bønner, hvor 
man beder fra sit hjerte til sin ”far i 
himlen”, fortæller Lise Jørgensen.

Sang mod migræne
Lise Jørgensen har lidt af mi-

græne fra hun var syv år. En dag 
ankom hun til et kirkemøde med 
voldsom migræne og kvalme - og 
var lige ved at gå hjem igen. 

– Men lovsangen var så stærk, 
at migrænen forsvandt. Lovsan-
gen helbredte mig, siger Lise, 
der har oplevet fl ere helbredelser.

I Harpeskole 
på Oliebjerget
Lise Jørgensen elsker livet som kristen, der bl.a. har budt på store 
oplevelser og helbredelser i Israel og Nepal.

Lise står nu for at lede lovsangen i Pottemagerens Hus, som er 
oprettet af Moses Hansen.



10 . UDLAND Udfordringen søndag den 4. juni 2017

Af Bodil Lanting

29 blev dræbt og 25 såret, da 
bevæbnede mænd angreb tre 
køretøjer med kristne koptere 
i Minya-provinsen i Egypten 
fredag den 26. maj.

Blandt de dræbte var der man-
ge børn, oplyser det egyptiske 
sundhedsministerium. De kristne 
var på vej til klostret Saint Samuel 
syd for Kairo.

Døde som martyrer
Alle de dræbte var yngre krist-

ne med en gennemsnitsalder på 
25, skriver Morning Star News. 

Mens bussen kørte på en øde 
vej mellem Minya og ørkenklo-
stret, blev den stoppet af 10 
bevæbnede mænd. De beordrede 
passagererne ud og spurgte dem 
en for en om deres religion. Da 
alle passagererne havde sagt, at 
de var kristne, fi k de tilbuddet om 
at afsværge deres tro og bekende 
islam i stedet. Men det nægtede 
de alle, både børn og voksne. 

Herefter blev de dræbt med 
koldt blod med skud i hovedet 
eller halsen, fortæller præsten 
Father Rashed til Breitbart News. 

Father Rashed har efterføl-
gende været sjælesørger for de 

pårørende.
Passagererne i de andre kø-

retøjer prøvede at fl ygte, men de 
blev også beskudt. De dræbte og 
sårede lå tilbage i ørkenen, og 
spredt imellem dem lå islamiske 
hefter om vigtigheden af at faste 
under ramadanen og om at den, 
der faster, vil få tilgivelse.

Ramadanen, som startede 
natten til den 27. maj, er ofte  
højsæson for angreb mod kristne 
i Mellemøsten. 

IS har indirekte påtaget sig 
skylden for angrebet. 

Muslimer fordømmer
En række muslimske ledere 

har fordømt angrebet. Stor-imam 
ved den muslimske læreanstalt 
al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, op-
fordrer egypterne til stå sammen 
mod denne ”brutale terrorisme”.

Egyptens hær har angrebet 
en træningslejr for militante isla-
mister i byen Derna i nabolandet 
Libyen som gengældelse for ter-
rorangrebet. 

- Egypten vil ikke tøve med at 
angribe terrorlejre hvor som helst, 
både i og uden for landet, sagde 
præsident Abdel Fattah al-Sisi  

samme dag på egyptisk tv.

Koptere nedkæmpes
Angrebet er det tredje større 

angreb mod egyptiske kristne 
i de sidste 6 måneder. Under 
bombninger af koptiske kirker i 
december 2016 og senest pal-
mesøndag i år har Islamisk Stat 
dræbt 75 og såret adskillige fl ere.

De militante islamister har 
truet med at udslette kopterne i 
Egypten. Islamisterne beskylder 
de kristne for at støtte militærets 
magtovertagelse i 2013, hvor den 
islamistiske præsident Mohamed 
Mursi blev fjernet.

I 2015 blev 21 kristne egyptere, 
der arbejdede i Libyen, dræbt af 
Islamisk Stat.

- Kopterne er aldrig før blevet 
angrebet så systematisk som 
nu. Egypten er et ekstremt farligt 
sted for kopterne - på måder som 
vi aldrig har set før, siger Steven 
A. Cook fra Council on Foreign 
Relations i Washington.

Den koptiske kirke i Egypten 
menes at være grundlagt af 
apostlen Markus. De fl este kristne 
egyptere er koptere, men de 
udgør kun omkring 10 procent 
af landets godt 90 millioner ind-
byggere.

 

29 koptiske unge dræbt 
på pilgrimstur i Egypten

Billy Grahams krisehold hjælper 
i Manchester efter terrorangreb
Et team af feltpræster fra Billy Graham Evangelistic Associa-
tion Rapid Response Team blev sendt til Manchester efter det 
terrorangreb, som dræbte 22 koncertgæster sidste mandag.

En selvmordsbomber udløste sin bombe i forbindelse med en 
Ariana Grande koncert i Manchester Arena. Foruden de dræbte er 
der 59 sårede, og Storbritannien har været i højeste alarmberedskab 
for at forebygge nye terrorangreb.

Mens folk sørger og lægger blomster ved gerningsstedet, har 
teamet fra USA haft travlt med at støtte og hjælpe.

- Reaktionerne er forskellige fra person til person. Vi er her først 
og fremmest for at tilbyde nærvær, siger Nigel Fawcett-Jones, som 
leder indsatsen i samarbejde med fl ere lokale kirker.

- Vi sørger altid for at samarbejde med lokale kirkeledere. Det er 
deres sted, og de kender det bedst. Men vi har en ekspertise, som 
de måske ikke har, forklarer Nigel Fawcett-Jones. Han opfordrer alle 
til at bede for befolkningen i Manchester, især for de familier, som 
har mistet deres børn under angrebet.

Bodil

Islamister skød ofrene, efter at de én for én havde nægtet at afsværge deres kristne tro.

- Egypten er blevet et ekstremt 
farligt sted for kopterne, siger 
Mellemøsteksperten Steven A. 
Cook fra USA. 

Nigel Fawcett-Jones er en af de præster, som tilbyder samtale 
og forbøn for folk i Manchester efter terrorangrebet.

Cooks nye bog ’False Dawn’ 
handler om protester, demo-
krati og vold i Mellemøsten.

’Nordkorea forfølger kristne lige 
så grusomt, som Nero gjorde det’
Menneskeretsforkæmpere fra International Christian Concern 
har under en høring i kongressen bedt USA gribe ind over for 
den systematiske forfølgelse af kristne i Nordkorea.

- Vore kolleger i Sydkorea har fuldt dokumenterede sager om 
religiøs forfølgelse, sagde Greg Scarlatoui fra The Committee for 
Human Rights in North Korea.

Organisationer som Database Center for North Korean Human 
Rights og The Korean Institution for National Unifi cation har inter-
viewed tusinder af fl ygtninge, som har vidnet om ekstremt alvorlig 
religiøs forfølgelse. Ligesom andre kommunistledere forkaster Kim 
Il-Sung og regimet religion som ”folkets opium”, forklarer  Scarlatoiu.

De seneste 15 år har Nordkorea stået øverst på Åbne Døres 
liste over de lande, hvor kristne forfølges mest. Deltagelse i kristne 
møder eller bare det at have en bibel kan straffes med fængsel, 
tortur eller henrettelse.

- Kim-dynastiet har taget forfølgelse af kristne til et niveau, der 
både kan sammenlignes med Neros Rom, det armenske folkemord 
og folkemordet på yazidierne i dag, sagde Greg Scarlatoiu.

Bodil

Af Samuel Nymann Eriksen

Der er forholdsvis stabilt i det 
kurdiskkontrollerede område 
i det nordlige Syrien. Men der 
kommer stadig mange fl ygtnin-
ge til området, og mange sulter. 

På grund af Tyrkiets blokade 
mod kurderne er der kun ganske 
få madvarer, og der er ikke nok 
mad på markedet. Priserne er 
høje, og især familierne har svært 
ved at klare sig.

Lamia er eneforsørger
Blandt de udsatte er den kurdi-

ske kvinde Lamia. Hun kom med 
sine fi re små børn til en pastor, 
som Dansk Europamission støt-
ter, og bad om hjælp, fordi hun 
ikke længere kunne brødføde sin 
familie. Lamias mand pådrog sig 
en alvorlig skade i krigen, er nu 
lam og kan ikke længere forsørge 
sin familie.

Der er i øjeblikket ikke noget 
socialt sikkerhedsnet i Syrien 
og ingen hjælp til nødstedte, så 
Lamia arbejdede selv hårdt for at 
forsørge hele familien. Sammen 
med sine små børn lavede hun 
cementblokke, som de solgte 
på gaden, og børnene kom ikke 

i skole.
Men nu er økonomien blevet 

endnu dårligere, så hun kom fuld-
stændig udbrændt og frustreret 
og bad om hjælp.

Nødhjælp fra kirken
Pastoren fortæller: “Lige nu er 

der mange, der når deres grænse. 
Betingelserne er for hårde. Der 
er ikke mange mænd, for krigen 
har taget dem. De er enten døde, 
skadede eller stadig aktive ved 
frontlinjerne“. 

Kvinder som Lamia er nødt til 

at udføre størstedelen af arbejdet 
med madlavning samt opdragelse 
og forsørgelse af børnene.

Lamia kom grædende, på 
grænsen af sin fysiske formåen, 
og fi k nødhjælp af kirken. Hun 
kommer nu hver uge i kirken 
med sine børn. For nylig sagde 
hun: ”Da jeg kom til kirken, var 
jeg muslim, og de hjalp mig uden 
tøven. Før var der ingen, der hjalp 
mig. Kirken er nu min familie”.

Et løft til udsatte
På grund af den delvise våben-

hvile og lidt forbedrede situation i 
i dele af Syrien kan Dansk Euro-
pamission hjælpe udsatte syrere 
i gang med indkomstskabende 
projekter, så de kan blive selv-
forsørgende.

Det kan eksempelvis være 
inden for syning, landbrug, få-
reavl, en cykeltaxiforretning, 
genopladning af mobilbatterier, 
oste-, marmelade og slikpro-
duktion, mejeriproduktion eller 
frisørarbejde.

Det koster kun omkring 334 
kr. at sikre, at en udsat syrer får 
hjælp til selv at tjene penge – så 
de kan blive i Syrien og genop-
bygge deres tilværelse og deres 
land. Det syriske folk er gået så 
grueligt meget igennem, men 
foråret titter også her frem, og de 
øjner en afslutning på seks års 
opslidende borgerkrig.

Al hjælpen gives af lokale 
kristne. Med deres godgørende 
handlinger mod alle mennesker, 
kristne såvel som mennesker 
med anden baggrund, peger 
de på en praktisk måde hen på 
Jesus, hans kærlighed og det liv, 
der er i Ham.

Syrere har brug for hjælp til selvhjælp

De lokale kristnes hjælpearbejde bringer håb i det krigshærgede 
land. Foto: Dansk Europamission.

Nogle dele af Syrien har våbenhvile. Andre steder kæmper Assadstyret mod islamistgrupper.

YouTube fjerner ny abort-video
En video optaget med skjult kamera, som 
viser Planned Parenthood funktionærer 
diskutere abort og salg af fosterdele, blev 
fjernet fra YouTube samme dag, som den 
blev delt.

Videoen er en af de mange, som bygger 
på optagelser af David Daleiden og andre 
abortmodstanderne fra Center for Medical 
Progress. I videoen ses funktionærerne på en 
konference med National Abortion Federation 
(NAF), hvor de diskuterer abort på en meget hensynsløs måde og 
samtidig refererer til det ulovlige salg af fosterdele.

En kvinde i videoen indrømmer faktisk, at provokeret abort er vold. 
Men hun går alligevel ind for abort: ”Når vi nu faktisk ser på fosteret 
på samme måde og vi faktisk begge er enige om, at der er tale om 
vold ...lad os så bare give dem al den vold! Det er et menneske, det 
er drab, lad os bare indrømme alt det,” siger Dr. Lisa Harris i videoen.

Der kom hurtigt meget stærke online reaktioner, efter at videoen 
blev offentliggjort, oplyser The Christian Post.

YouTube fjernede straks videoen med henvisning til, at den var 
i modstrid med deres regler. Men adskillige prolife-medier nåede 
alligevel at dele videoen på deres egne sider, før den blev fjernet.

David Daleiden og kollegaen Sandra Merritt er anklaget for 15 
typer lovbrud i Californien. De er tidligere blevet frikendt i delstaten 
Texas. Nu risikerer Daleiden nye anklager i forbindelse med den 
seneste video.

 Bodil

David Daleiden



Af Richard Oestermann
Den 88-årige danske jøde og 
journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv. 
   - Denne bog, skrevet af 
Richard Oestermann, 
kan jeg varmt an-
befale. Den bør 
læses af mange 
af Udfordringens 
abonnenter.

H.K. Neerskov
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Kristne i Europa 
skal lære at sige stop!
Af Iben Thranholm

Den syriske-orto-
dokse nonne Ha-
tune Dogan er en 
stærk forkæmper for ikke blot 
forfulgte kristne, men alle men-
nesker i nød.

I sin nødhjælpsorganisation, 
Hatune Foundation, møder Ha-
tune Dogan ofrene for Islamisk 
Stats forbrydelser, især de kristne 
og yazidi-piger, som er blevet 
kidnappet og voldtaget. 

Synet af denne blodige bru-
talitet har gjort, at hun ikke er 
bange for at tale den politiske 
korrekthed imod. 

Hun mener, at europæerne 
stikker sig selv blår i øjnene, når 
de ikke vil erkende, at Koranen 
indeholder over to hundrede 
opfordringer til vold og drab på 
anderledes troende. Og det kan 
komme til at koste dem dyrt, 
advarer hun.

Gør modstand nu!
“Hvis ikke vi gør modstand nu, 

så bliver vores frihed erstattet af 
forfølgelse, nedslagtning, vold-
tægt og kidnapning. 

I Mellemøsten, hvor kristen-
troen har været stærkere end i 
Europa, er der kun to procent 
kristne tilbage. Det skyldes, at 
vi i kristendommen ikke har lov 
til at slå ihjel. Jesus sagde: Elsk 
din næste. Derfor svinder vi ind i 
Mellemøsten.” 

Hatune Dogan understreger, at 
hun ikke opfatter kristendommen 
som svagere end islam, men hun 
peger på, at det er et problem, 
at Koranen tillader at dræbe - i 
Guds navn: 

“Derfor siger jeg til europæ-
erne, at de ikke skal gøre som 
os i Mellemøsten, men skal 
sige stop! Der er kun omkring 5 
procent muslimer i Europa, men 
se, hvad de allerede gør. Blodige 
terrorangreb i Frankrig, kvinder, 

der voldtages i stor stil i Sverige 
og Tyskland. 

Hvorfor begår de terror? Fordi 
deres tro fortæller dem, at de skal 
gøre det.”

Ikke alle voldsmænd
Hatune Dogan ser dog langt 

fra alle muslimer som potentielle 
voldsmænd. Det er særligt sunni 
islam, som Islamisk Stat tilhører, 
hun ser som farlig, fordi de følger 
Koranen bogstaveligt:  

“Sura 45, 4 siger: ‘Hvis I møder 
vantro, halshug dem og kast dem 
bort’. Det er ikke bare fortid, men 
nutid og fremtid. Alle er vantro 
undtagen sunnimuslimer”, siger 
Hatune Dogan.

Alligevel mener hun ikke, at 
Europa skal lukke grænserne 
for fl ygtninge, men være langt 
mere på vagt overfor, hvem de 
lukker ind. 80 procent er efter 
Hatune Dogans vurdering ikke 
reelle fl ygtninge, men mennesker 
der udnytter situationen og som 
ønsker at præge Europa med et 
islamisk regelsæt. 

Antikrists ånd
Men hvordan skal kristne for-

holde sig til problemerne, hvis 
de gerne vil være barmhjertige 
og ikke opfattes som fremmed-
fjendske?

Det har Hatune Dogan et klart 
svar på: 

“Der er to poler i verden: Gud 
og djævelen. I denne sammen-
hæng har vi ikke at gøre med, 
hvad der ligger indenfor det 
normalt menneskelige, men med 
djævelskab. 

I Bibelen i Første Johannes-
brev, som blev skrevet 800 år før 
Koranen blev til, står der: “Hvem 
er en løgner, om ikke den, der 
benægter, at Jesus er Kristus.  
Antikrist er den, der fornægter 
Faderen og Sønnen”. 

I Koranen står der 25 gange, at 
den, som tror på Treenigheden, 
og som tror Jesus er Guds søn, 

skal dræbes. Kristne bør forstå, at 
vi har med Antikrist at gøre. 

Jeg elsker og tjener mennesker 
med forskellige religioner og fat-
tige, og jeg vil aldrig afvise en 
muslim, der kommer til mig, men 
dem, der slagter, dræber, vold-
tager og kidnapper, er jeg imod. 

Hvis jeg ikke siger stop, gør jeg 
mig til ven med dem, som handler 
på  djævelens vegne”.

Pligt til at sige sandheden
Hatune Dogan mener, at de 

kristne skal vise vejen ud af det 
mørke, som islamismen spreder: 

“Vi kender ikke længere vær-
dien af den kristne kærlighed i 

Europa. Vi har tabt den, ellers 
ville denne katastrofe ikke være 
kommet over os. Jesus beder os 
om at gå ud i verden for at sprede 
tro og kærlighed.  

Nogle vil måske indvende, at 
Hatune Dogan er ukærlig i sit syn 
på islam. Til den kritik svarer hun: 

“Jeg er ligeglad med politisk 
korrekthed. Jeg taler om reali-
teterne. Jeg har pligt til at sige 
sandheden og pligt til at redde liv, 
hvis jeg kan. Det er min mission. 
Hvis jeg skal redde liv, bliver jeg 
nødt til at sige sandheden om det, 
som ødelægger og slår livet ihjel,” 
slutter Hatune Dogan.

Den syriske-ortodokse nonne Hatune Dogan besøgte for nylig Danmark. Ved en demonstration 
for frihed var hendes budskab til politiske og kirkelige ledere i Europa kort og klart: Sig stop! 

- Jeg taler om realiteterne. Jeg har pligt til at sige sandheden og 
pligt til at redde liv, hvis jeg kan, siger Hatune Dogan.

Kristen egypter fi k arabisk pris 
Mama Maggie er en af fem prisvindere og den eneste kristne 
modtager af næsten 2, 3 millioner kroner fra herskeren af Dubai.

Prisen ”Arab Hope Maker” blev uddelt af sheik Mohammed Bin 
Rashed den 19. maj. Sheiken er statsminister og vicepræsident i 
Forenede Arabiske Emirater samt hersker af Dubai.

– Vi takker Gud for denne anerkendelse. Dette er det første 
initiativ for at værdsætte positive handlinger på bredt niveau i den 
arabiske verden, lyder det fra Mama Maggies stab i Kairo ifølge 
Stefanusalliansen, som er Mama Maggies partner.

Mama Maggie har i 27 år hjulpet mennesker i Kairos slumkvar-
terer. Hun var en af de 65.000 nominerede kandidater til prisen.
Sheik M. Bin Rashed lancerede ”Arab Hope Maker” i februar for at 
anerkende ”enkeltpersoner og institutioner i tjeneste for samfundet 
og i humanitært arbejde” i hele den arabiske verden.

Den norske præst Eyvind Skeie, som har skrevet en bog om 
Mama Maggie og har fulgt hendes arbejde gennem 15 år, glæder 
sig meget over anerkendelsen.

– Muslimske ledere får øjnene op for den indsats, Mama Mag-
gie gør i det egyptiske samfund, siger Skeie til Stefanusalliansen.

Mama Maggie har tidligere været foreslået som kandidat til No-
bels fredspris. Hun har blandt andet åbnet to store skoler for både 
kristne og muslimske elever. Skolerne er offentligt godkendte, selv 
om de har en kristen profi l.

Skeie fortæller, at Mama Maggie tidligere har fået en pris af Ro-
tary i Egypten, selv om organisationen har mange muslimske ledere. 

– De ser den positive rolle, Mama Maggie spiller i den arabiske 
verden. Hun står fast i sin kristne traditionen, men optræder respekt-
fuldt i samfundet. Det bliver værdsat, siger Eivind Skeie.

 KPK/Bodil

Mama Maggie (t.h) fi k en pris af sheik Mohammed Bin Ras-
hed for sit arbejde i Kairos slum. Foto: Stefanusalliansen.

Oslo: Blå Kors åbner hus for børn 
Kronprinseparret kastede glans over festen, da Blå Kors offi cielt 
åbnede ’Barnas Stasjon’ i Oslo. 

– Gennem Barnas Stasjon skal vi give et tilbud til familier, som er i 
sårbare livssituationer. Ofte er det i sammenhæng med alkoholmisbrug, 
psykisk sygdom og fattigdom, siger Hanne Pedersen, som er leder 
ved Blå Kors Barnas Stasjon i Oslo.

Blå Kors har allerede en Barnas Stasjon i Fredrikstad, Trondheim, 
Kristiansand, Hamar og Lier i Drammen.  

– Familierne her går til samtaler, i grupper eller benytter sig af de 
mødepladser, vi har. Det handler om at dele et måltid omkring et bord, 
kunne have en gave med til en børnefødselsdag, tage på ferie, have en 
god samtalepartner, lære folk at kende og bygge netværk, så børnene 
har nogen at lege med, siger Hanne Pedersen.

Alle tilbuddene er gratis for brugerne og kræver ingen diagnose 
eller henvisning.

KPK
Det norske kronprinsepar stod for den offi cielle åbning af Barnas 
Stasjon i Oslo. Foto: Markus Plementas, KPK

Norge anbefaler nydøbt afghansk 
asylansøger at blive muslim igen
Udlændingenævnet betvivler en 27-årig asylanssøgers konver-
tering og mener, at han trygt kan vende tilbage til Afghanistan, 
hvis bare han bliver muslim igen. Manden blev døbt i januar i år.

Det skriver avisen Norge idag. 
Udlændingenævnet (UNE) mente, at manden ifølge islamisk 

sharia-lov har muligheden for at frasige sig konverteringen og vende 
tilbage til islam. Gør han det, vil han ikke blive forfulgt. Derfor kan 
han trygt sendes tilbage til Afghanistan, argumenterede UNE. Mens 
manden selv sat fængslet på Trandum, har hans hustru og to små 
børn boet i kirkeasyl et andet sted i Norge. 

Den 12. maj var sagen for retten, og familien har foreløbig fået 
medhold, oplyser familien pastor Frank Håvik, fra menigheden Nytt 
Liv Sunnhordland. Retten erklærede, at der ikke var reel grund til 
at betvivle ægtheden af afghanerens konvertering. UNE har fået 
forbud mod at hjemsende familien - i første omgang indtil Tingretten 
har afsagt dom om gyldigheden af beslutningerne. 

Bodil
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Af undervisningsforsker Tobias 
Künkler og teolog Tobias Faix

Kristne forældre vil opdrage 
deres børn til tro. Det viser 
et stort anlagt familiestudie 
blandt 1752 mødre og fædre 
med forskellig kristen bag-
grund. 

På spørgsmålet om, hvordan 
de prioriterede seks opstillede 
mål i deres opdragelse, valgte 
et klart fl ertal ”at tage imod den 
kristne tro” som nummer et. Langt 
derefter, på anden- og tredjeplad-
sen, kom målene ”at være lykkelig 
og have et godt liv” og ”at kunne 
udfolde sine egne interesser og 
tilbøjeligheder” og til sidst, som de 
tre sidste mål, ”at være ansvars-
bevidst og pligtopfyldende”, ”at 
engagere sig socialt” og ”at klare 
sig godt i skolen”.

”Mit største ønske for min søn 
er, at han vælger en livsvej, der 
passer til ham – arbejdsmæssigt, 
følelsesmæssigt og fysisk. Og 
at den er rodfæstet i Gud,” siger 
Nadja, som er mor til en søn. 
For kristne forældre er der ikke 
noget, der er så vigtigt i deres 
opdragelse som netop dette mål: 

at deres børn får et personligt 
forhold til Jesus. Den største frygt 

synes for mange kristne forældre 
at være, at deres børn ikke beslut-

ter sig for at tro.

Kærlighed og frygt
Her viser dilemmaet sig tyde-

ligt ved en såkaldt indførende 
kristen opdragelse, altså en 
opdragelse, som i modsætning 
til en henvisende og resultatåben 
opdragelse kræver en bestemt 
grundorientering. Og derfor svin-
ger opdragelsen hele tiden frem 
og tilbage mellem frihed og frygt. 

På den ene side er opdragel-
sen til tro varm og følelsesladet, 
og den vil gerne formidle et posi-
tivt gudsbillede, som er gennem-
syret af hjertevarme billeder som 
”en kærlig far”, ”en god hyrde” og 
”en hjælpsom ven”. Det mærker 
man også tydeligt hos Paul, far 
til to børn. Hans motto lyder: 
Elsk, elsk, elsk. Han vil gerne, at 
hans børn lærer, at ”Jesus er det 
bedste, som kan ske dem, og at 
det lønner sig at elske i livet.” Li-
gesom Paul vil det store fl ertal af 
forældrene gerne, at deres børn 
følger deres trosoverbevisning, 
nemlig at kun den kristne tro fører 
til frelse.

Forældre har ofte den opfat-
telse, at de elsker deres børn 
betingelsesløst. ”Jeg er elsket af 
Gud, ligegyldigt hvor tåbeligt jeg 
opfører mig. Det vil jeg gerne give 
videre til mine børn: Min og vores 
kærlighed til jer er urokkelig,” si-
ger for eksempel Sabine, mor til 
tre børn. Og dog er menneskers 
kærlighed aldrig betingelsesløs. 
Det ses tydeligst, når forældrenes 
kærlighed bevidst eller ubevidst 
knytter sig til at tage imod troen. 
Netop i spørgsmål om tro vil for-
ældrene deres barn det bedste. 
Alligevel kan deres optræden 
frembyde et forventningspres, 
som er problematisk og utilsigtet.

Tillid og relation
Men hvordan kan forældre 

formidle deres tro uden at udøve 
pres? Her er det vigtigt at forstå, 
at tro ikke er en ting, men en 
relation. Det er således heller 
ikke en kostbar genstand, som 
uden besvær kan overdrages fra 
generation til generation. Tro er 
forbundet med tillid til en person 
og med en beslutning om at ville 
nærme sig denne person samt 
på et tidspunkt stole fuldstændigt 
på vedkommende og knytte sig 
uforbeholdent til ham eller hende. 

Men tillid kan ikke påtvinges, for 
en forudsætning for et tillidsfor-
hold er frihed. Når forældrene 
præger deres børn på en sund 
måde ved selv at leve deres tro 
ud i praksis, kan de føre dem til 
Jesus.

Som vores undersøgelse har 
vist, er det far og mor, som har 
den største indfl ydelse på deres 
børn, når det gælder opdragelse 
til tro. For fl ertallet af forældre er 
den fælles bibellæsning, bønnen 
og de alderssvarende aftenri-
tualer af stor betydning samt 
det at synge kristne sange og 
snakke om bestemte tekster fra 
Bibelen. ”Det er vigtigt for os, at 
vi velsigner børnene, før de går ud 
af huset om morgenen,” forklarer 
Paul. ”Vi forældre velsigner bør-
nene, og børnene velsigner os. 
Så tænder vi et lys, læser et vers 
fra Bibelen og beder sammen.” 
Robert, far til to børn, fortæller: 

”Det, børnene godt kan lide, er, 
at vi snakker sammen om afte-
nen og beder en bøn til slut. Her 
nævner vi også, hvis en har følt 
sig bønhørt.”

Jo ældre og mere selvstæn-
dige børnene bliver, desto større 
bliver indfl ydelsen fra den menig-
hed, familien tilhører. Andreas, 
som er far til to piger i teenage-
alderen, fortæller: ”Der var en 
periode, hvor børnene ikke følte 
sig godt tilpas i den menighed, vi 
kom i dengang, og ikke ville med 
til gudstjeneste. Derfor fandt vi i 
fællesskab en ny menighed, som 
vi alle kan lide at komme i.” 

Især for de lidt større børn er 
det vigtigt, at de får et forbillede 
for en myndig tro. Hermed menes 
der en tro, der ikke frygtsomt luk-
ker sig om sig selv, men som er 
modig, nysgerrig og ærlig. Dette 
betyder samtidig, at man skal 
formidle, at troen ikke er uden 
alternativer, men er en beslutning, 
forældrene bevidst har truffet på 
grundlag af bestemte erfaringer. 
Det drejer sig overordnet om at 
give slip og stole på, at Gud vil 
drage børnene til sig – på sin 
måde og til sin tid.

Hemmelighed og gave
At lære andre religioner at 

kende er ikke blot nødvendigt og 
vigtigt for at opdrage børnene til 
en respektfuld og tolerant om-
gang med anderledes troende, 
men også for at hjælpe dem til at 
træffe myndige beslutninger. Op-
dragelse sker ikke i et ideologisk 
neutralt rum, men ledsages af for-
ældrenes stærke prægning. Det 
hjælper frem for alt yngre børn 
til at udvikle deres egen identitet. 
Når børnene bliver ældre, er det 
vigtigt at snakke med dem om 
andre verdensanskuelser og 
religioner, som børnene bliver 
konfronteret med i skole og fritid. 
I den forbindelse skal forældrene 
ikke være bange for, at børnene 
derved mister interessen for tro. 
Tværtimod: Når barnet herefter 
mere bevidst bestemmer sig for at 
tro på Kristus og afviser andre re-
ligioner, bygger det på de bedste 
forudsætninger for en myndig tro.

Om de vil tro på Jesus Kristus, 
er op til barnet selv at bestemme, 
og det sker på forskellig vis i løbet 
af deres trosudvikling. Eller sagt 
på en anden måde: Unge kan og 
skal altid i løbet af deres udvikling 
fi nde deres eget præg. De kan gå 
imod det kendte, acceptere det 
eller modifi cere det. I sidste ende 
er og bliver troen en hemmelighed 
og en gave, som et menneske 
ikke selv kan skabe, men som 
han må åbne sig for.

Artiklen er et uddrag af bogen  
”Zwischen Furcht und Freiheit”, 
af undervisningsforsker Tobias 
Künkler og teolog Tobias Faix. 
Bragt med tilladelse af kvindema-
gasinet Lydia.

”Mine børn skal have min tro!”
Kristne forældre ønsker, at deres børn tager imod den kristne tro – men måske burde de give dem større frihed?

Kristne forældre ønsker mere end noget andet, at deres børn tager imod den kristne tro. Men hvordan skaber man de bedste forudsætninger for det?

Det vigtigt, at de får et 
forbillede for en tro, 

der er modig, nysger-
rig og ærlig. 
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Indvielsen af ny katedral 
vidner om en åndelig 
fornyelse i Rusland

Af journalist og teolog
Iben Thranholm

På Kristi Himmelfartsdag, 
hvor Jesus lover sine di-
sciple, at han altid vil være 
med dem, blev en ny katedral 
indviet i centrum af Moskva. 

Den er rejst på grunden i det 
gamle Srentensky kloster på 
Lubyanka gaden, hvor også det 
gamle KGB hovedkvarter ligger 
blot få meter væk. 

Kirkeindvielsen illustrerer Jesu 
ord, for kirken er indviet til alle 
de hundrede tusinder kristne 
martyrer, som Sovjetstyret slog 
ihjel, men hvis tro de ikke kunne 
slå ihjel. 

Kirken er bygget som et le-
vende monument over Kristi og 
martyrernes triumf over ondska-
bens kræfter og død. Fordi Gud 
var med dem, blev de åndeligt 
stærke nok til at gå igennem 
Sovjetstyrets rædsler. 

Samtidigt vender troen tilbage 
til Rusland i disse år, og det blev 
indvielsen af denne katedral et 
bevis på.

Bestseller om tro 
førte til kirkebyggeri

Midlerne til at bygge den nye 
katedral for har klostrets nuvæ-
rende overhoved, den berømte 
biskop Tikhon (Shevkunov), do-
neret. 

De stammer fra salget af hans 
bestseller “Everyday Saints and 
Other Stories” (Hverdagshelge-
ner og andre historier), som han 
udgav i 2012. Den handler om 
hans vej fra sovjetisk ateistisk 
fi lminstruktør til kristen og siden 
munk. Bogen portrætterer de 
hellige mænd og munke, som 
formede ham som novice i Pskov 
klostret. Historierne former sig 
som åndelig vejledning. Bogen 
er en kæmpesucces i Rusland 
efter ateismens fald og har solgt 
10 millioner eksemplarer.  

Det er selvfølgelig heller en 
tilfældighed, at kirken står færdig 
og netop er blevet indviet i år, 
2017, for det er netop 100-året for 
den russiske februar- og oktober-

revolution, hvor de revolutionære 
begyndte at smadre kirkerne.

Kirken som himlen på jord
Den nye katedral, der kan 

rumme op mod 2000 kirkegæn-
gere, er unik både i sin arkitektur 
og - ikke mindst - åndelige betyd-
ning for Moskva og hele Rusland. 

Når man træder ind i katedra-
len, er det første indtryk lys, mas-
ser af lys. På hvælvingerne under 
kirkens 5 løgkupler er afbilledet 
flere gamle russiske helgener 
som den hellige Sergius og den 
hellige Dmitry Donskoy sammen 
med de nye martyrer. Med lys i 
øjnene står de foran Gud i himlen 
og beder uophørligt for deres 
fædreland, folket, myndighederne 
og hæren. 

Vægmalerierne er malet med 
en særlig teknik, så de fremstår 
tredimensionelle. På væggene 
fi nder man også centrale bibelske 
scener som fødslen i Bethelem 
og korsfæstelsen, hvor russiske 
helgener også står ved korsets 
fod. Kunstneren er en ung kvin-
delig maler, der har haft op imod 
50 hjælpere under arbejdet med 
de stærke strålende farver som 
rød, gul, grønt og masser af guld. 

Motiverne er malet på en na-
turbaggrund, så det giver rummet 
en friskhed og naturlighed midt 
blandt alt guldet. 

Lyssætning som på fi lm
Biskop Tikhons fortid som 

fi lminstruktør har også sat sine 
tydelige spor i lyssætningen af 
kirken. 

En strålende hvidklædt Kristus 
på turkis baggrund og omkranset 
af guldstjerner dækker korets 
hvælving. En særlig installation 
gør, at der kan blændes op og for 
lyset på Kristus i forhold til den 
liturgiske fejring, så Herren kan 
stråle som under forvandlingen 
på Tabor bjerg. Langs de store 
søjler, der bærer kirkekonstruk-
tionen, er der fæstnet lyskæder 
med gul-grønne pærer, der giver 
kirkenrummet et blødt, gyldent 
himmelsk skær. Lysprojektører 
er påsat den store lysekrone midt 
i rummet, så man her også kan 
ændre på lyseffekterne. Det ligner 
næsten et tv-studie.

Fire timers indvielse
Stretensky-klostret er kendt 

for at uddanne professionelle 
sangere gennem deres kirkekor, 
og det høres på denne festsag. 

Et stort mandskor af kraftige 

dybe stemmer indleder indvielsen 
med for fuld kraft til at lovsynge 
Gud. 

Det er patriark Kirill, der foreta-
ger selve indvielsen inden den ef-
terfølgende liturgi. Under liturgien 
omdannes kirken til et overjordisk 
sted. Ikke kun på grund af den bil-
ledelige skønhed, men på grund 
af de troendes tilbedelse af Gud. 

I den ortodokse kirke sidder 
man ikke ned under gudstjene-
sten, men står ret op og ned. 
Man bruger kroppen til utallige 
gange at slå korsets tegn og bøje 
sig ned mod jorden i en såkaldt 

prostration. Gulvet foran ikonosta-
sen er stuvende fuld af folk, der 
udtrykker en stærk tro. 

Det er ikke gamle mumlende 
babushkaer, men unge menne-
sker. Det kræver god fysik at være 
ortodoks kristen. I de 4 timer, som 
indvielsen varer, står folk ret op 
og ned, tæt pakket. Ingen pauser, 
men en lang hengivelse til Gud.

Putins forsoning 
med kirken

Selvom Rusland er et multikul-
turelt samfund med en grundlov, 
der adskiller kirke og stat, så 

er det at være ortodoks kristen 
uløseligt forbundet med nationen 
Rusland. Russerne kan ikke 
defi nere deres nationale identi-
tet uden ortodoksien. Derfor er 
præsident Putin også inviteret til 
at tale ved kirkeindvielsen. 

Putin har over årene som 
præsident udviklet et meget nært 
forhold til kirken - og ifølge fl ere 
kirkelige kilder også et personligt 
-  hvor han har udtrykt ønske 
om et tæt samarbejde, anmodet 
russerne om at søge tilbage til 
troen og givet store summer til 
genopbygning af de kirker, som 
Sovjetstyret ødelagde. 

Putins tale
Putins fremtræden er afdæm-

pet og ydmyg. 
I sin tale understreger han, 

at det er umuligt at forestille sig 
Rusland uden den russiske orto-
dokse kirkes åndelige erfaring, 
og at kirkeindvielsen derfor er 
vigtig for hele samfundet. Den nye 
kirke for de kristne martyrer, som 
blev dræbt under kommunismen, 
er et tegn på forsoning, siger 
præsidenten. 

Han nævner statens forbrydel-
ser mod kirken og understregede 
vigtigheden af, at sårene blev 
helet, og at kirken i dag frem-

mer værdier som godhed og 
gensidig respekt og er med til at 
skabe fred. 

Profetier om Ruslands 
åndelige vækkelse

Til trods for kommunisternes 
forfølgelse af kristne og ødelæg-
gelse af kirker i de 75 år, de var 
ved magten, så oplever Rusland i 
dag en markant vækkelse af den 
kristne tro. 

Alene i Moskva planlægger 
man at bygge 2000 nye kirker 
over de næste ti år. Det er nok det 
20 århundredes største mirakel, 
at troen nu genopstår i Rusland. 

Der eksisterer fl ere profetier 
om denne troens opblomstring 
forud for kommunismens fald, 
bl.a. hos den kendte profetskik-
kelse Vassula Ryden. 

Allerede i januar 1988, altså 
tre år før Sovjetunionens kollaps, 
siger Jesus til hende i et budskab: 

“Jeg vil genopvække Rusland 
som jeg genopvakte Lazarus” 
og peger på, at Rusland vil blive 
symbolet på Guds herlighed, 
barmhjertig og kærlighed. Det 
er gennem det lys, som kommer 
til at skinne ud af Rusland, at 
hjerterne i vor tid vil komme til 
at se og forstå Guds herlighed, 
siger Jesus i de samme profetier.  

Den nye katedral i Moskva er indviet til minde om de hundredtusinder af kristne, 
som det kommunistiske styre i Sovjetunionen slog ihjel fra 1917 og fremefter.
Præsident Putin var med til indvielsen og indrømmede statens overgreb.

Putins fremtræden er afdæmpet og ydmyg. 

På væggene fi nder man centrale bibelske scener som fødslen i Betle-
hem og korsfæstelsen, hvor russiske helgener også står ved korsets 
fod. Kunstneren er en ung kvindelig maler.

I sin tale erkendte præsident Putin det kommunistiske styres overgreb 
på kirken og opfordrede til at arbejde for godhed og gensidig respekt.

Selvom Rusland er et multikulturelt samfund med en grundlov, der 
adskiller kirke og stat, så kan russerne ikke defi nere deres nationale 
identitet uden den ortodokse kirke. 

Indvielsen varede 4 timer, – hvor man stod op.
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GLÆDELIG 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  
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Ny verdens-
historie fra 
Kristeligt 
Dagblad
Kristeligt Dagblads forlag har udgivet Peter 
Frankopans ”nye” verdenshistorie, der forsøger 
at se verdens udvikling gennem handelsvejene, 
og med mere fokus på Østen end før.

Af Henri Nissen

Jeg kastede mig straks over 
denne tykke bog. Dels lover 
den, at det er en ny verdenshi-
storie, der beskrives, dels har 
den fokus på Østen.

Gennem min egen interesse 
for jagten på Noahs Ark er jeg 
selv blevet fascineret af den 
verdenshistorie, der foregik i Mel-
lemøsten og det fjernere østen før 
den kristne tidsalder. 

I den traditionelle historieskriv-
ning har der - naturligvis - været 
en tendens til at se verden ud 
fra et europæisk synspunkt. Det 
gælder i øvrigt indenfor mange vi-
denskaber, at man er begrænset 
af vestlig tankegang. Fx troede 
man tidligere, at de indoeuropæi-
ske sprog var opstået nede ved 
Rhinen og derfra havde udviklet  
sig så langt væk som til Indien, 
hvor man tidligere talte sanskrit. 

Nyere forskning har vist, at de 
indoeuropæiske sprog udsprin-
ger fra det armenske højland. 
Dvs. Ararat-området, nøjagtig 
som Bibelen fortæller.

Urtid uden bibel
Peter Francopan tager i sin 

omskrivning af verdenshistorien 
udgangspunkt i Asien og begyn-
der i Mesopotamien - landet mel-
lem fl oderne Eurphrat og Tigris. 
Det er også her, Bibelen siger, 
at det hele begyndte - i hvert fald 
efter Syndfl oden. Men ligesom 
de fleste historikere inddrager 
Frankopan stort set ikke Bibelen, 
selv om den er den allerstørste 
kilde, vi har til urtiden. Bibelen er 
tabu i det efterkristne samfund, 
og det er en skandale. 

I stedet nævnes Hammurabi, 
en konge af Babylon, som for-
mentlig var den første, der skabte 
et retssystem med ”Hammurabis 
lov” for ca. 4.000 år siden. 

Herefter beskrives de babylon-
ske riger, der opstod, det persiske 
rige, Alexander den Stores rige, 
egypternes, osv.

Men desuden hører vi om en 
række østerlandske riger, som vi 
knapt nok har hørt om før. 

Og forfatteren fremhæver, at 
de ”vilde” herskere også om-
gav sig med kunst og den tids 
videnskab og måske var mere 
civiliserede end os. 

Han forsøger undervejs at 
korrigere det negative syn, vi i 
Europa har haft på fx Djengis 
Khan, hunnerne og muslimerne.

Europa lå i udkanten
Før 1500-tallet lå Europa fak-

tisk i periferien af den kendte ver-
den. Silkevejene var fra omkring 
1. århundrede f.Kr. til 1500-tallet 
verdens centralnervesystem. 
Dette netværk af handelsruter 
bandt den østlige og den vestlige 
civilisation sammen fra Mon-
goliet til Middelhavet, forklarer 
Frankopan.

Verdens største religioner 
opstod i Mellemøsten og Asien, 
ligesom sprog, ideer - og syg-
domme - bredte sig langs hoved- 
og bivejene.

Frankopans arbejdsteori er, 
at verdenshistorien i høj grad 
formes af handelsmulighederne. 
Det var begæret efter nye varer 
og mere jord, der drev klaner og 
karavaner fremad. Undervejs 
opstod alliancer og imperier - og 
brød sammen igen.

Handelsvejene
Udtrykket Silkevejene stammer 

fra den handel, der foregik langs 
ruter fra Europa til Kina. Europa 
var knap nok inde i billedet, for 
der var ikke megen civilisation 
i vores del af verden. De store 
civilisationer var i Mellemøsten 
og det fjerne østen. Og ruten 
stoppede ved Lilleasiens kyster. 

Handelsruterne fi k deres navn 
efter den kostbare silke, som de 
handlende byttede sig til i Kina og 
transporterede til Mellemøsten og 
senere Europa. 

Man handlede også med skind, 
guld, sølv, ædelsten, krydderier, 
salt - og slaver. 

Slaverne
Forfatteren henviser i sin vel-

oplagte bog til masser af kilder, 
der bekræfter hans beskrivelse. 

Og modsat bliver det afsløret, 
hvordan fx Venedig, den store 
handelsnation, handlede med 
slaver. Nogle var indfanget af 
vores forfædre, de nordiske rus-
vikinger, som drog hærgende ned 
gennem det, der efterhånden blev 
til Rusland. De solgte slaverne 
til bl.a. grækerne. Ordet slave 
kommer af, at de uskyldige men-
nesker især blev indfanget blandt 
de slaviske folk. 

Denne grusomme trafi k med 
mennesker udnyttede også de 
venetianske handelsfolk, som 
jo egentlig var blevet ”kristne”. 
Men de var berygtede for deres 
mangel på moral. De solgte ikke 
blot hedninger, men også kristne, 
hvilket paven protesterede imod. 

Troens betydning
At den kristne tro skabte nye 

holdninger og værdier - som fx 
var imod slaveri - får ikke mange 
anerkendende ord med på vejen. 

Vi fastholdes trods de nye 
oplysninger i det politisk-korrekte 
negative syn på paven og korsrid-
derne, som de kulturradikale har 
skabt. For ikke at tale om spanier-
ne, der jo desværre opførte sig 
ukristeligt i Sydamerika overfor 
den lokale befolkning - selv om 
de påberåbte sig Gud. 

De var nok ikke så forskel-
lige fra andre verdensriger. Men 
i spaniernes tilfælde var der 
kristne missionærer og præster 
med, som protesterede og bragte 
deres egne soldaters ugernin-
ger frem i lyset. Faktisk måtte 
spanierne ændre adfærd ved 
nye erobringer efter kritikken af 
de første. 

Men også denne nye historie-
skriver ignorerer altså kristen-
dommens enorme betydning i 
verdenshistorien. Og dette bliver 
naturligvis mere påfaldende, når 
det nu er Kristeligt Dagblad, der 
står som udgiver.  

Når religionerne omtales, er 
det som regel mht. interesse-
modsætninger og magt-politik. 
Ikke den betydning, som kri-
stendommen havde for, at men-
neskene og herskerne ændrede 
hjerte-indstilling.

Det byzantiske kristne rige og 
korsriddernes forsøg på at befri 
Jerusalem beskrives. Og senere 
modsætningerne mellem katolik-
kerne i Sydeuropa og protestan-
terne i Nordeuropa. Men her er 
det ikke en ny historie, vi læser, 
men den gamle selvkritiske vest-
lige historieskrivning. Man er 
meget opmærksom på, hvad 
den ”kristne verden” har gjort 
forkert, mens fx muslimernes 
”dygtighed” fremhæves. Deres 
evne til at indgå handelsaftaler og 
besnakke både jøder og kristne, 
så de stykke for stykke kunne 
erobre de kristne riger. 

Hvor Øst og Vest mødes
Verdenshistorien føres op til i 

dag, hvor bl.a. ”Silkevejen” til olien 
beskrives, og hvor Irak-krigen 
også er med.

Frankopans pointe er, at Ve-
sten ikke forstår Østens måde 
at tænke på, men ser ”det vilde 
Østen” gennem vestlige briller. 

Peter Frankopan er født 1971 
og en af Englands førende yngre 
historikere. Han er leder af Center 
for byzantinske studier ved Ox-
ford University samt skribent ved 
NewYork Times og The Guardian. 

Han er tydeligvis et barn af 
den afkristnede tidsalder, hvor 
religion er reduceret til et fortidigt 
kuriosum, og hvor det meste nu 
handler om penge og magt. 

Men historien er meget spæn-
dende fortalt og suverænt oversat 
til dansk fra engelsk. Og den giver 
et godt overblik med mange nye 
informationer og kilder – og stof 
til eftertanke.

Peter Frankopan: Silkevejene. 
En ny verdenshistorie. 750 
sider. Illustreret. Kristeligt 
Dagblads Forlag. 350 kr. 

Anette Broberg Knudsens nye roman ”I skyggen af pesten” 
er skrevet på baggrund af et gammelt sagn fra Randbøl og 
Vorbasse. Den handler om drengen Laurs, der har mistet hele 
sin familie og nu er helt alene. 

Da Laurs’ lillebror dør, er han den sidste, der er tilbage i lands-
byen. Alle andre er enten fl ygtet for den sorte død eller ligger 
begravet på kirkegården. Det sætter de store spørgsmål i gang: 
Hvordan skal han klare sig helt alene i en verden, der for altid er 
forandret efter sygdommen? Og hvorfor har Gud ladet hele hans 
familie dø og knust alle hans fremtidsdrømme?

- Min farbror boede i Vor-
basse, og jeg husker, hvordan 
han fortalte om pestens hær-
gen i Randbøl og Vorbasse i 
1300-tallet. Sagnet siger, at 
der kun var to overlevende 
– en mand i Randbøl og en 
kvinde i Vorbasse. Sådan 
en oplevelse ligger så langt 
fra noget, som vi i dag kan 
forestille os, og den historie 
satte tankerne og fantasien i 
gang hos mig, fortæller Anette 
Broberg.

Historiske romaner er ikke 
ukendte for Randers-forfat-
teren. I 2016 vandt hun Spar 
Nords Karin Michaëlis Pris for 
sin roman »Uden for bypor-
ten«, om en radikaliseret ung jøde, der levede på Jesu tid. Hendes 
nye roman er primært skrevet til større børn.

- Jeg synes, det er spændende at skrive for børn. Børn tumler 
ofte med store spørgsmål, som de har brug for at tale med voksne 
om. Måske særligt når de hører om, hvordan krig og ødelæggelse 
får mennesker til at fl ygte. I bogen prøver jeg at sætte ord på nogle 
af de spørgsmål, børnene kan være fyldt af, så de forhåbentlig får 
frimodighed til at tale med andre om dem, fortæller Anette Broberg 
Knudsen. Bogen er dog ikke kun død og forladthed. Gennem bogen 
møder man en vilje og en tro på, at fremtiden kan blive bedre, 
forsikrer forlaget.

- Om fortællingen fra Randbøl og Vorbasse er sand, kan vi nok 
ikke helt vide, men vi ved i hvert fald, at pesten ramte hårdt i hele 
Danmark, ja, hele Europa. Jeg synes også, den fortæller om en 
vigtig del af vores historie, som vi sjældent hører om, men stadig 
kan lære meget af i dag, slutter Anette Broberg Knudsen.

’I skyggen af pesten’ udgives af Lohse og udkommer den 9. juni. 
Lisbeth

Ny roman giver 
nyt liv til et 
gammelt jysk sagn

Anette Broberg Knudsen er 
født i 1957 og bor i Randers. 
Hun er freelanceoversætter og 
forfatter og har fl ere historiske 
romaner bag sig.
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Uge 26-27
Fjellerup, Sommerstævne 30. juni-2. juli (Ordet og Israel)
Valby, Bibelcamping 30 juni-7. juli (IM)
Lystruphave, Bibelcamping 1.-13. juli (IM)
Kolding, SommerCamp 1.-6. juli (Apostolsk Kirke)
Mørkholt, Familiecamping 1.-8. juli (IM)
Sundeved Centeret, Bibelcamping 1.-8. juli (IM)
Sletten, Fælles sommerlejr 2.- 7. juli (FDF)
Stouby, Højskolecamping, 2.-7.j juli (KFUM/KFUK)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vil starte bede-
gruppe for Gentofte

Bøn Bog om at leve det 
nye liv - sendes 

med avisen til bog-
klub-medlemmer

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

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

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

forbedere@udfordringen.dk

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

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

tilgive deres synder 
og genoprette 

deres land.

2. Krøn.7,14

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

– Hvis du kun fejrer Jesu op-
standelse en enkelt dag om 
året, går du glip af noget meget 
stort.

Jesu opstandelse fra de døde 
er ikke kun bevis på hans gud-
dommelighed – ej heller bare 
en begivenhed, som kristne skal 
fejre en gang om året. I opstan-
delsen ligger en fantastisk kraft, 
som vi kan få del i her og nu.

Sådan hedder det i introduk-
tionen til Eugene Petersons bog 
”Lev i opstandelsen”, som gerne 
vil formidle denne kraft.

Eugene Peterson inviterer os 
med på en rejse tilbage tiI Jesu 
opstandelse.

– Du viI blive trukket ind i 
historien og opleve den indefra 
med de første vidners øjne. Lige-
som disse vidner blev forvandlet 
gennem opstandelseskraften, vil 
du opdage denne kraft virke i dit 
eget liv. Opstandelsen bliver mere 
end noget, du ”bare” tror på - den 
bliver en virkelighed, du lever i fra 
dag til dag, så hver eneste dag 
bliver en ”opstandelsesdag”, lover 

forlaget Scandinavia.

Forfatter til The Message
Eugene H. Peterson har været 

en kendt pastor i USA i mere end 
35 år og teologisk professor i 20 
år. Han har skrevet en lang række 
bøger, hvoraf den mest kendte er 
den frie og spændende bibelover-
sættelse The Message.

Han har desuden skrevet bl.a. 
A Long Obedience in the Same 
Directìon, Leap Over a Wall og 
The Contemplative Pastor. 

Han er nu professor emeritus 
i ”spirituel teologi” ved Regent 
College i Vancouver, Canada, og 
bor i Montana, USA.

Til nogle læsere
Bogen ”Lev i opstandelsen” 

sendes sammen med avisen til 
medlemmer af Udfordringens 
bogklub. Samt til udvalgte trofaste 
læsere, som har holdt Udfordrin-
gen i mange år.

For at blive medlem af bog-
klubben og modtage kommende 
bøger, skal man tilmelde sig på 
hjemmesiden www.udfordringen.

dk/bogklub. 
Man skal indbetale en gave 

til Udfordringen på kun 50 kr. pr. 
bog eller 200 kr. for et år med 
fi re bøger - vel at mærke inklusiv 
forsendelse sammen med avisen.

Man kan ikke vælge bestemte 
bøger og heller ikke få dem byttet, 

med mindre man møder op på 
redaktionen. 

I starten vil det være lidt ældre 
bøger, der udsendes som gaver 
til læserne. Senere regner vi med 
at udsende nye bøger til den 
ekstremt lave pris. 

Henri.

I bogen ”Lev i opstandelsen” forsøger forfatteren til ”The Mes-
sage” at vise, hvordan påsken kan blive til mere end blot hel-
ligdage - hvordan vi dagligt kan få del i kraften.

Der har ikke 
været en 
gruppe, som 
bad specielt for 
Gentofte kom-
mune. Men nu 
inviterer Henrik 
Bendsen andre 
til at være med 
i en ny gruppe.
Henrik kan 
kontaktes 
på tlf. 23 86 
15 23 eller 
bendsenx5@
hotmail.com
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Lovsang, undervisning, fælle-
skab, slush ice og én af Djurs-
lands bedste badestrande lige 
i nærheden. Det er kernepunk-
terne for årets sommerstævne 
i Ungdom Med Opgave (UMO), 
som holdes fra 23. til 29. juli i 
Fjellerup på Norddjursland.

Det vigtigste kernepunkt er 
selvfølgelig Gud og hans betyd-
ning i vores liv.

”Vi ønsker gennem undervis-
ningen og fælleskabet at sætte 
fokus på Gud og give plads til, at 
den enkelte kan vokse i livet med 
Gud og fi nde retning for livet, fa-
milien, kald og tjeneste”, står der 
i oplægget til familielejren.

UMO er en tværkirkelig be-
vægelse, der henvender sig til 
mennesker fra både folkekirken 
og frikirkerne.

Der forventes 450 deltagere 
på årets familielejr, der holdes 
på Djurslands Efterskole. Og der 
bliver noget for enhver.

Det daglige program er tilret-
telagt med undervisning og lov-
sang både om formiddagen og 
om aftenen, og med fællesskab 
i mindre grupper. Disse grup-
pesamlinger er højt værdsatte i 
UMO-sammenhæng, hvor man 
får tid og lejlighed til at dele liv 

og tanker med hinanden og bede 
for den enkelte. Eftermiddagene 
er fri til strandliv og anden hygge.

Erfaren taler
Årets taler er Trevor Galpin, 

som er ambassadør for Father-
heart Ministeries og del af tjene-
stens internationale lederteam. 
Trevor og hans kone, Linda, har 
været del af teamet siden 2008.

Ægteparret har været i kristen 
tjeneste i hele deres voksne liv. 
De har tjent i forskellige kirker i 
England, USA, Italien og New 
Zealand. De har desuden plantet 

menigheder i England.
Trevor og Linda Galpins pas-

sion er at undervise om den pro-
fetiske åbenbaring af Faderens 
kærlighed, der bringer os til live 
som sønner og døtre. Ægteparret 
tilbagelægger hvert år tusinder af 
kilometer rundt i verden i deres 
arbejde for Fatherheart Ministe-
ries. Trevor er desuden forfatter 
til fl ere bøger.

Han blev ordineret baptist-
præst i 1976 efter en eksamen i 
både teologi og kirkehistorie fra 
Spurgeon´s College i London. 
Linda er uddannet sygeplejerske 

og har arbejdet som sådan i 40 år. 
Ægteparret har tre voksne børn, 
der alle er gift, og syv børnebørn 
i New Zealand, Australien og 
England.

Fatherheart Ministeries blev 
skabt i Pasadena i Californien i 
1997 og har spredt sig til Asien, 
Afrika, Australien, New Zealand 
og Europa. Der er også stigende 
missionsarbejde i USA, Canada 
og i Sydamerika.

17+ for unge
I forbindelse med familielejren 

er der et særligt tilbud for de 
17-30-årige (kaldet 17+). De 
mødes for sig selv til råhygge, 
egne talere og lovsang og skal 
stå for 17+ Caféen, som er lej-
rens samlingssted og betjener 
alle med bl.a. kaffespecialiteter 
og slush ice.

Djursland Efterskole ligger blot 
2 kilometer fra Fjellerup Strand, 
som er én af Djurslands bedste 
og mest børnevenlige bade-
strande. For slikmundene ligger 
hér en berømt isbutik, som er 
generøs med isen, når man køber 
isvafl er. Der er også idrætshal, 
der må benyttes, når der ikke er 
møder, og udendørs legeplads, 
beachvolleybane og boldbaner.

Steen

Alle familier kan have gavn 
af et serviceeftersyn en gang 
imellem. Det er idéen bag det 
årlige sommerstævne hos ”Fa-
milier På Vej” – en tværkristen 
bevægelse med særligt fokus 
på familiens vé og vel.

Eller som der står i oplægget 
til sommerstævnet i uge 30:

”Familielejren er ikke kun for 
dig, som oplever problemer i 
relationerne. På samme måde 
som bilen skal jævnligt til ser-
vice for at undgå, at problemer-
ne opstår, så er det også godt 
at tage tid til at se sit parforhold 
efter i sømmene”.

Efter nogle år på Balle Musik- 
og Idrætsefterskole fl yttes fami-
lielejren i år til Børkop Højskole 
mellem Vejle og Fredericia.

Årets tema er inspireret af 
dét, vi bager: ”Er der noget bag 
pynten? – Ingredienser i den 
gode relation”.

Som det hedder i oplægget: 
”Kan vi skelne mellem pynt 
og substans i vores liv? Er det 
så vigtigt for os at holde på 
facaden, at vi ikke lader nogen 
komme så tæt på, at de kan 
smage det, der er indeni? Er vi 
så bange for, at snittet er skævt, 

bunden er faldet sammen, eller 
cremen er grynet, at vi hellere 
holder andre på afstand?”.

Familielejren er bl.a. for dig, 
der…

• Vil give dit familieliv et 
boost.

• Synes der er noget i forhol-
det, der knirker.

• Gerne vil lære mere om 
kommunikation i parfor-
holdet.

• Synes det er svært at for-
ene Bibelen med et mo-
derne familieliv.

• Eller bare gerne vil skabe 
relationer til andre familier.

”Vi tror på, at Gud kan og vil 
forvandle liv, relationer, ægte-
skaber og familier, og det har 
vi set gang på gang. Så uanset 
hvad du kommer med, så vær 
åben for Guds forvandling”, 
hedder det i oplægget.

Underviserne
Familielejren byder på fl ere 

kompetente undervisere:

Fra Birmingham i England 
kommer Chris og Brian Clarke, 
som bl.a. er kendt som undervi-
sere på UMO´s lejre i Danmark. 

Ægteparrets undervisning tager 
stærkt udgangspunkt i deres 
eget liv og i deres arbejde med 
mennesker. Chris og Brian mød-
tes, da hun var 12 og han 14, og 
de har holdt sammen gennem 
tykt og tyndt og har bl.a. over-
vundet en krise i ægteskabet for 

nogle år siden. Brian arbejdede i 
16 år som advokat, men de se-
neste mange år har ægteparret 
viet deres liv til familiearbejde, 
bl.a. i Bulgarien, og på at holde 
seminarer. Parret er bl.a. enga-
geret i undervisningskonceptet 
”Freedom in Christ”. De to bri-

ter er et meget inspirerende 
bekendtskab, ikke mindst fordi 
de krydrer undervisningen med 
deres lune, engelske humor.

Helge Børven er psykolog og 
holder på familielejren en række 
lektioner om livsstyring, hvor 
han giver konkrete redskaber 
til at ændre livsstil, bryde vaner 
osv. Han har bl.a. 23 års erfaring 
i arbejdet med stofmisbrugere, 

og han er en inspirerende taler, 
der i få og klare sætninger kan 
få mennesker til at åbne øjnene 
og se nye muligheder. På stæv-
net står han også til rådighed 
som rådgiver. Foruden at være 
autoriseret psykolog er Helge 
Børven også aktiv i efteruddan-
nelse af andre psykologer.

Tabita og Jean Jørgensen er 
også kendte ansigter. De har 
erfaring i arbejdet med udsatte 
familier i fl ere sammenhænge, 
og begge brænder for at se 
Gud gribe ind i både unges og 
voksnes liv. Ægteparret leder 
familielejrens ungdomslejr, som 
har fået den nye titel FPV Thrive. 
De unge samles i missionshuset 
Arken, som ligger ved siden af 
højskolen i Børkop. Tidligere 
har man annonceret, at Loïs 
Marsh også ville deltage som 
ungdomsleder, men han har 
måttet melde afbud.

Familielejrens musikalske 
islæt er lagt i hænderne på 
Henrik Tjagvad. Han leder en 
lovssangsgruppe, der er sam-
mensat af deltagere på lejren.

Steen

Familier På Vejs lejr fl ytter til Børkop
”Familier På Vej” holder for første gang sin årlige sommerlejr på Børkop Højskole i uge 30. 

UMO-familielejr i Fjellerup
450 kristne på tværs af kirkeskel samles i dagene 23. til 29. juli til årets store sommerstævne.

Chris og Brian Clarke underviser på Familier På Vejs sommer-
stævne. De inspirerende britere var undervisere på familielejren 
i 2013. De har også fl ere gange undervist i Danmark i UMO. 

Helge Børven er psykolog. 
Foruden sine undervisnings-
lektioner på lejren står han 
også til rådighed for delta-
gerne som rådgiver.

Trevor og Linda Galpins fra Fatherheart Ministries er med på UMO’s 
familielejr i Fjellerup, hvor Trevor vil undervise. Parrets passion er at 
undervise om den profetiske åbenbaring af Faderens kærlighed, der 
bringer os til live som sønner og døtre. 

Til september kan UMO fejre 30 år på Sjellebro.

UMO fejrer 30 år på Sjellebro
I 1987 overtog Ungdom Med Opgave den tidligere kro ’Sjel-
lebro’ mellem Randers og Mørke. 30-års jubilæet fejres lørdag 
den 23. september 2017.

 Den tværkirkelige missionsorga-
nisation Ungdom Med Opgave har 
siden 1987 arbejdet ud fra den tidli-
gere landevejskro ’Sjellebro’ mellem 
Randers og Mørke. UMO startede den 
første Dicsipeltræningsskole (DTS) 
på centeret Sjellebro ved Randers 
i efteråret 1987. Siden har centret 
holdt adskillige skoler, kurser og lejre 
og sendt teams ud med nødhjælp og 
evangelisation. Den gamle landevejs-
kro har været igennem en omfattende 
renovereing og fremstår i dag som et 
moderne kursuscenter.

- Det bliver en fest, hvor vi skal fejre 
alt, hvad Gud har gjort gennem de 30 år på Sjellebro, men også en 
tid, hvor vi i tro vil fejre det, Han kommer til at gøre i fremtiden ud 
fra Sjellebro og UMO i Danmark. Så sæt et kryds i kalenderen den 
23. september, lyder opfordringen fra landsleder Ulrik Corneliussen.

Fejringen om lørdagen starter kl. 14 og slutter kl. 22. Men allerede 
fredag aften er der åben caféaften med fælleskab og lovsang. Man 
kan læse mere og tilmelde sig på ywam.dk 

Lisbeth

UMO Danmark ledes i 
dag af Ulrik og Nubia 
Corneliussen.
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Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et 
dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesi-
den udfordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens Udfor-
dring” ca. midt på hjemmesiden. 

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

Ferie

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 9. juni kl. 19.30. 
Taler:  Jens Lilleøre, Vinderup

Alle er velkomne!

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

Nick Hansen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

7. juni kl. 11.30 - 13.00: Nick Hansen 

14. juni kl. 11.30 - 13.00: Asbjørn Kristiansen

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

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

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

NB! Der er ikke møde i Københavns Kulturcenter med 
Hans Berntsen i juli måned.

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Asbjørn Kristiansen Hans Berntsen

Erhverv

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

SUELL Team

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

Bogsalg

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

annoncer@udfordringen.dk

Pilgrimsrejse  l Medjugorje
Tidspunkt d. 28 sept. – 5. okt. 2017

Fly: København  l Split
Pris: Kr. 5900 for fl y, halvpension i dobbeltværelse m.v.

Præst: P. Benny Blumensaat
Rejseleder: Maria Truelsen

Info: 24602308 el. e-mail: mariatruelsen@mail.tele.dk

 

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.

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

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

Søndag d. 11/6 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA:  Opbyg dig selv 
 på din tro

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/sverige 
eller ring på 7592 2022

Lina Sandell og Hellige Birgitta
En rejse til Sverige med enestående oplevelser. 
Besøg salmedigteren Lina Sandells fødehjem og vær 
med til Lina Sandell dagen – rejsens højdepunkt. 
Bliv også kendt med ’Den hellige Birgitta’, som stif-
tede Birgittinerordenen. Nyd det smukke landskab 
og de hyggelige byer i roligt tempo.

Dato: 27.7 - 31.7
Rejseledere: Ingrid og 
Ole Bjergely Christensen, 
 Odder

Hyggelig 5-dages tur

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. 13: Familietræf og rundvisning for Damgaard Hansen-familien
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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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 21:

Poul Haaning Andersen
Januarvænget 114
6000 Kolding

Kodeord: Pinsesolen

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 
15. 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

Erhverv

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

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

DFS søger 
konsulent til 
Østsjælland

Se stillingsopslaget på job.soendagsskoler.dk
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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.

Leder til Varde - GENOPSLAG 
-

-

SOLDATERHJEMSLEDER

www.citykirken.dk
 

Ahornvej 3
2630 Taastrup

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

 
det kunne være en præst

og en ungdomsleder
 

Vil du være med?
Kontakt Marlene

2061 6980

( )

Afskedsrecep  on 
for Jens Vindum

Administra  onschef Jens Vindum har e  er 
næsten syv år ved Sømandsmissionen valgt at gå på e  erløn.

I den forbindelse vil vi gerne invitere familie, venner,  dligere ansa  e og 
samarbejdspartnere  l afskedsrecep  on:

FREDAG D. 30. JUNI 2017 KL. 14.00-17.00 
HAVNEPLADSEN 1, 7100 VEJLE

Der vil blive mulighed for at sige et par ord  l Jens. 
Sømandsmissionen byder på et let traktement og håber, 

at mange vil komme forbi og være med  l at sige pænt farvel.
Med venlig hilsen

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

DR K 
Pinsedag 4/6
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 
officielle fejring af 500-året for 
Reformationen med deltagelse af 
HM Dronningen og statsminister 
Lars Løkke Rasmussen. 
Inden gudstjenesten, 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 Danmark. I guds-
tjenesten medvirker Vor Frue 
Cantori dirigeret af Juliane Ilgner, 
Haderslev Domkirkes Pigekor diri-
geret af Thomas Berg-Juul og på 
orgel Henrik Skærbæk Jespersen. 
Sendes også mandag kl. 8.00 og 
lørdag kl. 8.30.

2. Pinsedag 5/6
20:55 Jerusalem
Amerikansk dokumentar fra 2013. 
For tre verdensrelioner og dermed 
næsten halvdelen af verdens 
befolkning er Jerusalem et helligt 
sted. Gennem de sidste 5.000 år 
er byen blevet erobret, ødelagt og 
genopbygget påny mange gange. 
Bjergtagende fi lm bringer os tæt 
på de helligste steder og udforsker 
i stor målestok skæringspunktet 
mellem videnskab, historie og 
religion på dette gamle, gåde-
fulde sted. Sendes også torsdag kl. 
18.15 og søndag kl. 23.00.

Lørdag 10/6
19:45 Før Søndagen
Trinitatis søndag fortæller Johan-
nes Møllehave om salmen ”Hel-
ligånden trindt på jord”, og om 
skabelse og fald og om at blive 
født på ny. Cæciliakoret synger i 
Vor Frue Kirke i Århus, dirigeret af 
Michael Deltchev.
Søndag 11/6
14:00 Gudstjeneste fra Norge
Naturen og glæden præger denne 
pinsegudstjeneste fra Inderøy i det 
inderste af Trondheimfjorden midt 
i Norge. Sognepræst Ottar Strand 
stiller spørgsmål om glæden i livet 
til borgmester og andre personer 
fra området. Børnekor og voksen-
kor i nationaldragter, Brass band 
og rytmisk orkester med solisten 
Roger Moen medvirker på salmer 
i den naturskønne skulpturpark 
Muustrø. De lysegrønne træer dan-
ner baggrund for gudstjenesten og 
de mange skulpturer af den norske 
kunstner Nils Aas. Grundtvigs sal-
mer, Kærlighed er lysets kilde og 
Den signede dag synges sammen 
med en nyere salme, Som vinden 
stryger min kind, af salmeforfatter 
Anne-Ruth Janggard, der også er 
med i gudstjenesten. Sendes også 
lørdag og mandag kl. 8.30.

NAT GEO People
Mandag 5/6
21:00 Hospitaltsskibet (3:8)
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.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 
18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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

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.

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

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.

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

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

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

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

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

Radio 

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.

Tirsdag 6/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 7/6
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: Ingrid 
Ank om folkelig frygt for det 
religiøse. Leder af Grundtvig-
akademiet Ingrid Ank besøger 
Skurvognen for at tale om frygt, 
frihed og frustration i tidens møde 
med det religiøse. Vært: Anders 
Laugesen.
 
Torsdag 8/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 9/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 10/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 11/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Radiogudstjeneste fra Jesuskir-

ken, København Stift. Trinitatis 
søndag. Prædikant: Sørine Got-
fredsen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

Udfordringen

(23/2017)

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

Sørine Gotfredsen prædiker 
i Jesuskirken søndag d. 11/6. 
Gudstjenesten transmitteres 
direkte på P1 kl. 09.54.

DR fokuserer på det
langvarige ægteskab
Det glæder KLF, Kirke og medier, at DR i anledning af 
regentparrets guldbryllup fokuserer på det langvarige ægteskab. 
KLF, Kirke & Medier har fl ere 
gange klaget til DR over kon-
ceptet ”Gift ved første blik”, 
som i sidste sæson endte med 
en skilsmisseprocent på 100. 
KLF opfordrede i stedet til et 
nyt programkoncept: Til døden 
jer skiller! 

 
Derfor glæder mediebrugeror-

ganisationen sig nu over, at DR i 
en række programmer ser nær-
mere på langvarige ægteskaber 
og hvad der ligger til grund for 
deres succes.

Det sker i anledning af re-
gentsparrets guldbryllup den 
10. juni. 

”Din for altid”
”Din for altid” kalder DR den 

nye programserie bestående af 
tre udsendelser, der hver følger 
to ægtepar, som kan se tilbage 
på 50 års sammen. Første afsnit 
sendes torsdag den 8. juni kl.  
20.30 - 21.00 på DR1. Afsnit to og 
tre sendes samme tid og sted de 
efterfølgende to torsdage.

Fredag den 9. juni sender DR1 
et portræt af regentparret, og 
lørdag den 10. juni kan man se 
eller gensé det kongelige bryllup 
fra 1967. 

Lisbeth

I ’Din for altid’ møder vi bl.a. Pia, 
og Kristian som mødtes, da hun 
var 14 år gammel. De har holdt 
sammen i 50 år. Foto: DR.
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Musik
TJEK

Jo, jeg ved godt, at mit legeme er et tempel... Jeg 
er bare en mega-kirke!

K
unstner: T

heocracy  -  Titel: G
host S

hip  -  G
enre: R

ock/pow
er m

etal  -  D
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nload
: itunes.dk - P
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Theocracy spiller melodisk power-metal og har hjemme 
i Athens, Georgia. I 2003 fi k Matt Smith udgivet et album, 
som han kaldte Theocracy. Han skrev, producerede og 
mixede selv det hele, ligesom han sang og spillede in-
strumenterne selv. 

Pladeselskabet kunne ikke vente på, at han fi k samlet et 
band. Så albummet blev udgivet i 2000 eks., som fi k fi ne 
anmeldelser og ret hurtigt blev udsolgt. Det affødte, at han 
blev kontaktet af en trommeslager og senere en guitarist, som 
begge blev medlemmer af bandet. Der kom til at gå 5 år, før 
næste album ”Mirror of Souls” udkom, og efter yderligere 3 år 
og tilføjelsen af endnu en guitarist og en bassist det 3. album 
”As the World Bleeds”.

I slutningen af 2016 så endelig et nyt album dagens lys: 
Ghost Ship. Nok en lidt mere rå lyd end de 3 første – men 
stadig typisk Theocracy: Meget varieret, kompleks, fyldt med 
rytmeskift og andre lækre detaljer, en masse fed guitar, fanta-
stiske ”kor-arrangementer” – alt sammen sunget af Matt selv. 

Kvaliteten som sædvanlig helt i top, når Matt Smith er in-
volveret. Han vil hellere lade sine utålmodige og rock-sultne 
fans vente 3-6 måneder ekstra end at udsende noget, som 
han ikke er helt tilfreds med. Og det kommer jo i den sidste 
ende os til gode. Teksterne er dybe og intelligente, helt igen-
nem kristne, og spænder fra det revsende over det trøstende 
og opmuntrende til det rent bibelhistoriske, tilbedende og 
forkyndende. Han har en fantastisk evne til at male Jesus for 
vores indre øjne, eller sætte en ny og interessant vinkel på 
tingene. En mand, der virkelig har noget på hjerte.

Der er fuld fart på fra starten med Paper Tiger, efterfulgt 
af det rockende titelnummer Ghost Ship. The Wonder of it All 
starter med en lang, fed indledning, der leder tankerne hen 
på Tourniquets ”A Dogs Breakfast”, men er ellers meget melo-
disk. Den handler om paradokserne i Bibelen (De store er de 
små, at dø for at leve, at være stærkest, når man er svag…); 
men det største under er dog, at Gud hører os, når vi kalder.  

Man har måttet væbne sig med tålmodighed som Theo-
cracy-fan. Til gengæld er det nye album hele ventetiden værd. 

Jette Krastins

Ventetiden værd

Af Steen Jensen

Alt for mange danske unge 
drikker sig i hegnet, viser ny 
undersøgelse fra WHO, som 
giver danske unge den tvivl-
somme ære at være nordiske 
mestre i druk.

En kortlægning af unges alko-
holvaner af verdenssundhedsor-
ganisationen WHO bekræfter blot 
tidligere undersøgelser af unges 
alkoholvaner:

Danske unge drikke meget 
mere end unge fra andre lande. Vi 
indtager førstepladsen i Norden, 
og på europæisk plan overgås vi 
kun af Tyskland og Schweiz.

Alarmerende tal
Ifølge undersøgelsen har 30 

procent af 15-16-årige danskere 
været fulde mindst én gang den 
seneste måned. I andre nordiske 
lande som Norge, Sverige og 
Island er det under 10 procent. 
Finske unge sniger sig akkurat 
op over 10 procent.

Når de 15-16-årige bliver 
spurgt, hvor mange genstande, 
de drak, sidste gang de var fulde, 
svarer danske unge ca. 8,5 gen-
stande, mens det tilsvarende tal 
for andre nordiske unge er lige 
godt 5 genstande eller mindre.

Ifølge WHO skal forklaringen 
fi ndes i, at det er nemt at få ad-
gang til alkohol i Danmark.

Hér kan 16-årige lovligt købe 
alkohol, mens aldersgrænsen i 
både Norge, Sverige og Finland 
er 18 år. Desuden sælger butikker 
og kiosker i dag alkohol på alle 
tider af døgnet i Danmark.

WHO opgør adgangen til al-
kohol i et pointsystem for de 
europæiske lande. Her opnår 
Danmark kun 6 point på en 
100-skala, hvor 100 står for den 
sværeste adgang til alkohol. Det 
europæiske gennemsnit er 64 
point, og andre nordiske lande 

ligger alle endnu højere.

Frirum fra alkohol
Nu er det næppe unge kristne, 

der vejer tungt i den kedelige 
danske rekord, for dels er der ikke 
den helt store tradition for alkohol 
i kristne ungdomsmiljøer, dels er 
både kristne ungdomsuddannel-
ser og landets største festival for 
unge, Å-festival, ret klare i mælet 
i deres alkoholpolitik: Sprut er 
forbudt!

Det gælder både efterskoler 
og Det Kristne Gymnasium i 
Ringkøbing, og det kommer til at 
gælde på det kristne gymnasium 
i København, der efter planen 
indvies til næste år.

Å-festival i Sdr. Felding i Vestjyl-
land er den største kristne festival 
for unge. Hér mødes ca. 3000 
unge kristne i pinsen til musik, 
forkyndelse og fælleskab. På Å-
festival er der et totalt forbud mod 
alkohol og euforiserende stoffer. 
Det gælder også vandpiber. Det 
hører til sjældenhederne, at man 
har snuppet nogle, der har trodset 
forbuddet, og sker det, betyder 
det øjeblikkelig bortvisning.

Karsten Hauge Mortensen, der 
er rektor for Det Kristne Gymna-

sium i Ringkøbing, siger, at for-
buddet mod alkohol på gymnasiet 
”fungerer overraskende godt”, 
og han fornemmer, at eleverne 
generelt er glade for det.

- Det er næsten det eneste rum 
for dem, hvor der ikke er noget 
alkohol. Når de tager hjem på 
weekend, ved vi jo ikke, om de får 
en øl med vennerne. Vi mener jo 
godt, de kan drikke et glas, men 
da vi vægter fællesskabet højt, vil 
vi ikke have det hér. Det kan få ne-
gativ indfl ydelse på fælleskabet, 
siger Karsten Hauge Mortensen 
til Udfordringen.

Han nævner bl.a. det voldsom-
me gruppepres, som unge kan 
møde andre steder, og hvor unge 
kristne kan blive ”presset hårdt på 
deres kristne holdninger”.

- Vores elever er jo helt almin-
delige unge mennesker, som 
også kan drages af den slags. 
Derfor tror jeg, at det for nogle har 
betydning, at vi har et alkoholfrit 
miljø, siger rektoren.

Det Kristne Gymnasium har 
dog et par undtagelser fra alko-
holforbuddet, bl.a. tillader man et 
glas vin til den årlige studiemid-
dag og på udlandsrejser.

Intet generelt forbud
På landets gymnasier generelt 

er der de senere år strammet op, 
når det gælder alkohol til gymna-
siefester, men det er meget for-
skelligt, om der er forbud eller ej. 
Også når det gælder fx introture.

Foreningen Danske Gymnasier 
foretog sidste år en rundspørge 
blandt rektorer i hele landet, og 
holdningen var, at et generelt 
forbud mod alkohol til gymna-
siefester næppe ville løse noget.

”Vi har i forvejen et hyr med at 
få overholdt rygeforbuddet. Et nyt 
forbud vil blot gøre tingene endnu 
sværere”, mente én rektor.

En anden sagde: ”Man kan 
godt lære af dem, som kommer 
med en anden kulturel baggrund, 

hvor man godt kan holde en rigtig 
god fest uden at skulle drikke 
hjernen ud. Jeg er derfor mere til, 
at vi skal øve os i den slags, end 
vi skal lave forbud”.

Børn købte alkohol
Pernille Bendtsen, der er se-

kretariatschef i Vidensråd for 
Forebyggelse, siger til DR om de 
nyeste tal fra WHO:

”Jeg håber, det kan skabe et 
opråb til politikerne og give dem 
en anledning til at drøfte, om vi 
har den alkoholpolitik, vi ønsker 
at have i Danmark, eller om der 
er nogen ting, hvor vi kan tune det 
- særligt når det gælder de unge”.

Af samme grund er Videns-
rådet for Forebyggelse gået 
sammen med en række andre 
foreninger og organisationer om 
at presse på hos politikerne for 
en højere aldersgrænse for køb 
af alkohol.

Selv om aldersgrænser utvivl-
somt virker, er de dog ingen 
garanti for, at helt unge ikke kan 
købe alkohol i butikker. Det viste 
en miniundersøgelse i magasinet 
RUS sidste år, hvor Netto og 
7-Eleven lod en 13-årig og 14-årig 
købe alkohol, mens to 16-årige 
både fi k ja og nej til at købe stærk 
spiritus, hvor aldersgrænsen el-
lers er 18 år.

På Christiansborg siger Ven-
stres sundhedsordfører, Jane 
Heitman, at det er butikkerne, 
der har ansvaret for at overholde 
gældende lovgivning. Hun sender 
en appel til butikkerne om altid 
at tjekke id, når unge ønsker at 
købe alkohol. Hun tilføjer, at det 
er vigtigt, at forældrene tager 
deres ansvar på sig og er gode 
rollemodeller for deres børn.

Men nogen hævelse af al-
dersgrænsen for køb af alkohol 
vil hverken Venstre eller fl ertallet 
af folketingets politikere p.t. være 
med til.

Ny undersøgelse bekræfter:

Danske unge har
stadig rekord i druk
Men kristne ungdomsuddannelser og festivaler håndhæver forbud mod alkohol.

Karsten Hauge Mortensen, 
rektor på Det Kristne Gymna-
sium, mener, at eleverne er 
glade for alkoholforbuddet. 

Ifølge WHO’s nye undersøgelse er danske unge nordiske mestre i druk, og forklaringen ligger i den nemme adgang til at købe alkohol. 
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Daniel Thomsen
1. g’er på Haderslev Katedralskole 

Under mit andet år på Mariager Efterskole gik jeg på 
sporet Move. Vi rejste bl.a. til Athen, hvor vi spillede og 
legede med fl ygtningebørn, som boede i de gamle OL 
stadioner, der er blevet forladt efter OL i Athen 2004. 

Første gang vi kom ind på stadionerne, var vi alle meget 
nervøse, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Vi kom 
så hen til det område, hvor aktiviteterne skulle foregå, og der gik 
nok 20-30 minutter, før stemningen blev løsnet lidt op. De første 
par timer skulle vi lige fi nde ud af, hvordan vi skulle håndtere 
dem og kommunikere med dem. Da de ikke talte engelsk, blev 
meget af kommunikationen en form for tegnsprog.

Omkring 13-tiden skulle vi have vores frokost, som var en 
sandwich, vi havde købt, inden vi ankom. Men for at komme ind 
i et rum hvor børnene ikke kunne forstyrre os, skulle vi gå ind i 
et stadion og ned i kælderen. På den tur så vi, at fl ygtningene 
virkelig ikke havde mere end det tøj, de havde på og så en pap-
kasse, et telt eller måske kun et tæppe at sove på. Mange af de 
voksne havde en telefon, så i starten tænkte vi ikke så meget 
over, hvor lidt de havde, men da vi gik den vej ned til kælderen, 
ramte det virkelig én. 

Hver morgen når vi ankom, kom børnene altid løbende hen 
i mod os. De små piger løb hen til pigerne fra vores hold, og 
drengene kom løbende hen til os drenge og spurgte hele tiden 
efter en fodbold. Nede på fodboldbanen havde vi kæmpe succes 
med drengene, og det så også ud som om, at pigerne havde 
stor succes hos pigerne og de lidt mindre drenge. 

Under vores ophold ved fl ygtningebørnene gik det op for mig, 
hvor lidt der skulle til for at få dem til at smile og give dem en af 
de bedste dage, de havde haft i lang tid. Om det var en bold, 
du kastede til dem, eller at du løb rundt med dem i 5 minutter, 
gjorde en kæmpe forskel for dem.

En lille ting gjorde altså en stor forskel, om det var en kompli-
ment, et smil eller om vi brugte lidt af vores 
tid sammen med dem. Det er dog ikke kun 
i Athen, det virker, du kan bruge de evner 
og talenter, Gud har givet dig, og gøre 
en kæmpe forskel i et andet menneskes 
liv, uanset hvor i verden du befi nder dig!

En lille ting kan
gøre en stor forskel

Af Annika Grønhøj

Når det nu er 15 år siden, jeg 
blev kærester med hr. Grøn-
høj, så må det være på sin 
plads med en lille beretning 
om hvordan jeg blev Fru 
Grønhøj. Det er en lang, sjov, 
pinlig og til tider pinefuld 
beretning...

Den starter helt tilbage i min 
barndom lang tid før jeg blev 
kæreste med Holger, faktisk før 
jeg overhovedet vidste, at han 
fandtes. Den starter med en 
drøm, jeg havde som 11-12-årig, 
en drøm om en lyshåret, gryde-
klippet dreng, med store øjne, 
fyldige læber og det dejligste smil, 
og han var min kæreste. Som-
merfuglene baskede så voldsomt 
i maven på mig, at jeg næsten tror 
det var dem, der vækkede mig fra 
drømmen, drengen fra drømmen 
stod tydeligt for mit indre øje, men 
jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg 
vidste bare, at drømmen havde 
betydning.

14 år og nykonfi rmeret
Næste kapitel i historien fi nder 

sted, da jeg som 14-årig og ny-
konfi rmeret startede i IMU (Indre 
Missions Ungdom). Her mødte 
jeg Holger for første gang. Vi var 
en stor fl ok unge, som mødtes 
hver torsdag til IMU, og så var 
vi sammen hver weekend både 
fredag, lørdag og søndag - hvad 
vi lavede i weekenderne, har jeg 
svært ved at redegøre for, det 
er temmelig tåget i min hukom-
melse, men det var oftest noget 
med at mødes hos en eller anden 
(læs en eller andens forældre, da 
de fl este stadig boede hjemme), 
se fi lm, spille Uno, spise Chips 
og drikke kaffe/sodavand til langt 
ud på natten. Alkohol var der ikke 
noget af, men det tror jeg ikke, 
man ville have troet på, hvis man 
havde mødt os en sen aften, vi var 
som oftest temmelig højrøstede, 
fjogede og storgrinende af nogle 
meget interne vittigheder. Vi tog 
også på ture indimellem, men 
der skulle ikke så meget til at 
underholde os, vi nød bare hin-
andens selskab. Og det var altså 
i det selskab, jeg mødte Holger 
første gang.

Den populære og hans 
kiksede storebror

Jeg blev introduceret til grup-
pen af IMU’ere af et par piger, der 
var et år ældre en mig og derfor 
havde kommet i IMU i et års tid. 
De fortalte hvem alle var, og - 
selvfølgelig - hvilke piger der var 
vild med hvilke drenge. Det kan 
jo være temmelig uoverskueligt 

at holde styr på, men det var det 
ikke, det korte af det lange var 
nemlig, at Holgers lillebror Anders 
var den populære fyr. Han havde 
det lækre hår og det smarte tøj, 
faktisk var han så populær, at jeg 
troede, at det måtte være obliga-
torisk at blive vild med ham, så 
det gik jeg faktisk i gang med at 
vente på at blive…

Til min egen store overraskelse 
skete det ikke, i stedet begyndte 
jeg at se kvaliteterne i Holger, den 
kiksede (ja det var han altså lidt) 
storebror. Holger var centrum for 
at arrangere ting i weekenderne, 
han havde, og har stadig, en 
fantastisk evne til at få alle med, 
og til at gøre alle tilfredse, selv 
en lille 14-årig pige. Han var (og 
er stadig) fuldstændig ligeglad 
med hvilket tøj, han havde på, og 
hvordan håret sad.

Men jeg blev vild med ham, og 
mere end det, jeg blev hovedkuls 
forelsket i ham, som kun 14-årige 
piger kan være det. Jeg kunne 
ikke tænke på andet end Holger, 
jeg talte (næsten) ikke om andet 
end Holger, og alle omkring mig 
kunne se, hvad der var på færde. 
Jeg var selv af den overbevisning, 
at jeg skjulte det meget godt. 
Selvom jeg altid fandt en und-
skyldning for at komme til at sidde 
ved siden af Holger, snakke med 
Holger eller køre i samme bil som 
Holger. Jeg kunne Saybias sang 
“the day after tomorrow”  udenad, 
den satte ord på min “hemmelige” 
forelskelse. Alle undtagen Holger, 
og min mor (som fortrængte det 

faktum, at hendes 14-årige dat-
ter var forelsket  - som mor til tre 
piger kan jeg ikke bebrejde hende 
det, det er en skræmmende 
tanke) vidste, hvordan det var fat 
med mig.

En intens forelskelse
Det var faktisk ikke til at holde 

ud, så intenst var det. Derfor bad 
jeg også mange gange til Gud 
om, at han måtte fjerne mine 
følelser for Holger, hvis ikke det 
skulle være os to, og det kunne 
jeg faktisk ikke forestille mig, at 
det skulle, come on, hvem møder 
sin drømmemand som 14-årig og 
bliver gift med den første mand, 
hun forelsker sig i, og hvorfor 
skulle en voksen mand på 20 år 
være interesseret i en pige på 
14? Derfor gik der også et helt 
år, inden jeg fortalte Holger om 
mine følelser.

Der var det også ved at være 
så tydeligt for alle, at en af os 
var nødt til at tage næste skridt, 
inden det for alvor blev pinligt, og 
da Holgers taktik var at lade, som 
om han ikke vidste, at det foregik, 
så var jeg ligesom nødt til at tage 
initiativet.

Mobilen eller bilturen?
Til det fik jeg anskaffet mig 

min allerførste mobiltelefon, det 
var forøvrigt en Nokia 3310, en 
klassiker. Holger havde et par 
måneder inden anskaffet sig sin 
første mobil, en Siemens hånd-
værkertelefon. Nu havde vi altså 
en sikker linje at kommunikere på.

Ugen før vi blev kærester var 

vi på børnelejr og lave 
natløb. Efter løbet sad vi 
i køkkenet og hyggede, 
og jeg sad ved siden af 
Holger hele aftenen. Da 
timerne blev små, og 
jeg skulle hjem, tilbød 
Holger at køre mig og 
en veninde de knap 50 
km hjem, min veninde 
og jeg fik det kringlet 
sådan, at hun blev sat 
af først, så jeg skulle 
køre nogle få kilometer 
alene med Holger. Jeg 
var fast besluttet på, at 
nu skulle det være, men 
mit mod svigtede, og 
Holger hjalp mig heller 
ikke ligefrem på vej. 
Det endte med, at vi 
brugte køreturen på at 
snakke om, at Holger 
ville sy mig en frakke af 
dyr, han havde kørt ned 
med bilen. MEGET RO-
MANTISK! Og forøvrigt 
noget, som blev brugt 
imod os til vores bryllup.

Men altså, da real life kommu-
nikation ikke var vejen frem, tyede 
jeg til SMS. Det tog to dage, og 
omkring 100 sms’er, hvor jeg an-
tydede at jeg var vild med ham og 
han ignorerede det totalt, inden 
jeg overgav mig og skrev noget 
á la det her til ham:

”Jeg er sikker på, at vi kunne 
være rigtig gode venner,

hvis ikke det var fordi, jeg var 
så forelsket.”

Hvortil Holger svarede:
”Hvem er du forelsket i?”

Da jeg læste det, var der noget 
inden i mig, der eksploderede…. 
og mit svar til ham lød sådan her:

”Dig, din store idiot!”

Hvad der derefter skete, er der 
ikke nogen af os, der kan huske, 
men da vi 10 minutter senere 
aftalte, at Holger skulle ringe mig 
op, var vi kærester.

Her brillierede han i øvrigt igen 
ved at ringe til mine forældres 
fastnetstelefon, som min far nåe-
de at svare, i stedet for min mobil.

Så altså for at opsummere, 
så blev jeg som 15-årig kæreste 
med en 20-årig over SMS efter at 
have kaldt ham en idiot… Mere 
uromantisk kan det næste ikke 
blive…

Du kan følge med i, hvordan 
det gik med Annika og Holger på 
frugrønhøj.dk

En rigtig ung kærlighedshistorie:

Kan man møde 
drømmefyren som 14-årig?
Det startede med en drøm om en fyr med grydeklippet hår, store øjne og et dejligt smil. Et par 
år efter mødte hun ham i virkeligheden, han var 20 år og hun var 14. Kunne det være ham? 

Annika mødte Holger i IMU, da hun var 14 og han var 20....

Luther (DVD)
Filmen ’Luther’ er et actionfyldt drama 
om en af historiens væsentligste 
revolutionære perioder, da én mands 
overbevisning havde styrke til at 
forandre verden. Drevet af sin tro 
begynder Luther (Joseph Fiennes) at 
sætte spørgsmålstegn ved de fastlagte 
religiøse normer. 
124 minutter. Kr. 98,-

Den episke, bibelske historie om 
Jesus’ opstandelse fra de døde, som 
den blev oplevet af en ikke-troende 
soldat. Den romerske soldat Clavius 
bliver tiltroet opgaven at sørge for 
begravelsen, men liget forsvinder på 
mystisk vis, og pludseligt opstår en 
række uforklarlige hændelser.
Hovedrollen spilles af Joseph Fiennes 
103 minutter. Kr. 129,-

Risen (DVD)

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



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

UGE 23 • SØNDAG DEN 4. JUNI 2017

Hans Verner Lollike 
Tidl. sognepræst, Hedehusene.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Hun stod dér pludselig, uden at jeg havde set hende. Kirken 
havde været låst, men lukket op, mens mødedeltagerne skulle 
begive sig på vej hjem. 

Jeg havde været ”afsides” og gjorde mig klar til at gå ud af 
kirkedøren. Så stod hun pludselig foran mig: ”Jeg skulle lige 
ind for at få velsignelsen” . Med en hurtig bevægelse snupper 
hun to servietter fra holderen på bordet i våbenhuset: ”Det var 
lige, hvad jeg havde brug for!” Hun tørrer næsen, ser på mig 
og siger: ”Jeg har fået velsignelsen”, jeg nikker, og hun gør sig 
klar til at gå ud i en aprilkold formiddag. I døren vender hun sig 
og siger: ”Jeg har taget imod velsignelsen!”, og ude er hun. 

Overrumplet og varm indeni låser jeg kirkens dør og ser 
hende på vej ind af kirkegårdslågen. Det er, som om velsig-
nelsen gør hende let til bens. 

Det med velsignelsen har altid gjort indtryk på mig. Det må 
være barndommens bibelhistorie, som virker i mine årer, at 
jeg ved, at uden velsignelsen går det galt. Guds velsignelse 
må du nødvendigvis have med ud i livet. Selv om hun ville give 
mig en forklaring på, at hun havde ”sneget” sig ind i kirken, så 
gav hun mig samtidig en konkret prædiken af dem, man ikke 
kan få for mange af. Den slags prædikener, hvor prædikanten 
ikke ved, at hun er prædikant, men hvor hun gør og siger det 
nødvendige – enkelt og klart: Jeg har taget imod velsignelsen! 

Der er ikke en gudstjeneste, uden det bliver sagt: ”Modtag 
alle Herrens velsignelse!”. Ingen har før sagt til mig: ”Jeg har 
taget imod velsignelsen!” Ordene bliver stående som et stort 
udråbstegn – der bliver til et spørgsmålstegn! Har du selv ikke 
bare hørt, men også modtaget Herrens velsignelse?

Velsignelse betyder beskyttelse. Beskyttelsens tegn er korset. 
Hver gang velsignelsen lyder, så er det et konkret tilbud om 
at få følgeskab i dagen, i livet. Vi kan bare tage imod den, 
for den er en af Guds mange gaver – en gratis service til 
hverdagsbrug!

Har du modtaget 
velsignelsen?

Af Bodil Lanting

Vi sætter os for at slappe af 
eller for at tænke på noget 
andet ... og før vi ser os om, er 
minutterne blevet til timer, og 
vi har igen spildt tiden.

Vi har alle sammen gjort det.
Vi er skyldige! 
Det sker igen og igen, trods alle 

gode hensigter. Vi føler os tomme 
og fortryder, for vi får aldrig den 
tabte tid tilbage. Vi ender med at 
blive stressede over det - men 
igen og igen falder vi i den samme 
fælde, skriver Cristina Rutkowski 
i sin blog på AM 1260 the buzz. 

Hun er blandt andet inspireret 
af Jacquelle Crowe, som har 
skrevet om, hvordan teenagere 
ofte spilder tiden. 

Men hvad kan vi så gøre for at 
bruge tiden godt?

Vi kan fx følge disse fem tom-
melfingerregler. De kan dels 
hjælpe os til ikke at spilde vores 
tid - dels hjælpe os til at leve mere 
meningsfyldt og målrettet. 

1. Kend dine prioriteter
Det med prioriteterne er ikke 

bare en cliché. Hvis du ved, hvad 
du vil og har viljen til at gøre det, 
er du godt på vej til at kurere 
sygdommen. Ellers bliver det kun 
til symptombehandling.

De fl este kristne vil nok være 
enige om, at vi skal arbejde hårdt 
og gøre det gode. Men hverda-
gens mange krav og forventnin-
ger får os til at køre af sporet.

Hvis vi skal ud af den onde 
cirkel, må vi derfor arbejde på at 
blive bevidste om, hvad der er 
vigtigst, og hvad der har første-
pladsen i vores liv. Og så må vi 
have det for øje. 

Vi må omskrive vores to do-
liste, så vi bliver på det gode spor.

2. Hvordan har du 
det med medierne?

Du har hørt det før. Men vi kan 
ikke gøre os færdige med pro-
blemet en gang for alle. Fra tid til 
anden må vi simpelthen overveje, 
om medierne er kommet til at 
fylde for meget i vores liv.

Ifølge Jacquelle Crowe kan me-
dierne ind imellem tilbyde gode, 
uskyldige fornøjelser, som vi roligt 
kan nyde. Men medierne bør ikke 

lægge beslag på al vores tid, for 
det vil gå ud over de opgaver, som 
Gud lægger til rette for os. 

I vores teknologiserede verden 
kan vi ikke undgå medierne. Men 
vi skal styre dem - ellers vil de 
styre os.

3. Tag tyren ved hornene
Ofte kaster vi os ud i hektisk 

aktivitet for at glemme vore pro-
blemer. Men det en rigtig dårlig 
ide, for vi udskyder bare det 
uundgåelige. Før eller siden bliver 
vi nødt til at forholde os til livet.

Faktisk har problemerne det 
med at vokse sig større og værre, 
hvis vi lægger dem fra os. Det er 

ikke bare et spild af tid at udskyde 
problemer, det giver os også 
stress.

Så det gælder bare om at tage 
tyren ved hornene. Det sparer tid 
på den lange bane.

4. Hold fri
Når vi har spildt vores tid, får 

vi tit skyldfølelse. Og den skyld-
følelse får os bagefter til at fare 
hovedløst afsted for at indhente 
det forsømte.

Men ofte kommer vi til at bruge 
for meget tid med netfl ix, sociale 
medier eller med at fl ade ud på 
sofaen, fordi vi faktisk havde 
brug for hvile. Og vi kommer til at 

forveksle hvile med dovenskab. 
Problemet er, at selv om vi godt 

ved, vi har brug for hvile, har vi 
svært ved at fi nde ud af, hvordan 
vi gør det rigtigt.

Derfor: Find ud af, hvad der 
giver dig hvile  - og gør det!

5. Tiden er en gave -
ikke en opgave

Hvis vi husker på, at vor tid er 
en gave fra Gud, kan vi lettere 
få det rigtige perspektiv. Hvis vi 
hele tiden ser tiden som krav og 
opgaver, ender vi i et hamsterhjul 
af frustrationer.

Vi skal huske, at det er Gud, vi 
står til regnskab overfor, når det 
gælder vores tid. Ellers kommer vi 
let til at spilde tiden, understreger 
Jacquelle Crowe.

Her må vi huske det, apostlen 
Paulus skriver:

”Gud har gjort os til det, vi er. Vi 
er nye skabninger i Jesus Kristus, 
så vi kan gøre de gode gerninger, 
som Gud i forvejen har lagt til rette 
for os.” (Ef. 2:10).

Vi må huske, at tiden er en 
smuk gave fra Gud, og at han 
ønsker, at vi lever livet fuldt ud. 
Gud holder ikke regnskab med 
hvor mange dage, vi bruger godt. 
Men han længes efter at se os 
gøre de gerninger, han selv har 
lagt til rette for os. Det skal vi gøre 
sammen med de mennesker, Gud 
har sat os iblandt. Men vi skal 
først og fremmest leve vort liv i 
kærlighed til ham.

Du behøver ikke at spilde et 
eneste øjeblik. Det er nu, du skal 
lære at styre din tid, kende dine 
prioriteringer og leve det liv, Gud 
ønsker for dig: Et liv med over-
skud, glæde og frihed.

Nyd livet uden at spilde tiden
Bliver vi angrebet bagfra af sofaen? Eller er det Facebook, der stjæler vores tid?
Uanset hvad vi spilder tiden med, kan vi lære at styre det, der let kommer til at styre os.

Minutterne kan let blive til timer, når vi lige skal slappe af 
på sofaen...Bagefter fortryder vi, at vi har spildt tiden.

Sociale medier er en anden tidsrøver...

Tiden er en smuk gave fra Gud, og han ønsker, at vi lever livet 
fuldt ud.


