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Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.as

Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
meningen med kirken - og at følge Helligåndens ledelse 
fremfor at efterligne verden.
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Sara undgik Sara undgik 
en hjerte-en hjerte-
transplan-transplan-
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Og hullet i hjertet var væk...! Og hullet i hjertet var væk...! 
Læs side 3.Læs side 3.

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

 Ny bog om Hans Berntsen Ny bog om Hans Berntsen
 FORUDBESTIL NU OG FÅ BOGEN 1. JULI.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i juni: haman
Kodeordet for juni gælder til mandag 3/7 kl. 9.

Fyhn bliver missionær i Jylland
Frank Fyhn, som i mange år har boet på 
Sjælland, skal fra 1. juli være missionær 
i Indre Missions Region Syd.

Frank Fyhn (48) har arbejdet i IM i 13 år, 
først som missionærmedhjælper og bymis-
sionær i København og senere som ung-
domskonsulent i Jyderup på Vestsjælland.

I 2004, mens han boede i Jyderup,  be-
gyndte han på læreruddannelsen. I 2016 
fl yttede Frank og hustruen Lene til Grindsted for at bo tættere på 
deres to sønner. Begge sønnerne er engageret i IM, den ene som 
volontør og den anden som formand for IMU i Grindsted, skriver 
Indre Missions Tidende.

Bodil

Kristen kunstner 85 år

Kunstneren Kurt Ruhnau fyldte 
16. juni 85 år.  

Kurt Ruhnau blev først uddan-
net som litograf og fotograf, før 
han startede med modellering 
på Frederiksberg Tekniske Skole. 
Her var han elev hos profes-
sor Luchow-Nielsen, som har 
udført H.C. Andersen-statuen i 
København. 

Herefter gik Kurt Ruhnau på 
forskolen til Akademiet på Glypto-
teket hos Askov Jensen i 2 år og 
lærte mere om tegnekunsten på 
Statens Croquis Skole i Nyhavn.

Den sidste nadver
Kurt Ruhau har bl.a. malet det 

maleri af den sidste nadver, som 
fi ndes i Solvang Kirke på Amager. 
Motivet er maleren Tiepolo den 
Yngres store nadverstykke, hvor 
Jesus indstifter nadveren for sine 
12 disciple. Kurt Ruhnau fi k i 1963 
særlig tilladelse til at kopiere Tie-
polos maleri på Statens Museum.

Hustruen Annelise Ruhnau, 
der er læreruddannet, fyldte 80 
år den 12. maj. Hun var i 9 år 
rejsesekretær på Sjælland for 
Sudanmissionen (i dag Mission 
Afrika). 

Troshjem i Torpe
Ruhnaus boede oprindeligt i 

Glostrup i 27 år, men efter deres 
pension købte de en ejendom 
i Torpe midt mellem Ringsted 
og Næstved. Her oprettede de 
et troshjem, hvor de tog imod 
mennesker, som ønskede en tid 
til eftertanke i naturskønne omgi-
velser på Sydsjælland.

Det var især Kurt og kristne 

venner, der renoverede ejendom-
men og indrettede loftsetagen 
med et gæsteværelse.

Nu, da parret er blevet ældre, 
håber de, at et par yngre menne-
sker vil være med til at drive hjem-
met, som har stået stille en tid.

Henri. 

Den 15. august 2017 tiltræder 
Helle Rønne Samuelsen som 
landsleder for OM Danmark.

Ifølge bestyrelsesformand Bit-
ten Schriver Ingerslev er Helle et 
bønnesvar i foreningens søgen 
på at fi nde den rette person til 
jobbet. 

”Det var et stort bønnesvar 
at opleve et 100% enigt an-
sættelsesudvalg pege på Helle 
Rønne Samuelsen som OM 
Danmarks næste landsleder. Jeg 
glæder mig meget til det fremti-
dige samarbejde med Helle som 
landsleder,” siger Bitten Schriver 
Ingerslev, der også selv engang 
var landsleder.

Helle Rønne Samuelsen er 
41 år, gift og har 3 børn. Som 
familie fl ytter de over sommeren 
til Bornholm, hvor Helle sammen 
med sin mand, Carsten Rønne 
Samuelsen, skal plante en kirke. 

Helle, som er cand. teol., har 

mange års erfaring med kirkeligt 
arbejde, senest som assiste-
rende ledende præst og stabs-
leder i København Vineyard på 
Frederiksberg. Derudover har 
Helle involveret sig i mange 
forskellige initiativer i sine 13 år 
som præst, eksempelvis Mercy 
Outreach Danmark, Night Light 
Café, Gadens Folk, Family Time, 
Plan A og meget andet.

OM skal vokse
”Jeg ønsker at bidrage til, at 

OM vokser en skostørrelse, så vi 
kan gøre endnu mere, hvor nøden 
er størst. 

Vi skal samarbejde med fl ere 
kirker og danne et endnu større 
netværk. Jeg tror nemlig på, at 
mange kirker længes efter at se, 
hvordan de kan være med til at 
gøre en konkret forskel i en liden-
de verden, men det kan være et 
stort projekt for den enkelte kirke. 

Derfor kan kirkerne i samar-

bejde med OM være med til at 
gøre en verden til forskel. Det 
gælder både for det store udland, 
men sandelig også for Danmark, 
hvor jeg drømmer om, at OMs 
nationale indsats må vokse. 

Sammen kan vi gøre det, der 
er umuligt at gøre hver for sig, så 
Guds rige kan blive spredt både 
ude og hjemme,” siger den nye 
landsleder begejstret. Der er tale 
om en halvtids-stilling.

Som det første skal Helle 
blandt andet være med til at stå 
i spidsen for Lawrence Tongs 
- OMs globale leders - besøg i 
Danmark den 2. til 5. september. 
I den sammenhæng vil der også 
blive afholdt velkomstreception 
for Helle. 

Hvad er OM?
OM er en fælleskirkelig inter-

national missionsorganisation, 
som arbejder i 110 lande og har 
mere end 6800 medarbejdere. 

OM blev grundlagt af George 
Verwer i 1957, og OM Danmark 
har eksisteret siden 1990.

OMs vision er at være med til 
at bringe evangeliet til dem, som 
endnu ikke har hørt det, og være 
der, hvor nøden og behovet er. 

Dette skal ske ved at forstå den 
lokale kultur og under tilpasning 
til lokale traditioner, så budskabet 
om Jesus kan deles på den mest 
relevante måde. 

OM bruger forskellige gaver i 
tjenesten, inden for kunst, mu-
sik, sport, multimedie, nødhjælp, 
udviklingsarbejde, korrespon-
dance, undervisning, venskaber, 
litteratur mfl . for derigennem at 
udtrykke, hvordan Jesus foran-
drer liv.

OM Danmark har indtil videre 
kontor på Drejervej 17, 3., 2400 
København NV. 

Hjemmesiden hedder www.
omdanmark.org.

Henri.

OM Danmark 
får ny landsleder

Ny leder af bosted Heragården
Daniel Damgaard Laugesen bliver ny leder 
af Kristelig Handicapforenings bosted He-
ragården fra den 1. august 2017. 

Daniel Damgaard Laugesen er uddannet 
diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus og har en 
diplomuddannelse i ledelse. Han har tidligere 
erfaringer fra handicapområdet og har gen-
nem 15 år arbejdet været daglig leder både 
i kommunale dagtilbud og på Midtjyllands 
Kristne Friskole. 

Senest har han været ansat på KFUMs soldaterhjem i Boris. 
Sammen med sin kone og deres tre børn er Daniel Damgaard 

Laugesen bosat i Herning. I fritiden holder han meget af en løbetur 
og en god bog, og han står gerne på ski. Familien kommer i Herning 
Kirke og i Indre Mission i Herning.

 Bodil

Vineyard-præst Helle Rønne Samuelsen overtager midt i august.

I 10 år har Kurt Ruhnau og hustruen Annelise - der tilsammen er 165 år - 
haft et sjælesorgshjem i Torpe i Sydsjælland. 

Kurt Ruhnau blev som 
feriedreng inspireret af en 
kunstmaler og begyndte at 
male allerede som 14-årig.

Kurt Ruhnau fi k i 1963 særlig tilladelse til at kopiere maleren Tiepolo den Yngres store nadver-
maleri fra 1700-tallet. I 1984 vandt Kurt Ruhnau en udsmyknings-konkurrence, så en ny 4m2 stor 
udgave af ”Den sidste nadver” hænger nu i Solvang Kirke på Amager. Foto: Morten Friis

Video-interview om psykisk 
sygdom og den åndelige verden
Henri Nissen interviewer Mark Bradford, som var alvorligt psy-
kisk syg og først blev rigtig rask, da Jesus kom ind i billedet.

I et ærligt 40-minutters interview forklarer Mark Bradford, hvordan 
han oplevede den alvorlige psykiske sygdom, som var ved at koste 
ham livet fl ere gange. Han blev blandt andet diagnostiseret med 
skizofreni og blev indlagt fl ere gange. Det ligger Mark på hjerte, at 
forklare om, hvordan den åndelige virkelighed i nogle tilfælde kan 
være årsagen til alvorlig psykisk sygdom. Interviewet kan ses på 
YouTube under titlen ”Mark - er du OK?” og hele hans interessante 
historie kan købes som bog med samme titel på www.hosianna.dk.

Henrik

Uddannelses- og Forskningsminister 
Søren Pind (V) skriver i en blog d. 11. juni, 
at han har forbudt sine medarbejdere i mi-
nisteriet at ringe, sende mails og sms’er 
til hinanden om søndagen.

Ministeren forklarer, at den konstante 
strøm af mails mm. dels skaber forvirring om 
informationer, dels giver folk stress.

”En konstant følelse af at stå til rådighed 
for andre er ikke sund. Man kan også se det 
på den forbløffende eksplosion i antallet af 
stressramte, der nu kan tælles i fl ere hundre-
detusinder”, skriver Pind under overskriften 
”Kom hviledagen i hu”.

Ministeren slutter sit indlæg med at understrege, at han reelt 
forbyder sine medarbejdere at skrive til hinanden om søndagen. 
”Det er en faktisk instruks”, slutter han sin blog, der blev bragt i 
Berlingske - på en søndag.

Bodil

Søren Pind: ’Kom hviledagen i hu’

Foto: Lars 
Svankjær



Sara slap for 
en hjerte-

transplantation
Efter forbøn blev en planlagt hjertetransplantation afl yst 

– hullet i Saras hjerte er forsvundet på skanningen, 
og hun svømmer en kilometer om dagen...!
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Af Henri Nissen

Sara Cecilie Nielsen fra Aal-
borg har oplevet noget helt 
ekstra-ordinært, som både hun 
og lægerne har svært ved at 
forstå. Hendes gamle udslidte 
hjerte banker nu som et nyt 
frisk hjerte.

Sara blev i september 2016 sat 
på akut-listen for patienter, som 
venter på at få transplanteret et 
hjerte fra et andet menneske, 
som er omkommet.

– Jeg har altid været meget 
aktiv, dyrket motion og arbejdet 
masser af timer. Jeg kunne det 
hele, fortæller hun.

– Men den 25. december 2012 
faldt jeg om og blev indlagt. Jeg 
havde haft det dårligt både den 
23. og juleaften. Og 1. juledag 
faldt jeg pludselig om.

Det var også sket tre år før, og 
dengang blev jeg skannet, men 
man kunne ikke finde noget. 
Dengang troede man, at det nok 
havde været en blodprop. 

Sportshjerte
– Men i 2012 opdagede man 

ved skanningen, at jeg havde 
et ”sportshjerte”, som var blevet 
for stort til, at hjertet kunne klare 

at pumpe så meget. Hjerteklap-
perne kunne ikke nå at lukke til. 
Og desuden havde jeg et hul i 
hjertet, fortæller Sara.

– Jeg lå indlagt tre måneder 
på Randers Centralsygehus og 
på Skejby Sygehus.

Jeg fik en masse medicin, 
hvorved man forsøgte at give 
hjertet et chock, så det kunne 
fungere normalt igen.

Det lykkedes også at få hjertet 
til at komme op på først 9 pct., så 
27 pct. og så 43 pct. pumpeevne.

Men efter nogen tid faldt pum-
peevnen igen. Jeg havde svært 
ved at trække vejret.

Hjerte-transplantion
Jeg faldt om 5-6 gange og blev 

indlagt mange gange. Jeg blev 
sat op i medicin-dosis, men læ-
gerne kunne se, at det blev stadig 
sværere at ”hente mig tilbage”.

– Derfor indstillede de mig til 
en hjerte-transplantation. Der var 
ikke mere, der kunne gøres.

Det kommende halve års tid 
skulle jeg igennem en del test 
og undersøgelser. Man skulle 
være helt sikker på, at jeg ikke 
havde nogle infektioner, for det 
kunne skade en kommende 
transplantation.

Færdig med livet?
- Var du ikke nervøs for ope-

rationen?
- Jo, men jeg gik og snakkede 

med Vorherre om det, og jeg faldt 
efterhånden til ro i den tanke, at 
jeg måske var færdig med livet.

Jeg havde i forvejen mistet 
mit arbejde og min samlever og 
en del af mine venner, som ikke 
kunne klare, at jeg var så meget 
syg. Når man er syg i hjertet, ses 
det ikke på ydersiden, som hvis 
man har brækket en arm. Derfor 
kan det være svært for andre at 
forstå, hvordan man har det. Men 
efterhånden kunne alle se på mig, 
at jeg virkelig var syg.

Selv om hjerte-transplantatio-
nen skulle lykkes, ville jeg gen-
nemsnitligt kun kunne leve med 
det i 14 år, og jeg skulle undervejs 
have en hel del medicin. Derfor 
tænkte jeg nogen gange, om det 
var besværet værd. Om det ikke 
var bedre bare at dø.

Planlagde begravelse
– Man tænker anderledes, når 

man går og venter på en hjerte-
transplantation, fortæller Sara. 

– Det er også en underlig 
tanke, at man skal håbe på, at 
nogen dør, så man kan få deres 
hjerte. Men alle den slags tanker 
skal man igennem. Det er normalt 
for alle, der skal have et nyt hjerte.

Jeg var begyndt at planlægge 
min egen begravelse. Jeg havde 
skrevet testamente. Jeg havde 
besluttet, at mine to hunde skulle 
afl ives, når jeg var væk, og at 
det var min mor, der skulle tage 
med dem til dyrlægen. Det ville 
være synd for dem, hvis de skulle 
overlades til andre. De var meget 
knyttede til mig.

Hørte om Berntsen
– Jeg havde været på inter-

nettet og undersøgt, om der var 
andre muligheder. For eksempel 
var der måske en læge i Tyskland, 
som kunne foretage operationen 
bedre. Jeg hørte også om en 
brasiliansk healer, John of God, 
og jeg planlagde faktisk at rejse 

derover den  26. december 2016.
Men så gjorde min veninde mig 

opmærksom på, at en dansker 
– Hans Berntsen – også bad 
for syge.

Jeg tog derfor med til et møde 
den 23. februar i Odder – men det 
var mest for min hunds skyld...

Bed for min hund
– Jeg ønskede egentlig bare, 

at Hans Berntsen skulle bede 
for min hund Tika, som er en 
labrador-schæfer. Hun var 15 år 
og meget plaget af gigt. Et par år 
før havde hun fået indopereret 
guld i benene, og det hjalp også 
en tid. Men nu var det så slemt, 
at jeg havde besluttet, at hun 
skulle afl ives. Det var det bedste 
for hende. Men jeg frygtede for at 
skulle hen til dyrlægen og være 
med til det.

Allerede ude i forhallen mødte 
jeg Hans Berntsen og han bad 
for min hund. Derefter kom den 
ud i bilen, mens jeg var til møde.

– Hvordan gik det så med 
hunden?

– Jo, den blev faktisk meget 
bedre tilpas. Dagen efter havde 
den en masse energi og snart løb 
den omkring og legede med bold. 

Men nu er den død. Den var jo 
meget gammel. Så en dag faldt 
den pludselig om og var død af 
en blodprop. Det var en god måde 
at dø for den. Den var lykkelig til 
det sidste. Og jeg slap for at skulle 

afl ive den hos dyrlægen.

Blodet pumpede
– Men hvad skete der med dig?
– Jeg gik ind til mødet og sad 

og hørte på det, Hans sagde. Det 
talte til mit hjerte.

Det var meget mærkeligt, da 
han senere bad for mig. Jeg fi k 
det, ligesom når man har men-
struation. Jeg løb ud på toilettet.  
Og det var meget voldsomt.

Jeg fi k det varmt, blev varm 
på panden og svedte. Jeg blev 
faktisk også utilpas. Så det var 
en lang tur hjem fra Odder, hu-
sker Sara.

– Jeg tror, at blodstyrtningen 
har været en form for rensning 
af hjertet og hele blodsystemet.

Hullet var forsvundet 
– Dagen efter skulle jeg skan-

nes, og jeg var indlagt i tre dage. 
Her opdagede man, at iltningen 
i blodet var blevet bedre. Og ved 
hver skanning blev resultaterne 
bedre og bedre. 

Da jeg igen blev skannet den 
26. februar var hullet i hjertet 
forsvundet...!

Og hjertets pumpeevne er nu 
helt i top igen.

Jeg ønskede at blive stabilise-
ret på sygehuset og fortalte om 
det, der var sket, til hjertelægen.

Han var meget forstående og  
sagde: 

– Jeg kan ikke sige, hvordan 

det er sket. Men der er sket noget. 
Og det, du har gang i, det skal du 
bare fortsætte med, Sara.

Jesus i hjertet
Sara lever stadig lykkeligt 

med sit gamle, men rensede og 
helbredte hjerte - et halvt år efter 
helbredelsen. Hun svømmer en 
kilometer om dagen og er i fuld 
gang med mange ting.

Hun vil nu i gang med at ar-
bejde igen. Før sygdommen tog 
hun en psykolog-uddannelse, 
som hun nu vil bruge. 

– Hvad tænker du om, at alt 
dette skete på grund af Hans 
Berntsens korte bøn til Jesus?

– Jeg synes, det er fantastisk, 
at der fi ndes en virkelighed, som 
jeg slet ikke kendte til. 

Jeg havde ærligt talt ikke troet, 
at det var muligt. Men jeg havde 
lagt mærke til, at mennesker, der 
tror, ofte har en gnist i øjnene, 
som jeg også gerne ville have. 

Men jeg havde ikke drømt 
om, at kristendommen kan være 
så dejlig, siger en glad 37-årig 
Sara, som holder kontakt til Hans 
Berntsen og har været på fl ere af 
hans møder.

Saras historie er med i den nye 
bog om Hans Berntsen, som ud-
kommer 1. juli på Udfordringens 
forlag. Den kan forudbestilles på 
Hosianna.dk

Hans Berntsen afslog ikke at bede for ”menneskets bedste ven”.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Sundeved Centret Nybøl, Sønderborg. 14 værelser og 41 senge y ø , ø g g
Læs mere og hent program: sundevedcentret.dk k k  

Kurser, lejre, weekend, og lejrskole. , j , , g j
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Else Led, 7446 7121, , ,
post@sundevedcentret.dkdk   ppppp @@@

Bibelcamping 1.-8. juli 2017: Hovedtaler:  p g j
Kurt Hjemdal, Norge og Jakob Olesen, Fyn. j , g g , y
Bestil værelse, plads og mad: Jonna M. , p
Hansen, 2326 1075; 

g
55; ; boiskov@mail.dkdkdk  @@@

Temaet var ’På vej sammen’, da Indre Mission holdt årsmøde i Skjern i sidste weekend.
Af Daniel Martin Lanting

- Hjertet springer af glæde over 
de brødre og søstre fra andre 
lande, som har fundet troen på 
Jesus, selv om det kunne have 
kostet dem livet.

Det siger Bjarne Taulborg fra 
Region Syd, der var en af de 
1300 deltagere på IMs Årsmøde. 
Sammen med tre andre kom-
menterer han her nogle emner fra 
Hans-Ole Bækgaards formands-
beretning om omstruktureringer, 
overskud på bundlinjen - og fl ere 
unge missionærer i IM. 

Altid i mission- sammen
- Vi må aldrig glemme at være 

noget for vores naboer, arbejds-
kammerater og kollegaer. Vi må 
turde vise, at vi er kristne der, 
hvor vi er. Og IMs mange frivillige 
fortjener et skulderklap. Temaet, 
”På vej sammen”, handler også 
om de frivillige, understreger 
Bjarne Taulborg. 

Regionslederen taler om fl ygt-
ningene, hvoraf mange er blevet 
døbt i hans egen sognekirke: 

- Når de kommer til vores land, 
skal vi være rigtig gode til at tage 

imod dem. IM er med til at holde 
7 sommerlejre for fl ygtninge, for 
at fortælle dem om Gud, og for at 
de kan få en endnu stærkere tro. 

Lige nu er det måske ikke 
danskerne, men mine venner fra 
Syrien eller Iran, der skal komme 
til tro her i vores land. Tænk, at vi 
kan få lov til at opleve det - vi har 
et kæmpe ansvar her, understre-
ger Bjarne Taulborg.

Mere bevægelse, tak!
Indre Missions nye struktur fun-

gerer. Og når økonomien hænger 
sammen, kan man sætte fokus 
på budskabet, mener kommuni-
kationschef Asbjørn Asmussen.

- Bevægelse handler om, at 
vi skal være drevet af visionen, 
af branden for at nå danskerne 
med evangeliet, frem for at pleje 
Indre Mission som forening. Og 
bevægelsestanken betyder, at 
der skal vi have alle med. Det 
er ikke bestyrelsen, men alle de 
frivillige, som virkelig trækker det 
tunge læs. Og Indre Mission må 
blive stærkere som en evangelist-
røst ind i folket.

Religions-forskrækkelsen
- En af IMs store udfordrin-

ger er, at vi som kristne bliver 
marginaliseret, mistænkelig-
gjort og betragtet som nogen, 
der ikke vil vores samfund. Og 
det tror jeg skyldes hele islam-
forskrækkelsen. I demokratiets 
navn må man ikke gøre forskel 
på folk. Og så kommer alle vi som 
brænder for den kristne tro med i 
den samme pulje. Det skaber en 
generel afstand.

Men folk i dag er ikke er så 

fordomsfulde over for kristne, 
som de var for 10-20 år siden, 
vurderer Asbjørn, som ser meget 
optimistisk på IMs fremtid:

- Noget af det, der kendetegner 
årsmødet, er en meget optimistisk 
stemning. Både i kraft af den gode 
økonomi, men også pga. de nye 
ansatte. Inden for den sidste 
måned har vi ansat 4 nye mis-
sionærer. Og der er fl ere på vej!

To-benet ”Break” for unge 
Daniel Præstholm  fortæller om 

det nye koncept ”Break”, som skal 
styrke ungdomsarbejdet.

- Vi har o. 100 junior-klubber 
og kun 35 teenklubber. Det er et 
interessant fald, mener ungdoms-
konsulenten fra Midtjylland. 

- Noget af løsningen kunne 
være ligesom ”to ben”. Det ene 
ben er de fysiske arrangemen-
ter. Vi har lige haft Å-festival, 
og der kom rigtig mange. Der er 
teen-camps og MTC (Mørkholdt 
TeenCenter), og Juniorlejre og 
gospel-kids lejre, så der foregår 
en masse for målgruppen. Men 
nogle gange må man synliggøre 
det, mener Daniel Præstholm.

Han fortæller om ”Det andet 
ben”, som er en ressourceside 
for ledere. Hjemmesiden Break.
dk. blev lanceret i weekenden.

- Visionen for Break er, at vi 
fastholder unge i et sundt, kristent 
fællesskab. Men vi må også se de 
ledere, der er i arbejdet. 

Det handler også om at bygge 

bro imellem DFS (søndagssko-
lerne) og IMU. Vores håb er, at der 
må komme fl ere kristne fælles-
skaber, slutter Daniel Præstholm.

Vi skal alle i gang
Peter Jensen fra Esbjerg  kom-

menterer den nye struktur:
- Der er kommet lidt mere 

frirum i forhold til medarbejdere. 
Man kan rette lidt mere ind efter, 
hvad der er relevant. IM er jo 
en græsrods-bevægelse, en 
lokal-forening, og IM er os alle 
sammen. Og det syntes jeg godt 
man kunne fornemme i formands- 
beretningen. Det handler om at 
styrke det lokale arbejde.

Førhen skulle en missionær 
kunne lidt at det hele: Forkynde, 
lave børne- og teenarbejde og 
tale til de ældre. Men nu er mis-
sionærerne ansat i regionerne, 
og man tager hensyn til folks 
forskellige kompetencer. 

I Esbjerg havde vi en missio-
nær, som bar rigtig meget. Lige 
pludselig er han der ikke længere, 
og så mangler vi ressourcer. Hvis 
de specialiserer sig og engagerer 
folk mere, så kan arbejdet fort-
sætte, når missionæren ikke er 
der længere. Det tror jeg også, 
man er bevidst om i Indre Mission.

Vi skal alle sammen engagere 
os, vi skal i gang. Det handler 
ikke om, at alle de ansatte skal 
stå med læsset, slutter IMU-
formanden fra Esbjerg. 

Årsmødet sluttede med, at de 
1300 deltagere bad for Danmark 
under afslutningsmødet lørdag 
aften.

Nye venner med på vejen 
Indre Missions årsmøde:

- Det er en stor gave og 
en opgave, at fl ygtninge 
kommer til tro i Danmark, 
mener regionsleder Bjarne 
Taulborg.

- Stemningen er præget af 
optimisme pga
den gode økonomi og de 
mange nye, yngre medarbej-
dere, siger Asbjørn Asmus-

- Hjemmesiden ”Break” kan 
hjælpe lederne med at fast-
holde unge i kristne fælles-
skaber, fortæller ungdoms-
konsulent Daniel Præstholm.

- Indre Mission er os alle 
sammen, ikke bare mis-
sionærerne, siger  IMU-
formand Peter Jensen fra 
Esbjerg. 

Det handler ikke om, 
at alle de ansatte skal 

stå med læsset.

Inden for den sidste 
måned har vi ansat 4 
nye missionærer. Og 

der er fl ere på vej!

Forleden faldt jeg over en kronik i Weekendavisen med et 
overraskende indhold i en tid, hvor religionens rolle bliver 
nedtonet, især hvad angår terror. Under overskriften “Islam 
for dummies” gør Thomas Hoffmann, der er professor i koran-
studier på Det Teologiske Fakultet på København Universitet, 
rede for, hvordan et nyt studie peger på, at den religiøse vision 
og entusiasme hos jihadister er blevet fatalt undervurderet. 

Da forskere talte med syrienskrigere og spurgte dem, hvorfor 
de sluttede sig til IS, oplistede de nemlig ikke alle de sædvanlige 
ikke-religiøse faktorer, som vores politiske ledere og eksperter 
normalt fremhæver: fattigdom, fremmedgørelse, manglende ud-
dannelse og racisme. 

I stedet fortalte syrienskrigerne forskerne, at det ikke nær så 
meget var offerfortællingen, der gjorde at de valgte jihadismen, men 
selve den religiøse vision og chancen for at udleve den. 

Det er et budskab og en virkelighed, der slet ikke passer ind 
i vores sekulariserede verdensbillede. Derfor søger politikere, 
eksperter og analytikere at fi nde alle mulige andre forklaringer på 
terrorismen. Efter hvert terrorangreb bliver offentligheden derfor 
også belært om, at det ikke har noget med religion at gøre. Men 
det passer altså ikke. 

Måske er det på tide, at vi begynder at justere vores virkelig-
hedsopfattelse. For hvad bliver konsekvensen af, at vi ikke vil tro 
på, hvad jihadisterne selv siger? Det betyder først og fremmest, at 
vi ikke kan bekæmpe disse fjender, fordi vi ikke vil erkende, hvem 
de er, og hvad det kræver at gå imod dem.

Jihadismen kan ikke alene bekæmpes gennem overvågning, 
kontrol, lukkede grænser eller militært gennem bombetogter. Den 
skal modsiges ideologisk, åndeligt og værdimæssigt. I over et årti 
har vores regeringer prøvet at bekæmpe jihadismen med seku-
laristiske værdier. Den strategi har ikke virket. Jihadismen næres 
tværtimod af vores gudløshed.

Vesten må først og fremmest fi nde tilbage sine egne åndelige 
rødder, nemlig kristendommen, hvis den vil overleve jihadismen.
Ved igen at leve kristendommen vil Vesten samtidigt opnå en 
moralsk styrke og integritet, som er jihadismen overlegen. Det er 
på det åndelige plan, den egentlige kamp står, og ikke kun på det 
politiske og militære. Det er den erkendelse, vi mangler i Vesten.

Jihadisternes 
religiøse vision 
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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

Kvinder vil igen holde Apostolsk 
Profetisk konference
Opmuntret af interessen sidste 
år har fem kvinder besluttet at 
arrangere endnu en Apostolsk 
Profetisk konference på KIH-
højskolen i Kolding. 

Det bliver i år den den 22.-24. 
september. Emnet er denne 
gang: ”Sine nådegaver og sit kald 
fortryder Gud ikke ...” og man vil 
igen fokusere på de apostolske 
og profetiske tjenestegaver. 

Päivi Heikkala fra Finland 

(som skrev ”Herren vil give jer 
byen”) og Anette Holt, Næstved, 
underviser. Desuden kommer 
Andy Wallis, som har en profet-
tjeneste og virker ud fra Impact 
Church i Roskilde. 

Da det ikke er højskolen, der 
arrangerer, skal man henvende 
sig til Mirjam Rasmussen, Ran-
ders, mir.rasmus@gmail.com 
eller tlf. nr. 20 81 01 13, hvis man 
vil med på konferencen. 

Henri. Andy Wallis profeterer.

Dyre-telepati tilladt i folkekirken?
Sognepræsten i Gislinge Kirke, Dorthe Thaulov, blev mid-
lertidig fritaget for tjeneste, efter at hun den 1. juni lod en 
clairvoyant tale om dyretelepati i kirken.

Dyretelepatør og clairvoyant Ditte Young holdt et foredrag om 
kommunikation med dyr, før de 125 fremmødte også selv fi k lov til 
at øve sig i dyretelepati, og i at kommunikere med deres afdøde dyr.

Efter en tjenstlig samtale med Roskilde Stifts biskop Peter 
Fischer-Møller d. 15. juni er Dorthe Thaulov nu tilbage i embedet. 
Biskoppen fi nder det afgørende, at præsten ikke har ”ønsket at 
udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker 
er muligt at komme i kontakt med afdøde.” Peter Fischer-Møller vil 
dog føre ”skærpet tilsyn” med hendes virke fremover.

Bodil

Børn vil fjernes fra 
forældre der drikker

Kirkestafet i Aarhus
På tirsdag begynder sommerens traditionelle kirkestafet i 
Aarhus, hvor 10 folkekirker over 10 tirsdage slår dørene op 
for besøgende. Der plejer at være stor interesse om arrange-
menterne, som i år tager udgangspunkt i reformationsjubilæet 
og Luther.

I anledning af reformationsjubilæet indledes kirkestafetten i år 
med en cd-udgivelse i Aarhus Domkirke. Cd´en er blevet til i et 
samarbejde mellem provstiets organister og indeholder Luther-
relateret musik for kor og orgel. Der præsenteres en gendigtning af 
Luthers salmer og helt nye melodier komponeret af organisterne. 
Musikken er optaget i domprovstiets forskellige kirker, og cd´en 
kan købes ved alle arrangementer.

Alle aftener er kl. 19.30. Det er gratis at deltage, og der bydes 
på lidt til ganen undervejs.

Tirs. 20. juni: Aarhus Domkirke, Store Torv
Tirs. 27. juni: Aarhus Bykirke, Brammersgade 4
Tirs. 4. juli: Langenæskirke, Langenæs Allé
Tirs. 11. juli: Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Kirkeplads
Tirs. 18. juli: Skt. Johannes Kirke, Skt. Johannes Allé
Tirs. 25. juli: Christianskirken, Frederikshaldsgade
Tirs. 1. aug.: Sct. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads
Tirs. 8. aug.: Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads
Tirs. 15. aug.: Vor Frue Kirke, Vestergade
Tirs. 22. aug.: Ungdomskirken, Nørre Allé 23

Steen

Af Steen Jensen

Et barndomshjem skulle gerne 
være et sted, hvor man føler 
sig tryg og elsket – ikke et sted 
man ønsker at blive taget væk 
fra. Men ikke desto mindre går 
mange børn af alkoholikere 
rundt med ønsket om at bliver 
fjernet fra hjemmet.

Det viser en ny undersøgelse 
fra organisationen TUBA, der råd-
giver børn og unge fra misbrugs-
familier. Man stillede 1.977 af sine 
brugere følgende spørgsmål: 

”Da du var barn, tænkte du 
så nogensinde, at det ville være 
bedre for dig, hvis du blev fjernet 
fra hjemmet?”

Det svarer 690 ”Ja” til, eller 
hver tredje.

Børn lades i stikken
Henrik Appel Esbensen, der 

er landsleder i TUBA, siger, at 
tallet overrasker ham, og så al-
ligevel ikke.

- Vi ved jo, hvilken belastning 
og hvilket voldsomt psykisk pres, 
som denne gruppe lever under, 
siger han.

- Hvad kan I bruge tallene til?
- Vi arbejder på at få et politisk 

indgreb, der vil sidestille børn og 
forældre. Som det er nu, har for-
ældrene ret til behandling i løbet 
af 14 dage, mens det samme ikke 
gælder for deres børn. 

Der kan nogle gange gå op til 
to år, før de får hjælp, siger Henrik 
Appel Esbensen.

Derfor er det også en mærke-
sag for TUBA at presse på politisk 
for at få indført en behandlingsga-
ranti, der vil sikre unge adgang 
til hjælp, når de har brug for det.

Skader nu - og på sigt
Tidligere undersøgelser har 

dokumenteret, at børn, der vokser 
op med alkoholiserede forældre, 
har en øget risiko for skader både 

på kort og på langt sigt. Børnene 
oplever hyppigere vold i hjemmet 
end andre børn, ender oftere som 
skilsmissebørn, og som voksne 
har de en forøget risiko for psy-
kiske lidelser og for selv at ende 
som misbrugere. 

Man ved, at hvert tredje barn, 
der vokser op i en misbrugsfami-
lie, selv har forhøjet risiko for at 
ende i et misbrug.

1500 unge er p.t. i terapiforløb 
hos TUBA, som mærker et sti-
gende pres. Sidste år søgte 2002 
unge hjælp hos TUBA for første 
gang, og i alt indgik 2976 unge i 
terapi i TUBA-regi i løbet af 2016.

40 procent af de unge, som 
TUBA møder, taler om deres op-
vækst for første gang, når de sid-
der overfor en af organisationens 
psykologer eller psykoterapeuter. 

Nogle har båret på deres hem-
melighed i 10 år eller mere, enten 
fordi de har følt sig fl ove over at 
fortælle om det eller af loyalitet 
over for forældrene. Eller fordi 
ingen har spurgt til dem.

Mange føler sig ikke set
Mange af de unge fortæller 

TUBA om ensomhed og magtes-
løshed, der også skyldes, at de 
voksne omkring dem ikke greb 
ind, når de opdagede svigt. 

Tre af fire unge fortæller, at 
de ville ønske, at de havde mødt 
en voksen udenfor familien, der 
havde taget dem alvorligt – og 
ikke var bange for at involvere sig.

På TUBAs facebookgruppe har 
flere kommenteret den nyeste 
undersøgelse.

En skriver: ”Jeg tryglede om at 
komme på julemærkehjem eller 
efterskole... uden held... Lærerne 
valgte at tie - jeg fi k gennem åre-
ne fortalt 3 lærere om min mors 
misbrug, men intet skete. Intet! 
Samme reaktion fra resten af 
familien også. Tavse vidner, som 
lod som om de ikke så noget... 
Det følger mig til evig tid”.

En anden: ”Som barn af al-
koholiske forældre og en far der 

tæskede vores mor for øjnene 
af os, blev jeg efterladt alene 
hjemme allerede fra 7 års alderen 
i weekender, fordi de tog på druk. 

Kan kun sige at kommunen 
HELT SIKKERT tog mere hensyn 
til mine såkaldte forældre end 
mig”, og vedkommende slutter sit 
opslag sådan: ”Ville ønske jeg var 
blevet fjernet”.

Kursus for pædagoger
TUBA afprøvede sidste år at af-

holde seminarer for pædagoger, 
lærere og andre af de voksen-
grupper, der dagligt er i berøring 
med børn fra misbrugshjem. 

Det var en succes, hvor de 
fremmødte oplevede at få nogle 
redskaber til at spotte og hjælpe 
de unge meget tidligere. De 
gode erfaringer vil TUBA bygge 
videre på.

TUBA blev oprettet i 1997 og 
er en organisation under Blå 
Kors. TUBA har i dag 14 lokal-
afdelinger over hele landet, hvor 
unge mellem 14 og 35 år tilbydes 
gratis og anonym gruppeterapi og 
individuel terapi af psykologer og 
psykoterapeuter.

Hver 3. unge menneske af alkoholiske forældre ville ønske, at de var blevet
fjernet fra hjemmet som børn, viser TUBA-undersøgelse.

I familier hvor mor eller far drikker, risikerer man, at børnene bli-
ver ’små voksne’. Billedet er et skærmprint fra Blå Kors /TUBAs  
video ”Børn skal være børn” fra 2015.

Landsleder i TUBA, Henrik 
Appel Esbensen, ønsker poli-
tisk indgriben til fordel for børn 
i alkoholiserede familier.

Tre af fi re unge for-
tæller, at de ville øn-

ske, at de havde mødt 
en voksen udenfor 

familien, der havde 
taget dem alvorligt – 
og ikke var bange for 

at involvere sig.

Kirkerne var med på Folkemødet 
Både Folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer var med 
på Folkemødet 2017. Der var både debatter, interviews, mor-
gensang og workshops på programmet i Allinge d. 15. - 18. juni.

I Folkekirkens telt på Cirkuspladsen C6 kunne man møde både 
politikere og andre meningsdannere. Der var også samtalesaloner 
samt debat om religioners farlighed og begrebet skam.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, og kirkeminister 
Mette Bock (LA) deltog på åbningsmødet. Erhvervsmanden Lars 
Kolind og kommunikationsrådgiver Søs Marie Seerup gav Folke-
kirken et servicetjek, mens bl.a. professor Jørn Henrik Petersen 
var med i en ”Samtalesalon om 95 nye teser” om Velfærdsstaten. 
Senere ”tese-debatter” handlede om Gode gerninger og Familien.

Fredag var der morgensang med Pia Olsen Dyhr (SF) som 
forsanger; og lørdag blev sangen ledet af Carl Holst, (V). Under 
Folkemødet kunne man også lære om nyere salmer og om kirkens 
arbejde blandt indsatte. 

Kristoffer Kruse, der er BA-studerende på Menighedsfakultetet 
i Aarhus, forsvarede den kristne tro i en debat med formanden for 
Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm.  

’Mellem Himmel & Jord’ var navnet på en mingle/workshop på 
J31 Mellem Himmel og Jord - Kæmpestranden. Her præsente-
rede 10 nationale organisationer og 7 lokale frikirker deres arbejde.

 Bodil
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Af Steen Jensen
Journalist

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Vend om, mens der endnu er tid
19 Jesus fortsatte: »Der var en rig mand, som levede i stor 

luksus, klædte sig i kostbart tøj og holdt fest hver dag. 20 Uden 
for hans dør havde man lagt en stakkels tigger, der havde 
bylder og sår over hele kroppen. Han hed Lazarus. 21 Han 
længtes efter at kunne spise sig mæt i det, der blev tilovers 
fra den rige mands fester, men han fi k ingenting. Derimod kom 
de sultne hunde og slikkede hans sår. 22 Den stakkels mand 
døde, og englene bar ham hen til Abraham, hvor han fi k lov 
at ligge til bords ved hans side. Den rige mand døde også og 
blev begravet. 23 Da han slog øjnene op, var han i dødsriget, 
hvor han led store kvaler. Langt borte så han Lazarus ligge 
til bords ved Abrahams side. 24 ‘Fader Abraham!’ råbte han. 
‘Hav medlidenhed med mig! Send Lazarus hen for at dyppe 
spidsen af sin fi nger i vand og væde min tunge, for jeg har det 
forfærdeligt i fl ammerne her.’ 25 Men Abraham svarede: ‘Husk 
nu, min ven, at du levede på livets solside, mens Lazarus 
havde det ondt. Nu er det ham, der trøstes, og dig, der lider. 
26 Desuden er der en dyb kløft imellem os. Selv hvis nogen 
ville herfra over til jer, så var det ikke muligt, og man kan heller 
ikke komme fra jer over til os.’ 27 Da råbte den rige mand: ‘Så 
beder jeg dig, fader Abraham, send Lazarus til min fars hus 
28 for at advare mine fem brødre, så de ikke skal ende i den 
her frygtelige pine.’ 29 Men Abraham sagde: ‘Dine brødre kan 
jo bare høre efter, når der læses op fra Toraen og de profeti-
ske bøger.’ 30 ‘Nej, fader Abraham, det er ikke nok! Men hvis 
der kom en fra de døde, så ville de ændre indstilling!’ 31 ‘Hvis 
de ikke vil lytte til Moses og profeterne, så vil de heller ikke 
lade sig overbevise, selv om nogen genopstod fra de døde.’«

Søndagens tekst: Luk 16,19-31 JouJournarnalislistt

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Guds trofaste
spor i sandet…
Hvis man ikke lige har øjne i nakken – eller drejer hovedet 
hele tiden for at se sig tilbage – opdager vi ofte ikke de 
fodspor, vi efterlader os i livet.

Måske gjorde du noget for 10, 15 eller 20 år siden, en god 
gerning, som fi k afgørende betydning for et andet menneske, 
uden at du nogensinde opdagede det.

Måske sagde du noget skelsættende godt. Måske bare en 
løs, henkastet bemærkning, som ændrede et andet menne-
skes kurs i livet, uden at du nogensinde fi k det at vide.

Måske er det meningen. Måske skal vi slet ikke vide det. 
Og måske opdager dét menneske, du gjorde godt imod, 

eller sagde en måske henkastet bemærkning til, aldrig, at det 
var netop din handling eller dine ord, som gjorde udslaget. 
Men måske var dine ord eller din gode handling dét frø, som 
sidenhen begyndte at vokse hos den anden.

Også Gud efterlader sig fodspor.
Måske kender du ikke følgende fortælling. Men den er en 

gentagelse værd, fordi den kort beskriver, hvordan Gud også 
handler i det skjulte:

Engang havde en mand en drøm om Gud. Manden drømte, 
at han vandrede i sandet langs en endeløs sandbred side 
om side med Gud.

Manden talte med Gud om alt, der var sket i hans liv, og 
som han aldrig var kommet til at forstå.

Bag sig efterlod manden og Gud sig fodspor i sandet.
Manden stoppede et kort øjeblik op og så sig tilbage. Han 

så, at der nogle steder kun var efterladt aftryk af ét par fød-
der – ikke to. Manden spurgte Gud: ”Herre, hvorfor er der 
nogle strækninger på vores vej, hvor der kun er fodaftryk 
af én person?”. Og manden huskede, at det netop var i dé 
øjeblikke, han havde haft det skidt. 

”Herre, hvorfor var du ikke hos mig, når jeg havde allermest 
brug for dig? Hvorfor forlod du mig ind imellem?” spurgte 
manden anklagende.

”Mit barn”, svarede Gud: ”Dér, hvor der kun er ét par fodspor, 
er de strækninger, hvor jeg bar dig!”.

Det er godt at huske på, hvis vi ind imellem 
føler, at Gud er fraværende i vores eget liv. 
Han er der alligevel. Som en skjult, men trofast 
følgesvend.  God søndag!

I Lukasevangeliet 4, 16-29 står 
der, at Jesus går ind i synago-
gen, hvor de religiøse jøder 
samles. 

Han oplæser Esajas Bog 61, 
1 som en proklamation af, at 
Gud Herrens Ånd er over ham, 
at Gud har salvet ham, fordi 
han skal bringe gode nyheder 
til fattige og lægedom til dem, 
hvis hjerte er knust, og udråbe 
frigivelse for fanger. Derefter si-
ger han noget revolutionerende: 
“I dag er det skriftord, som lød 
i jeres ører, gået i opfyldelse.” 
Nu sker det! 

”Er det ikke bare...?”
Synagogens folk blev begej-

strede. Men det varede ikke 
længe. Hvorfor? Fordi de kom i 
tanker om, hvem de nådefulde 
ord kom igennem. I Markus-
evangeliets beskrivelse af be-
retningen står der: “Er det ikke 
tømreren, Marias søn og bror til 
Jakob og Joses og Judas og Si-
mon? Bor hans søstre ikke her 
hos os?« Og de blev forarget 
på ham.” (Mark. 6, 3). Hvorfor? 
De syntes jo godt om og bifaldt 

det, han sagde? Årsagen var, at 
de kendte ham som menneske. 
Derfor kunne de ikke modtage 
meget fra Gud gennem ham. 
Man kan næsten høre dem sige: 
“Hvem tror han, at han er?” Man 

skulle tro, at janteloven var kom-
met til Nazaret! “Du skal ikke tro, 
at du er noget, kan noget eller 
har noget, vi ikke har!”

Deres vantro
forhindrede mirakler

I Markus’ beskrivelse står der 
endvidere: “Og han kunne ikke 
gøre nogen mægtig gerning dér, 
bortset fra at han lagde hænder-
ne på nogle få syge og helbredte 
dem. Og han undrede sig over 
deres vantro.” (Mark. 6, 5-6). Der 
står ikke, at Jesus ikke “ville”, 
der står, at han ikke “kunne” gøre 
nogen mægtig gerning dér! - På 
grund af deres vantro. Hvad kom 
vantroen af? De havde set Jesu 
menneskelige side, de havde set 
ham som barn, dreng, teenager 
og som ung mand i tømrerlære.

Det var seriøse, religiøse jøder, 
han talte til. En del af den religiøse 
ånd er en perfektionisme, der har 
meget svært ved at tage imod fra 
Gud gennem almindelige menne-
sker, måske også fordi man har 
set nogle af deres fejl. Men Jesus 
havde ingen fejl eller synd, det 
var udelukkende, fordi de havde 
set hans menneskelighed. Dette 

blændede deres åndelige syn, så 
de ikke kunne modtage ret meget 
fra Jesus.

Religiøsitetens natur
Jesus sætter endnu mere 

pres på det ømme punkt ved at 
sige “Ingen profet er anerkendt 
i sin hjemby” (vers 24), og at 
de religiøse jøder på Elias´og 
Elisas tid ikke fi k et under fra 
Gud, men det gjorde en he-
densk enke og en syrer. Dette 
får bomben til at sprænge: de 
før så begejstrede fromme jøder 
bliver ude af sig selv af raseri og 
bliver voldelige og morderiske! 
De driver Jesus ud af byen og 
vil styrte ham ned fra et bjerg. 
Grotesk sceneri. Først bifalder 
de ham, kort efter vil de dræbe 
ham! Igen er vi ved religiøsi-
tetens natur og ånd; den vil 
opbygge en enorm frustration 
og vrede i mennesker, der er 
drevet af den. 

Lad os bede Gud fri os fra 
“jantelovens ånd” og salve vores 
øjne, så vi kan se og modtage 
det guddommelige gennem 
almindelige mennesker, som 
vi måske har kendt som børn 
eller set deres menneskelighed 
og fejl.

-----------------------------------------
Ugens prædiken er ikke ud 

fra søndagens tekst, som kan 
læses i boksen til venstre.

Da Janteloven 
kom til Nazaret

                        Af  Henrik Csizmadia

Pastor & forkynder, 
Omega Kristent Center, 

Thisted

Måske bruger Gud de mennesker, vi har kendt hele livet, til at virke i vores liv. Men som det var 
tilfældet med indbyggerne i Nazarat på Jesu tid, kan vi være tilbøjelige til at afvise dem, fordi vi 
har set deres menneskelighed eller måske endda deres fejl.

En del af den religiøse 
ånd er en perfektio-

nisme, der har meget 
svært ved at tage imod 

fra Gud gennem al-
mindelige mennesker.
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Sidste tilmelding den 28. juni på aleneforældre.dk

FAMILIEFERIE 
FOR ALENEFORÆLDRE  

PÅ GAMMELBRO CAMPING

Sankt Hans er mange steder 
rundt om i landet en rigtig 
folkefest – selv på trods af det 
lunefulde vejr. Der er traditio-
ner, der holdes i hævd med 
familie og venner. Eller som 
i Sædding ved Esbjerg, hvor 
kirken holder Sankt Hans med 
op til et par tusind deltagere. 
Det er lysets fest. De lune og 
lyse sommeraftner giver os 
mere lyst til livet. 

Skolebørnene skal snart have 
den sommerferie, de har læng-
tes efter og glædet sig til. De 
fl este af os andre skal vel også 
snart have ferie.

Brænd en heks
Nogle steder har man tradi-

tion med, at der er en heks på 
toppen af Sankt Hans-bålet, 
som skal brændes af. Hekse-
afbrænding ved Sankt Hans er 
et symbol på, at nu skal alt det 
onde jages på fl ugt. 

I 1500- og 1600-tallet var det 
alvor. Så sent som i 1600-tallet 
blev nogle udråbt til at være 
hekse og ført til bålet - og 
brændt. 

Udnævnelse til heks gik 
oftest ud over enlige kvinder, 
som havde svært ved er klare 
sig selv - eller dem, som led af 
en eller anden sindssygdom. 
Disse skulle passe meget på, 
hvad de gjorde. Hvis de kom til 
at sige noget (måske i vrede og 
afmagt), og der kort efter var 
en som døde, kunne dommen 
hurtigt blive: Hun er en heks - 
og i ledtog med den Onde selv. 
Brænd hende. 

Går man på byvandring i 
Ribe med guide, får man også 
gerne en af de mest kendte 
heksehistorier i Danmark om 
Maren Spliid. Hun var en dyg-
tig skrædders kone, der blev 
anklaget for at være heks af 
en anden skrædder, som var 
mindre dygtig. Han kastede en 
stor klump op, som måtte være 
Djævelens værk. Så kom han i 
tanke om Maren Spliid, som 13 
år tidligere havde ønsket ulykke 
over ham. I virkeligheden var 
det nok misundelse over, at 
det gik hendes mand bedre 
end ham. Nu måtte hun jo så 
være heks. Hun endte i 1641 på 
bålet uden for byen, men med 
store dele af byens befolkning 
som tilskuere.

I dag kan vi have meget 
svært ved at tro, at noget så-
dant er sket i Danmark. Men 
man gjorde det af usikkerhed 
- og frygt for det onde. 

Morsomme fæle hekse
Her i år 2017, i den moderne 

tid, synes vi, hekse er morsom-
me - hyggelige - muntre. Særligt i 
historierne for børn, som mange 
voksne også elsker.

I Anders And møder vi den 
hyggelige madam Mim - som 
hygger sig sammen med andre 
hekse - og vel også jævnligt 
tager en lille ferie til Blokbjerg. 
Fra Anders And kender vi dog 
også den ondskabsfulde Heksia 
de Trick. Men Rip, Rap og Rup 
snyder hende jo oftest, så det 
hele ender godt. 

I historierne om Prop og Ber-
tha møder vi også en ond heks, 
som søger at ødelægge tingene 
for menneskene.

Send heksen til Island
Afbrændinger af hekse her til 

Sankt Hans har ikke så meget 
at gøre med de gamle rigtige 
heksebrændinger eller heksene 
fra Anders And -  og så alligevel. 
Det var en gruppe lærerstude-
rende  på Jelling seminarium, 
der omkring år 1900 afbrændte 
en halmfi gur af en heks på Sankt 
Hans-bålet. Derfra har tradi-
tionen bredt sig til hele landet. 
Her i dag er der alene tale om 
på symbolsk vis at jage alt det 
onde på fl ugt.

Det  var  også  omkr ing 
1900-tallet, at Holger Drackman 

skrev midsommervisen, som vel 
alle steder bliver sunget til Sankt 
Hans. Den er dog først rigtig 
blevet kendt, efter at Shu-bi-dua 
i 1980 lancerede den med en ny 
melodi. I den synger vi: 

Hver by har sin heks
og hver sogn har sine trolde, 
dem vil vi fra livet med 
glædesblus holde; 
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans,
den kan vindes,
hvor hjerterne aldrig bliver
tvivlende kolde!

Vi tænder bål som symbol 
på, at vi ønsker at sende det 
onde væk. Heksene bliver sendt 
ad hekkenfeldt til. Hekkenfeldt 
hentyder til vulkanen Hekla på 
Island. Eller til Bloksbjerg, som 
ikke er byen Bloksbjerg ved 
Randers, men bjerget Brocken i 
Harzen i Tyskland. Men det be-
tyder, at vi skal sende det onde 
langt væk fra os. 

Du er selv en heks
Det onde er i alle byer og sogne. 

Mord, løgn, kriminalitet, mobning, 
bagtalelse, hærværk, uansvarlig-
hed og meget andet. Årsagen til, 
at alt dette fi ndes i hver en by og 
hvert et sogn er, at det stammer 
fra os selv. I os selv hersker det 
onde mere eller mindre. Det var 
måske nok værd at smide det på 

bålet – symbolsk i hvert fald.
I virkeligheden skal vi give de 

onde ting til Jesus. For det var 
alt det onde i os, han døde for 
på korset. Det er det onde, som 
adskiller os fra Gud. Men ligesom 
ilden renser alt, sådan renses vi 
fra synd ved tro på ham.

Så vi får fred i os selv med 
Gud og med hinanden og her til 
lands. Så vi kan glædes – ikke 
bare ved bålet, men i hverdags-
livet derhjemme. 

Men spørgsmålet rejser sig: 
Er vi villige til at tage kampen op 
imod det onde? Det onde, som 
ikke bare er noget symbolsk, 
men noget virkeligt. Også selv 
om vi ikke tror på hekse længere. 
Det er en virkelighed i vort indre. 

Vores lovgivning prøver at 
tage toppen af det onde i landet, 
men vi kommer kun det onde 
virkeligt til livs, hvis vi jager 
det onde ud af vort eget liv. 
Egoismen, kærligheden som et 

krav, hovmod, gerrighed efter 
at få mere, anklagen ”det er de 
andres skyld” og meget, meget 
mere. Når vi tager kampen op 
og arbejder for, at det onde kom-
mer ud af vort liv, så kan freden 
og kærligheden vinde frem. Så 
bliver Sankt Hans ikke bare til 
lysets fest som udtryk for det lys, 
vi får fra solen. Så bliver der også 
tændt et lys i vort indre. 

Men det lys, som tændes i 
vort indre, bliver først rigtigt til et 
fl ammende bål, når vi får hjælp 
fra Jesus. Det mørke og det onde 
vil nemlig altid forsøge at slukke 
vort lys igen.

Johannes’ fest
Når vi nu fejrer Sankt Hans, så 

er det ikke bare lysets fest eller 
en fest, hvor vi sender heksen 
og det onde bort. Sankt Hans er 
nemlig en fest for Johannes Dø-
beren fra Bibelen. Deraf navnet 
Sankt Hans. Ham, der omvendte 
jøderne til Gud og døbte Jesus. 
Derved berører vi i Sankt Hans 
både det onde og det gode. 
Johannes forkyndte nemlig det 
gode, det som var ret og godt 
for menneskelivet. 

Men i kampen mod det onde 
i os er det godt at holde sig til 
Jesus, som har overvundet alt 
det onde. Han brokkede sig 
aldrig. Han veg ikke tilbage for 
at hjælpe de svage. Han viste 
os vejen til en ægte kærlighed. 
Hvis man holder sig til ham, er 
der mulighed for at hente kraft og 
styrke til at overvinde det onde 
i os selv. 

Så kan vore hjerter virkelig 
fyldes med varme og glæde. 

Så bliver der fred her til lands
Sankte Hans, sankte Hans,
den kan vindes
hvor hjerterne aldrig bliver 

tvivlende kolde.
God Sankt Hans fest!

------------------------------------
Artiklen er en revideret ud-

gave af Bent Skovhus’ kronik 
fra 2007.

God Sankt Hans - 
med et åndeligt perspektiv
Vi satte engang levende kvinder på bålet. Men hvad med heksen i samfundet og vores eget liv i dag?

Men det lys, som tændes i vort indre, bliver først rigtigt til et fl ammende bål, når vi får hjælp fra Jesus. Det mørke og det onde vil nemlig altid 
forsøge at slukke vort lys igen. Foto: Skt. Hans-fejring i Esbjerg. 

Men spørgsmålet 
rejser sig: Er vi villige 
til at tage kampen op 
imod det onde? Det 

onde, som ikke bare er 
noget symbolsk, men 

noget virkeligt. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Min kone og jeg har nu igen-

nem fl ere år et sexliv, der er for 
nedadgående. 

Vi har ellers et godt æg-
teskab, hvor vi snakker og 
samarbejder fornuftigt sammen 
om andre ting. Jeg forstår ikke, 
hvorfor vi ikke skulle kunne få 
også dette til at fungere. 

Jeg prøver at tage mere 
initiativ, men føler jeg bliver 
afvist, enten fordi min kone er 
træt eller bare ”ikke har lyst”. 
Jeg har prøvet at lægge op til, 

at vi skal snakke om det, men 
det er som om, hun glider af og 
skifter emne. 

Jeg er bekymret for, om det 
vil ende med totalt ophør af sek-
suelt samvær, hvilket vil være 
meget frustrerende for mig. 

Jeg synes egentlig, mine 
behov er meget rimelige, men 
hvordan få det til at fungere, 
når min kone bliver ved med at 
afvise mig?

Med venlig hilsen
Ægtemanden 

Kære Ægtemand
Jeg forstår din frustration, for 

uforløste seksuelle behov kan 
fylde enormt meget. Men jeg 
tror, det vil gavne dig og jer, hvis 
udgangspunktet bliver, at I sam-
men har et fælles problem i jeres 
parforhold, og at det altså ikke 
kun er dig, der har et problem 
med nogle uopfyldte behov. 

For én ting er, at din kone 
sjældnere og sjældnere har lyst 

til at være seksuelt sammen 
med dig – men noget andet og 
endnu mere alarmerende er, at 
I tilsyneladende ikke kan tale 
sammen om det?! Nøglen til alle 
parforholdsproblemer er dialog. 

Det er igennem samtalen, at 
vi får et større indblik i, hvad 
der rører sig i den anden, og 
det er via samtalen, at vi selv er 
tvunget til at forholde os til vores 
egne tanker og følelser om det 

pågældende emne. Du og din 
kone er simpelthen nødt til at 
komme i gang med at tale om 
jeres samliv!

Du skriver, at du tidligere har 
forsøgt at få en samtale i gang. 
Du skal prøve igen – og denne 
gang skal du holde fast. Du kan 

naturligvis ikke tvinge din kone til 
at tale, men du kan insistere på, 
at I skal tale sammen om dette 
vigtige emne. Hvis hun glider af, 
så italesæt meget tydeligt denne 
”fl ugt” fra samtalen – konfrontér 
hende med den. 

Spørg hende, om der er noget, 

du kan gøre, som vil gøre det 
nemmere for hende at tale om 
disse ting. På den måde holder 
du fast i en insisteren på, at I skal 
snakke sammen, men møder 
hende samtidig respektfuldt, dér 
hvor det tilsyneladende er svært 
for hende, og tilbyder din hjælp. 
Forhåbentlig vil det få din kone 
til at opleve sig set og mødt, så 
hun får mere lyst til at åbne sig.

I forhold til det samtale-tek-
niske: Det er følelserne, som 
vi kvinder bedst kan relatere 
til, men ofte kommer I mænd til 
at lægge et meget funktionelt 
og praktisk perspektiv ind over 
samtalerne. Disse to forskel-
lige perspektiver kan medføre, 
at man taler fuldstændig forbi 
hinanden og oftest ender med 
en oplevelse af slet ikke at være 
blevet hørt eller forstået. 

Gør derfor dig selv og jer den 
tjeneste, inden du kaster dig ud i 
et nyt forsøg på at få en samtale 
i gang, at gøre dig det helt klart, 
hvilke følelser det sætter i gang 
i dig, når du oplever dig afvist 
af din kone – både i forhold til 

når du tager initiativ til seksuelt 
samvær, men også når hun ikke 
vil snakke med dig om det. På 
den måde kan du starte med 
at møde din kone på hendes 
banehalvdel, hvilket formentlig 
gør det lidt lettere for din kone at 
blive i samtalen. 

Du må også spørge dig selv, 
om du savner sex med din kone 
– eller om du blot savner sex i 
det hele taget. For forhåbentligt 
er det det første, der er tilfældet, 
og i så fald kan du også gøre 
dette meget tydeligt overfor din 
kone: Jeg savner DIG – jeg be-
gærer DIG. 

På den måde lader du din 
kone mærke, at hun er utrolig 
vigtig og attraktiv for dig, og at 
din frustration handler om det 
manglende intime fællesskab 
jer imellem, snarere end blot 
et utilfredsstillet behov hos dig, 
som hun skal fi xe. Der er verden 
til forskel.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg har en veninde, som jeg 

har et lidt kompliceret forhold til. 
Det startede med, at jeg 

egentlig var veninde med hen-
des søster, og derigennem 
lærte jeg hende at kende. Med 
tiden har jeg mistet kontakten 
mere og mere med søsteren, 
men har holdt kontakten med 
min anden – nu – ”veninde”. 

Problemet er, at hun ikke har 
så mange andre veninder end 
mig og derfor er meget opsø-

gende, mens jeg har andre 
veninder, som jeg også har lyst 
til at prioritere. 

Jeg har det OK hyggeligt, 
når vi endelig er sammen, men 
vi har faktisk ikke så meget 
til fælles. Jeg synes, det er 
mega svært, når man nu ikke 
har samme ”indstilling” til et 
venskab. 

Vil meget gerne have et 
godt råd.

Venlig hilsen Veninden 

Kære Veninde
Det er udfordrende, når man 

er i en relation, hvor man har 
forskellige og nogle gange direkte 

modsatrettede interesser. 
Det er jo da også oftest på 

grundlag af netop fælles interes-
ser og behov, at man fi nder sam-

men i venskaber. 
Det er anderledes i din situa-

tion. Her er du og din nuværende 
veninde bragt sammen af en 
fælles 3. veninde (søsteren), og 
det har måske netop været som 
tre-kløver, at I har haft mest glæde 
af hinandens selskab? 

Nu er tingene anderledes, og 
du oplever måske derfor også 
jeres venskab anderledes. Nogle 
gange sker der også det, at den 
ene udvikler sig/ændrer sig, mens 
den anden ikke gør – og det giver 
også problemer. 

Uanset hvad det handler om, 
så er faktum, at din veninde i 
højere grad ønsker at tilbringe 
tid sammen med dig, end du gør. 
Givetvis prøver du på at fi nde en 
løsning, der ikke skaber konfl ikter, 
eller som ikke gør din veninde ked 
af det. Men det er ikke muligt. 

Når den ene part i en relation 
vil noget, som den anden ikke vil, 
så er det uundgåeligt, at den ene 
bliver ked af det/skuffet. Sådan 
er det. Din veninde vil nødven-
digvis være og blive skuffet og 
ked af det, når du ikke ønsker at 
prioritere hende lige så højt, som 
hun prioriterer dig. Start med at 

acceptere det. 
Hendes følelser er 

dybest set ikke dit 
ansvar – men til gen-
gæld er det dit ansvar 
at være ærlig overfor 
hende, og at afvise 
hende så nænsomt 
og så respektfuldt 
som muligt. Lad være 
med at lyve og digte 
historier om, hvad du 
skal i stedet for at 
være sammen med 
hende, men vis hende 
respekt ved at være 
ærlig omkring, at du 
har andre aftaler, eller 
at du ikke har over-
skud til en hyggeaften 
mere den uge/måned. 

Gør samtidig op 
med dig selv, hvor-
når du realistisk set 
vil have oprigtigt lyst 
til – og tid til – at se 
hende igen, og vær 
så fuldt ud til stede, 
når I er der. Du skriver jo også, at 
når I så er sammen, så har I det 
hyggeligt nok. 

Hvis du bliver ved med at være 

helt tydelig og klar i dine udmel-
dinger, vil hun efterhånden få et 
klart mønster at forholde sig til, 
og som hun kan navigere ud fra. 

Det gør det på længere sigt 

muligt for hende at tilpasse sine 
forventninger til det, du reelt kan 
give hende. 

Hilsen Suh

Vores sexliv er gået i stå

Jeg har ikke så meget til fælles med min veninde

Spørg din kone, om der er noget, du kan gøre, som vil gøre 
det nemmere for hende at tale om disse ting. 

Din venindes følelser er ikke dit ansvar, men til gengæld er det dit an-
svar at være ærlig overfor hende, og at afvise hende så nænsomt og så 
respektfuldt som muligt. 
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Af Bodil Lanting

Ontarios lovgivende forsam-
ling har dagen før sommerfe-
rien vedtaget en lov, der giver 
staten ret til at fjerne børn af 
familier, som menes at være 
modstandere af seksuelle mi-
noriteters rettigheder.

Loven ”Bill 89” (”Supporting 
Children, Youth, and Families 
Act”) blev vedtaget med 63 stem-
mer for og 23 imod, skriver Life-
SiteNews den 1. juni.

Mange protesterer
”Pro-family”-grupper proteste-

rer imod, at staten ifølge loven 
må gribe ind overfor familier med 
traditionelle kristne holdninger. 

Bill 89 vil nemlig ikke bare give 
staten mulighed for at fjerne børn 
fra familier, som er imod den poli-
tisk korrekte holdning til LGBTQI 
(seksuelle minoriteter), men vil 
også forhindre at ægtepar med 
denne indstilling får adgang til at 
pleje eller adoptere børn.

Den nye lov nævner også ”køn-
sidentitet” og ”kønsudtryk” (hvor-
dan en person klæder sig og på 
andre måder viser sin opfattelse 
af eget køn). Disse faktorer bør 
vurderes ud fra, hvad der er bedst 
for barnet, hedder det i loven.

Forældres tro betyder intet
Loven afviser at tage hensyn 

til forældrenes tro. Børneværnet 
skal kun tage hensyn til den 
”trosopfattelse”, barnet selv ud-
trykker.

- Med afstemningen om Bill 89 
er vi nået til en æra, hvor staten 
har totalitær magt på en måde, 
som det aldrig før er set i Cana-
das historie, siger Jack Fonseca, 
der er senior politisk strateg for 
Campaign Life Coalition.

“Tag ikke fejl af det: Bill 89 er en 
alvorlig trussel mod kristne og alle 
andre troende, som har børn eller 

håber at få lov til at adoptere. Jeg 
er skuffet, men ikke overrasket”, 
lyder kommentaren fra Tanya 
Granic Allen fra Parents As First 
Educators (PAFE). Hun tilføjer, 
at Kathleen Wynne fra Ontario 
Liberal Party i årevis har kæmpet 
for denne type lovgivning. 

De konservative parlaments-
medlemmer stemte alle imod 
lovforslaget. Det skyldes politisk 
lobbyarbejde fra både Campaign 
Life Coalition, PAFE samt The 
Association for Reformed Political 
Action (ARPA). Tilhængerne var 
folk fra det liberale parti og nogle 
fra New Democratic Party.

Drastisk forebyggelse
Den nuværende lov taler om 

at beskytte børn, som lider el-
ler risikerer at lide psykisk eller 
følelsesmæssig overlast i hjem, 
hvor forældrene ikke giver barnet 
adgang til behandling. Børnevær-
net har skullet handle, så det giver 
”mindst mulig splittelse”. Men Bill 
89 går ind for forebyggelse gen-
nem en tidlig og drastisk indsats.

”Det indebærer, at indgriben 
ikke skal ses som mere ødelæg-
gense end ikke-indgriben”, vurde-
rer ARPA i en rapport om sagen.

Børne- og familieminister Mi-

chael Coteau har udtalt, at han 
ser det som ”misbrug”, hvis 
forældre betvivler en teenagers 
selvforståelse som LGBTQI - el-
ler hvis de beder deres teenager 
ændre adfærd. 

”Jeg ville opfatte det som en 
form for misbrug, når et barn 
identifi cerer sig på en måde, og 
dets værge siger: ’Nej, du skal 
gøre det på en anden måde. ’ Hvis 
det er misbrug, og det ligger inden 
for defi nitionen, kan et barn blive 
fjernet fra det miljø og placeret 
et beskyttet sted, hvor misbruget 
stopper”, udtalte Michael Coteau.

Diskrimination?
Nu kan børnehjælps-organi-

sationer ”brase ind gennem din 
dør og gribe dine biologiske børn, 
hvis du er kendt for at være imod 
LGBT-ideologien og den bedrage-
riske teori om ’kønsidentitet’. Det 
kan ske, hvis nogen fx påstår, at 
dit barn er tiltrukket af sit eget køn 
eller forvirret omkring sin køns-
identitet”, mener Jack Fonseca.

- Vi har allerede set lignende 
tyranni andre steder, fx. i Norge, 
hvor Barnevernet har været 
involveret i mange kendte sager 
om fjernelse af børn fra familier 
med traditionelle principper, til-

føjer han.
Jack Fonseca mener, at den 

nye lov gør det muligt for de so-
ciale myndigheder at diskriminere 
mod kristne, som ønsker at adop-
tere eller få børn i familiepleje.

”Endda før Bill 89 blev vedta-
get, umiddelbart efter at den blev 
introduceret i december, hørte jeg 
om adskillige kristne par, som 
blev afvist som adoptivforældre 
på baggrund af deres dybe over-
bevisning om det traditionelle 
ægteskab og menneskelig seksu-
alitet, siger han til LifeSiteNews.

Hvor er kirken?
Dette afslører venstrefl øjens 

”overvældende hykleri og anti-
kristne fanatisme”, udtaler Jack 
Fonseca. Han peger på, at retten i 
Ontario i 1995 fastslog, at det var 
diskriminerende af børneværnet 
ikke at tillade homofile par at 
ansøge om adoption.

Men de samme aktivister, som 
råbte op om diskrimination i 1995,  
har nu aktivt lovgivet om den sam-
me diskrimination overfor bibeltro 
kristne ved at udelukke dem fra at 
få børn gennem adoption.

- Vil venstrefl øjen aldrig skam-
me sig over sit eget hykleri? 
spørger Jack Fonseca.

Han har henvendt sig til kristne 
ledere, især de katolske biskop-
per, for at spørge, hvorfor de ikke 
er trådt i karakter imod ”dette 
tyranni mod kristne familier og 
folk af anden tro”.

- Manglen på åndeligt leder-
skab er ved at slå os ihjel. Hver 
eneste gang de liberale politikere 
kører LGBT- monstret i stilling for 
at fratage os vore rettigheder eller 
udråbe os som onde fanatikere, 
hører vi intet andet end tavshed 
fra kirkens side. Det må stoppe, 
lyder Jack Fonsecas appel til 
kirkelederne.

Staten kan nu fjerne 
kristne familiers børn

Ny lov i Ontario:

Der er tale om en totalitær lov til fordel for LGBT, mener kristne iagttagere.

En ny lov i Ontario giver myndighederne frie hænder til at fjerne 
børn fra hjemmet, hvis forældrene mistænkes for at ville påvirke 
børnenes adfærd og selvopfattelse med bibelske normer. 

Den 16. april 2016 blev der 
holdt demonstrationer mange 
steder i verden, efter at det 
norske Barnevernet havde 
fjernet børnene fra en norsk-
rumænsk kristen familie på 
Vestlandet i Norge. 
Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Norsk børneværn skal granskes  
Bystyret i Bergen har vedtaget at 
starte en ekstern undersøgelse af 
kommunens børneværn, skriver 
avisen Norge IDAG.

Det norske Barnevernet har 
været stærkt kritiseret for en række 
sager om fjernelse af børn. Mange 
har fortalt om akutvedtagelser, 
uhensigtsmæssige samråd mel-
lem børneværnet og sagkyndige, 
kynisme overfor de berørte familier 
samt handlinger, som kun med en 
del god vilje kan betegnes uvidenhed om kristendom.

Psykolog Einar Salvesen har bidraget til debatten med saglige 
men også bekymrende oplysninger om Barnevernets vurderinger.

Nu har bystyret i Bergen valgt et se på mindst fem af Barne-
vernets konkrete sager for at vurdere, om Barnevernets indsats 
i den enkelte sag har tjent til børnenes bedste. Resultatet af un-
dersøgelsen skal ligge klar før udgangen af 2018.

En af de sager, som Barnevernet kritiseres for, er fjernelsen af 
fem børn fra den norsk-rumænske Bodnariu-familie. Børnene blev 
placeret i to forskellige familier på et meget spinkelt grundlag. De 
pårørende mener, at børnene blev fjernet på grund af forældre-
nes kristne tro. Sagen førte sidste år til store protestaktioner mod 
Barnevernet i mange byer verden over.

Bodil

Forkæl
din sjæl
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Lovpris Herrens 
navn
Malebog for 9  
til 90-årige
Find farveblyanterne frem og 
nyd denne smukke malebog 
med citater fra bl.a. Salmer-
nes Bog. Teksterne er smukt 
illustreret med yndefulde 
engle, svævende sommer-
fugle og dansende delfiner.

LYNN AUSTIN

I det skjulte
Lynn Austin er aktuel med en 
ny roman, som foregår under 
Depressionen i tredivernes USA. 
Eliza er enke på gården med 
tre små børn og håbløst for-
gældet. Da en fremmed mand 
kommer og spørger efter ar-
bejde og mad, er hun sikker 
på, at han blot er endnu et af 
Depressionens desperate ofre. 
Men hans opførsel og måde 
at udføre arbejdet på rejser en 
række ubesvarede spørgsmål. 

ANETTE BROBERG 
KNUDSEN

I skyggen af pesten
Det er middelalder, og pesten 
hærger landet. Da Laurs’ lille-
bror dør, er han den sidste, der 
er tilbage i landsbyen. Laurs er 
ved at opgive alt. Da hører han 
i det fjerne en velkendt lyd ud 
over heden. Han er ikke alene 
i verden alligevel.
En dramatisk roman for juni-
orer, som samtidig viser håb 
og mod.

32 sider
99,95 kr.

384 sider
299,95 kr.

200 sider
149,95 kr.

Mængderabat:  
Ved køb af min. 10 stk.: 
50 kr. pr. stk.

Psykolog Einar Salvesen.
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40.000 hørte evangeliet i Arizona
3.000 tog imod Jesus under dette års Harvest America kam-
pagne, hvor evangelisten Greg Laurie talte til næsten 40.000 på 
University of Phoenix Stadium i Arizona den 11. juni.

Greg Laurie talte om ’Den fortabte søn’ og understregede, at 
lignelsen viser os, hvem Gud virkelig er -  at Gud er en kærlig Far.

Himlen er ikke for gode mennesker - men det er et sted for men-
nesker, som har fået tilgivelse, forklarede evangelisten. 

Under kampagnen sang ’The Voice’-stjernen Brennley Brown og 
American Idol-vinder Jordin Sparks.

Greg Laurie fortalte om sin barndom i en dysfunktionel familie. 
Hans mor var alkoholiker og giftede sig syv gange, og han har aldrig 
kendt sin biologiske far. Som teenager eksperimenterede han med 
marihuana og LSD. Men vendepunktet kom, da han som 17-årig 
hørte evangeliet og tog imod Jesus.

Ud over de 40.000 på stadion i Arizona var der over 42.000  fra 
83 lande, som fulgte konferencen online, mens fl ere tusinde sam-
ledes for at følge den på skærme i 3.758 byer. På Phoenix stadium 
tilkendegav 2.904, at de ville høre Jesus til, men 494 registerede 
deres beslutning online.

Bodil

Nordkoreansk mand arresteret 
efter kontakt med kristne i Kina
Den 61-årige Kim Seung-mo fra  Wiyon i byen Hyesan blev ifølge 
Radio Free Asia bundet og ført bort af statens sikkerhedsfolk 
ved Wiyons togstation i forrige uge.

- Kim var både lænket og bundet med reb, da han blev trukket 
væk. Det så ud, som om han var blevet slået, for han havde en 
fl ækket læbe og var sort omkring øjnene. Han kunne heller ikke gå 
rigtigt, fortæller en anonym lokal kilde.

Kim, som havde været ansat på togstationen i Wiyon, blev pen-
sioneret i marts. Herefter besøgte han sin familie i Kina.

- Efter at han kom tilbage fra Kina, fortalte han åbent sine naboer, 
at hans familie kom i en kristen kirke, og at kirkens præst havde 
samlet meget brugt tøj til ham. Det lader til, at nogen har informeret 
statens sikkerhedsfolk om ham, siger en anden lokal kilde.

Han tilføjede, at Kim var ”arresteret og sigtet for spionage, fordi 
han ikke havde rapporteret, at hans familiemedlemmer var kirke-
gængere og at præsten hjalp ham”.

Åbne Døre anslår, at mellem 50.000 og 70.000 kristne lider tortur 
og sult i nordkoreanske arbejdslejre. Sidste år afslørede Christian 
Solidarity Worldwide, at kristne er blevet knust under vejtromler, 
hængt på kors over bål, kastet ud fra broer og udsat for andre typer 
brutal tortur. Også de kristnes familiemedlemmer bliver udsat for 
tortur og sendt i arbejdslejre.

 Bodil

Greg Laurie interviewede vinder af American Idol 2007, Jordin 
Sparks. Hun fortalte om sin tro og sang ’I Know My Redeemer 
Lives’ for Harvest America-deltagerne.

Af Bodil Lanting

- Generobringen af Jerusalem 
er som et kys fra himlen, siger 
Rabbi Richman. Han vil gen-
opbygge Tempelbjerget i Jeru-
salem, skriver Religion Today.

Richman, der er direktør for 
The International Department of 
The Temple Institute, er inspireret 
af Jerusalems 50 års fest, som 
blev fejret i maj. 

Da brigadegeneral Col. Motta 
Gur indtog Tempelbjerget i 1967, 
proklamerede han begejstret: 
”Tempelbjerget er i vore hænder! 

Tempelbjerget er vigtigt for 
jøderne, fordi det var her, kong 
Salomon byggede det første 
jødiske tempel. Efter ødelæg-
gelsen af dette påbegyndte Ezra 
byggeriet af et 2. tempel i 515 f.Kr. 
Dette tempel, som blev udvidet 
af Herodes den Store, var i brug 
på Jesu tid. Det blev ødelagt af 

romerne i år 70 e.Kr. 
Nu vil Richman så bygge et 3. 

tempel. ”Jeg synes, det er svært 
ikke at se det, der er sket de 
sidste 50 år som en enorm - ikke 
bare en opfyldelse af profeti - men 
en enorm kickstart. 

Det er mere end profetisk. Det 
er som et kys fra himlen, et intimt 
møde med Guds omsorg og kær-
lighed i virkeligheden. Han holder 

sine løfter”, fastslår Richman.

Tilhængere i Knesset
Temple Institute har allerede 

lavet planer for det nye tempel.
- I dag findes der en lobby-

gruppe i Knesset (Israels parla-
ment), hvor mange medlemmer 
hele tiden taler om jødernes ret til 
at bede på Tempelbjerget. 

Der er også medlemmer af 
Knesset, som taler om at bygge 
det 3. tempel. Er du klar over, at 
for 20 år siden ville disse men-
nesker ikke have fået et øjeblik 
af den bedste sendetid på TV? 
spørger Rabbi Richman. 

Dengang ville man bare have 
leet dem ud, understreger han.

Planer om et 3. tempel i Jerusalem

Det forenede Jerusalems 50 års jubilæum blev fejret med fl ag-
dans og optog den 24. maj 2017. Foto: Vidar Norberg

- De sidste 50 år minder om, 
at Gud holder sine løfter, 
mener Rabbi Richman.

50 års festen for Jerusalem inspirerer jøder til at lægge planer for et tredje tempel.

Kina: 100.000 nye kristne hvert år
- Kirken i Kina vokser trods forfølgelserne 
med 100.000 nye kristne hvert år, oplyser 
en præst, som underviser kristne ledere.

Pastor Erik Burklin fra China Partner siger, at 
myndighederne ikke kan stoppe Guds misison.

- Jesus sagde til Peter: ’På denne klippe vil 
jeg bygge min kirke’. Han sagde ikke: ”I kristne 
skal bygge min kirke”. Han sagde: ”Jeg vil bygge 
den”, understreger Erik Burklin. Han undrer 
sig over, at regeringen vil donere 7,3 millioner 
dollars til Union Theological Seminary i Nanjing.

- Jeg tænker: Hvordan i alverden er det muligt i Kina, hvor kom-
munismen stadig styrer, at en person i centralregeringen donerer 
et beløb til det nationale præsteseminarium, så de kan færdiggøre 
deres kapel? Det er utroligt, siger Erik Burklin til The Christian Post.

- Vi spurgte en af præsterne. Hvor mange har I døbt sidste år? 
Hvor mange nyomvendte er der i jeres by? Og han gav os et overblik 
over, hvad Gud gør i hele deres provins. Han forklarede, at de har 
op mod 100.000 nye troende i gennemsnit hvert år. Det er uhørt, 
konkluderer Erik Burklin.

Bodil

Gud arbejder 
i Kina, fastslår 
Erik Burklin.

Af Bodil Lanting

En undersøgelse fra Toronto, 
som beskrives i det The New 
England Journal of Medicine 
viser, at patienter, som beder 
om eutanasi ikke nødvendigvis 
føler fysisk smerte. Derimod li-
der de af ”eksistentiel smerte”, 
skriver World News Service.

Siden Canada sidste år legali-
serede eutanasi, har hundreder 
bedt om det, der kaldes Medical 
Assistance in Dying (MAID). I 
undersøgelsen indgår data fra fi re 
hospitaler, som tilbyder MAID, og 
konklusionen er, at frygt for tab af 
kontrol er den væsentligste årsag, 
når folk ønsker at dø.

’De rige og hvide vil dø’
- Dem, der fi k MAID var fortrins-

vis hvide og relativt velhavende, 

og de pegede på, at tab af selv-
stændighed var den primære 
årsag til deres ønske. Blandt de 
mest udbredte årsager var ønsket 
om ikke at være til besvær for 

andre, frygt for at miste sin vær-
dighed og det ikke at kunne nyde 
livet. Kun få patienter nævnede 
utilstrækkelig smertelindring eller 
andre symptomer, lyder konklu-

sionen af undersøgelsen.

Vant til at være i kontrol
Psykiater Madeline Li udtalte 

til The Washington Post, at hun 
ikke er overrasket over resultatet.

- De fl este er veluddannede og 
velhavende - folk som er vant til at 
have succes og kontrol med de-
res liv, og det er sådan, de ønsker 
deres død, forklarer Madeline Li. 
Hun nævner en marathon-løber, 
som var sengeliggende med 
cancer og forklarer: ”Det var ikke 
sådan, hun så sin identitet”.

Ifølge MAID-programmet skal 
patienterne lide af ”en alvorlig 
og uhelbredelig sygdom, hvor en 
naturlig død forventes inden for en 
overskuelig fremtid”. Patienterne 
behøver dog ikke at være døende 
for at komme i betragtning til 
MAID-programmet.

Smerter er sjældent årsag 
til ønsket om eutanasi
En canadisk undersøgelse belyser, hvad der får patienter til at bede om hjælp til selvmord.

Canada har det sidste år tilbudt ”dødshjælp” på mange hospita-
ler. Nu har man undersøgt, hvorfor patienter vælger livet fra.

Christina Abada blev bortført 
af Islamisk Stat i august 2014. 
Nu har irakiske specialstyrker 
bragt hende hjem til familien i 
fl ygtningelejren ved Erbil.

- Alle danser og klapper og 
synger. Hun ser også ret sund og 
rask ud. Men det virker, som om 
hun er chokeret over, at alle stiller 
spørgsmål til hende. Hun siger 
ikke noget, fortæller en kvinde til 
World Watch Monitor. 

Da IS erobrede den kristne by 
Qaraqosh på Nineveh-sletten i 
2014, fl ygtede de fl este indbyg-
gere. Men Christinas far er blind, 
og derfor blev familien i byen.

Den 22. august drev IS de 
kristne sammen og lovede dem 
lægehjælp. Christinas mor, Ayda, 
fortæller, at de fl ere gange pe-
gede på hende, mens hun sad 
med Christina på skødet.

De kristne udleverede alle 
deres penge, smykker, tøj og 

ID-kort i håb om at beholde livet. 
IS-soldaterne tog det hele. Til 
sidst rev de også den tre-årige 
Christina fra moderen og tog 
hende med sig, mens Ayda blev 
tvunget tilbage i bussen.

Siden da har familien efterlyst 
datteren uden at høre livstegn, 
før hun blev bragt hjem. Nu tak-
ker Ayda på Twitter folk fra hele 
verden for deres forbøn - og tak-
ker Gud for datterens hjemkomst.

Bodil

Christina Abada kan snart 
fejre sin 6 års fødselsdag 
sammen med familien i Ashti-
lejren ved Erbil efter tre års 
fangenskab hos IS.

Kristen pige fri efter 3 år hos IS
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En bog til mænd om seksualitet 
og karakter.

Bogen her er en udfordring - en udfordring til 
at leve stærkt og kærligt som mand, sådan 
som Gud har tænkt det. Men det er ikke let 
for os mænd at navigere karakterfast på 
det seksuelle område. Hver dag er der nye 
seksuelle tilbud, ikke mindst på internettet, og 
det fører mange mænd ud i fristelser og store 
ægteskabs- og livskriser.

Matthias Burhenne: 
Skabt som mand
244 sider. 249,95 kr. Varenr. 1796

Mark, er du ok?Mark, er du ok?
Fra psykotisk mareridt til et godt familieliv... 

Efterskolelærer Mark Bradford, Tommerup, eksperimentere-
de som ung nogle få gange med LSD og ”magiske svampe”. 
Derved 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 
turde ikke fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. 
Sandheden var, at han var kommet under indfl ydelse af en 
dæmonisk skikkelse, som forfulgte ham og pressede ham 
til at springe ud fra huse for at opnå ”større indsigt”. I bogen 
fortæller Mark om, hvordan han igen blev rask. Han håber, 
den kan hjælpe andre psykisk syge og deres pårørende.

Paperback, 130 sider. Varenr. 1808

Andagtsbog af FRANCINE RIVERS
inspireret af Guds forunderlige natur.

I denne ugentlige andagtsbog inviterer Fran-
cine Rivers dig til sammen med hende at søge 
Skaberen gennem den vidunderlige naturlige 
verden, vi lever i. Francine deler observationer, 
hun har samlet gennem sit liv ved at udforske 
- i udlandet og i hendes egen baghave - og 
refl ekterer over, hvordan de kan gælde for 
dit daglige liv. Hvad afslører de majestætiske 
skove, den ihærdige spætte eller den smukke 
solopgang om vores kunstneriske og generøse 
Gud? Hvordan kan det ændre dit udsyn eller 
den måde, du håndterer modgang? Indbundet. 
Francine Rivers: Jordens Salmer
224 sider. 249,00 kr. Varenr. 440.

kr. 98kr. 98,oo,oo

GGod læsning til ferien!od læsning til ferien!

Denne bog er en letlæst og overskuelig sammenfatning af de 
sensationelle fakta om det mystiske ligklæde i Torino.

Forfatterne til denne bog, Jostein Andreassen & Oddvar Søvik, har 
skrevet tykke bøger, men her koncentrerer de sig om enkelt at præsen-
tere den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der bærer et 
fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus...! 

Evangelierne fortæller, at ligklædet lå i graven efter Jesu opstandelse. 
Op gennem historien er der beretninger om dette hellige klenodie. 
Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette ligklæde, så det i 
dag er det mest undersøgte objekt i verden. Og med de fakta, der nu er 
tilgængelige med moderne teknik, bør der ikke længere være tvivl om, 
at vi her har et næsten 2.000 år gammelt fotografi  - endda i 3D - af en 
person, som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beretning om 
Jesus. 
Paperback. 80 sider. Varenr. 1696

Når tro og videnskab mødes:

kr. kr. 128128,oo,oo

Nyhed!Nyhed!

Lynn Austins romaner fanger 
fra første side. Det er romaner, 
når de er bedst med hemmelig-
heder, spænding og romantik.

Alt bliver nyt: Josephine er hovedpersonen i 
dette drama, som udspiller sig i årene efter den 
amerikanske borgerkrig. Hvordan skal familien 
komme videre uden slaver og med krigens tab? 
Paperback. 574 sider. Varenr. 1545. Kr. 249,-

I det skjulte: USA under depressionen: Eliza 
har bygget sit nye liv på en løgn. Nu står hun 
som enke og mor til 3 børn og skal drive en 
frugtplantage selv. Kan hun regne med Gud 
eller straffes hun nu for sin skjulte fortid?
Indbundet. 384 sider. Varenr. 1812. kr. 299,95

Mark Bradford med sine 
sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom

 Torino ligklædetTorino ligklædet

LIVSFORVANDLENDE BØGER             FRA         UDFORDRINGEN

Til mandenTil manden

Romaner af Ly n AustinRomaner af Ly n Austin Nyhed!Nyhed!
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Fri af fortiden - Varenr. 400Fri af fortiden - Varenr. 400
Forfatterne var selv igennem mørke år, før 
de blev fri. Derefter begyndte de at bede 
for andre og så Gud virke gennem sig.

8 skridt tilbage til fremtiden - V.nr. 402 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

ør 
e 

2 22 

Opvakt fra de dødeOpvakt fra de døde
Af Chauncey W. CrandallAf Chauncey W. Crandall
En anerkendt hjertespecialist 
fortæller om sin egen trosvan-
dring gennem sønnens sygdom 
og senere en patients miraku-
løse opvågnen. Varenr. 277

kr. 228,00

Exit EvolutionExit Evolution
Af Karsten PultzAf Karsten Pultz
Hvorfor evolutionsteorien ikke 
holder - og hvorfor det har be-
tydning. Pultz svarer på mange 
andre spørgsmål om evolution. 
Varenr. 1630.

kr. 99,00

Bedre helse på naturligvisBedre helse på naturligvis
Af dr. Don Colbert   Af dr. Don Colbert   
Lær om de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende 
mad, træning, afgiftning, kosttilskud og 
stresshåndtering. Norsk udgave. 
Varenr. 1364

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er meget lettere, når du 
praktiserer, hvad Beth Alves underviser om i denne 
fremragende bog. Jeg anbefaler den til alle, som er 
interesseret i et mere seriøst, disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gen-
nemgang af bøn.”
”En manual pakket med visdom til at transformere dit 
bønneliv.” ”Kæmp & Vind i BØN” vil få dæmoner til at 
skælve, mens vi sammen ændrer verden gennem bøn!” 

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Søg e Allah - fandt JesusSøg e Allah - fandt Jesus

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Den kristne læge dr. Colbert 
blev selv ramt af stress. I denne 
bog lærer han dig at takle og 
forstå stress, og hvordan det 
påvirker helbredet. Varenr. 1362

To verdener - Varenr. 1281To verdener - Varenr. 1281
Graham Powell forklarer den åndelige 
verden og dens indfl ydelse på os. Han 
forklarer også, hvordan vi kan blive fri.

kr. 249,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00 kr. 198,00kr. 148,00

kr. 148,00

Derek Prince
En bønnekrigers 
hemmeligheder
I en gennemgang af Jesu undervisning og Det Gamle 
Testamentes profeter giver Derek Prince os nøglerne 
til bibelsk bøn, idet han åbner op for svarene på 
væsentlige spørgsmål såsom:
• Hvordan kan jeg fi nde ud af Guds vilje for mit liv?
• Hvordan kan jeg bede med overbevisning?
• Hvilken autoritet har jeg med Kristus i bønnen?
• Hvordan kan jeg vide, at min bøn er bibelsk?
• Hvad er bønnens natur og hensigt?
• Hvad er forbøn?
Varenr. 1142

210 sider. Kr. 200,00

Päivi Heikkilä
Herren vil give jer byen
Päivi kalder de kristne i Norden til åndelig kamp 
for samfundet. Og hun er selv gået foran ved at 
inspirere til bedegrupper i kommunerne. I 2008 
samledes 10.000 forbedere fra alle kommuner i 
Finland til en Kristusdag. Denne bog er hendes 
”håndbog” med undervisning. Den er fyldt med 
relevante bibelcitater og vil være en nyttig 
håndbog for enhver kristen, som vil gå i forbøn 
for sit land.
Varenr. 1473

191 sider. Kr. 148,00

Få inspiration til dit bønsliv...

Josh McDowells historieJosh McDowells historie
Josh McDowell

Uforfærdet
Josh McDowell er en af verdens mest kendte 
evangelister. Men hans historie begynder med 
en lille dreng på en gård... som ikke troede på 
Gud. Efter en smertelig barndom drog han som 
ung på korstog for at modbevise Jesu opstan-
delse. Men han havde overset noget - Kristus 
- og i mødet med Ham endte Josh i stedet med 
at arbejde for universitetsmissionen Campus 
Crusade for Christ, som i dag har over 25.000 
missionærer i 191 lande, der forkynder Jesu 
opstandelse på over 1740 universiteter.
Varenr. 1502

256 sider. Kr. 199,-

Peter Tinggaard

Gud sprænger alle rammer
En dansk bog om bønnens muligheder - og en Gud, 
der lytter... Bogen handler først og fremmest om bøn, 
men den maler samtidig et klart billede af Gud som 
vores far, der længes efter at dele alt hvad han har 
med os.
Peter Tinggaard afsluttede sin teologiske uddannelse 
fra Århus Universitet i 2004 og har efterfølgende viet 
sit liv til at opfl amme bønnen i Norden.

Varenr. 112. 253 sider. Indbundet. 

kr. kr. 199199,oo,oo

kr. kr. 199199,95,95

Nabeel Qureshi

Søgte Allah - Fandt Jesus
Nabeel er anden generations indvandrer i 
USA. Han voksede om i overbevisning om, 
at islam var den rette lære og diskuterde 
gerne tro med sine klassekammerater. Men 
da han bliver ven med David, starter rejsen 
fra muslim til kristen - for efter utallige dis-
kussioner mellem de to venner må Nabeel 
se sandheden i øjnene. Sandheden hedder 
Jesus! Bogen er et ’must-read’ for alle, som 
har muslimske relationer.

326 sider. Varenr. 199. Kr. 199,-
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Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 
Varenr. 1430

kr. 75,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?
Varenr. 183

kr. 148,00 

kr. 150,00

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn indehol-
der et tydeligt budskab om en 
frelser. Varenr. 217

 kr. 148,00

Udfordringen anbefaler - Interessante bøger om særlige emnerUdfordringen anbefaler - Interessante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham til 
Sinai er autentiske historiske 
dokumenter?
Varenr. 231

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hæfte med seneste 
nyt i sagen. Varenr. 1097

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner i 
disse år - økonomisk, kulturelt, 
socialt og politisk; men i høj grad 
også religiøst. Varenr. 290

 kr. 299,00

 kr. 198,00

 kr. 298,00

Kære Hr. Tyv / Poul Henning KrogKære Hr. Tyv / Poul Henning Krog

40 varme og humoristiske blogindlæg 
om hverdagens mange genvorligheder 
- set i Guds lys. Velegnet som gave til 
din nabo, kolleger, venner mm. 
Varenr. 1409

Film om t o eller  med tankevækkende indholdFilm om t o eller  med tankevækkende indhold ( (Find fl ere titler i webshoppen!)Find fl ere titler i webshoppen!)

90 minutter i Himlen90 minutter i Himlen
Don Piper var død i 90 minut-
ter. Dette er fi lmen om kampen 
for at komme tilbage til livet, og 
en smag af Himlen som foran-
drer alt. En sand beretning.
DVD 98 kr. Varenr. 1682

’Tro som kartofl er’’Tro som kartofl er’
En fi lm om Angus Bucham 
og hans families arbejde med 
vækkelse og et børnehjem 
i Sydafrika. Smuk og tros-
styrkende.
DVD 98 kr. Varenr. 1638 

RisenRisen
Den episke, bibelske historie 
om Jesus’ opstandelse fra de 
døde, som den blev oplevet 
af en ikke-troende soldat.
Med Joseph Fiennes.
DVD 129 kr. Varenr. 1571 

War RoomWar Room
Et medrivende drama, der 
med humor og hjertevarme 
udforsker den magt, som bøn-
nen kan have på alle aspekter 
af vores liv. (Blueray kr. 129)
DVD 98 kr. Varenr. 1683 

Where Hope GrowsWhere Hope Grows
En baseballspiller må op-
give sin karriere, men en ung 
mand med Downs-syndrom, 
giver ham nyt håb og tro 
på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

Ben HurBen Hur
Mini-serien Ben Hur fra 2010. 
Denne eventyrlige saga 
fortæller den episke historie til 
en ny generation. 
DVD 98 kr. Varenr. 1557 

Left behindLeft behind
De kristnes pludselige 
bortrykkelse er det dramatiske 
omdrejningspunkt i fi lmen, 
som har Nicolas Cage i 
hovedrollen. 
DVD 98 kr. Varenr. 1574 

LutherLuther
Om en af historiens væsent-
ligste revolutionære perioder, 
da én mands overbevisning 
havde styrke til at forandre 
verden. 
DVD 98 kr. Varenr. 1033 

På vej på ferie? På vej på ferie? Brug tiden på meningsfulde aktiviteterBrug tiden på meningsfulde aktiviteter

Serie om Mini Mike:

Bibel Detektiv
Aktivitetsbøger i ”Find-Holger-stilen”.

Mini Mike er klar til igen at tage på opdagelse tilbage 
i tiden. Hvis du tager med, vil du blive vidne til nogle 
af de mest dramatiske og spændende begivenhe-
der i Bibelen. Og han har virkelig brug for en Bibel 
Detektiv. Hvorfor det? Fordi han er lidt glemsom. Han behøver din hjælp, hvis 
han skal fi nde alle skattene, menneskene, alle dyrene og alle de sjove fi nur-
ligheder - der til sammen er en del af historien. 

Er du god til at lægge mærke til ting, fi nde spor og forfølge det? Hvis du er, er 
du hermed udnævnt til at være Mini Mikes Bibel Detektiv.

Nr. 1: På opdagelse efter Guds folk - bestil varenr. 340
Nr. 2: På opdagelse efter det lovede land - bestil varenr. 418
Nr. 3: På opdagelse efter Jesus - bestil varenr. 251
Nr. 4: På opdagelse efter de første kristne - bestil varenr. 303

TILBUD! Normalpris kr. 49,- Frit valg pr. stk. kr. 29,-

LÆS, LØS OG LÆR

MED HISTORIER FRA BIBELEN
Lad dit barn have det sjovt samtidig med, at det lærer om Guds ord.

De smukke farvede illustrationer hjælper børnene til at få et billede af 
historien om Guds kærlighed - helt fra begyndelsen med Adam og Eva, 
til Kong David og Jonas og indtil Jesu liv, død og opstandelse.

Denne bog fi ndes i to udgaver og er sprængfyldt med mere end 100 
bibelfortællinger og opgaver - der både underviser og underholder. Dit 
barn vil lære Bibelens sandheder og have det sjovt samtidig! 232 sider 
- oversat af Anette Broberg Knudsen

For børn i alderen 4-7 år. - Bestil varenr. 315
For børn i alderen 7 år og opefter - Bestilvarenr. 125

TILBUD! Normalpris kr. 149,- Frit valg pr. stk. kr. 89,-
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

24-2017

Studieguiden er inddelt i to dele.
Første del indeholder:
- Den originale tekst fra Bibelen på hverdagsdansk.
- Studiekommentarer om tekstens historiske, geografi ske 
og kulturelle baggrund, alt sammen fortalt på en frisk og 
letforståelig måde.
* Noter der hjælper dig til personlig tilegnelse af stoffet.
* Kort, diagrammer og personportrætter.

Anden del indeholder:
* 13 lettilgængelige lektioner der stimulerer til eftertanke, 
diskussion og praktisk anvendelse.
* Spørgsmål der hjælper til yderligere fordybelse.
* Masser af plads til at skrive svar og personlige iagttagelser.
* Spørgsmål efter hver lektion, der hjælper dig til at konkreti-
sere en personlig handlingsplan.

TILBUD - FRIT VALG - 3 STK. KR. 99,-
Èn af hver - bestil varenr. 1821

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

Guider til din bibelGuider til din bibel Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers på  
farvestrålende tegninger som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. Varenr. 1643
28 sider. A4 størrelse. Papbog. KUN kr. 98,00

Evnen I+II+III - romanserie om åndelige gaverEvnen I+II+III - romanserie om åndelige gaver
Af Vibeke Binderup
Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.

Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som 
bliver kastet ud i en kamp mod mørket. For at 
overvinde fjenden må de bruge deres særlige 
evner og forene deres kræfter... Følg Sophie, 
Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres 
udvikling fra at være almindelig teenager til at 
forstå den åndelige virkelighed og deres opgave 
i kampen, der udspiller sig omkring dem.

Pr. stk. kr. 148,- Hele serien: kr. 400 (Nr. 1461)
              

på alle ordrer i Danmark
HUSK: Kun 29 kr. i porto 
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -  

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

Maria Schmidt er mor til 3, billedkunstlærer og har virkeliggjort sin 
drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

Varenr. 1472 Varenr. 1637

4 personlige fortællinger fra 4 
forskellige kvinder med hver sin 
udfordring i livet. Alle oplevede 
de, at Gud mødte dem og gav 
nyt liv og håb ind i svære livs-
omstændigheder.

- Kan incest tilgives? Nr. 1282
- Kun lidt slemt. Nr. 1665
- Fundet og fri. Nr. 1156
- Jeg fandt håb! Nr. 1442

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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PPVarenr. 1547

Studieguide til 
1. Korinterbrev
Styrk dit 
fællesskab med
andre kristne
78 sider, 
stort format, 
paperback 
Normalpris 99,- kr. 
(Varenr. 1702)
3 stk. varenr. 1761

Studieguide til 
Lukasevangeliet
Find fred i troen
på Jesus som frelser
144 sider, stort format, 
paperback, 
Normalpris pr. stk. 99,-
(Varenr. 1661)
3 stk. varenr. 1819

Studieguide til 
2. Korinterbrev
Lær at blive
en trofast kristen
78 sider, stort format, 
paperback 
Normalpris 99,- kr. 
(Varenr. 1703)
3 stk. varenr. 1762
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In just one second    
Af  Marcus Øland Christensen

Marcus fortæller som kun 18-årig 
om sine teenage år, der startede 
rigtig skidt med bl.a. mobning, hash 
og alkohol.

Selv om Marcus voksede op i en helt al-
mindelig kristen familie, kom han tidligt 
i livet på afveje. Men da han åbnede sig 
for Guds indgriben, blev han forvandlet 

”In just one second...” In

 98,-

Myten om fredelig
sameksistens
Ny bog afslører, at det muslimske kalifat i 
Spanien ikke var noget paradis for kristne.
Forskere, journalister og politikere opretholder forestillingen 
om, at det muslimsk regerede middelalderlige Spanien - ”al 
Andalus” var et multikulturelt paradis, et sted hvor muslimer, 
kristne og jøder levede i harmoni. Men det er en myte.

I en ny opsigtsvækkende bog af Darío Fernández-Morera  fra 
Northwestern University trækker forskeren en overfl od af primære 
kilder frem, som forskere tidligere har ignoreret, såvel som arkæo-
logiske beviser, der for nylig er blevet opgravet.

Spanien var langtfra præget af sameksistens og religiøs tole-
rance under det muslimske kalifat. Spaniens kristne religion og 
kultur blev undertrykt på alle områder af livet, og der skete en 
marginalisering af kristne og andre grupper. Den sociale kontrol 
blev udøvet af en enehersker og en klasse af religiøse myndigheder.

Denne revurdering af det middelalderlige Spanien har også 
betydning for vores tid, fordi fortalere for multikulturalisme ofte har 
brugt det islamiske kalifat i middelalderen til at afvise frygten for 
islam. Dette argument gælder ikke længere. 

Financial Times kalder bogen ”en af de bedste bøger i 2016” og 
fortsætter: ”Middelalderens islamiske Spanien har ry for at være 
forud for sin tid med et oplyst styre, der fremmer harmoni blandt 
dets tre religiøse trosretninger - islam, kristendom og jødedom. 
Fernández-Morera argumenterer overbevisende om, at dette 
omdømme er meget overdrevet. ”

Henri Nissen.
The Myth of the Andalusian Paradise
Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval 
Spain, af Darío Fernández-Morera. Isi books. 266,86 kr.

Af Lisbeth Thomsen

Den nyeste roman fra Lynn 
Austins hånd fi nder sted under 
den store depression i USA i 
1930’erne. Hovedpersonen er 
den unge enke Eliza, som efter 
sin svigerfars død står alene 
med 3 små børn og en uover-
skuelig frugtplantage.

Det er 10 år siden, Eliza 
stod af toget i den lille by Deer 
Springs drevet af en længsel 
efter et hjem, hvor hun kunne 
slå rødder og skabe sig den fa-
milie, hun aldrig selv havde haft. 
For at opnå dette skjulte hun 
sandheden om sin lidet ansete 
baggrund, og da problemerne 
nu vælter ned over hende, pla-
ges hun af tanker om, at hun får 
løn som forskyldt. Guds straf er 
over hende. 

Hvad hun har brug for er 
en frelsende engel, og da en 
hjemløs pludselig indfi nder sig 
på frugtplantagen og yder den 
livsnødvendige praktiske hjælp, 
melder spørgsmålene sig: Har 
Gud trods alt svaret på deres 
bønner, eller bringer den frem-
mede blot nye problemer til? 
Hvorfor undviger han spørgsmål 
om sin sande identitet? Var det 
overhovedet tilfældigt, at han 
kom til deres frugtplantage?

Tante Betty er søster til Elizas 
afdøde svigermor, og den eneste 

levende slægtning, der er tilbage. 
Men ifølge Elizas afdøde mand 
er hun småskør, og svigerfaren 
forbød al kontakt med hende, så 
Eliza forventer ingen hjælp fra 
den side. 

Farverige personligheder
Snart er man som læser hvirv-

let ind i personskildringer og 
skæbner, ivrig efter at få mere at 
vide om, hvilke hemmeligheder 
der gemmer sig bag de forskellige 

facader. Lag for lag dykker man 
ned i det skjulte og overraskes 
over dystre hemmeligheder og 
skjulte rigdomme.

Religion eller levende tro
Romanens tema er religion vs. 

levende tro. Den hårde og stolte 
svigerfar Frank Wyatt repræ-
senterer religiøsitet i sin værst 
tænkelige form. Som modsætning 
til ham stråler ”skøre tante Betty”, 
der trods svære odds fandt en le-
vende tro på Gud, som almægtig 
og en kærlig far. 

Eliza, der de sidste 10 år har 
været under svigerfarens indfl y-
delse, lader Bibelen blive i skuf-
fen. Fra den side forventer hun 
intet godt. Men da hun inviterer 
tante Betty ind i sit liv, møder hun 
en ny side af troen. 

Krydret med romantik
Heller ikke i denne Austin-

roman snydes vi for romantik, 
men det er ikke det romantiske 
islæt, som fylder mest i fortællin-
gen. Man forventer nok en lykkelig 
slutning, men de forskellige men-
neskeskæbner og personligheder 
man stifter bekendtskab med 
undervejs, er bogens guld. 

Det anbefales at starte på bo-
gen, når man har god tid – for den 
er svær at lægge fra sig, når man 
først er kommet i gang.

Lynn Austin: I det skjulte
384 sider • 299,95 kr • Lohse

Løn som forskyldt
eller Guds nåde?
Ny roman af Lynn Austin handler om tro og tillid i svære tider.

”I det skjulte” skildrer menneskeskæbner på godt og ondt i 
tredivernes USA.

Af Kirsten Krog

Præst ved Københavns dom-
kirke, Stine Munch, har med 
”På trods” forsøgt at skrive en 
bog om, hvad man kan kalde 
enkel hverdagskristendom.

Bogen består af i alt 24 kapitler, 
der alle er opbygget over samme 
læst: Et stykke fra Bibelen, en 
betragtning over dette bibelord og 
en bøn – en form for andagtsbog, 
hvor det må anbefales kun at 
læse et stykke af gangen. 

Alle kapitler bestræber sig på 
at fremstille kristendommen, ikke 
som noget højtravende, mystisk 
eller sensationelt, men noget der 
går lige ind i vor hverdag, med 
dens glæder, nederlag, kedsom-
melighed, smerte og afmagt. 

Selv siger forfatteren om in-
tentionen med bogen, at den ”er 
et forsøg på at nå ind til kristen-
troens kerne uden for mange 
omsvøb og forbehold, og den er 
et forsøg på at skrive noget enkelt 

og kortfattet om den kristne tro” 
(s. 7), og at den handler om ”at 
kristendommen ikke kun fører 
mennesker til højere luftlag, eller 

kun bevæger sig i 
det åndelige, men 
altid holder os fast 
på jorden og i livet” 
(s. 10f).

Om at
være i livet

”På trods” kan 
ses og bruges 
som en lærebog 
i at være i livet, 
som det er, sam-
men med Gud, 
og netop dette er 
også bogens store 
force og styrke. 
Dermed bliver det 
en bog, som ap-
pellerer både til 
den kirkefremme-
de, som har svært 
ved at forholde sig 
til teologiske, høj-

travende eller mystificerende 
ord om Gud, og til de kirke- og 
trosvante kristne, der måske 
netop har mystifi ceret Gud eller 

altid er på jagt efter en særlig 
Gudsoplevelse. 

Der er noget trygt og barnligt 
ved bogen, som kan være sundt 
at få med sig. Og selvom den ikke 
kan stå alene, da den er lidt ensi-
dig i sin understregning af denne 
side af troen, er det måske netop 
en ensidighed, som for en tid kan 
være sund for alle kristne, om 
det er dem, der er blevet fanget 
i aktivisme i deres iver efter at 
tjene Gud, eller det er dem, der 
altid jages af kravet fra dem selv 
om større renhed og hellighed ind 
for Gud og egentlig blot har brug 
for at hvile i en fars favn. Eller 
det er dem, der bare ikke forstår 
Gud, når de rammes af ulykke 
eller sygdom eller overvældes af 
nyhedsstrømmens grusomheder. 

Med andre ord, alle dem – el-
ler alle os - der har brug for Gud 
”på trods”.

Stine Munch: På trods
136 sider • 168 kr. • Eksistensen

Hverdagskristendom - enkelt sagt

Sognepræst Stine Munch har skrevet en bog 
om enkelt hverdagskristendom.
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Af Svend Løbner, 
freelance-journalist

Først en mark, så et telt, så 
et bedehus, så et klokketårn 
og så… endelig efter 30 år fra 
første tanke, blev Lundeborg 
kirke og kirkegård indviet 
med pomp og pragt.

Det var den 17. juni 1917. Og 
det skyldes især en ukuelig kvin-
des ihærdige indsats. 

Der gik næsten 10 år fra Ma-
thilde Olivia Sørensen som til-
fl ytter i 1887 undfangede en idé 
om, at landsbyen Lundeborg 
mellem Nyborg og Svendborg 
skulle have sin egen kirke, indtil 
der var bygget et bedehus på 
den grund, hvor pastor Kofoed 
fra Hesselager i fl ere år jævnligt 
holdt taler i et telt.

Der gik yderligere 10 år fra 
bedehuset var en realitet, indtil 
huset, der af Olivia blev kaldt 
”Kirkehuset”, også fi k en klok-
ketårn. Klokken blev skænket af 
kammerherre og hofjægermester 
Hannibal Sehested fra det nærlig-
gende Broholm Gods.

Derefter skulle der gå over 10 
år, inden Kirkehuset med tårn 
og klokke blev indviet til egentlig 
kirke og anlægget omkring kirken 
til indviet jord for 100 år siden.

Jubilæet fejres i Lundeborg 
Kirke denne weekend med afslø-
ring af en mindesten til ære for 
Olivia og en musikforestilling om 
hendes historie lørdag. Søndag 
taler biskop Tine Lindhardt ved en 
festgudstjeneste, hvorefter mu-
sikforestillingen fremføres igen. 

Det er historien om Mathilde 
Olivia Sørensens ihærdige kamp 
over 30 år for at virkeliggøre sin 
vision om en kirke i Lundeborg.   

En kamp, der først og fremmest 
bestod i at rejse de nødvendige 
midler. Noget, der genkender 
iværksættere op til i dag: Man 
skal involvere folk omkring sin idé. 
Man mødes ofte med modgang 
og mistro. Og man må bide tæn-
derne sammen, indtil projektet er 
gennemført. 

Og sådan var det for den unge 
Olivia. 

Idé og involvering
Mathilde Olivia Sørensen fl yt-

tede til Lundeborg fra København 
som 26-årig i 1887. I den smukke 
havneby blev hun forskolelærer i 
Lundeborg Pogeskole, ansat af 
førnævnte Sehested fra Broholm 

Gods. Skolen blev senere udvidet 
til folkeskole og fi k navnet Karo-
line Amalie Skolen. Her fortsatte 
Olivia som folkeskolelærer.

Ved ankomsten til Lundeborg 
blev Olivia mødt med et ønske 
fra byens ældre og enker: ”Læs 
Bibelen for os, for der er så langt 
i kirke, og vi hører aldrig et Guds 
ord!” 

Som sagt, så gjort:
”Det lovede jeg straks, og med 

det samme fødtes tanken i mig: 
Vi må se at få en kirke i Lunde-
borg, så det bliver lettere for folk 
at høre,” fortalte hun senere i en 
festtale den 7. maj 1905.

Men hvordan griber man sådan 
en sag an? 

Flere må involveres! Olivia 
henvendte sig til den tidligere 
godsforvalters hustru, fru Ras-
mussen, og Sehesteds hustru, 
og begge var helt med på idéen. 
Olivia kontaktede også sognets 
præst, men pastor Berg syntes 
ikke om idéen og ville ikke hjælpe 
hende med projektet.

Derfor blev det tre kvinder, 
nogle enker og ældre borgere, 
der med støtte fra kammerher-

ren ved Broholm Gods blev 
grundstammen i det nye projekt. 
Senere kom også unge og unge 
familier til. 

Olivia arrangerede onsdags-
møder med bibellæsning, og én 
gang om måneden inviterede 
hun en af omegnens præster 
til at holde foredrag. Hver gang 
samlede hun ind til opførelsen 
af Lundeborg Kirke ved, at alle 
deltagere på ugemøderne lagde 
10 øre og ved foredragene 25 øre 
hver for kaffe og kage. Ved det 
første møde lagde Sehesteds hu-
stru intet mindre end en 10-krone 
i guld i kollektkurven. 

Og sådan blev ”Onsdagsfor-
eningen” med 40 medlemmer 
begyndelsen på den kirke, der 
blev indviet 30 år senere. Først 
som bedehus, så med klokketårn, 
og endelig til sidst som kirke med 
indviet jord. 

Mistro og opmuntring
Pastor Berg var som nævnt 

modvillig, da Olivia først henvend-
te sig til ham med sin idé, men 
senere gik han ind for projektet og 
skrev endda en sang til klokkens 
indvielse næsten 20 år senere. 

Men ellers var modstanden 
massiv. De fleste rystede på 
hovedet, og: ”En præst udtalte 
åbent, at jeg måtte være tosset, 
og de fl este mente, at det blev da 
ikke i deres tid,” fortæller Olivia i 
sin tale ved Bedehusets indvielse 
i 1896. 

Hun tilføjede, at mange havde 
sagt: ”Det bliver inte til noget, da 
ikke i vor tid.”

Men der var også opmuntrin-

ger på vejen. Sehesteds hustru 
havde ved Olivias første henven-
delse sagt:

”Jeg har taget mig af børnene i 
Lundeborg; kan De nu tage dem 
lidt af de voksne, er det godt.”

Og selv havde Olivia en uku-
elig tro på, at Gud nok skulle 
hjælpe hende. Bibelordet ”For 

Gud er intet umuligt” blev hendes 
omkvæd hele vejen igennem 
processen. Som hun selv beskrev 
bedehusets indvielse:

”Den dag blev der talt meget 
om, at hvor der er vilje, er der 
også vej, da tænkte jeg på min 
stadige bøn; Gud, vis dem, at du 
kan, og du har vej alle steder.”

Og ja, bedehuset, som Oli-
via kaldte ”vort Kirkehus”, blev 
indviet den 18. november 1896 
på den grund, hvor pastor Ko-
foed fra Hesselager i fem år 
jævnligt havde prædiket i et telt.  
Mændene kom hjem fra søen 
ved middagstid, og klokken 13 
begyndte indvielsen af bedehu-
set, der angiveligt kunne rumme 
200 mennesker. Biskop Stein fra 
Odense stod for indvielsen, fl ere 
provster og præster var med, og 
selvfølgelig velgørerne hofjæger-
mester og hofjægermesterinde 
Sehested, samt godsforvalter 
Rasmussen og hans hustru. Efter 
indvielsen blev der holdt en festlig 
middag på Broholm Gods.

Udholdenhed 
og gennemførelse

Det lykkes ”efter 9 års arbejde, 
kamp, strid, bøn og sejr”, som Oli-
via udtrykte det, at få bedehuset 
op at stå - med en stor Kristus-
fi gur og to toarmede lysestager 
ved alteret - og successen gav 
blod på tanden.

”…da vi havde fået kirken, 
tænkte jeg, gid vi nu havde en 
klokke,” skriver Olivia. 

Det lykkedes for Onsdagsfor-
eningen med 10-ører og 25 ører 
at få samlet halvdelen af det 
budgetterede beløb ind. 

Men halvdelen manglede, og 
hvad gør man så? Skriver til en 
rig onkel i Amerika? 

Nej, men hvorfor ikke til den 
amerikanske præsident Roose-
velts datter, en af ”Amerikas rige 
damer”. Det lykkedes dog ikke at 
få egnens provster til at under-
skrive som vidner, og brevet blev 
derfor aldrig sendt af sted. 

Lundeborg Kirke 100 år: 

 Olivias drøm om en kirke 
blev til virkelighed
Lundeborg på Østfyn kan takke en ung, ihærdig lærerinde ved navn Mathilde Olivia Sørensen for at have fået sin egen kirke. 
Hvad der lige nu knejser smukt på bakken med udsigt over Storebælt, begyndte blandt andet med indsamlede småmønter 
fra hendes lille bibelgruppe. Lundeborg Kirke fejrer 100-års jubilæum denne weekend.

Mathilde Olivia Sørensen ved hendes 25 års jubilæum som lærer i 
Lundeborg.

Kirkeklokken, hvor Olivia fi k lov at beskemme indskriften - Ære være Gud i det højeste og fred på jorden og i 
mennesker en velbehagelighed.

Mathilde Olivia Sørensen da hun 
som ung virkede som skolelærer i 
Lundeborg.

Hun tilføjede, at man-
ge havde sagt: ”Det 
bliver inte til noget, 

da ikke i vor tid.”

Hver gang samlede 
hun ind til opførelsen 

af Lundeborg Kirke 
ved, at alle deltagere 

på ugemøderne lagde 
10 øre og ved fore-

dragene 25 øre hver 
for kaffe og kage.
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Lundeborg Kirke i dag. Foto Lykke Kruse.

Men godsforvalteren hustru, 
fru Rasmussen, opmuntrede Oli-
via: ”Når De nu ikke får pengene 
ad den vej, skal De ikke tabe 
modet, men blive ved at arbejde 
som hidtil, så vil Vorherre nok 
lade det lykkes engang.”

Et par år senere modtager 
Olivia et overraskende brev fra 
kammerherre Sehested: ”Da 
jeg er i færd med at bestille en 
klokke til kirken i Lundeborg, ville 
jeg gerne rådføre mig med Dem, 
om der skal stå noget indskrift på 
klokken, og hvad det skulle være.”

Olivia var jublende lykkelig: ”…
det umulige er sket, Vorherre har 
åbnet vej,” og i sin tak til kammer-
herren skrev hun: ”Tak, over det 

store, herlige løfte, at vor lille kirke 
i nær fremtid skal få sin klokke.” 
Og videre i det sprogbrug, der 
kendetegnede Olivia: ”Tak, hvor 
stort og velsignet har Herren 
ikke ført denne sag, at skønt det 
syntes umuligt for mennesker, 
vistes atter her, at for Herren er 
intet umuligt.”

Men hvor skal klokken hænge? 
Det havde kammerherre Sehe-
sted også tænkt på. Han skrev 
til Olivia, at når han havde bestilt 
klokken, ”…da må jeg til at bygge 
et tårn ved kirken, hvor den kan 
hænge”. 

Murer Lou tegnede tårnet, 
beklagede at det ville blive dyrt 
med så mange sten, men som 

Olivia senere skrev: ”Men kam-
merherren, der intet gør halvt, 
lod det bygge, som vi ønskede”. 

Og dermed kunne også klokke-
tårnet blive indviet. Det skete ved 
Pinsefesten i 1906, hvor pastor 
Berg, der før havde vægret sig 
ved kirkeprojektet, nu sang en 
sang, han selv havde digtet.  

Nu var bedehus, eller rettere 
kirkehus, med klokke og tårn 
indviet, men først den 17. juni 
1917 – over 10 år senere - blev 
der foretaget en indvielse til funk-
tion som egentlig kirke. Og med 
egentlig kirke menes et kirkerum 
til brug ved søndagens højmesse 
med alt, hvad dertil hører af alter, 
prædikestol og døbefont, og en 

kirkegård med indviet jord. 
Hidtil havde kirkehuset været 

en slags lejlighedskirke med 
møder på hverdagsaftener. Som 
egentlig kirke kunne der nu hol-
des almindelig højmesse med 
dåb og nadver.  

Indvielsen blev foretaget af 
biskop Laurits N. Balslev fra 
Odense. Et andet midtpunkt var 
Mathilde Olivia Sørensen, der 30 
år tidligere var fl yttet til Lundeborg 
og i alle årene havde kæmpet for, 
at Lundeborg fi k sin egen kirke. 

Kilder: Svendborg Historie, 
Svendborg Provsti, Laurits Peter-
sens optegnelser, 1975.

Lundeborg Bedehus - omkring år 1900 - Gudme Lokalhistoriske Arkiv.
Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Gå i forbøn for 
din by - og verden!

Som kristen kan du gå i forbøn for din by og dit land, ligesom 
præster i Gamle Testamente gik i forbøn for folket med ofre. 

Dit offer er den tid, du giver i bøn og lovsang.

Bed Gud om at fylde dig med Helligånden, så du kan forstå, 
hvad du skal bede for. Se tingene i et åndeligt perspektiv. 

Politikerne har brug for forbøn. Bed både for dem, du er enig med, 
og dem, du måske ligefrem frygter. Bed for regeringen. 

Din bøn har betydning - også for udlandet. Efter alt det, der er sket 
i USA og Storbritanien, er der spænding og åndelig krig i Europa. 
Bed om Guds gode vilje. Bed for kristne ledere.

Medierne har stor indfl ydelse ved at udvælge  de nyheder, der 
bringes i omløb. Bed om sandhedens ånd i medierne.

Bed for byer og kommuner. På kortet herunder markerer de 
grønne områder, hvor lokale bedegrupper har taget ansvar for en 
kommune. Bed imod arnesteder for det onde. Bed for børn, unge, 
skoler, det sociale område, arbejdspladser, fritid...

               

Ønsker du at være med i en 
bedegruppe for en kommune, 

så skriv til forbedere@udfordringen.dk 
eller kontakt bedehus.dk

Debat

Enhed i Kristus
Ved troen på Jesus er vi et, sammen med Helligånden, der bor 

i vore hjerter, vore legemer er et tempel for Ham.
Jeg har lige været i Israel i 14 dage. En lørdag formiddag var 

gruppen til gudstjeneste hos messianske jøder, hvor vi også deltog 
i nadveren. En dejlig enhed var til stede. 

Jeg tænker, at når messianske jøder og hedingekristne fi ndes, da 
kan Jesus komme igen og hente sin brud. Kom Herre Jesus! Dog er 
det kun Faderen, der kender tid og time, men lad os altid være rede.

KIRSTEN CHRISTENSEN

FRISVADVEJ 91
6800 VARDE

Vassulas budskaber
Jeg har lige læst, at ’profeten’ Vassula lige har været i Køben-

havns pinsemenighed. 
Jeg har selv for år tilbage læst den ene af Vassulas’ bøger, 

hun taler USANDT, hun er grænseløs manipulerende, akkurat 
som andre usunde sekter. Hun giver læseren dårlig samvittighed, 
hvis man er kritisk, eller hvis man tvivler på ’hendes jesus’. Og 
gør man så alligevel det, er man en tvivlende Kain, der har lyttet 
efter den onde. Jeg smed bogen i skraldespanden, hun siger, at 
’hendes jesus’ siger, at kristne helst dagligt skal bede til afdøde 
mennesker og engle. Jeg er ligeglad med hendes fromme snak 
om Jesus, når hun samtidig beder os om at hente vejledninger 
hos andre dæmoner. Jeg ser det som okkultisme, når hun hun 
iblander dyrkelse af fremmede magter (i skikkelse af afdøde 
helgener og af Jesu mor) - bemærk at jeg nævnte ’i skikkelse 
af’  . . . dette siger jeg uden at blinke, for da jeg læste bogen, gik 
jeg i bøn til Gud (og bad om beskyttelse af Jesu blod) - jeg gik i 
bøn, fordi jeg fi k det utrolig dårligt, når jeg læste. Jeg fi k at se, at 
under den smukke og fromme overfl ade gemmer der sig forklædte 
dæmoner. Så derfor skriver jeg frimodigt til Udfordringen, om I 
ikke godt vil tænke over at tage afstand fra hendes usunde lære, 
som IKKE fører til frihed i forløsningen af Jesu blod, men i stedet 
til trældom. Prøv selv at læse hendes første bog, og afprøv den 
ud fra Bibelen. Det er ubibelsk og falsk lære. (Bibelen fortæller 
forøvrigt helt klart, at der er 2 mulige udgange fra jordelivet (frelse 
eller fortabelse), ’profeten Vassula’ siger, at der er 3. Og at de 
levende ved hjælp af fromhedsøvelser kan gøre indvirkning/hjælpe 
på dem, der er det tredie sted . . . .  . HELT ÆRLIGT...  
 (Forkortet, red.)

TOVE FOMSGAARD ANDREASEN, AARHUS

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte 
og udelade indlæg.
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Ferie

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. 

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

 

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

Søndag d. 02/07 kl. 19.00
Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en

Taler: Per Hyldgaard

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

TROENS ILD SOMMERCAMP
I uge 30 har Troens Ild for 3. år i træk Som-
merCamp på Brøndens Mark 5, Hjallerup. 
I år gæster Benny Mikkelsen fra Frelsens Hær 
os, og sammen med ham medvirker Niels Pe-
ter Finne med lovsang. 

Vi får også besøg af Niels Vestergård, som er 
stifter af Betesda, og Solveig Vinther (Agape 
Child Care). 

Vi ser frem til en fantastisk uge i Guds nær-
vær, hvor vi forventer at mange vil blive mødt 
til ånd, sjæl og legeme. 

Der er mulighed for at campere. 
Gratis adgang til alle møder.

For mere info: http://www.troensild.dk/ eller 
troensild@gmail.com eller tlf: 50996431

Apostolsk Profetisk Konference 2

”Sine nådegaver og sit kald 
fortryder Gud ikke”

 22. - 24. september 2017
Sted: Kolding Int. Højskole

Talere: 
Päivi Heikkilä, Finland
Andy Wallis, Roskilde   

        Anette Holt Larsen, Næstved

Indkvartering: Fra fredag kl. 17. Konferencen slutter søndag kl. 16
Pris: Deltagergebyr inkl. kost og logi:
Dobbeltværelse: kr. 1.150 (begrænset antal, ikke fl ere 
enkeltværelser), Udeboende: kr. 900 (uden morgenmad),
Kun lørdag: kr. 600 (inkl. forplejning)

Bindende tilmelding ved betaling af konferencegebyr til
konto 2700 - 6282-209-541 inden 1. september.

    

2

Henvendelse: Mirjam Elbæk Rasmussen: mir.rasmus@gmail.com
Lederseminar d. 18. nov. ”De fem tjenestegaver”

1. - 4. dec.

Find program for rejsen på 
www.felixrejser.dk/advent  
eller ring og bestil på 7592 2022

Tag med på en hyggelig adventstur til den gamle 
hansestad, Lübeck. Gå på opdagelse i den charme-
rende by, og oplev samtidig ét af de mest kendte 
julemarkeder i Tyskland. I byen er der flere jule-
markeder med hver deres særlige præg fra historisk 
julemarked til markeder med kunsthåndværk. På 
turen tilbyder rejselederne bibeltime, liturgisk 
andagt og aftenandagt, og hver aften arrangerer 
de hyggeligt samvær på 
hotellet.
Rejseledere: Bent Kjær 
Andersen, Hjørring og 
Preben Hansen, Aalborg
Pris fra kr. 3.975

Lübeck 
- advents og julemarkedstur

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

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

Nordsee Hotel Bremerhaven ★★★

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

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2017.

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

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

3 nætter 1.599,-

Gode børnerabatter

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 d. 18/6 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA:  Kend din åndelige   
 identitet

Søndag 2/7: H.P. Pedersen -  At overvinde forhindringer
Søndag 9/7: Bjarne Kjær -  Guds herskerstav

Søndag d. 25/6 kl. 10:30

Enoch Nshuti
TEMA:  Skabt med en længsel   
 efter Gud

Fællesmøde med Church on the rock
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 23:

Hans Nordborg Rasmussen
Junghansvej 135
6000 Kolding

Kodeord: Sandslotte

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 
29. 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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Sommerferie!
Udfordringen udkommer ikke i uge 28, 29, 30

Stillingsannoncer

Diverse

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler eller 
avisen som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 

i avisen.

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor

mellem kl. 10:00 
og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - 
Tast 1 for 

abonnement

Frikirkepræst søges 

Tønder Frikirke søger ny præst med tiltrædelse sna-
rest muligt. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at 
være tæt på mennesker, gerne vil teamwork, tror på 
discipelskab og har et udadvendt fokus.  
 
Vi er en kirke med et godt fællesskab, med et børne- 
og ungdomsarbejde, et gospelkor og en sprogcafe.  
 
Har du lyst til at vide mere så kontakt kirkens dagli-
ge leder, Ingelise Gregersen, på 24 80 92 73.  

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.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

( )

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

Ung Roadmanager til YFC
Vi søger en roadmanager, der kan rejse rundt og være vært, lyd-/lys-
mand og chauff ør for 4 udenlandske bands fra august 2017  l maj 2018.
Du skal være glad for mennesker, god  l musik, en der får  ng gjort, have 
almindeligt kørekort, tale godt engelsk og kunne trives med at være på tourné 
4 x 1 måned.

Du har selvfølgelig lyst  l at tale med unge om troen på Gud og Jesus.

Løn som SU. Tiltrædelse august 2017.

Kontakt landsleder Daniel Baun på daniel@yfc.dk 
eller 2523 4343.

Ansøgningsfrist 1. juli 2017 - send ansøgningen 
på daniel@yfc.dk

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

Bogsalg

Læs stillingsopslaget på

kfm-randers.dk

Grenåvej 34 - 8960 Randers SØ

www.kfm-randers.dk

KRONJYLLANDS FRIMENIGHED 
I RANDERS SØGER 

UNGDOMSMEDARBEJDER

Udlejning

STORT LÆKKERT SOMMERHUS!
Beliggende på Limfjordsøen Mors i skønne omgivelser.
Her er god plads for 2-20 pers.10 vær. Huset er meget

velegnet til familiefester, retræte, alphakursus el. en
familieferie, ligger tæt ved stranden i lille skovområde.

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

To dage, en nat
Efter længere tids sygdom 
kæmper Sandra for at få lov til 
at vende tilbage til sin arbejds-
plads. Kollegerne har valgt en 
bonus fremfor at bevare hendes 
stilling. En fi lm om næstekær-
lighed, penge og støtte fra en 
uventet side.
Danske undertekster.
95 minutter. 

Fuglene over sundet
Vi er tilbage i krigstiden i 1943, 
hvor en jødisk familie søger 
sikkerhed i Sverige. Turen går 
over Gilleleje, hvor lokale fi skere 
hjælper fl ygtninge over sundet. 
Gestapo har dog danske kol-
laboratører, så familiens fremtid 
afhænger af tillid og hjælp fra 
deres medmennesker. Dansk tale.
95 minutter. 

 98,-

149,-

Se fi lm med tankevækkende indhold...
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Tirsdag 20/6
16:00 Biblens gåder - Ligklædet 
i Torino. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible)
Ligklædet i Torino er et af historiens 
mest kontroversielle relikvier. På 
klædet anes et billede af en kors-
fæstet mand, der hævdes at være 
det eneste eksisterende billede af 
Jesus. Klædet er i 1990’erne blevet 
undersøgt af tre af verdens bedste 
laboratorier, der alle har dateret 
det til at være fra middelalderen 
og dermed dømt det til at være et 
middelalderligt falsum. Men ikke 
alle har accepteret denne konklu-
sion. Professor Fant fra Padua har 
gennemført sine egne test, der har 
sået tvivl om de første dateringer. 
Sendes også onsdag kl. 16.15.

Torsdag 22/6
18:55 Jeanne d’Arc - jomfruen 
fra Orleans. Britisk dokumentar 
fra 2015. Historikeren Helen Ca-
stor opruller historien om Jeanne 
d’Aarc (1412-1431), en kvindelig 
kriger i en tidsalder, hvor kvinder 
ikke blev tiltroet at kunne kæmpe 
endsige føre en hær. Hun blev 
drevet af sin tro og er siden sin død 
blevet et ikon for alle fra venstre til 
højre, protestanter og katolikker, 
traditionister og feminister. Men 
hvem var den unge bondepige, der 
opnåede det umulige?

Lørdag 24/6
19:45 Før Søndagen
2. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om sal-
men ”Guds igenfødte, ny-levende 
sjæle”, og om hvor mange fl asker, 
der trækkes op i Jesu lignelser. Sct. 
Pauls Cantori synger i Vor Frue 
Kirke i Århus, dirigeret af Thomas 
Kristian Nielsen.

NAT GEO People
Mandag 19/6
21:00 Hospitaltsskibet (5:8)
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

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

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

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

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.

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

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

DR-Kirken holder 
sommerferien til 
september. 

Morgenandagten 
på DR K

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

Radio 

Søndag 18/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Allinge Kirke, 
Københavns stift, økumenisk 
gudstjeneste. 1. søndag efter 
Trinitatis. Prædikant: Daniel Toft 
Jakobsen, MF (gæsteprædikant).
Gospelfællesskabets sangteam 
v. Ninna Langstrup Mortensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 19/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 20/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 21/6
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
Sognepræst Thomas Horne-
mann-Thielcke om ”stilhedens 
steder”. Vært: Anders Laugesen.
www.dr.dk/tro
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 22/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag 23/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 24/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 25/6
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, 
Nyborg, Fyns stift. 2. søndag efter 
trinitatis. Prædikant: Christian von 
Tangen Sivertsen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

FÅ 25% 
RABAT PÅ 
UGEPRISEN
og smag 
på Bibelen 
og vores nye
koncept.
Rabatten gælder
kun efterårsholdet 
2017
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Ny web-tv-kanal skal
inspirere til kristen trospraksis
Tv-kanalen, der ser ud til at 
være den første af sin slags i 
verden, skal inspirere menne-
sker til at påbegynde og fast-
holde en kristen trospraksis. 
Trospraksis.tv vil derfor sende 
videoer med guidede medita-
tioner og bønner på bestemte 
tidspunkter hver dag, forklarer 
skaber og daglig leder Øyvind 
Borgsø.

Den nye kristne web-tv-kanal 
trospraksis.tv blev lanceret den 
12. juni i år i samarbejde med 
dialogorganisationen Areopagos.

”Det at have en fast rytme for 
sin trospraksis kan give nogle an-
dre dybder i ens kristne spiritua-
litet, mener Lars Mollerup-Degn, 
som er landsleder i Areopagos 

og sidder med i styregruppen for 
tv-kanalen. 

“Det er vores hensigt, at tv-
kanalen skal være en inspiration 
for folk til at komme ind i en god 
rytme og arbejde med deres egen 
kristne spiritualitet. Tv-kanalen 
er ikke underholdning, men et 
arbejdsredskab til seerens egen 
fordybelse og inspiration. Men 
hensigten er også, at tv-kanalen 
ikke bare bliver til selvudvikling, 
men også et sted, hvor der ska-
bes fællesskaber,” forklarer han.

Online fællesskaber om tros-
praksisserne bliver fremhævet 
som vigtige af både Lars Mol-
lerup-Degn og Øyvind Borgsø. 
Alle seere skal derfor vælge et 
brugernavn, når de opretter sig 
som brugere. Brugernavnene vil 

være synlige for alle, der ser et 
program på tv-kanalen samtidigt.

Lars Mollerup-Degn håber, at 
der bliver mange hundrede men-
nesker, som får en daglig bøns-
praksis igennem tv-kanalen, og at 
den kan blive en hjælp til også at 
fastholde brugerne i deres praksis.

At lave web-tv er ikke nogen 
helt gratis affære, og derfor kræver 
det et abonnement at se program-
merne. Trospraksis.tv. udbyder tre 
forskellige typer abonnementer, og 
alt overskud fra disse vil blive brugt 
på at udvikle kanalen yderligere. 

I øjeblikket rummer trospraksis.
tv en skandinavisk kanal med 
videoer på dansk og norsk, men 
det er planen, at en engelsk kanal 
skal lanceres i 2018.            /red.

Den nye web-tv-kanal trospraksis.tv er tænkt som et arbejdsredskab for seernes personlige trosliv.
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Kære Gud, lad mig score på dette straffespark...
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Unges alkoholmisbrug 
kan faktisk stoppes 
Af Henri Nissen

Det kan lade sig gøre. Hvis 
politikerne, skolerne osv. vir-
kelig vil, så kan unges misbrug 
stoppes, så mange kan få et 
bedre liv.

Det har de bevist på Island.
I 1998 havde 42 procent af 15- 

og 16-årige været fulde i løbet af 
den seneste måned i Island. 

I 2016 var antallet styrtdykket 
til kun fem procent. 

Antallet af unge der ryger hver 
dag, er faldet fra 23 til 3 procent. 

Procentdelen af unge, der har 
prøvet hash er faldet fra 17 til 7 
procent.

Hvordan er det sket?

Nye love
I 1999 blev en national plan 

kaldet “Ungdom i Island” indført. 
* Det blev nu ulovligt for unge 

under 18 at købe tobak. 
* Forbudt for unge under 20 år 

at købe alkohol. 
* Reklamer for tobak og alkohol 

blev forbudt.
* Der blev oprettet forældreråd 

på alle skoler. Forældre blev op-
fordret til at komme til foredrag 
om det vigtige i at bruge meget tid 
sammen med sit barn, snakke om 
barnets liv, kende barnets venner 
og sørge for, at de blev hjemme 
om aftenen.

* Det blev ulovligt for unge 
mellem 13 og 16 at være udenfor 
efter kl. 22 om vinteren og mid-
nat om sommeren. Den gælder 
stadig.

Aftaler lærer voksne at 
være gode forældre

Forældre opfordres til at un-
derskrive aftaler om at tage sig 
af deres børn.

For unge på 13 og opefter kan 
forældre fx forpligte sig til ikke at 
lade sit barn holde fester uden 
opsyn, ikke at købe alkohol til 
mindreårige og holde øje med sit 
barns velvære.

Aftalerne er med til at under-
vise forældrene, men det styrker 
også deres autoritet overfor 
børnene. Børnene kan nu ikke 
længere bruge argumentet, at 
alle andre må.

Støtte til bedre fritid
Statstøtten til sport, kunst, mu-

sik og andre hobbyer blev hævet.
Det var for at give børnene 

en mulighed for at være med i 
en gruppe og have det godt på 
andre måder end at drikke og 
tage stoffer. 

Børn fra mindre ressour-
cestærke hjem får ekstra hjælp. 

I Reykjavik, hvor mere end en 
tredjedel bor, får alle familier 2100 

kr. om året pr. barn til efter-skole 
aktiviteter.

Forskning: Unge tager 
stoffer imod stress

I 1970’erne fandt en ameri-
kansk forsker, Harvey Milkman, 
ud af, at folk tog amfetamin eller 
heroin afhængigt af, hvordan 
de håndterede stress. Heroin-
misbrugere ville lamme sig selv, 
hvorimod amfetaminmisbrugere 
ville konfrontere problemet.

Milkman fandt også ud af, at 
mange unge tog stoffer som en 
måde at håndtere stressede 
situationer. De unge blev afhæn-
gige af det, stofferne gjorde ved 
hjernens kemi. Han fi k derefter 
ideen om at lave et program, hvor 
unge kunne blive “høje” på deres 
egen hjerneaktivitet.

Programmet blev startet i USA. 
Her blev unge med problemer 
med stoffer eller småkriminalitet 
“behandlet”. De fi k tilbud om at 
tage kurser i lige, hvad de ville: 
Musik, dans, hip hop, kunst og 
så videre. På den måde kunne de 
unge ændre hjernens kemi uden 
stoffer og derved bedre håndtere 
deres liv. De fi k også undervisning 
i at tænke positivt.

Forældre beskytter mod 
alkoholmisbrug

I 1991 blev Milkman konsulent 
for det første behandlingscenter 
for unge med misbrugsproblemer 

i Island. Ideen var at give de unge 
bedre ting at bruge deres tid på 
end stoffer og alkohol.

I 1992, 1995 og 1997 udfyldte 
alle unge et spørgeskema om 
alkohol, rygning og stoffer. Re-
sultaterne viste nogle tydelige 
faktorer, der var beskyttende: At 
tage del i organiserede hobbyer, 
især sport, tre til fi re gange om 
ugen, at bruge meget tid med 
sine forældre, at føle sig værdsat 
i skolen og ikke at være udenfor 
sent om aftenen.

Ud fra de nye data, samt erfa-
ringer fra andre undersøgelser 
som Milkmans i USA, startede 
man “Ungdom i Island”.

Kommuner kan gøre det
Ifølge Milkman kan den island-

ske metode forbedre den psyko-
logiske og fysiske sundhed hos 
millioner af unge rundt omkring 
i verden. 

Derfor er der blevet startet et 
europæisk program, “Ungdom i 
Europa”. Det er ikke statsorgani-
seret, så her skal kommuner selv 
melde sig til. I alt 35 kommuner 
spredt på 17 lande er med i 
programmet.

Holdet uddeler spørgeskemaer 
til kommunens unge. Derved kan 
lokalsamfund ganske tydeligt se, 
hvilke ting der fører til stof- og 
alkoholmisbrug. Det er nu op til 
den enkelte kommune, hvordan 
de vil løse deres specifi kke pro-

blemer. Ingen andre lande har 
lavet lige så store ændringer 
som Island.

Forhindrer selvmord
Byer der er med, kan også se 

andre forbedringer. I Bukarest, 
Rumænien, er antallet af teen-
age-selvmord for eksempel faldet. 
Og i Kaunas, Litauen, er antallet 
af børn, der begår kriminalitet 
faldet med en tredjedel mellem 
2014 og 2015.

Svært at engagere 
forældre i Europa

Men det er ikke alle steder, der 
vil acceptere de radikale ændrin-
ger, Island har taget i brug. 

For eksempel vil udgangsfor-
buddet sikkert blive et problem 
mange steder. Det samme gælder 
forældrevagter, der patruljerer i 
nabolaget for at se, om børnene 
bryder reglerne.

Et forsøg med forældreenga-
gement i Brighton, England, der 
involverede at invitere forældrene 
til workshops viste, at det var 
svært at engagere de voksne. 

I Island har ændringen gjort det 
muligt at skære i antallet af unge, 
der ryger og drikker for meget. 

Det har samtidigt bragt familier 
tættere på hinanden og hjulpet 
børn i at blive sundere på alle 
områder. 

Udfordringen fortalte om den kedelige danske rekord i uge 23, den 4. juni.

– Hvis politikerne virkelig vil gøre op med alkohol og narkomisbrug, så kan de gøre som på Island.

f f

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

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

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-

Ny undersøgelse bekræfter:

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

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

Den kristne punkscene er en mærkelig størrelse. Det er 
ikke en scene, hvor noget band nogensinde rigtigt har 
slået igennem i det mainstream miljø, men det er ikke for-
di, der har været mangel på talentfulde kristne musikere 
i scenen. Dette debutalbum fra Chicagos October Bird 
Of Death er intet mindre end et empirisk bevis på dette.

Musikken på ’Death Made Its Offer’ er upåklagelig på alle 
punkter, og det er ikke så mærkeligt, når man ser nogen af 
de navne der står bag bandet. Her optræder guitarister fra 
bands som Ballydowse og Headnoise, for ikke at nævne de 
dejlige rå vokaler fra Wiley Willis, som også er frontmand i 
bandet The Blamed. 

Alle disse bands har en speciel plads ikke kun i mit hjerte, 
men i kristen musiks historie. Det var lige præcis disse bands, 
som var med til at bringe Jesus ind i punkens undergrund 
tilbage i 90’erne. Nu er de så tilbage, og med deres evner 
kombineret, leverer de efter min mening et af årets bedste 
punkudgivelser.

Teksterne på dette album viser tydeligt et album skrevet til 
og fra den kristne arbejderklasse. Flere sange herpå handler 
om at vi ikke skal lade den moderne verdens fokus på penge, 
stige os til hovedet.

Det virker endda på fl ere punkter som en formaning til de 
kristne, som har ladet materielle goder begynde at spille en 
for stor rolle i deres spirituelle liv. Vi skal holde fokus, ikke på 
den verdslige kamp om magt, men den spirituelle krig, mod 
ondskab og fordærv. 

Dette album er ikke svært for mig at anbefale, men jeg er 
jo også selv stor fan af punk. Men for de kristne musikelskere 
som rigtig godt kan li’ Skillet, men som synes heavy metal 
lige er hårdt nok. Så vil dette album måske være en rigtig god 
indgang til den kristne punkverden.

Joey Lønsmann Jensen 

Hårdtslående og 
aggressiv passion
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Klummen
Ung Udfordringt

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 

Af Steen Jensen

Et norsk forskningsprojekt i 
bibelbrug kaster to opsigts-
vækkende resultater af sig: 
Dels læser unge mænd mere 
i Bibelen end unge kvinder, 
dels læses den fl ittigst af folk 
med de højeste uddannelser.

Undersøgelsen vil sikkert 
overraske mange, fordi den 
generelle holdning nok er, at 
det er omvendt.

Det Norske Bibelselskap har 
sammen med instituttet KIFO, 
der forsker i kirke og religion, 
offentliggjort den opsigtsvæk-
kende undersøgelse.

Forskeren Tore Witsø Rafoss 
fra KIFO har ledet undersøgel-
sen, og han siger om resulta-
terne:

- Det er et opsigtsvækkende 
fund, og det er uklart hvorfor. 
For 30 år siden læste unge 
kvinder betragteligt mere i 
Bibelen end unge mænd. Det 
gør de ikke længere, siger Tore 
Witsø Rafoss.

Rapporten bekræfter den 
almindelig antagelse, at ældre 
læser mere i Bibelen end unge, 
men kønsfordelingen af bibel-
læsere i unge-gruppen kommer 
også bag på bibelselskabets 
generalsekretær Ingeborg Mon-
gstad-Kvammen.

Hun bebuder, at der skal 
forskes mere i, hvorfor det 
forholder sig sådan, og hvorfor 
undersøgelsen også viser, at 
omfanget af bibellæsning øges 
jo højere uddannelsesniveau.

- Det er overraskende. Jeg 
troede måske, at det ikke var så-
dan, siger generalsekretæren.

Tore Witsø Rafoss fra KIFO 
er også overrasket og siger, at 

det skal der også forskes mere 
i. Men jo højere uddannelse, jo 
større er polariseringen også.

- Blandt de højest uddan-
nede fi nder vi både den største 
andel af bekendende kristne, 
men også den største andel af 
ateister, siger forskeren.

- Der er en forventning om, at 
folk med højere uddannelse er 
mindre religiøse, men hvis man 

ser på bibellæsning, så øges 
det med uddannelse. Det er et 
interessant fund, som går imod 
en del forventninger og tidligere 
forskning, siger han.

Rapporten siger ikke noget 
om årsagen til de opsigtsvæk-
kende resultater. Det skal der 
nu forskes videre i.

Pinsevenner læser 
Bibelen mest

Derimod er det mindre op-
sigtsvækkende, at ugentlig 
bibellæsning spiller en større 
rolle i frikirkerne end blandt Den 
Norske Kirkes medlemmer.

Rapporten viser, at selv om 
pinsebevægelsen og andre 
frikirkelige trossamfund kun 
udgør 4,7 procent af befolknin-
gen i Norge, så udgør de 27,9 
procent af dem, som læser i 
Bibelen ugentligt.

- Mens 10 procent af medlem-
merne i Den norske Kirke siger, 
at de læser i Bibelen ugentligt, 
siger 86 procent af pinseven-
nerne det samme, siger Witsø 
Rafoss. I det øvrige frikirkemiljø 

er det tilsvarende tal 60 procent.
- Det kan være grund nok for 

os at se på, hvad pinsebevæ-
gelsen og frikirkerne gør, siger 
forskeren.

Han understreger dog, at 
siden tre af fi re nordmænd er 
medlemmer af Den Norske 
Kirke, så udgør de 10 procent, 
der læser i Bibelen ugentligt, en 
relativt betragtelig gruppe. Det 
skal også tilføjes, at i gruppen af 
nordmænd, der læser jævnligt i 
Bibelen, er 65 procent medlem-
mer af Den Norske Kirke.

Rapporten er starten på et 
større forskningsprojekt, som 
det norske bibelselskab vil lave 
i samarbejde med KIFO om 
bibelbrug i Norge.

- Vi må finde ud af, hvad 
der er motiverende og demo-
tiverende. Hvorfor læser folk 
i Bibelen, og hvad mener folk 
om Bibelen? Det siger denne 
rapport ikke noget om, siger bi-
belselskabets generalsekretær 
Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Opsigtsvækkende forskning:

Unge mænd læser Bibelen 
mere end unge kvinder
Norsk undersøgelse tyder også på, at de fl ittigste bibellæsere er folk med de højeste uddannelser.

Forskeren Tore Witsø Rafoss 
fra KIFO præsenterede den nye 
rapport om bibellæsning på Det 
Norske Bibelselskaps repræ-
sentantskabsmøde for nylig. 

En ny undersøgelse om bibellæsning i Norge viser, at unge mænd læser mere i Bibelen en unge kvinder. For 30 år siden var det omvendt. 

Den lille dreng 
med svovlstikkerne

Af Henrik Engedalgedal

Det var så grueligt koldt. På trods af det tynde lag sne 
var det overraskende mørkt. Vinden blæste og skar sig 
nærmest igennem tøjet for hvert vindstød. 

Den lille dreng gik ned ad gaden med den sidste pakke 
svovlstikker, han havde. Han havde lært, at man skulle tænde 
et lys i mørket. ”Lyset var dejligt”, tænkte han. Det havde hans 
far også sagt til ham. Nu var det efterhånden lang tid siden, at 
han havde set ham - faren, altså. 

Han havde bare fået besked på at gå ud og sælge svovlstikker. 
”Brug hvad du har, gør hvad du kan”, havde faren sagt til ham. 
Men den lille dreng var udmattet. Han havde fået et hul på knæet 
på det ene bukseben. Hans jakke var slidt, og den var også alt 
for tynd til dette vejr. Halstørklædet var vådt og koldt. Men han 
ville sælge den sidste pakke med svovlstikker. For han ville ikke 
skuffe faren. Han var bange for, at faren ville blive vred, hvis han 
ikke gjorde det - ja, måske ville han endda slå ham?

Et ægtepar gik forbi drengen. De grinede lidt overbærende, 
og mumlede noget om, hvor mørkt det var. De sagde, at det ikke 
kunne blive lysere, selvom det da ellers kunne være rart. ”Hvad 
skulle sådan nogle små svovlstikker hjælpe?” fnøs manden med 
et sammenbidt, bittert udtryk. 

Drengen kiggede væk og ned på de mørke brosten. Det havde 
været et hårdt år. I dag var det den sidste dag i året. Måske skulle 
han tænde en af svovlstikkerne for at få lidt varme. For at huske 
på lyset igen. Eller var det forkert at gøre?  

Efter lidt betænkningstid og et par kraftige vindstød tændte 
den lille dreng alligevel for en af svovlstikkerne. I det samme var 
det, som om han kunne se farens stue. Det var varmt og lyst, 
og der var glæde, men faren var der ikke. Det undrede ham. Så 
brændte svovlstikken ud, og det blev mørkt igen. ”Var det bare 
en drøm?” tænkte han og blev trist.

Langsomt begyndte han at miste lysten til at fortsætte med 
at sælge. Måske havde ægteparret alligevel ret? Måske var det 
håbløst at sælge svovlstikker i denne verden? Det var også alt 
for koldt. Den lille dreng gav op. Han orkede ikke mere. 

Han tændte alle svovlstikkerne på én gang og nød den varme, 
de gav. I det samme stod faren foran ham. 

Faren græd og omfavnede hjerteligt 
drengen: ”Alt mit er dit, søn. Husk det 
nu”, sagde faren med et kærligt smil 
og så drengen i øjnene. ”Lad os bruge 
mere tid sammen. Kom!” 

Når de måler bibellæsning i Gallup 2016, bruger de en skala som går fra 0 til 5, hvor 0 indikerer, at man 
aldrig læser i Bibelen, og 5 at man læser dagligt. Hele rapporten kan læses på www.kifo.no.
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Døv sanger udløser guldknap
Den 29-årige kristne sanger-
inde Mandy Harvey mistede hø-
relsen som 18-årig. Nu er hun 
professionel jazz-sanger - og er 
lige gået direkte til semifi nalen 
i ”America’s Got Talent”.

Mandy fi k et chok, da hun som 
18-årig måtte opgive at tage en 
musik-eksamen.

- Læreren ville spille noget på 
klaveret, og vi skulle skrive det 
hele ned. Jeg sad med blyanten 
og ventede på, at prøven skulle 
starte, og jeg kunne se, at de 
andre skrev. Den ene efter den 
anden rejste sig og gik, men jeg 
havde ikke engang hørt nok til at 
kunne begynde, fortæller hun i 
forbindelse med sin deltagelse i 
talentshowet, hvor hun sang sin 
egen sang ”Try” (Prøv!) om det at 
tage ansvar for sit liv.

Hele dommerpanelet blev rørt 
af Mandys historie. De blev også 
rørt over både hendes stemme og 
budskabet, da hun begyndte at 
synge, stående i strømpesokker.

Med Gud i hånden
Mandy, som er præstedatter, 

blev døv, for hun lider af en arvelig 
bindevævssygdom.

– Hele min identitet var knyttet 

til det at kunne høre. Min drøm var 
at blive kor- og jazzvokal-lærer, 
og da jeg mistede min drøm, 
mistede jeg også min identitet, 
fortæller hun i et interview med 
kirken Real Life på YouTube.

– Jeg lukkede mig selv ude 
fra verden. Det eneste, jeg ikke 
kunne lukke ude, var Gud. Jeg 
blev vred på Gud og holdt op med 
at snakke med ham, men jeg mi-
stede aldrig troen, fortæller hun.

Efterhånden kunne ingen høre-
apparater hjælpe Mandy.

– Jeg brugte meget tid på at 
stille spørgsmål til Gud. Jeg faldt 
hårdt og har måttet bruge mange 
kræfter på at stole på ham igen, 
siger Mandy. Hun har også talt 
meget med sin far, pastor Joe 
Harvey om problemerne. 

- Vi lærte, at hvis man kun 
elsker Gud, når livet er let, så 
elsker man ikke Gud, men kun 
sig selv, siger Mandy. Selv om 
hendes menighed har bedt meget 
om, at Gud ville helbrede hende, 
er det ikke sket. Men Mandy har 

lært noget nyt:
– Uanset hvad der sker i denne 

ødelagte verden, så holder Gud 
mig i hånden, og han vil aldrig 
slippe den, forklarer Mandy.

Stemmetuner og sokker
Joe Harvey opfordrede hurtigt 

sin døve datter til at synge sam-
men med ham, og hun lærte sig 
at tjekke sin vokal ved hjælp af 
stemmetuner og muskelhukom-
melse. Og når hun står på strøm-
pesokker, kan hun føle rytmen. 

Nu har Mandys sang begejstret 
alle ved America’s Got Talent.

- Mandy, jeg tror ikke, du har 
brug for en oversætter for at forstå 
det her, siger den barske talent-
dommer Simon Cowell, idet han 
trykker på guldknappen.

I 2009 udgav Mandy Harvey 
sit første album ”Smile”, som fi k 
stor ros af anmelderne. Året efter 
udkom ”After you’re gone”, og i 
2014 kom ”All of me”. 

Nu rejser hun rundt som både 
jazz-solist og motivationstaler. 
Hun er også ambassadør for 
NGO’en ’No Barriers’, som ar-
bejder med motivation af bl.a. 
krigsveteraner og handicappede. 

KPK/Bodil

Troen på Gud hjalp Mandy videre, da hun for ti år siden mistede hørelsen.

Simon Cowell brugte guldknappen, så den døve sangerinde, 
Mandy Harvey gik direkte videre i America’s Got Talent.Videoen 
blev delt over 2,7 millioner gange på Facebook på to dage.

Ja du læste rigtigt. Vi har fået et Takkeprogram til vores com-
puter. Jeg ser allerede nu for mig de forargede miner hos 
Udfordringens fromme læsere og de opklarende smil hos de 
af mine trossøskende, der synes bøn er mere pligt end fornø-
jelse. Jeg ser de sidstnævnte rette sig i stolen og interesseret 
sluge hver ord i denne spalte i håb om, at der dog var noget 
her, der kunne befri dem fra den byrde, det er at skulle bede 
for at opfylde dagens kvote.

Men beklager! Det har intet at gøre med at skabe din computer 
om til en bedemølle, så du i stedet kan foretage dig noget mere 
”produktivt”, mens den beder. Nææh, den skal inspirere din bøn.

For nogen tid siden aktiverede vores datter computerens pau-
seskærm. Efter få minutter, hvor der ingen aktivitet har været på 
taster eller skærm, fi nder den de billeder frem, der ligger gemt 
på harddisken og viser dem ét for ét i vilkårlig rækkefølge. Der er 
ferie- og familiebillederne, solnedgange, natur osv., og så er det 
bare at gå i gang. 

Sæt dig og nyd alle dit livs højdepunkter og sig Gud TAK, efter-
hånden som billederne toner frem.

”Nejiiih, Far kan du huske den ferie, du gav os der. Hvor var der 
smukt. Utrolige farver du lod os opleve med den morgenhimmel.

Og dér. Se hvor ungerne tumlede sig i vandbaljen den sommer. 
Tak for rent vand og et land i fred, hvor ingen ligger på lur efter os. 

Nej se, hvor smuk hun er, hende du gav mig. Sandelig dit ord  
”at fandt man en hustru, fandt man lykken og modtog nåde fra 
Herren” er virkelig sandt (Ordspr. 18,22). 

Nå. Ups! Har jeg ikke fået slettet det der endnu. Herre TAK, at 
”mine ungdomssynder og overtrædelser komme du ikke i hu” (Sl 
25,7) og mind mig så venligst lige om at få slettet det. 

Årh nej, se mig på første skoledag. Ak, ak, ak, men dit ord siger 
det jo:” Den retfærdiges lidelser er mange, men Herren frier ham 
af dem alle ” (Sl 34,20) også selv om det tog 10 år. osv. 

Sådan kan du jo føje dine bønner til dine billeder.

Denne fremgangsmåde kan muligvis 
også benyttes med et ganske almindeligt 
gammeldags fotoalbum, hvis man kan 
fi nde ud af, hvor man tænder det, men 
sådan kan man blive ved. Og du vil blive 
overrasket over, så meget du har at sige 
Gud tak for.

Takkeprogram 
til computeren

Af Jørgen Søllner
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