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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i juli: fl inke
Kodeordet for juli gælder fra mandag 3/7 kl. 9.

Den danske sygeplejerske Lis 
Larsen arbejder frivilligt i en 
fl ygtningelejr nær Mosul, hvor 
kampe mellem ISIS og irakiske 
styrker sender tusindvis på 
fl ugt. Hun er udsendt af Ad-
ventistHelp og ADRA i 2 uger.

Sundhedsklinikken i Hassan-

sham lejren for internt fordrevne 
ligger i en container, der ikke er 
meget større end et lille børne-
værelse i et almindeligt dansk 
parcelhus. 

Her yder lige nu 3 læger og 2 
sygeplejersker sammen med 2 
irakiske tolke den mest nødven-
dige hjælp til de ca. 10.000 be-

boere i lejren. Dagligt behandles 
70-80 mænd, kvinder og børn, 
der henvender sig til klinikken 
med alt fra infi cerede skudsår, 
sukkersyge og mavesmerter til 
livstruende infektioner og svær 
underernæring. 

De er fl ygtet fra den vestlige 
del af Mosul og fortæller, at de 

har manglet medicin, mad og rent 
vand i fl ere måneder.

Her er ikke noget venteværel-
se, så de, der skal ses af en læge, 
må vente ude på gårdspladsen 
foran klinikken, hvor solen bager 
ned fra en skyfri himmel og tem-
peraturen er over 40 grader.

Henri.

Kristne hjælpeorganisationer som ADRA hjælper den fl ygtende muslimske og kristne befolkning fra det krigshærgede Mosul.

Nyt fra Indre Mission
Peter Møller Kristensen, Løsning, er ansat i en tjeneste som 

volontør i Indre Mission fra den 22. juni 2017 til den 31. december 
2017. Peter er 18 år og bliver tilknyttet Indre Missions evangelise-
rende team ’Cafébussen’. 

Landbrugsassistent Daniel Solgaard, Kragelund, er kaldet  og 
ansat i en tjeneste som volontør i Indre Mission fra den 1. august 
2017 til den 31. juli 2018. Daniel er 22 år.

Katrine Vinkel Nielsen, Esbjerg, er ansat 
i en tjeneste som volontør i Danmarks Fol-
kekirkelige Søndagsskoler fra den 1. august 
2017 til den 31. juli 2018. Katrine er 20 år.

Pensioneret missionær Villy Bjørslev 
Sørensen, Hammel, fylder 70 år mandag 
den 10. juli.

Tirsdag den 11. juli 2017 kan Birgit og Bo 
Knudsen, Herning, fejre sølvbryllup. Bo er 
medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.

Fra venstre ses Peter Møller Kristensen, Daniel Solgaard og 
Katrine Vinkel Nielsen.

Villy B. Sørensen

Moses inviterer til korstog med 
bøn og faste på Bornholm
Moses Hansen kommer den 19.-26. august til Bornholm for at 
lede et korstog. Deltagere udefra kan indlogere sig på Munks-
gården, som drives af Anke og Leif Munk.

Lise og Frank Jørgensen fra Pottemagerens Hus er med, og 
Lise vil bl.a. spille harpe nogle eftermiddage, hvor man kan søge 
Helligåndens vejledning.

 Fællesskabsugen begynder lørdag d. 19. august kl. 18 med 
spisning af bouillonsuppe med brød, som i øvrigt vil blive serveret 
hver aften ved 18-tiden. Hvis man ikke faster, kan man lave mad 
på Munksgaarden. 

Programmet er ikke fast for ugen, da det passes ind efter vejret, 
og efter møder, men hver dag er der korstogs-vandring, undtagen 
onsdag, som er en fridag. Fridagen kan man tilbringe alene eller 
sammen med andre på stranden eller andre steder. Der vil også 
blive nogle udfl ugter - måske Christiansø eller Hammershus.

Henri.

Af Mette 
Hjermind 
Dencker

Det er sidste 
skoledag på 
Jakobskolen 
inden ferien. 
Flaget er hejst, glade forældre, 
lærere og elever er samlet for 
at ønske hinanden god ferie. 
Men bag smilene gemmer der 
sig også et vemod hos alle. 

Det er nemlig også dagen, hvor 
skoleleder Hartvig Jensen går på 
pension. En mand, der de sidste 
28 år har viet sit liv til at gøre 
skolen til et dejligt sted, hvor alle 
trives, uanset om man er elev, 
lærer eller forælder.

En rigtig krammebamse
Går man en tur blandt eleverne 

i de små klasser og beder dem 
beskrive Hartvig, hører man en-
stemmigt: ”Han er nuttet, kærlig, 
sød og en rigtig krammebamse”. 

Og krammene, dem deler han 
gavmildt ud af her den sidste dag. 

Alle eleverne har stillet sig op 
på rad og række for at give ham 

en rose hver især, og alle får de 
en krammer af den store, kærlige 
mand, som i alle årene har vist sit 
store hjerte og sin rummelighed, 
især over for dem, der har følt sig 
svigtet af andre.

’Hartvig har reddet mit liv’
De store ord kommer fra Mag-

nus Fuchs, der samme dag 
afslutter 9. klasse. 

”Jeg havde på min tidligere 
skole været udsat for en klasse-
sammenlægning, der tog så hårdt 
på mig, at jeg gik helt ned psykisk. 

Jeg var selvfølgelig noget af en 
udfordring for Jakobskolen at 
rumme, men Hartvig tog så kær-
ligt imod mig i 5. klasse. 

Takket være ham kom jeg 
ovenpå igen, og han gav mig en 
tryghed og ro. Jeg er Hartvig så 
dybt taknemmelig”.

Hele skolens far
Uanset om man spørger læ-

rere, forældre eller elever, går 
gloser som nærvær, humor og 
rummelighed igen. 

”Vi føler os alle set af ham”, 

siger en forælder. ”Man er som 
lærer ikke bange for at prøve 
ting af og fejle, fordi han har 
den omsorg og rummelighed”, 
siger læreren Birgitte Kjær. Den 
opfattelse deler hendes kollega, 
Bolette Lander: ”Han er en meget 
rummelig mand, der brænder 
for at give alle børnene en bid 
af Jesus”, siger hun. Kollegaen 
Jørgen Petersen beundrer ham 
især for hans evne til både at 
kunne tale meget og lytte meget. 
”Og så er han som en far for hele 
skolen”, tilføjer han.

Når man efter 28 år på posten 
stopper som skoleleder, er det 
for Hartvig som et stort regnskab, 
der skal gøres op. Der har været 
indtægter og udgifter, men det, 
der tæller, er, hvordan bundlinjen 
ser ud til sidst. ”På min bundlinje 
står der taknemlighed, glæde og 
velsignelse fra Gud. Når man får 
lov til at se børn vokse op og både 
blive til noget og blive til nogen, 
så gør det mig glad”. 

Hartvigs efterfølger er Lykke 
Larsen, der kommer fra en læ-
rerstilling i Næstved.

Han giver børnene 
en bid af Jesus
Folketingsmedlem - og forælder - Mette Hjermind Dencker fortæller om Hartvig Jensen.

Dansk sygeplejerske hjælper i Irak

Obs! 
Sidste avis inden sommerferien
Udfordringen udkommer ikke i sommerferie-ugerne 28, 29 og 
30. Næste nummer udkommer søndag den 30. juli.

Bortset fra mandag d. 3. juli er telefonerne lukket indtil mandag 
den 24. juli kl. 10.

Manglende aviser kan rapporteres til Bladkompagniet på hjem-
mesiden udfordringen.dk. 

Vi ønsker alle læsere en god sommer!
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Af Henrik Engelbrekt Refshauge 

- Min søde kæreste var lu-
doman og spillede poker på 
nettet, og jeg så dokumentar 
om aliens i sofaen. Pludselig 
løftedes sløret! Jeg vidste bare, 
Jesus kunne gå på vandet, var 
født af en jomfru osv. Som at 
trykke på en knap vidste jeg, 
at han var død for min skyld, 
selvom jeg ikke præcist vidste 
hvad synd var. 

29-årige Christina Maj Carlsen 
sidder overfor mig og snakker 
som et vandfald. Hun ved det 
godt, men flyder fuldstændigt 
over af taknemmelighed over det 
indgreb, Gud gjorde i hendes liv 
i påsken marts 2016. For siden 
har hun været clean for medicin 
både mod bipolar lidelse (manio-
depressivitet), ADD/ADHD og 
cannabis. Tavlen blev visket ren.

Egentlig havde hun holdt Gud 
ude af sit liv med en enestående 
nidkærhed efter at fi nde argu-
menter mod ham og for evolutio-
nen. Egentlig dømte psykiatere, 
læger og psykologer hende ude 
med psykose. Men det var altså 
bare Jesus. 

Christina blev født i København 
og opvoksede på Årø ud for Ha-
derslev fjord. 

- Allerede som 12-årig havde 
jeg første dyk med depression og 
selvmordstanker. Det lyder måske 
underligt, men jeg havde hverken 
lyst til at dø eller leve. Selvmord-
stankerne drog mig. Skolen, HF 
og HGS var en kamp. Jeg fl yttede 
efter elevplads som salgs- og 
kontorelev i Århus i 2009. Der kom 
næste store depression. På et 
coaching-kursus med spirituelle 
kvinder fi k jeg øjnene op for ån-
der, og at man kan tale med døde. 
Det fascinerede mig, og først i 20-
erne var jeg ved clairvoyant et par 
gange for at forstå mig selv bedre: 
hvorfor får jeg depressioner, når 
jeg har et godt liv og kommer fra 
en velfungerende familie, beret-
ter hun. 

Christina havde en drøm om at 
hjælpe kriminelle unge og starte-
de på pædagogseminariet i Århus 
i 2011, men fi k igen en depression 

halvvejs i studiet. Som sædvanligt 
varede dykket et års tid. 

- Min mor syntes ikke, det var 
normalt med så mange depres-
sioner, så hun ville have mig 
udredt hos en læge. De kom 
frem til, at jeg har en bipolar 
(manio-depressiv) lidelse. Jeg er 
hypomanisk, dvs. jeg har trukket 
nitten med at få fl est nedture og 
få opture. Heldigvis hjalp den 
medicinske behandling meget 
hurtigt. Skyen af selvhad lettede, 
siger Christina.

Ludoman-kæreste og hash
Christina bliver færdig som 

pædagog og får en god og kærlig 
kæreste, der er ludoman. Hun 
brager ned med depression - igen 
et års tid. 

- Jeg skulle skubbe ham op, 
samtidigt med at min egen ryg-
sæk var tung. Først fi k jeg tics ved 
øjet, som blev til kronisk hikke. 
Pludselig kunne jeg begynde 
at kaste op eller græde. Jeg er 
sikker på, det var min usikkerhed 
over, hvor jeg var på vej hen i 
livet, så jeg blev sygemeldt fra 
mit arbejde og sagde op 14 dage 
efter, og så startede ”kommu-
neforløbet”, som jeg kalder det: 
Jeg kom ind i systemet”, fortæl-
ler Christina. - Jeg gik fra at se 
mig selv som pædagog, der vil 
hjælpe, til offeret, der har brug 
for hjælp. Det var en hård nyser 
at acceptere. 

Christinas veninde introduce-
rede hende til hash. 

- Det er jo bare en plante, og vi 
brugte det som hyggemiddel i ste-
det for rødvin. Men jeg begyndte 
at ryge det hver dag. 

Efter otte måneder gik hun 
stadig hjemme og ventede på, 
at depressionen forsvandt, med 
en arbejdsløs kæreste i en et-
værelses lejlighed og canabis i 
lungerne hver dag. I 2015 fi k hun 
ADD/ADHD-diagnosen og fi k ny 
medicin med masser af bivirknin-
ger. På to måneder tabte Chri-
stina 10 kilo og var så afkræftet, at 
hun ikke kunne holde føntørreren.  

Den dag Jesus kom
Sidst i mart 2016 forvandlede 

påsken Christinas liv. Hun var 
grebet af en dokumentarserie 

om aliens, men blev også fyldt af 
angst, forvirring og glæde. Er de 
gode eller onde? 

- Jeg tænker så rationelt og 
kunne ikke tro på, at Jesus gik 
på vandet eller var født af en 
jomfru. Så Bibelens historier var 
altså opfundet af mennesker, 
fordi nogen havde brug for noget 
at tro på. Men pludselig i min 
lejlighed, medens min kæreste 
spiller poker på nettet og jeg ser 
aliens-dokumentar, løftes sløret. 
Indtil da var Jesus ikke velkom-
men i mit liv, men med ét erkendte 
jeg, at han kunne gå på vandet, 
var født af en jomfru osv. Det var 
ikke en stemme, men som om der 
havde været en låge, der stod i 
vejen for, at jeg kunne tro på ham. 
Som at trykke på en knap vidste 
jeg, at han var død for min skyld, 
selvom jeg ikke præcist vidste, 
hvad synd var. Fra det øjeblik fi k 
jeg en ufattelig taknemmelighed. 
Jeg vidste i samme øjeblik, at jeg 
skulle bede om tilgivelse for mine 
synder og begynder at researche 
om Gud. For hvad gør jeg nu? 
spørger Christina Maj Carlsen. 

Rystende oplevelse
- Jeg bad om tilgivelse igen og 

igen og gik ud på min terrasse 
midt om natten, så op på himlen 
med de her nye øjne om, at Gud 
fi ndes som universets oprethol-
der, og så begynder jeg bare 
at ryste. Jeg vidste ikke hvorfor, 
men følte, jeg blev sat fri for et 
eller andet. Normalt ryster man, 
når man fryser eller er nervøs. 
Men her var det en god rysten. 
Efterfølgende tænker jeg, at det 
var her, jeg fi k Helligånden. Det 
lærte jeg først senere, hvor jeg 
så andre modtage Helligånden 
og så, hvad det gjorde for dem, 
fortæller hun. 

Aliens-dokumentarer blev 
straks skiftet ud med dokumen-
tarer om Bibelen, for hun vidste 
nu, at Jesus og derfor også Det 
Nye Testamente var sandt. Men 
hun havde det stadigt svært med 
Det Gamle Testamente. 

- Jeg orkede ikke at læse Bibe-
len, men var nødt til at bygge min 
tro op med nogle beviser, så en 
måneds tid efter ”åbenbaringen” 
fi k jeg min første bibel, og det er 

vist den eneste bog, jeg har læst 
helt igennem, når hun at smile 
mellem de mange ord. 

Christina strør i samtalen om 
sig med mange af Bibelens ud-
tryk, selvom hun ikke kendte så 
meget til bogen tidligere. Men var 
det hele nu sandt? 

- Ud for mit vindue i Latiner-
kvarteret i Århus skyder en bro-
sten pludselig op af belægningen. 
Der har den aldrig været før, men 
nu er den højere end de andre, og 
folk begynder at gå og falde over 
den. Jeg vil kontakte kommunen, 
men synes også det er lidt sjovt 
at se på. En nat kan jeg ikke 
sove og tager min telefon, hvilket 
jeg aldrig gør, fordi jeg i forvejen 
har svært ved at sove. På nettet 
ender jeg kl. 1.02 på Bibelen og i 
Det Nye Testamente på 1. Peters 
brev kapitel 2. Der står: »Afl æg 
al ondskab… Hig uforfalsket efter 
ordets rene mælk som nyfødte 
børn (Det var jo lige til mig!) … 
Den levende sten (er det mig?) 
skal bygges op til et åndeligt hus. 
Den er forkastet af mennesker, 
men dyrebar for Gud. … I Zion 
lægger jeg en hovedhjørnesten, 
som folk skal snuble over«. Jeg 
blev blæst væk, for Gud svarede 
mig på bønnerne. Jeg mærkede 
helt indeni, hvor stort det var at 
blive bekræftet, fortæller hun. 

Endnu et vildt vendepunkt
Christina valgte fra den ene 

dag til den anden at stoppe med 
den megen medicin, der gav så 
mange bivirkninger. Siden har 
hun ikke haft en depression.

- Jeg stolede så meget på Gud 
og bad ham også om at fjerne 
lysten til hash. Jeg ville gøre, hvad 

der var godt i Guds øjne. Dagen 
efter vågner jeg uden lyst til hash, 
smiler hun med store øjne. 

En dag dukkede Christinas mor 
uventet op og vil have hende på 
psykiatrisk skadestue. 

- Psykiatrien ville tvangsind-
lægge mig, fordi de mente, jeg 
havde fået en psykose. Men hvis 
jeg kom ind på den lukkede afde-
ling, ville jeg bare prædike evan-
geliet for dem alle sammen, så 
efter mange rationelle forklaringer 
om, at jeg havde det ok, blev jeg 
sendt hjem med besked om at 
kontakte egen læge næste dag.

Mor ville med
Christina oplever, at hendes 

forhold til kæresten ikke er rigtigt, 
og slår op. 

- Min kæreste var både mis-
undelig og sur på Gud, men mit 
liv er blevet bedre. Den værste 
dag med Gud er bedre end den 
bedste dag uden Gud. Før var 
mit hus bygget på sandet og blev 
blæst omkuld. De nedture, jeg får 
nu, bliver fjernet på én dag, og jeg 
bliver ikke deprimeret. Det er jo 
noget udefrakommende. Jeg har 
fået en anden bevidsthed. Før var 
selvmordstankerne en endeløs 
mørk følelse af magtesløshed. 
Nu er der lys, og dæmonen, der 
kommer med de mørke tanker, 
har ingen magt længere. Nu står 
mit hus på bjerget, og så kan 
stormen bare komme an. Selvom 
jeg nogle gange kan synes, det er 
træls, når det stormer. Det er en 
ny måde for mig at være i verden 
på, beretter hun. Og så blev hen-
des mor interesseret: 

- Min mor så forandringen, og 
da jeg stoppede med at presse 
Gud ned i halsen på hende (si-

ger hun med et blink i øjnene), 
begyndte hun at stille spørgsmål 
om Gud. Jeg kendte ikke andre 
kristne, så det var stort for mig at 
kunne dele min tro, og specielt at 
hun nu er blevet kristen, fortæller 
Christina glædesstrålende. 

Hun har været rundt i flere 
kirker og kommer nu i pinsekirken 
Multihuset i Haderslev. 

- Det var så vigtigt for mig at 
komme i en kirke, der fortæller om 
og tager de sidste tider og synden 
alvorligt, begrunder hun.

En stærk syndsbevidsthed
- Min tavle blev visket ren, så 

hver gang jeg satte en streg med 
en synd, gibbede det helt i mig. 
Mine ikke-troende venner siger, 
jeg stadig er den gamle. De har 
svært ved at forstå, jeg har et nyt 
indre, selv om jeg stadig er mig 
med den sorte humor. 

- Jeg har nu været stabil siden 
påsken ’16. Jeg passer på med at 
sige ”rask”, for psykologer siger, 
man ikke kan blive rask fra en 
ADHD eller bipolar lidelse. Jeg er 
ikke naiv og kan få en nedtur igen. 
Det kan alle mennesker. Gud til-
lader nogle ting, for at danne os, 
siger Christina. 

Christina er nu i et praktikfor-
løb som virksomhedskonsulent, 
mentor og jobkonsulent i Kolding 
kommune, hvor hun støtter men-
nesker i at mestre livet. Nu er hun 
den, der hjælper igen. 

- Når mennesker siger, de ikke 
kan tage strømper på om morge-
nen, forstår jeg dem præcist. Det 
kan være mørkt, men der er håb. 
Og jeg kan ikke fortælle andre om 
det, uden at fortælle om Gud. For 
han er skyld i det, slutter Christina.

Christina Maj Carlsen fandt Jesus i sofaen, mens hun så aliens. Gennem hele sin barndom og 
teenageår hærgede bipolar lidelse (manio-depressivitet) hendes liv. Det ødelagde kontakten til 
omgivelserne, og hun brugte hash som selvmedicinering. Nu er hun clean.

En aften brød 
Gud uventet 
igennem mørket
Christina var ateist, manio-depressiv og ADHD’er. Men en aften var det, som 
om et slør blev revet bort. Lige pludselig vidste hun, at det var sandt - Jesus 
var født af en jomfru, havde gået på vandet og døde for hendes skyld.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Anette Hoffmann ser på dansk verdensarv

Af Bodil Lanting

”Borgere på integrationsydelse 
kan ikke komme på ferie i Jes-
perhus Blomsterpark. Det er 
på trods af, at Holstebros tre 
menighedsplejer tilbyder at 
betale hele gildet.”

Sådan skrev DagbladetHolste-
bro den 24. juni under overskriften 
”Ingen ferie til fl ygtninge”.

Holstebros tre menighedsplejer 
har tradition for hvert år at invitere 
lavindkomst-familier til en uge i 
Jesperhus Feriepark på Nykøbing 
Mors. Opholdet bliver betalt af 
Arbejdsmarkedets Feriefond og 
menighedsplejerne.

Tilbyder udsatte ferie
- Vi sender tolv familier af sted. 

De fem er af dansk herkomst, 
mens de 7 andre familier er ny-
danskere, siger sognemedhjæl-
per Rune Hoff Lauridsen.

- Det handler om at give dårligt 
stillede familier et pusterum, så 
tilbuddet gælder familier med 
indkomster, der ikke overstiger 
det, man får i kontanthjælp eller 
integrationsydelse. Vi fokuserer 
på at give familierne mulighed 
for at være sammen på ferie, 
forklarer han.

Skal passe sprogskolen
I år er der imidlertid problemer 

for nogle af deltagerne. Ifølge 

DagbladetHolstebro skal borgere 
på integrationsydelse stå til rådig-
hed for arbejdsmarkedet og må 
derfor ikke holde ferie. 

Hvis folk ikke overholder for-
pligtelserne, kan det koste dem 
kontanthjælpen, forklarer en med-
arbejder fra Holstebro Jobcenter.

Ingen ferie i tre år
Tværkulturel konsulent Else 

Wiwe fra Fælleskirkeligt Integra-
tions Netværk i Haderslev, som er 
med til at arrangere kristne lejre, 
kender også problemet:

- Det er absolut blevet meget 
svært for sprogskoleelever at få 
fri. Ifølge en ny regel har folk på 
integrationsydelse ingen ret til fe-
rie i tre år. Det er mennesker, som 
har så meget med i bagagen. De 
er altid på overarbejde med alt det 
svære. Samtidig skal de integrere 
sig i vores kultur, lære sproget og 

få familien til at fungere. De har i 
den grad brug for en pause.

Vi skyder os selv i foden ved at 
nægte dem den mulighed. Nogle 
kommuner håndhæver loven 
meget strengt. Andre steder kan 
de godt se, at en tværkulturel 
lejr er en fantastisk mulighed 
for sprogtræning og integration, 
forklarer hun.

Hungrer efter Jesus 
Else Wiwe oplyser, at de tvær-

kulturelle lejre havde mange på 
venteliste. Men nu er der plads 
til alle dem, der får lov til at tage 
med, efter at arrangørerne har 
været i kontakt med kommunen 
på vegne af hver enkelt ansøger.

- Vi har lejre, som er målrettet 
for nye kristne. Det er nydøbte og 

nye troende, som bare brænder 
for det her. De tager med til alle 
arrangementerne. De kan slet 
ikke få nok af undervisning og 
bedefællesskab, og de spørger 
og spørger om troen, fortæller en 
rørt Else Wiwe.

Transport frem og tilbage
I Holstebro har menighedsple-

jen i år måttet tænke nyt, fordi 
tre voksne ikke kunne få fri fra 
sprogskolen. 

- De tre skulle være på sprog-
skolen torsdag-fredag, så vi har 
arrangeret kørsel frem og tilbage 
til ferieparken i de to dage, så 
forældrene kunne være sammen 
med børnene det meste af tiden, 
forklarer Rune Hoff Lauridsen.

Flygtninge nægtes gratis ferie 
Selv om kirken lover at betale, må fl ygtningefamilier ikke tage på ferie, skriver DagbladetHolstebro.

Den tidl. håndboldspiller er med i Region Syddanmarks turistavis om tre UNESCO-seværdigheder.
Af Bodil Lanting

Tidligere elite-håndboldspiller 
Annette Hoffmann Møberg 
og hendes familie oplever 
Brødremenighedens By, Chri-
stiansfeld, i turistavisen Vores 
Verdensarv.

Anette Hoffmann fra Viborg 
HK, som spillede venstre fl øj det 
meste af karrieren, var en del af 
det hold, som blev europamestre 
i 1994 og 1996. I 1997 vandt de 
VM, og både i 1996 og 2000 fi k 

holdet OL guld.
Anette Hoffmann blev kendt 

for sin kristne tro, selv om hun 
ikke brød sig om mediernes op-
mærksomhed. Det fortæller hun 
i en samtale med Claus Elgaard 
på Elgaards Terrasse i TV Syd i 
2016. Her fortæller hun også om 
karrieren, der sluttede, da hun 
blev gravid - og at hun senere har 
fokuseret på at give troen videre 
til sine børn.

- Troen har altid givet mig 
tryghed og identitet. Men det var 
svært at ’springe ud’ som kristen 

håndboldspiller, fortæller hun i TV 
Syd-udsendelsen.

Tre store seværdigheder
Familien Hoffmann Møberg bor 

i Jelling, hvor en anden syddansk 
verdensarv fi ndes. Men denne 
verdensarv, Jellingestenene og 
hele området, Kongernes Jelling, 
beskrives af skuespiller og sanger 
Trine Gadeberg.

Den tredje syddanske verdens-
arv, Vadehavet, bliver i turist-
avisen beskrevet af skuespiller 
Frank Thiel.

’Vores Verdensarv’ er fyldt med 
smukke billeder, fakta og beskri-
velser af seværdighederne set 
med kendissernes øjne.

”Man behøver altså ikke at tage 
til pyramiderne i Ægypten for at 
se verdensarv. Som den eneste 
danske region huser vi tre UNE-
SCO-oplevelser i særklasse. Dem 
vil vi gerne dele med endnu fl ere 
både borgere og gæster fra hele 
verden. De ligger lige om hjørnet.” 
skriver regionsrådsformand Ste-
phanie Lose i turistavisen.

I 2016 var Anette Hoffmann med i en ’Elgårds Terrasse 
udsendelse’ på TV Syd, hvor hun bl.a. fortalte om det at være 
troende kristen på håndboldlandsholdet i 90’erne.

Anette Hoffmann Møberg og døtrene Lærke og Amalie besø-
ger Brødremenighedens by, Christiansfeld, i den nye turist-
avis om UNESCO-seværdigheder i Region Syd.

De nye kristne brænder for 
fællesskabet og for at lære 
mere om Jesus, siger tvær-
kulturel konsulent Else Wiwe.

Tværkulturelle arrangementer er en fantastisk mulighed for, 
at nydanskere bliver integreret og lærer dansk. 
Foto: Rune Hansen, Folkekirkens Feriehjælp. 

Annonce:

VASSULAS BUDSKABER
I pinsen besøgte den kendte profetskikkelse,
Vassula Rydén, Danmark.
Vassula modtager budskaber fra Gud og er i sagens natur 
kontroversiel. Alligevel er hun så interessant, at Politiken 
(af alle aviser!) sendte en journalist på sagen og bragte et
helsides interview i søndagsavisen 11/6.

Læs det verdslige Danmarks omtale af et kristent menneske, 
der ikke promoverer bestemte kirkeretninger på linket:
politiken.dk/indland/art5984975/jesus-har-smilehuller-vassu-
la-rydén-taler-med-gud
Se annoncen og følg link på udfordringen.dk

(Annoncen er indrykket af bedegruppen: 
Sandt Liv i Gud, Sydvestjylland) 

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, vil nu 
tvinge folkekirkepræster til at vie homoseksuelle. Også selvom 
det går imod deres kristne overbevisning og samvittighed. 

Mogens Jensen mener, at når Danmark har skrevet under på 
menneskerettighedserklæringen, der siger, at man ikke må diskri-
minere på baggrund af seksualitet, etnicitet og religion, så er der 
heller ingen, der kan nægte en service - eller en kirkelig handling 
- på baggrund af folks seksuelle orientering. 

På spørgsmålet om ikke åndsfrihed også er en vigtig dansk 
værdi, svarer Mogens Jensen, at alle må mene som de vil, men 
folkekirkepræster skal ikke have lov til at udøve diskrimination. Det 
er i det mindste rene ord pengene. Kirken skal altså underordne 
sig statens værdisystem. Det er staten, der bestemmer, hvordan 
kirken praktiserer.

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark har hidtil fungeret fi nt, 
fordi staten har respekteret kirkens område og ladet de præster, 
der ikke kunne følge staten i alt, have mulighed for at sige nej, som 
fx vielse af fraskilte og homoseksuelle. 

Men den tid er omme nu. Danmark har skiftet religion. Nu tror vi 
på demokrati, eller rettere en bestemt og snæver udgave af det, 
og vores hellige skrift er menneskerettighederne. Mogens Jensens 
trosbekendelse er, at der er intet, der står over lovgivningen og de 
internationale konventioner. 

Mogens Jensens udsagn er hans eget. Emnet er endnu ikke 
blevet diskuteret i partiet. Men i Sverige har statsminister Stefan 
Löfven for få dage siden sagt nøjagtigt det samme. Alle præster i 
Svenska Kyrkan skal tvinges til at vie homoseksuelle, hvad enten 
de vil eller ej. 

Disse udmeldinger er meget foruroligende. Når staten vil være 
gud, bør alle alarmklokker ringe. Den plads giver den nemlig sig 
selv i alle totalitære regimer. Her må ingen handle ud fra en sam-
vittighed, der ikke er lydig imod statsmagtens verdensopfattelse. 
Derfor opfattes kirken i totalitære samfund altid som en fjende og 
noget, staten skal have kontrol over. 

Forslaget om tvang er også en situation, der kalder på en af-
gørelse i folkekirken. Vil man være Guds kirke eller statens kirke? 
Det er nu, der skal vælges side.

Er folkekirken 
Guds eller statens?
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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

- Jeg vil gerne sætte fokus på 
singler i alle aldre. Så vi laver 
SC Social midt i den stor fami-
lie SommerCamp i Mariager. 

Det siger Karina Lambrecht, 
som i 2016 holdt sin første sing-
leevent på SommerCamp.

Sidste sommer havde Karina 
og SC Social stor succes med at 
samle singler i det hyggelige telt 
med cafe-stemning og mulighed 
for at mødes med ligesindede. 

I år bliver der mulighed for at 
tage ud på fjorden i ”Sit on top” 
kajak, pigerne tager i Wellness i 
Saltcenteret eller går blot en dejlig 
tur ved fjorden. 

For singler på 25+
Karina glæder sig til at mødes 

med endnu flere singler end 

sidste år og understreger, at alle 
singler på 25+, unge som ældre 
er velkomne.

I år står SC Social-teltet for 
enden af hallen, ned mod fjorden. 

Bodil

’Danmarks udsatte 
vil have bibler!’

SommerCamp 
er også for singler
Der at være single kan godt føles som et tabu i  
kristne fællesskaber, mener Karina Lambrecht.

- I år er der kommet fl ere 
aktiviteter på Summer Camp 
Social for singler, fortæller 
Karina Lambrecht.

I år kan singlepigerne på SommerCamp tage en wellness-aften 
på Mariager Saltcenter.

Der er stor efterspørgsel 
på bibler blandt hjemløse, 
prostituerede, fængslede, 
asylansøgere og fl ygtninge, 
skriver Bibelselskabet i ma-
gasinet Bibelen og Verden.

I magasinet kan man læse 
om asylansøgeren Yusef, der 
lærer dansk ved hjælp af en 
børnebibel. Og en af Bibelsel-
skabets medarbejdere fortæl-
ler, hvad hun oplevede, da hun 
var med til at uddele poser 
med praktiske fornødenheder 
samt bibler til hjemløse på 
Christianshavn.

”Jeg må indrømme, at det 
kom bag på mig, hvor stor 
glæde Bibelen skabte. Der 
var navnlig en grønlandsk 
mand, som var dybt taknemlig. Det var bevægende”, siger Connie 
Terndrup Pedersen. Også patienter, fængslede og prostituerede 
oplever at få hjælp gennem Bibelen.

Bodil

I Bibelen og Verden 2/2017 
kan man bl.a. læse om, hvor 
meget det betyder for udsatte 
grupper at få en bibel.

Af Steen Jensen

Den sidste studenterfest er slet 
ikke skudt i gang endnu, selv 
om det er nogle dage siden, at 
Magnus, Andreas og Benjamin 
blev studenter fra Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing.

Magnus Storgaard Sørensen 
siger, at han skal til sin sidste 
studenterfest 5. eller 6. juli, da 
Udfordringen fanger ham på 
mobilen. Han står og vender en 
kotelet på grillen ved én i den 
lange række af studenterfester.

Gud i tankerne
Hvad fremtiden så bringer, er 

Magnus lidt uklar på, og derfor har 
han valgt et helt bestemt bibel-
vers, som han har fået indgraveret 
i studenterhuens skygge. Det er 
fra Ordsprogenes Bog 3,6.

- Det har jeg valgt, fordi jeg nu 
er færdig med gymnasiet og ikke 
er helt sikker på, hvad fremtiden 
bringer. Så er det godt at have 
Gud i tankerne, for så skal det 
nok gå, siger Magnus.

Han vakler fx mellem to vidt 
forskellige uddannelsesretninger.

- Jeg har en passion for biler og 
en drøm om at blive mekaniker. 
Men jeg vakler lidt mellem dét og 

så søge ind på Diakonhøjskolen 
i Aarhus for at læse til socialpæ-
dagog, fortæller Magnus.

Foreløbigt tager han sig dog 
et sabbatår. 

- Jeg skal frem til december 
arbejde i en børnehave. Så tager 
jeg sammen med en kammerat til 
Aasiaat i Grønland, hvor mine for-
ældre bestyrer sømandshjemmet. 
Der skal vi arbejde i syv måneder, 
siger Magnus.

Han vil dog huske tilbage på 
årene på KG, som Det Kristne 
Gymnasium hedder i daglig tale, 
med stor fornøjelse.

- Jeg har kæmpe gode minder 
fra KG. Det har været meget 
inspirerende at være her, og jeg 
er blevet rykket både fagligt og 
trosmæssigt, siger Magnus.

Tak, Google
Benjamin Kloster har også haft 

gang i studenterfesterne fra KG.
Han har dog ikke valgt et bibel-

vers til studenterhuen.
- Der står ”Tak, Google” på den, 

for uden Google havde jeg nok 
ikke fået huen, griner Benjamin.

Inde i huen har andre af de 
studerende dog skrevet hilsner 
som fx ”Gud være med på din vej” 

og ”Gud velsigne dig”.
Han boede to år på kostafde-

lingen på KG og det sidste år i et 
kristent bofællesskab sammen 
med seks andre unge og vil altid 
huske fællesskabet på KG.

- Det er ikke uden grund, at KG 
ligger i top, for fællesskabet byg-
ger ikke på druk hver weekend, 
men på vores tro, som vi har 
fælles, siger Benjamin.

Nu tager han først et år som 
volontør på den kristne Sdr. 
Bork Efterskole og vil muligvis 
bagefter læse økonomi. Hans 
drøm er noget med iværksætteri 
og politik. Benjamin har været 
socialdemokratisk DSU-formand 
i Ringkøbing-Skjern, og han 
vil gerne være aktiv i politik i 
fremtiden.

Opbygget på KG
Årets første student fra KG blev 

Andreas Mosgaard Sørensen. 
Han har ikke skrevet noget på 
huen, men andre har skrevet 
hilsner i den. 

Han tager et sabbatår, hvor han 
dels skal arbejde hos en bager, 
dels rejse lidt, inden han næste 
år fl ytter til Aarhus for at læse til 
enten ingeniør eller arkitekt. Han 

vil altid huske fælleskabet:
- Jeg tror, at KG giver én noget 

mere personligt end andre gym-
nasier gør. Her er mere intimt, og 
folk kommer hinanden mere ved. 
Man tager hånd om hinanden, og 
det kristne budskab er selvfølgelig 
med til at understøtte det. For-
uden det rent faglige har det også 
været trosmæssigt opbyggende 
at gå her, siger Andreas.

Bibelvers i studenterhuen
Tre nye studenter fra Det Kristne Gymnasium er nu på vej i hver deres nye retning i livet.

”Tak, Google”, står der i Benja-
min Klosters hue.

Andreas Mosgaard Sørensen 
har ikke tekst i studenterhuen.

Magnus Storgaard Sørensen 
har Ordspr. 3,6 i huen.

Magnus’ hue med teksten 
fra Ordspr. 3,6: ”Hav ham i 
tankerne på alle dine veje, så 
vil han jævne dine stier”

Tro og Elitefodbold på Akademiet
Akademiet på Mariager Efterskole har indgået et samarbejde 

med Superligaklubben Hobro IK’s talenthold. Således kan eleverne 
deltage i foldboldtræningen og kampene, mens de modtager un-
dervisningen med fokus på tro, karakter og personlig udvikling, 
fortæller Morten Iversen, der er daglig leder på Akademiet.

Forstander Jens-Henrik Kirk er begejstret: 
- Vi har gennem årene haft mange rigtig gode fodboldspillere på 

Mariager Efterskole, senest i 2017 vandt vi sølv i DM i indendørs, 
og i 2012 vandt vi mesterskabet. 

På Akademiet er undervisningen sat anderledes sammen end 
almindelig skolegang. Hvis talentudviklingen kun kan ske om afte-
nen eller om morgenen, så fl ytter vi rundt på timerne, så eleverne 
får den undervisning og træning, der skal til.

Akademiet på Mariager Efterskole er en kristen talentoverbyg-
ning for elever, der har afsluttet 9. eller 10.klasse og som ønsker 
at vokse i deres tro, mens de udvikler deres talent. Akademiet 
har allerede talentundervisning i skuespil, musik, iværksætteri og 
lederskab og fra næste år også elitefodbold. 

Henri.

Superligaspiller Mikkel Mejlstrup Pedersen, Per Andersen fra 
Hobro IK’s bestyrelse, forstander Jens-Henrik Kirk og Morten 
Iversen, leder for Akademiet.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt
1 En dag var der særlig mange skatteopkrævere og an-

dre af samfundets udstødte, som kom for at høre Jesus. 2 

Farisæerne og de skriftlærde kritiserede Jesus for at have 
med den slags mennesker at gøre. »Han spiser oven i købet 
sammen med dem!« sagde de. 3 Da sagde Jesus: 4 »Hvis 
en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så 
ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder 
efter det, der er blevet væk, indtil han fi nder det? 5 Når han 
har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde, 
6 og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og 
naboer: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det 
får, som var fortabt!’ 7 Det siger jeg jer: Sådan bliver der også 
større glæde i Himlen over ét menneske, der vender sig bort 
fra sin synd og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke 
har et behov for at vende om.

Den tabte sølvmønt
8 Eller hvis en kvinde har ti kostbare sølvmønter, og hun 

en dag mister den ene, mon så ikke hun tænder lys og fejer 
og gennemsøger hele huset, indtil hun fi nder den? 9 Og når 
hun har fundet den, råber hun til sine veninder og nabokoner: 
‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet den sølvmønt, 
som jeg havde tabt!’ 10 Sådan er det også i Himlen, hvor Guds 
engle jubler, hver gang en synder vender om til Gud.«

Teksten til søndag 2. juli: Luk 15, 1-10 
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Steen Jensen Kis Iversen

                        Af Niels Erik Nielsen

Senior Pastor i First International 
Baptist Church, København

Sørg for at få 
noget med hjem
Hvert år opfordrer vi læserne gennem annoncer og omtale til 
at deltage i en af de kristne sommercamps eller bibelcampin-
ger. For det gælder jo om, at vi kristne får fyldt på og bliver 
udrustet til at holde ud og vokse i vores trosliv. 

Desværre er hverken sommercamps eller bibelcampinger 
nogen garanti for, at vi vender styrkede hjem. Hvorfor ikke?

1. Du kan bruge al tiden på at hygge dig og feste med ven-
nerne, uden at du møder Gud... 

2. Du kan risikere, at forkyndelsen er så overfl adisk, at du 
nok bliver underholdt, men ikke får den ægte vare. Eller at 
undervisningen er så fastlåst i teologiske fordomme, at du nok 
bliver bekræftet, men ikke strækker dig i dit trosliv. 

Forkyndelsen er i mange kirker blevet så udtyndet og derfor 
ligegyldig, at mange kristne tyer til internettet og bøger for at 
fi nde forkyndelse og bibelundervisning, der rykker.

Jeg modtager jævnligt links fra læsere til trosstyrkende og 
profetisk undervisning, som de har fundet på nettet, og som 
har været en åbenbaring for deres udsultede åndelige liv. 

Hvorfor skal de søge den slags i USA eller Asien? Hvorfor 
kan de ikke høre den slags undervisning i deres kirker? 

Fordi både folkekirken og frikirkerne i Danmark er lammet 
af menneskefrygt. Mange tør ikke længere forkynde hverken 
det gamle oprindelige evangelium - eller tale profetisk nyt 
ind i vores moderne tid. Og så kommer man nemt til at lefl e 
for tidsånden og behage menigheden, for tænk, hvis nogen 
skulle blive stødt.

Men vi har brug for åndelig føde. For vi lever i en tid som 
aldrig før. Netop nu går Bibelens profetier i opfyldelse – før 
Jesus kommer igen. Netop nu er der en voldsom åndelig kamp, 
og vi vinder ikke den kamp ved at mindes Luthers reformation 
for 500 år siden – eller ved at udtale politisk-korrekt pænhed.

Jesus advarer menighedens leder i Sardes med disse ord 
(Åb.3,2), som VI ALLE må tage til os:

”Jeg ved, at man siger om dig, at du har åndeligt 
liv, men du er næsten død. Vågn op og styrk den 
smule liv, som endnu er tilbage i dig.”

Lad os bruge den kostbare tid og de gode mulig-
heder – så vi ikke dør åndeligt, men vokser og kan 
styrke andre på vejen.

Hvis du skulle se din præst gå 
på Istedgade i København, vil 
din første tanke sikkert være: 
“Gad vide, hvad min præst 
laver i det her område, hvor 
der er så mange sexbutikker 
og prostituerede?” 

Eller hvis en kristen veninde 
er med på en festival, hvor 
deltagerne er fulde, kunne du 
hurtigt mistænke hende for at 
gøre noget, hun ikke burde have 
gjort. Vi er ofte ret hurtige til at 
dømme i en situation og antage, 
at folk gør noget forkert. Men 
måske er de lige præcis, hvor 
de bør være.

Mange har hørt lignelserne 
om det mistede får, den tabte 
mønt og den mistede eller for-
tabte søn. Lignelser er historier, 
som skal understrege en pointe. 
Hvad var det så, Jesus ville 
understrege med disse tre 
lignelser? Hvem var det, som 
havde brug for at lære netop 
denne lektie?

Svar på kritik
Da Jesus fortalte disse lignel-

ser, var det som svar på kritik fra 
farisæerne og de skriftkloge. De 
kritiserede ham for at omgive 
sig med skatteopkrævere og 
andre såkaldte ”syndere”, fordi 
de mente, at den slags men-

nesker burde undgås. Både 
toldere og syndere var nem-
lig udelukket fra det religiøse 
samfund, og alle andre undgik 
dem. Men ”den mand (Jesus) 
tager imod syndere og spiser 
sammen med dem”, lød deres 
højlydte knurren.

Så Jesus fortalte disse tre 
lignelser særligt til dem, som 
kritiserede hans omgangskreds. 
Og i hver af lignelserne under-

stregede han samme pointe.

Glæde over det fundne
Bemærk de åbenlyse lig-

heder mellem disse lignelser. 
Noget eller nogen af stor værdi 
er blevet mistet – men bliver 
senere fundet igen. Det drejer 
sig om et får, en mønt og så 
en søn. Den, som har mistet, 
længes efter at få det mistede 
tilbage: Hyrden, som havde 
hundrede får, kvinden, som 
havde ti sølvmønter og fade-
ren, som havde to sønner. Idet 
de får det tabte tilbage, er der 
ikke bare stor glæde hos den, 
der havde mistet. For glæden 
fl yder over til venner, naboer og 
husholdninger. Hyrden sagde: 
’Glæd jer med mig, for jeg har 
fundet det får, jeg havde mistet’. 
Kvinden sagde: ’Glæd jer med 
mig, for jeg har fundet min tabte 
mønt’. Faderen sagde: ’Lad os 
feste og være glade, for denne 
min søn var død men er blevet 
levende igen, han var fortabt, 
men er nu fundet’.

Jesus understreger her en 
vigtig pointe: I himlen, hvor 
Guds engle er, bliver der stor 
glæde, når en synder omvender 
sig. Ligesom hyrden glædede 
sig over det tabte får, som blev 
fundet, og kvinden glædede sig 
over at fi nde den tabte mønt, 
sådan glæder Gud sig over 
en synder, som omvender sig. 
Ligesom faderen glædede sig 
over, at hans fortabte søn vendte 
hjem, glæder vor himmelske Far 
sig over en synder, som angrer 
og vender tilbage til ham. Det 

var derfor, Jesus tog imod 
syndere og spiste sammen 
med dem, i modsætning til 
farisæerne og de skriftkloge, 
som undgik synderne og mente, 
at enhver religiøs leder burde 
gøre det samme.

Jesus gik til syndere
Glem aldrig, at Jesus kom “for 

at opsøge og frelse det fortabte” 
(Luk 19:10). Han fik navnet 
Jesus, fordi ”han skal frelse 
sit folk fra deres synder” (Mat. 
1:21). Kort efter at Jesus med 
ordene ”følg mig” havde kaldet 
Levi, som var skatteopkræver, 
blev han kritiseret af farisæerne 
og de skriftkloge, og han sagde 
til dem: ”Jeg er kommet for at 
invitere syndere til at vende om 
til Gud. Det mener de ’frelste’ 
jo ikke, at de har brug for!”(Luk. 
5:32)

En synder, som omvender sig 
fra sine onde veje bringer him-
melsk glæde. Vi, som allerede 
hører hjemme hos vor him-
melske Far, må færdes blandt 
synderne for at lade dem vide, 
hvor meget Gud længes efter, at 
de omvender sig, og hvor meget 
han vil glæde sig, når de vender 
hjem. Hvem tilbringer du det 
meste af din tid sammen med? 
Er det dine kirke-venner eller 
dine verdslige venner?

Pas på, at du ikke bliver 
lokket på afveje af syndernes 
vaner, men husk på, hvor stor 
glæde, der bliver i himlen, når 
de omvender sig.

Vær med til at
skabe himmelsk glæde

Hvis din kristne veninde deltager på en almindelig festival, undrer du dig måske over, hvad hun 
laver der. Men måske er hun præcis, hvor hun bør være.
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Af Af Steen Bay Jensen

Journalist, Aarhus.

Gud skulle forkyndes og 
lovprises i musik og sang, 
og der skulle synges af kar-
sken bælg – sammen! Martin 
Luthers kongstanke om, at 
der ikke er noget mellemled 
mellem Gud og mennesket, 
ingen paver, ingen præster, 
ingen Jomfru Maria og ingen 
helgener, fik skelsættende 
betydning for måden, vi lige 
siden har brugt sang og mu-
sik i kirkerne.

Det er ikke uden grund, at 
Martin Luther er blevet kaldt 
”Nattergalen fra Wittenberg”, for 
han var et musisk menneske, 
der satte musik højt og mente, 
at den havde eksisteret lige 
siden skabelsens tid.

”Musik er en gave fra Gud, 
ikke fra mennesker. Den skaber 
muntre sind og jager Djævelen 
på fl ugt”, skrev Luther.

Han gav musikken plads lige 
efter teologien. Hvad teologien 
forkynder for forstanden, for-
kynder musikken for hjertet. 
Sprogets gave og sangens gave 
blev begge givet af Gud for at 
mennesket skal prise Gud med 
både ord og musik, var Luthers 
tanke.

Det talte ord fi k med Martin 
Luther en ny status i gudstje-
nesten, men det gjorde sangen 
og musikken så sandelig også. 
Luther så i musikken en klar 
teologisk mulighed, en måde 
at stemme sindet, så det egent-
lige, forkyndelsen af Kristus, 
lettere lod sig sive ind.

Modsat en anden reformator, 
Zwingli, der helt ville rense 
gudstjenesten for instrumen-
talmusik og anden kunst, der 
kunne påvirke sindet, så var 
det Luthers tanke, at musikken 
netop skulle bevæge sindet 
og være med til at bekæmpe 
sindets tunge tanker og fordrive 
angst – ”som da David med sit 
harpespil jog den onde ånd væk 
fra Kong Saul”.

Men vigtigst var, mente Lu-
ther, når musikken blev brugt 
til lovprisning af Gud – og til at 
vise hen mod Gud.

Eller som teologen og Luther-
kenderen E. Thestrup Pedersen 
beskriver det i bogen ”Natterga-
len fra Wittenberg”:

”Det drejer sig for Luther i 
musikken ikke om, at følelsen af 
sorg og glæde fi nder sit udtryk, 
endnu mindre om, at menne-
sket skal bruge musikken til at 
svælge i egne følelser. Musik-
ken viser hen til alle virkelige 
glædelige følelsers objektive 
grund: til Guds godhed”.

Fra munkesang 
til fællessang

Når vi i dag i fællesskab syn-
ger salmer og lovsange i kirker-
ne, så var det ikke nogen selv-
følgelighed før Reformationen.

Før Luthers tid bestod musik-
ken ved den katolske messe 
mest af munkesang på latin, 
som de fl este kirkegængere ikke 
forstod et ord af, og menigmand 
var stort set henvist til at være 
passive publikummer til munke-
nes skønsang.

Det var helt galt, mente Lu-
ther, som ville inddrage folket, 
også når det gjaldt sangen. 
Musik og sang blev derfor en 
vigtig del af Luthers teologiske 
reformprogram. Han indførte 

menighedens fællessang og 
salmedigtning på modersmålet, 
som blev en af Reformationens 
mest skelsættende nyskabelser.

Når vi i dag i folkekirken syn-
ger fra salmebogen eller i frikir-
kerne synger nyere lovsange 
eller gospelsalmer, er det en 
direkte følge af Reformationen 
for 500 år siden.

Forkyndelse i sang
Martin Luther var en driftig 

mand, der lynhurtigt omsatte sine 
idéer i praksis. Han gav sig i kast 
med at skrive salmer selv. 

Det blev til knapt 40 styks fra 
hans hånd, heriblandt ”Vor Gud 

han er så fast en borg” og ”Nu 
fryde sig hver kristen mand”, 
hvoraf de 24 er nedskrevet lyn-
hurtigt i årene 1523-24. Den 
danske Salmebog indeholder 21 
Luther-salmer.

Hans salmer vandt stor udbre-
delse både i og udenfor Tyskland, 
og fl ere blev endnu inden hans 
død oversat til dansk og senere 
gendigtet (bl.a. af Grundtvig).

Luther var en fremragende 
salmedigter, selv om han ikke så 
sig som en sådan. For ham var 
det helt afgørende da også at få 
nogle salmer i omløb, som rum-
mede solid luthersk forkyndelse 
og undervisning på modersmålet.

Det var salmer, der var nemme 
at synge, og i de nye lutherske 
menigheder blev der nu sunget 
af fuld hals af Luthers salmer. 
Reformationens lære blev omsat 
til tysk poesi - til undervisning og 
til opbyggelse.

I Danmark oversatte Hans Tau-
sen (1494-1561) fl ere af Luthers 
salmer. Det samme gjorde Hans 
Christensen Sthen (1544-1610), 
som bl.a. er forfatter til den kendte 
salme ”Du Herre Krist min frelser 
est”, og Sjællands første luther-
ske biskop, Peder Palladius.

Senere bidrog store salmedig-
tere som Kingo, Brorson, Grundt-
vig og Ingemann med hver deres 
originale salmeskat, der vidnede 
om skiftende tiders fortolkninger 
af den lutherske arv.

Nogle af de tidlige salmer byg-
gede på kendte, middelalderlige 
visemelodier, andre melodier 
stod Luther selv for, eller det 
gjorde hans medarbejder, kom-
ponisten Johann Walter, ligesom 
orglet kom til at spille en frem-
trædende rolle i den lutherske 
gudstjeneste. 

Salmebogen
Salmesangen blev med Re-

formationen helt central for 
udbredelsen af en protestantisk 
religiøsitet, både i kirken og i 
andagtsgrupper i hjemmene. 
Teksterne kunne nemt læres 
udenad, uanset om man kunne 
læse eller ej.

Med Reformationens udbre-
delse til Danmark fi k arbejdet 
med at skabe en fælles sal-
mebog for den lutherske kirke 
høj prioritet, og i 1569 udkom 
præsten og salmedigteren Hans 
Thomissøns danske salmebog, 
hvori han samlede et rigt udvalg 
af reformationsårhundredets 
salmedigtning. I lang tid stod 
Thomissøns salmebog som ho-
vedkilde til al kristelig salmesang 
her i landet såvel som i Norge.

Sidenhen er udkommet man-
ge nye salmebogudgaver, og 
salmebogen blev formentlig 
den mest udbredte religiøse bog 
ved siden af Luthers lille kate-
kismus. Salmebogen indeholdt 
ikke blot salmer, men evange-
lietekster, bønner osv. og fun-
gerede som menigmands lille 
kristne håndbog. For 1800-tal-
lets vækkelsesbevægelser blev 
den fælles salmesang et vigtigt 
samlingspunkt, og salmesan-
gen kunne foregå uden både 
præst og prædiken.

Digt og gendigt
Nogle af Martin Luthers mest 

kendte salmer bygger på gam-
meltestamentlige salmer, som 
fx ”Vor Gud han er så fast 
en borg”, på samme måde 
som senere salmedigtere, bl.a. 
Grundtvig, blev sat i gang af 
ældre forlæg. Således bygger 
Grundtvigs ”Det kimer nu til 

julefest” på Luther-salmen ”Vom 
Himmel hoch da komm’ ich her”, 
som Luther skrev i 1535.

Det er givetvis helt i Luthers 
ånd, at der er blevet digtet og 
gendigtet videre, så fl ere salmer 
i Den danske Salmebog i dag 
krediteres fl ere forfattere, selv 
om forlægget stammer fra ham. 
Det var ret beset sådan, Luther 
nogle gange selv gjorde, når 
han byggede videre på ikke blot 
gammeltestamentlige salmer, 
men ind imellem også på ældre 
tyske og latinske forlæg.

Delte meninger
Luthers begejstring for sal-

mesang deltes ikke af alle re-
formatorerne. Zwingli ønskede 
ikke instrumentalmusik eller 
kunst i det hele taget i kirken, 
men at holde fokus på det talte 
ord, og Calvin ønskede ikke, at 
man skulle digte ny poesi, selv 
om han delte Luthers vilje til at 
inddrage menigheden i sangen.

Det var bedre at synge Bibe-
lens egne ord, mente Calvin, 
som derfor gendigtede alle de 
gammeltestamentlige salmer 
(Davidssalmer), som stadig 
bruges i de reformerte kirker. 
I dag synger man dog også 
nyere, poetiske salmer.

Luther gjorde
salmesangen folkelig
REFORMATIONS-JUBILÆUM: Martin Luther gjorde op med måden, sang og musik blev brugt på i kirken.

Før Luthers tid bestod 
musikken ved den 

katolske messe mest 
af munkesang på latin, 

som de fl este kirke-
gængere ikke forstod.

Hans Thomissøns salmebog fra 1569, der indeholdt en vifte af Reformationens tidligste salmer.”Musik er en gave fra Gud, den jager Djævelen på fl ugt”, skrev Luther.
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg har et lidt usædvanligt 

problem. Det lyder dumt, men 
min mand er alt for rar! 

Min mand har altid båret mig 
på hænder og fødder, han er 
betænksom og omsorgsfuld 
både overfor mig og børnene. 

Jeg har det som blommen i et 
æg, alle mine veninder er dybt 
misundelige på mig og fortæller 
mig konstant, hvor heldig jeg er. 

Men jeg savner noget ”mod-
spil”, og hvor mærkeligt det end 
lyder, så er jeg træt af, at jeg får 
lov til at bestemme alting, nogle 
gange er det anstrengende 

altid at have det sidste ord. 
Nogle gange ville jeg ønske, 
at han bare skar igennem og 
”satte mig på plads”. 

Jeg er gennem årene blevet 
mere og mere irriteret på ham 
og kommer ind imellem til at 
skælde voldsomt ud, uden at 
han forstår, hvad det handler 
om. Så får jeg dårlig samvit-
tighed og føler mig som den 
mest utaknemmelige kvinde i 
hele verden, han vil mig det jo 
bare godt. 

Hvad gør jeg – jeg er ved at 
blive kvalt i al den godhed.

Venlig hilsen Hustruen

Kære Hustru
Hvis du er ved at blive kvalt, så 

er det, din mand gør, skidt og ikke 
godt, selvom han mener det godt. 
Men kan noget, der er ment godt 
være skidt? Ja, selvfølgelig. Tænk 

fx på den dame i USA, der ville 
tørre sin våde kat i en mikroovn. 
Hensigten var god – resultatet 
skidt.

Din mands omsorg og betænk-
somhed overfor dig og børnene 

er i sig selv god, men han er 
kommet til at glemme noget: At 
evaluere på resultatet. Er den 
måde han viser sin kærlighed til 
dig og børnene på en måde, som 
gør dig glad og tilfreds? Hvis det i 
sidste ende er hans mål, så ville 
dette spørgsmål være af yderste 

relevans. 
Så hvorfor har I ikke snakket 

om det? Hvorfor går du rundt og 
brænder inde med utilfredshed 
og vrede?

For det første har din mand 
formentlig en hypotese om, at det 
er sådan, han gør dig glad – du 

bestemmer = du er glad (hvilket 
der også er en vis logik i) – og 
medmindre du afkræfter ham i 
denne antagelse, så vil han fort-
sætte. Du har altså et ansvar for at 
oplyse ham om, at han tager fejl.

For det andet er der en klar for-
del i at lade den anden part træffe 
alle beslutninger, man slipper 
nemlig for selv at tage ansvar og 
derfor også for at kunne bebrej-
des, hvis det falder uheldigt ud. 

Måske har din mand grundlæg-
gende et problem med at turde 
tage ansvar? Måske har han en 
baggrund med sig, hvor der var 
hårde konsekvenser, hvis han 
fejlede? Eller måske har han hele 
tiden skullet sørge for, at hans for-
ældre var tilfredse med ham, for 
at han var accepteret/god nok? 

Hvis det er tilfældet, så giver 
det mening, at han fortsat prøver 
at gøre alle tilfredse, især dig, der 
betyder allermest for ham. Så er 
det hans måde at sikre sig på, at 

han ikke mister dig.
Problemet er, at han ironisk 

nok rammer virkelig ved siden af 
målet, for det du ønsker – at han 
træder mere i karaktér - gør han 
netop ikke, fordi han tror, at du 
ønsker noget andet. Han skaber 
NETOP det, han ikke ønsker: 
følelsesmæssig afstand mellem 
jer samt vrede fra din side. 

Hvis dette dårlige mønster skal 
brydes, er du er nødt til at blive 
helt klar og tydelig overfor ham 
og fortælle ham, hvad du længes 
efter: At han nogle gange bærer 
ansvaret for det, der skal beslut-
tes, og at han giver dig noget 
modspil. 

Det vil være en god idé, som 
du allerede selv er inde på, at han 
får nogle interesser eller sociale 
relationer, hvor du ikke indgår. 
På den måde er han tvunget til 
at forholde sig til, hvad han selv 
synes og mener. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er lidt en nervøs type, 

som alt for tit går rundt og 
bekymrer mig om, hvad andre 
tænker om mig. 

Jeg ved godt, at det mest er 
inde i mit hoved, men tankerne 
har det med at køre rundt, og 
jeg kan ikke altid styre dem. Det 
gør, at jeg bliver urolig, får angst 
og ofte sover dårligt. 

Jeg undrer mig over, at jeg 
kan få det fysisk dårligt af bare 
tanker – der sker jo stort set 
aldrig noget dårligt i virkelig-
heden. 

Jeg vil gerne snakke med 
nogen om det, men jeg synes 
samtidig, det er vildt fl ovt, at jeg 
bliver påvirket så meget bare af 
mine egne tanker.

Med venlig hilsen L.

Kære  L.
Du har ingen grund til at være 

flov. Rigtig mange mennesker 
kender til det problem, at man 
”ikke kan styre sine tanker”. 

Det er en helt naturlig reaktion, 
når noget optager os vældig me-
get – det være sig negativt eller 
positivt. Når man fx glæder sig 
rigtig meget til noget, kan det være 
svært at koncentrere sig om noget 

andet, og tankerne kredser igen 
og igen om det glædelige, der skal 
ske. Omvendt, når man frygter 
eller forventer noget negativt, er 
hjernen selvfølgelig også fyldt 
af dette, og det kan være uhyre 
svært at ”styre” tankerne hen mod 
noget andet. 

Ikke desto mindre kan det lade 
sig gøre, men det kræver en brav 
indsats. Vores hjerne er på mange 

måder at sammenligne med en 
avanceret computer. En computer 
fungerer på den måde, at hvis 
man giver den nogle særlige kom-
mandoer eller søgeord, så kan 
den give os fantastiske resultater, 
enten i form at tekst eller i form 
af billeder. 

Når du tænker på, hvad andre 
tænker om dig, svarer det til, at 
du fodrer din hjerne med kom-
mandoer eller søgeord, og den 
går derfor i gang med at skaffe 
dig resultater. Men din hjerne er 
ligesom computeren underlagt 
de søgeord, som du har givet den. 
Har de derfor et negativt fokus 
vil den også producere negative 
resultater. 

Forestil dig at din søgning ser 
sådan ud: ”Andres meninger/
tanker om mig + negativt”. Nu 
dukker der en masse resultater op, 
og dit nervesystem bliver følgelig 
alarmeret. Når det tjekker med 
hjernen om der virkelig er fare på 
færde, får den besked tilbage i 
form af tekst og billeder – negativ 
tekst og negative billeder (som din 
forestillingsevne har produceret). 
Sluttelig reagerer dit nervesystem 
med angst – forventeligt, fordi det 
er sådan dit nervesystem virker: 
At reagere med angst, når der er 
noget, der er farligt.

For at bryde dette onde mønster 

er du altså nødt til at forstå din 
egen hovedrolle i det. Det er DIG, 
der styrer søgningen, og DIG, der 
skal styre og censurere, hvilke 
søgeresultater du vil beskæftige 
dig med! Du er nødt til at fodre din 
hjerne med andre søgeord! Søg 
i stedet på: ”Andres meninger/
tanker om mig + positivt”. 

Derefter holder analogien mel-
lem en computer og din hjerne op. 
For en computer vil blot registrere 
de nye data og med det samme 

skaffe dig positiv tekst og positive 
billeder, men din hjerne og dit sind 
vil have en tilbøjelighed til at gøre 
det ”de plejer”, og du er derfor nødt 
til at være over dem. 

Du skal styre, administrere 
og redigere. Fokuser på positive 
og opmuntrende sætninger, sig 
dem højt med din mund, og tænk 
dem igen og igen inde i dit hoved. 
Brug din forestillingsevne til at 
se dig selv møde dine venner og 
kollegaer, som smiler til dig, giver 

dig hånden, I griner sammen el-
ler de opmuntrer dig med positiv 
respons. Lad disse billeder fylde 
for at få dem til at ”overskrive” de 
tidligere negative billeder. Nu er 
du i gang med at ”styrketræne” 
din hjerne, og det kan godt være 
hårdt. Men bliv ved, giv ikke op. 

Og snak endelig med andre om 
det, du vil blive forbavset over, hvor 
mange, der selv kender til det her i 
en eller anden udstrækning.

Hilsen Suh

Min mand er så rar, at jeg bliver sur

Jeg kan ikke styre mine tanker...!

Hvorfor har I ikke snakket om det? Hvorfor går du rundt og 
brænder inde med utilfredshed og vrede?

Rigtig mange mennesker kender til det problem, at man ”ikke kan styre sine tanker”. 
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Af Svend Løbner, 
freelancejournalist

Politikere skal mene noget og 
tage mange beslutninger. Det 
er vigtigt at mærke efter og 
beslutte ud fra ens egne vær-
dier og dybe overbevisninger, 
mener folketingspolitiker Ida 
Auken (R). Her kommer troen 
til hjælp, fortæller hun åbent i 
programmet ”Livsværdier” på 
KKR-TV.

KKR-TV er medlem af Den 
Kristne Producent Komité, der 
er paraply for 35 kristne lokale 
radio- og tv-stationer. KKR-TV har 
mange års erfaring. Tv-stationen 
brød Danmarks Radios monopol 
allerede i 1984 og sender alt fra 
gudstjenestetransmissioner til 
portrætprogrammer. 

Det er her, interviewet med Ida 
Auken kommer ind. I programmet 
”Livsværdier” får interviewper-
sonerne virkelig lov til at tale 
ud. Som Bertel Haarder, Niels 
Hausgaard, Jonas fra Hymns 
from Nineve og mange fl ere har 
gjort det, godt hjulpet af den 
kendte skuespiller og studievært 
Dina Al-Erhayem.

Mening og skønhed
Kan man adskille religion og 

politik? 
Nej, mener Ida Auken, der 

er medlem af Folketinget og 
miljøordfører for De Radikale. 
Kristendommen er en så integre-
ret del af hendes liv og dybeste 
overbevisninger, at hun tager 
den med, hvor hun går og står. 
Gud giver mening og skønhed i 
skaberværk og medmenneske, 
og Helligånden hjælper med 
inspiration og begejstring, når 
man er ved at løbe tør!

Det fortæller Ida Auken i por-

trætprogrammet, som også kan 
ses på KKR-TV’s YouTube-kanal. 
Her fortæller den kendte miljøfor-
kæmper om den kristne tros be-
tydning for hendes menneskesyn, 
både som person og politiker.

Troen er integreret
Du er ikke bange for at have 

religion med på arbejde?
- Nej tværtimod, jeg ville synes, 

det var mærkeligt, hvis religion 
var noget, jeg skulle aflægge, 
når jeg går på arbejde. Den er jo 
en helt integreret del af mig. Så 
hvordan skulle jeg kunne lade 
min overbevisning om, hvordan 
verden er skruet sammen, ligge 
derhjemme?

Hvordan former kristendom-
men dig?

- Den former mig i at alle de be-
slutninger, jeg tager, og hvordan 
jeg ser på mennesket, på verden 
og det ansvar, vi har over for 
hinanden og det samfund, vi skal 
skabe nu og her og i fremtiden, 
fortæller Ida Auken. 

Religion giver perspektiv
Mange tror, at religion giver 

snæversyn, fortsætter hun. 
- Men i min verden giver den 

faktisk perspektiv. Det er endnu 
et lag at tyde verden på. Jeg har 
ingen problemer med naturviden-
skab og hjerneforskning, men jeg 
har en ekstra tydning, et ekstra 
lag i tilværelsen, hvor min moral 
og mine forpligtelser ligger. 

- Nogle mener, at religiøse 
mennesker er irrationelle. Det 
er jeg uenig i. Jeg tror, vi alle 
sammen har ret stærke overbe-
visninger. Nogle har vi fået med 
fra vores opdragelse og vores 
kultur, og nogle har vi tænkt os 
frem til gennem tilværelsen. De 
er ikke alle sammen rationelle, 
og det tror jeg ville gavne debat-

ten, at vi alle sammen havde en 
forståelse for.

Vi rummer godt og ondt
Ida Auken når at tale sig rigtig 

varm i løbet af udsendelsen. Man 
kan mærke, at hun brænder for 
de kristne livsværdier. 

- Nogle mener, der fi ndes gode 
og dårlige mennesker. Det mener 
jeg ikke. Jeg mener, at der fi ndes 
kræfter i os, som er begge dele. 
Jeg kan mærke begge dele i mig. 
Og jeg skal være bange for de 
dage, hvor jeg ikke kan mærke 
det. Hvis jeg kun fi nder mig vir-
kelig god eller virkelig skidt; det 
er ikke en god dag. For hvis man 
føler sig virkelig god, så opdager 
man ikke, når man tramper hen 
over andre. Og hvis man føler sig 
som et virkeligt dårligt menneske, 
hvorfor skulle man så stramme 
sig an? Jeg føler, at begge dele 
lever i mig, og derfor kan jeg 
prøve at fremelske de gode ting 
og få de dårlige ting under kontrol. 

- Men vi har også brug for et 
samfund, der sætter rammer for, 
at vi kan bruge de frie sider i os, 
men også begrænse de sider i os, 
der vil berige sig selv og gøre no-
get, der skader andre mennesker. 

Et lag dybere ned
Har du den bevidsthed med 

ind som politiker – hele tiden? 
spørger Dina:

- Ja, altid. Når jeg skal tage 
stilling til lovgivning og skal tage 
en beslutning, mærker jeg efter i 
intuitionen. Den siger noget me-
get hurtigt. Så sætter man sig ned 
og analyserer det og får tal og 
viden om effekter og konsekven-
ser. Men så må man jo et skridt 
længere ned og spørge ud fra ens 
principper, værdier og mening om 
verden: Hvad er egentlig formålet 
her? Det er klogt at komme det 

lag dybere ned, inden man tager 
en beslutning, som har betydning 
for mange mennesker. 

Tror på guddommelig 
intention

Og så det direkte spørgsmål på 
ægte KKR-vis: Tror du på Gud?

- Ja, det gør jeg! Jeg tror ikke 
på en mand med gråt skæg, der 
styrer os alle sammen, men jeg 
tror på en intention, en vilje, en 
kraft, som har skabt mening. 
Naturen er så smuk, så hvorfor 
skulle der ikke være en mening 
bag? Når jeg ser et andet men-
neske, som har ånd i øjnene, og 
når jeg selv står og skal holde en 
tale og lige pludselig får inspira-
tion, så tror jeg på noget, der er 
meget større end mig. 

- Inspiration betyder jo at blive 
blæst ind i, åndet ind i. Og det 
er det, man føler: At man får det 
hele serveret. Man får det hele 
forærende, når man er åben 
for tanker og kræfter. Jeg føler 
nogle gange, at jeg får hjælp af 
Helligånden, når jeg får gejst og 
begejstring, fortæller Ida Auken. 

Teolog og præstedatter
Og det kristne er slet ikke 

fremmed for hende. Ikke blot er 
hun uddannet teolog, men har 
også undervist som ekstern 
lektor på Teologisk Fakultet på 
Københavns Universitet. Og som 
datter af den kendte SF-politiker, 
Europa-parlamentariker og præst 
Margrete Auken kan hun næppe 
have undgået en kristen påvirk-
ning. 

Programmet vises på KKR-TV, 
der er en af de 35 kristne lokal-
stationer i Danmark, som samles 
under paraplyorganisationen Den 
Kristne Producent Komité.

 

Ida Auken: Kristendom 
og politik hører sammen
Troen former mig i at alle de beslutninger, jeg tager, og hvordan jeg ser på mennesket, verden 
og vores ansvar, fortæller Radikales miljøordfører Ida Auken til KKR-TV.

Politikeren Ida Auken 
fortæller i KKR/TV, 
at hun har en kristen 
tro, som også følger 
hende i det politiske.

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. Bøn 
kan forandre dit eget liv, familiens 
og samfundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn bliver 
meningsfuld og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt med Gud.

En manual pakket med visdom 
til at transformere dit bønneliv.

www hosiannw

mm
.

www hhhhosian

mm m 

Kæmp & Vind i BØN!

Aalborg Efterskole 
ved Hals indviet

300 børn på Kjelsø lejren i ferien
På Kjelsø lejren ved Ans holdes 5 børnelejre i skoleferiens 
første uger, og der meldes om stort set fuld hus på alle lejre. 
150 ledere knokler for at give de 300 børn gode oplevelser og 
vise det enkelte barn, at det er værdifuldt.

Sommerlejre på Kjelsø er sjove ferier, hvor Gud og leg er i cen-
trum. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler står bag lejrene, 
mens programmet er afhængig af ledergruppen på den enkelte lejr. 
Målet er at give børnene en god og positiv oplevelse for livet og et 
godt livsfundament.

Kjelsø lejren vil ved hjælp af sang, bøn og bibelfortællinger give 
børnene et godt kendskab til Jesus. Også leg, samvær, sport og 
mange andre oplevelser viser, hvordan vi kan leve som kristne i dag.

Bodil

Rådmand for skoleforvaltningen, Tina French Nielsen, åbnede 
offi cielt skolen ved at klippe den røde snor. Hun gav udtryk 
for, at det var glædeligt at Aalborg Kommune, som landets 
tredjestørste, nu endelig igen fi k en efterskole, og hilste det 
nordjyske initiativ velkomment. 

Med stor begejstring kunne pastor Johannes Hansen, Apo-
stolsk Kirke i Aalborg, Grundlovsdag tage imod mange interes-
serede ved indvielsen af den nye Aalborg efterskole ved Hals. 

Det var kun få uger efter, at han og lederskabet i Apostolsk 
Kirke Aalborg havde fået chancen for at være bagland og “fødsels-
hjælpere” for skolen. Bygningerne har stået tomme i et år, siden 
Efterskolen Bisnap sidste år gik konkurs. I foråret begyndte en lokal 
iværksætter og efterskoleforstander Finn Mester i fællesskab at 
drømme om at starte en ny efterskole i de naturskønne omgivelser 
ved Limfjordens munding. 

Apostolsk Kirke Danmark er i forvejen bagland for to efterskoler: 
Kildevæld i Kolding og Skovbo på Sjælland. 

Skønt skolen er forankret i Apostolsk Kirke, ønsker man at gøre 
skolens bagland så bredt som muligt, og det afspejles i bestyrelsen 
der har medlemmer fra 5 forskellige kirkesamfund. 

Den kommende forstander Finn Mester siger det sådan: “De 
unge er faktisk ligeglade med, om der står pinse eller påske over 
døren, så længe de kan møde en levende Gud”.

Aalborg Efterskole byder velkommen til de første elever til august 
2018. Skolen kommer til at bliver præget af de muligheder, belig-
genheden giver: Stranden og fjorden indbyder til kitesurfi ng, kajak 
og windsurfi ng. Hals Golf Klub ligger som nærmeste nabo, ligesom 
der også bliver mulighed for hesteridning.

I uge 31 afholder bestyrelsen en kombineret familieferie/frivil-
lighedsuge, hvor ideen er at man uden betaling kan holde en aktiv 
ferie med hele familien og bo på skolens område i telt/campingvogn, 
eller på et af skolens værelser - hvor modydelsen er, at man giver 
3-4 timers arbejdskraft med oprydning, maling og nedrivning.

Henri.
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5 spørgsmål 
om himlen

Selvstændige bør ikke tvinges til 
at handle mod deres samvittighed
Troende virksomhedsejere skal ikke tvinges til at yde service 
overfor homofi le bryllupper, fastslår en appelret i Mississippi.

Loven HB 1523 (Protecting Freedom of Conscience from Govern-
ment Discrimination Act) fra 2016 blev appelleret af LGBT-grupper. Men 
nu har et enstemmigt panel afvist appelsagen og stadfæstet afgørelsen.

HB 1523 præciserer, at det handler om den ”oprigtige religiøse el-
ler moralske overbevisning, at a) Et ægteskab er eller opfattes som 
en enhed af én mand og én kvinde, b) Seksuelle relationer bør kun 
fi nde sted i et sådant ægteskab og c) Betegnelsen ’Mand’ og ’Kvinde’ 
hentyder til en persons uforanderlige biologiske køn, som det kan 
fastslås objektivt ved fødslen”.

LGBT-aktivister fordømmer loven, og New Yorks guvernør, Andrew 
Cuomo, har forbudt alle ikke-nødvendige statslige rejser til Mississippi.

I Family Research Council (FRC) glæder man sig derimod: ”Ingen 
skal kunne idømmes altødelæggende bøder eller diskvalifi kation bare 
fordi de tror det, præsident Obama troede indtil for fem år siden, nemlig 
at ægteskabet er en enhed af én mand og én kvinde”, siger leder af 
FRC, Tony Perkins på organisationens hjemmeside.

Bodil

Sult i Afrika er et kald til kristne
Den værste sultkatastrofe i 70 år kan være under opsejling i 
store dele af Somalia, Etiopien og Sydsudan. Når vi selv har 
mad i overfl od, har vi pligt til at dele med dem, skriver Dagen.
no i en lederartikel.

” Til sammen drejer det sig om millioner af mennesker. De fl este af 
os, som bor i Norge i dag, forstår ikke rigtig, hvad det indebærer at 
være virkelig sulten”, fastslår lederen og fortsætter med at forklare, 
at under sult vil kroppen spise sig selv. I værste fald ender det med 
døden, og børnene er de mest udsatte.

Selv om mad er dyr i Norge, bruger befolkningen en stadig mindre 
andel af indtægten på mad. For 50 år siden gik 40 % af indtægten 
til mad. I dag er det kun omkring 10 procent.

”Vi kan stort set spise det, vi har lyst til, og mange af os har lyst 
til lidt for meget”, fastslår lederen og opfordrer til, at rige kristne ser 
deres ansvar og viser omsorg for verdens nød.

Bodil

Er kristne NGO’er 
”hadgrupper”?
Hele 46 kristne organisationer, 
som fastholder et traditionelt 
ægteskabssyn, har været om-
talt som hadgrupper på Guide-
Stars oversigt over velgørende 
organisationer.

ChristianityToday oplyser, at 
NGO’erne er blevet stemplet af 
Southern Poverty Law Center 
(SPLC) - og GuideStar har blindt 
fulgt SPLCs opfordring. 

Blandt de kristne NGO’er, der 
havnede i samme kategori som fx 
Ku Klux Klan, er Alliance Defen-
ding Freedom, Liberty Counsel, 
Family Research Council og 
American Family Association. 

Nu har GuideStar dog fjernet 
de kristne NGO’er fra ’hadlisten’ 
og lover fremover at se mere 
kritisk på SPLCs anbefalinger. 

- SPCL har ingen bemyndi-
gelse til at afgøre den slags. Det 
er heller ikke en statslig eller 
videnskabelig organisation med 
faste kriterier. SPCL er bare en 
’progressiv’ politisk organisation, 
som før med succes har kæmpet 
mod neonazister og andre volde-
lige grupper. 

Nu prøver de så at bruge sam-
me taktik i forhold til immigration 
og seksuelle minoriteter, forklarer 
en talsmand for GuideStar.

Bodil

Irakiske kristne bliver i USA
En dommer i USA har blokeret hjem-
sendelsen af de 114 irakere, som 
blev tilbageholdt i Detroit på grund af 
tidligere domme for kriminelle forhold 
eller forældede visa.

Immigrations-myndighederne (ICE) 
arresterede for nylig de mange irakere 
med henblik på hjemsendelse. Men det 
har ført til massive protester både fra 
deres pårørende, fra evangeliske og 
katolske kirkeledere samt menneske-
retsorganisationer.  

American Civil Liberties Union (ACLU) 
har anlagt sag mod ICE med den begrun-
delse, at irakerne har boet i USA gennem 
årtier og at de risikerer forfølgelse, tortur 
og livsfare, hvis de deporteres til Irak.

Dommer Mark Goldsmith har foreløbig 
udskudt hjemsendelsen i to uger. Herefter følger en ny afgørelse i 
sagen. ACLU har krævet, at irakernes sikkerhed i det mindste bliver 
garanteret efter en eventuel hjemsendelse.

Bodil

Billy Graham skrev i 2012 en 
bog om himlen. Her besvarer 
han fem spørgsmål, som men-
nesker ofte stiller.

CharismaNews bringer evan-
gelistens svar ud fra Billy Graham 
Evangelical Associations hjem-
meside.

Hvad sker der med os straks 
efter, at vi dør? 

Bibelen besvarer ikke alle vore 
spørgsmål om himlen og livet ef-
ter døden. Vores forstand kan slet 
ikke rumme himlens herlighed. 
Men en dag vil alle vore spørgs-
mål blive besvaret, forsikrer Billy 
Graham og henviser til Paulus’ 
ord i 1. Korinterbrev 13:12.

Evangelisten er dog ikke i tvivl 
om, at kristne kommer direkte 
ind i Guds nærhed efter døden. 
Fra det jordiske perspektiv ligner 
døden en dyb søvn, men sådan 
er det ikke fra Guds perspektiv. 
Paulus taler om, at vi er ”borte 
fra legemet og hjemme hos Her-
ren”. Senere får vi nye legemer 
(1 Kor. 15:52).

Kan vi genkende hinanden?
- Jeg er ikke i tvivl om, at din 

mor vil genkende dig og omvendt, 
selv om I måske aldrig har kendt 
hinanden på jorden. Kong David 
sagde om sin døde søn: ”Jeg skal 
gå til ham” (2. Sam. 12:23).

Gud lover os, at i himlen vil vi 
slet ikke huske mere af denne 
verdens synd og smerte. Intet af 
det vil kaste nogen skygge over 
vores glæde. Der vil vi ikke se på 
fortiden, men på Kristus.

Når vi er i himlen, vil vi så vide, 
hvad der sker på jorden?

I Bibelen kaldes de mennesker, 

som allerede er i himlen ”en stor 
sky af vidner”. Men vi ved ikke, om 
de kan følge med i vores liv ud fra 
Heb. 12:1, svarer Billy Graham.

Når vi er i himlen, kan vi måske 
se vore kære på jorden, men det 
vil ikke anfægte vores glæde. Vi 
vil også kunne se hele billedet og 
forstå, hvordan det passer sam-
men med Guds evige plan. Vi vil 
forstå, at ondskab og død er be-
sejret, og at Kristus er sejrherren, 
og det vil give os glæde.

Bliver vi fulgt til himlen af en 
engel, når vi dør?

Ja, det fremgår fx af lignelsen 
om den rige mand og den fattige 
Lazarus, som stolede på Gud. 
Da Lazarus døde, fulgte englene 
ham hjem til Gud (Luk. 16:19:31).

Selv om vi ikke ser dem, er 
Guds engle virkelige, og de 
beskytter os, der tror på Jesus 
mod Satans angreb, siger Billy 

Graham med henvisning til Heb. 
1:14 og Sl. 91:11.

Vil der være dyr i himlen?
- Himlen vil være et sted med 

perfekt lykke - og hvis vi kun er 
lykkelige med dyr omkring os, kan 
du være sikker på, at Gud vil lade 
dem være der, mener Graham.

Men himlen vil først og frem-
mest være herlig, fordi vi vil være 
sammen med Gud og Jesus 
Kristus. Han vil skabe en ny him-
mel og en ny vidunderlig jord, 
hvor løven og lammet færdes 
sammen (Es. 11:6-7), understre-
ger Billy Graham.

Både Billy Grahams svar og 
CharismaNews’ kommentarer i 
artiklen opfordrer til selvransa-
gelse: Ved du, om du hører Jesus 
til? For kun dem, der tror på ham, 
vil få del i himlens herlighed, un-
derstreges det fl ere gange.

Bodil

Den 98-årige evangelist Billy Graham svarer 
ofte på spørgsmål om døden og evigheden.

Himlen er et sted med fuldkommen glæde, fordi Jesus har be-
sejret ondskab, lidelse og død.

Både i USA og Europa 
er kristne bagere blevet 
dømt for diskrimination, 
fordi de har nægtet at bage 
bryllupskager med ”homo-
budskaber”. 
Bageriet Ashers i New-
townabbey i Nordirland 
nægtede i 2014 at bage 
en kage med teksten ’Støt 
homofi lt ægteskab’ på et 
billede af Muppet-fi gurerne 
Bert og Ernie. 

Franklin Graham var 
en af de kristne lede-
re, som protesterede 
mod hjemsendelsen.

Evangelisten Billy Grahams 
bog om himlen hedder på 
dansk ”På vej hjem”.
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Af journalist 
Mirjam 
Røgeskov

Elena Radef er otte år, da hun 
går hen til sin mor og fortæl-
ler, hvordan moderen havde 
det, mens hun var gravid med 
Elena. Det véd Elena bare – og 
hendes ord er rigtige... 

Moderen bliver skræmt og 
begynder at tage afstand fra 
datteren. 

Det er første gang, Elena taler 
højt om, at hun fornemmer og 
ser ting, der ikke er synlige for 
det fysiske øje. Det er først, da 
Elena er 20 år, at hun igen taler 
om, hvad hun oplever: 

”En dag ser jeg en vision på 
min væg, mens mine øjne er 
åbne, og jeg bliver simpelthen 
så bange. Jeg freaker helt ud 
og ringer til min veninde. Vi har 
snakket lidt om åndelige ting, 
og hun foreslår, at jeg skal tage 
til en clairvoyant. Det gør jeg så, 
for jeg vil bare gerne have svar,” 
fortæller Elena Radef. Et råd, som 
viser sig af blive skæbnesvangert 
for hendes liv. 

Ind i new age
Elena Radef er opvokset i 

Albertslund i en ateistisk familie. 
Hendes far drak for meget, og 

hendes mor var aggressiv over 
for Elena og slog hende, da hun 
var yngre. Moderen fi k i det hele 
taget Elena til at føle, at alt var 
hendes skyld. Elena og hendes 
bror havde ikke noget forhold til 
hinanden. 

”Jeg var meget overladt til mig 
selv i min opvækst, både praktisk 
og følelsesmæssigt. Selvom jeg 
havde mange venner, følte jeg 
mig altid udenfor og kronisk for-
kert, og jeg fortalte ingen om det 
åndelige, jeg oplevede.”   

Elena møder forståelse første 
gang, da hun som 20-årig tager 
til clairvoyanten, som forklarer 
Elena, at det var en vision, hun så 
på væggen, og hvad det betyder 
at se i visioner. 

Men clairvoyanten fortæller 
også, hvad ingen andre ved:

”Hun sagde lige ud, at hvis jeg 
ikke gjorde noget ved mit liv, ville 
jeg resignere fra det, og det var 
fuldstændig rigtigt, for jeg over-
vejede kraftigt at begå selvmord 
i den periode. Satan ved jo også 

ting, som han prøver at indfange 
os med. Da jeg så, at hun kendte 
til mine selvmordstanker, tænkte 
jeg ’okay, der må være noget i det 
her’. Jeg følte mig taget seriøst 
og mødt, som jeg ikke havde følt 
tidligere. Det var startskuddet, der 
sendte mig videre ind i new age-
verdenen, og jeg begyndte at gå 
på messer. Dér følte jeg mig trods 
alt mindre forkert,” forklarer Elena. 

Sidste udvej
To år senere er livet blevet 

værre for Elena Radef, selvom 
hun har fundet lidt hjælp i new 
age. Hun føler sig stadig forkert, 
og at hun ikke hører til nogen 
steder, og hun ved ikke, hvad hun 
skal gøre. Elena er 22 år, da hen-
des mor kommer på plejehjem. 
Det får hendes verden til at ramle 
fuldstændig sammen:

”Jeg havde det virkelig sådan: 
’jeg skal ikke være her mere, for 
det giver ingen mening, og det gør 
bare for ondt’. Min far forsvandt 
ind i sin egen verden, da min mor 
blev syg, og jeg så, hvordan hun 
mere og mere blev til en grønt-
sag,” fortæller Elena.

Hun går ind i sit soveværelse 
og lægger sig på knæ, mens hun 
beder ”Gud, hvis du er virkelig, så 
vis dig for mig.” I tre timer sidder 
Elena grædende og råber til Gud.

”Det var min sidste udvej at 
bede til Gud, for jeg var så despe-
rat. Efter tre timer var jeg virkelig 
træt, men pludselig så jeg Jesus. 

Han sagde ’fra nu af bliver alt 
godt’, og jeg mærkede Hans fred. 
Jeg underlagde mig Jesus lige 
der, og jeg vidste, at jeg aldrig 
ville være alene. Selvom mange 
ting var rigtig svære derefter, var 
et håb alligevel født i mig,” siger 
Elena Radef. 

Jesus og de andre guder
Den stærke oplevelse med 

Jesus ændrer noget grundlæg-
gende i Elena, men hun kender 
intet til den kristne tro og har 
ingen kristne venner, der kan 
hjælpe hende på vej. 

”Jeg fortsatte i new age-miljøet, 
for jeg vidste jo ikke, at new age 
ikke var fra Gud. For mig blev det 
’Jesus og de andre guder’, og når 
jeg bad til Jesus, bad jeg for ek-
sempel også til en indisk åndelig 
kriyayoga guru. Det virkede natur-
ligt for mig, at de hang sammen, 
for jeg havde jo ikke forståelsen,” 
fortæller Elena. 

Elena fi nder ud af, at hun har 
fl air for praksisserne inden for 
new age, og hun prøver alt af, 
fordi hun gerne vil have freden, 
hun oplever med Jesus, til at blive. 
Hun ønsker også at hjælpe andre, 
som har det dårligt og søger svar. 
Elena har dyrket mindfulness, 
satsang, healing, tarotkort, aku-
punktur, zoneterapi, hypnose og 
brugt krystaller. Hun har gået til 
guru, dyrket chakra, været clair-
voyant, lavet kundalinirejse, været 
i ashram og siddet i svedhytte 
med indianere.

”En indisk guru sagde til mig, 
at jeg var på så højt niveau, at 
jeg kunne blive guru, og for mig 
at se var det tydeligt Satan, der 
prøvede at få mig i den retning, 
men det vidste jeg selvfølgelig 
ikke dengang. Men jeg ved nu, 
at Guds beskyttelse var stærk 
over mig, for jeg så ofte bag-
siden af medaljen, og hvordan 
menneskers liv blev smadret 
efterhånden. Jeg havde hele tiden 
fornemmelsen af, at noget bare 
ikke var rigtigt,” siger Elena.

Kristus alene
Da Elena Radef er hjemme 

med sin nyfødte datter, bliver 
der automatisk skruet ned for 
new age-aktiviteterne, og hun 
begynder samtidig at komme i en 
frikirke. Mens Elena går hjemme, 
fornemmer hun, Jesus begynder 
at sige, at hun bl.a. skal stoppe 
med at undervise i yoga samt 
smide buddha-fi gurer og alterna-
tive bøger ud. 

Det bliver efterhånden tyde-
ligere for hende, at det ikke er 
”Jesus og de andre guder”. 

Elena proklamerer højt, at hun 
tager imod Jesus, og hun bliver 
døbt. Som tiden går, lærer hun 
Jesus bedre og bedre at kende, 
og en dag for to års tid siden 
oplever hun meget stærkt, at han 
siger, hun skal starte en kirke. 

”Det havde jeg bestemt ikke 
lyst til. Jeg kunne bedst lide at 
sidde på bagerste række i kirken 
og være sammen med Gud, og 
det var også en kamp at skulle 
vise  Gud i mig. Men det var så 
evident for mig, at det var, hvad 
han ønskede, så jeg startede 
mit ministry,” siger Elena Radef, 
der også ønskede en kirke, hvor 
Helligånden kan få lov at gøre, 
hvad han vil. 

Elenas engelske prædikener 
bliver lagt på YouTube, så de når 

ud til fl ere, og Elena har meget 
fokus på at tale om den åndelige 
verden og konstant pege på, at 
Jesus er den eneste sande Gud. 

På den måde ønsker Elena, at 
åndeligt søgende mennesker kan 
få klart svar om Jesus i hendes 
prædikener og blive mødt i deres 

spørgsmål og oplevelser med den 
åndelige verden. To ting, hun ikke 
selv oplevede.

”Jeg er sikker på, at jeg kunne 
have undgået nogle ting, hvis jeg 
var stødt på kristne som ung eller 
havde hørt prædikener om den 
åndelige verden og Jesus som 

eneste svar. Men det fantastiske 
ved Kristus er jo, at jeg har fået 
visdom og erfaringer fra mine 
tidligere fejltagelser med new 
age, og det har givet mig mandat 
til at tale til mennesker inden for 
det miljø,” forklarer Elena. 

Jesus og/eller 
new age...?
Elena har altid set åndelige ting, som hun i mange år ikke forstod. 
Hun følte sig anderledes og forkert. Da Elena mødte forståelse 
hos en clairvoyant, gik hun ind i new age-fælden...

”Jeg kender til alt ”Jeg kender til alt 
det åndelige skram-det åndelige skram-
mel, som er derude, mel, som er derude, 

og jeg prøver bare og jeg prøver bare 
at lægge mit liv at lægge mit liv 

ned, så Jesus kan ned, så Jesus kan 
komme til,” siger komme til,” siger 

Elena Radef.  Elena Radef.  

Foto: Tine Juul
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Oplev mere af os på  
Efterskolernes Dag  
den 24/9 fra 13-17. VI SES!

Kom tæt på efterskolerne og  
oplev hvad vi kan byde på  
– tjek vores websites, Facebook 
og Instagram.

... eller endnu bedre; besøg en af  
os til Efterskolernes Dag, eller en  
anden dag, der passer dig perfekt!

 GØR
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 SØNDAG
 FED!

solgaarden.dk
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Sidste år var Kristoffer Kruse i debat med Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab. Det satte ham i 
gang med at skrive bogen #Troselv.

Af Steen Jensen

De senere  år 
er nyateisterne 
mere og mere 
synligt, og ind 

imellem ret aggressivt, gået til 
angreb på den kristne tro. Den 
24-årige teologistuderende 
Kristoffer Hjorth Kruse fra 
Menighedsfakultetet i Aarhus 
giver dem i sin nye bog #Troselv 
svar på tiltale og argumenterer 
på logisk vis for, hvorfor han 
mener, at kristendommen in-
deholder sandheden om men-
neskets eksistens.

Sidste år var Kristoffer i debat 
med formanden for Ateistisk 
Selskab, Anders Stjernholm, ved 
et meget velbesøgt arrangement 
i Aarhus.

På samme tid førte Ateistisk 
Selskab sig frem med en kam-
pagne #tænkselv, der bl.a. inde-
holdt busreklamer med slogans 
som ”Hvorfor tro på en gud?”  
– og opfordrede til udmeldelse af 
folkekirken.

Den 26. juni udkom bogen 
#Troselv, hvor Kristoffer Hjorth 
Kruse på 150 letlæste sider går i 
clinch med ateismen og giver et 
meget overbevisende trosforsvar 
for kristendommen.

Et sådant trosforsvar hedder 
apologetik. Ordet kommer af det 
græske ”apologia”, som i antikken 
blev brugt om den forsvarstale, 
der blev fremført, når en person 
var blevet anklaget. Senere er 
apologetik blevet betegnelsen for 
især kristent trosforsvar.

Foruden at være teologistu-
derende er Kristoffer i dag ansat 
på Center for Kristen Apologetik 
i Aarhus. 

Hvorfra stammer din særlige 
interesse for apologetik - altså 
dét at forsvare troen med logiske 
argumenter? 

- Den begyndte, da jeg gik på 
HF for 5 år siden. Her oplevede 
jeg, at fl ere af mine klassekam-
merater udfordrede, hvorvidt det 
gav mening at tro. Jeg ønskede 
ikke at leve som kristen, hvis 
det ikke var sandt, og derfor 
begyndte jeg at undersøge, om 
kristendommen giver mening. 

Denne interesse fortsatte, da jeg 
begyndte at studere teologi og 
samtidig blev frivillig i Center for 
Kristen Apologetik (CKA), hvor 
jeg er ansat nu. Menighedsfakul-
tetet og CKA har således givet en 
fantastisk mulighed for yderligere 
dybdegående studier i, hvorvidt 
kristendommen er sandheden, 
fortæller Kristoffer.

PÅ HF-studiet satte Kristoffer 
sig for at læse Bibelen fra ende 
til anden, helt fra 1. Mosebog til 
sidste punktum i Ny Testamente. 
Han fi k også fat i en bog af den 
kendte kristne apologet William 
Lane Craig. Så var han solgt til 
apologetik.

- Jeg fi k pludseligt et redskab, 
så jeg kunne svare på de spørgs-
mål, jeg blev stillet af klasse-
kammeraterne. Jeg brændte for 
sagen, så jeg blev nok lidt for ivrig 
i diskussionerne ind imellem. Det 
vigtigste er jo at vinde mennesker, 
ikke debatter, smiler Kristoffer.

Opfordret til
at skrive bogen

Hvad fi k dig til at skrive bogen?
- Først og fremmest Ateistisk 

Selskab. Hvis de ikke havde kørt 
deres #troselv og udmeldelses-
kampagne, så var jeg formentlig 
ikke gået i gang med bogen, 
hvilket egentlig er ret ironisk. Jeg 
inviterede først Anders Stjern-
holm fra Ateistisk Selskab til en 
offentlig debat, hvor jeg gerne 
ville give mine grunde til at være 
kristen. Efter det opfordrede fl ere 
mig til at skrive mere om emnet, 

og da jeg allerede havde samlet 
en del materiale op til debatten, 
så valgte jeg at gå i gang med 
udgangspunkt i det. Jeg har der-
udover også en fornemmelse af, 
at religionsdebatten vil komme til 
at fylde mere i de kommende år, 
hvilket også har været afgørende, 
da jeg gerne vil lade min stemme 
indgå i debatten.

Hvordan vil religionsdebatten 
komme til at fylde mere?

- I nogle af de lande, som Dan-
mark almindeligvis kan sammen-
lignes med, har religionsdebatten 
taget til i de senere år. Særligt 
tænker jeg på USA og England, 
hvor religionsdebatten er blevet 
mere udtalt i løbet af de sidste 15 
år. Her har nyateismen formået 
at udfordre kristne, og det har 
været en afgørende faktor for, at 
mange mennesker efterhånden 
orienterer sig anderledes end blot 
postmoderne. Denne tendens, 
tror jeg også, vil blive mere udtalt 
i Danmark. Ateistiske stemmer 
taler mere klart i dag, hvilket ska-
ber grobund for religionsdebatter, 
hvor vi kristne har mulighed for 
at udtrykke, hvorfor vi tror. Der-
udover har den øgede fokus på 
islam også gjort, at den kristne 
stemme er blevet mere relevant.

11. september 
- et vendepunkt

Hvad er grunden til, at nyatei-
sterne er kommet mere i offensi-
ven, som du ser det? 

- En afgørende årsag hertil er 
formentligt 11. september (an-
grebet på World Trade Center, 
red.), hvor det pludseligt viste 
sig tydeligt, at andres overbe-
visninger kan have voldsomme 
konsekvenser. I kølvandet herpå 
opstod nyateisme-begrebet, hvor 
religion blev den store fjende, da 
de sammenblandede forskellige 
religioners værste konsekvenser 
ind til en fortælling om, hvad 
religion gør.

- I Danmark ser vi først nu, at 
den nye ateisme træder markant 
frem. Min vurdering er, at vi som 
land er mere homogent, og derfor 
har processen taget længere tid. 
Derudover er Danmark også et 
forholdsvist sekulariseret land, 

hvorfor religionskritikken ikke har 
været lige så relevant. En anden 
afgørende faktor for ateismens 
nye fremkomst i Danmark er 
også, at Ateistisk Selskab nu 
har fået en kendt person som 
formand, hvilket har givet dem 
langt bedre medie-muligheder. 
Det skal ikke underkendes som 
en afgørende grund. 

Hvordan forventer du, at atei-
sterne vil modtage bogen?

- Nogle vil latterliggøre den, og 
andre vil helt klart ignorere den. 
Men nogle ateister vil ærligt og 
redeligt læse i den. Jeg oplever 
mange ateister, der er klar til at 
tage debatten, siger Kristoffer.

Overbevisende bog
#Troselv udkommer på det 

sekulære forlag Mellemgaard. 
Det er bevidst, for Kristoffer vil 
gerne nå læsere også udenfor de 
traditionelle kristne miljøer.

Da han sidste sommer satte 
sig ned for at skrive, besluttede 
han sig for, at bogen skulle være 
nem at læse og forstå. Det ellers 
tørre akademiske stof har Kristof-
fer fået omsat i et letforståeligt 
sprog, og uden at grave sig ned i 
de enkelte emneområder får han 
præsenteret alle de væsentlige 
grunde til at tro på en Skaber 
og på Jesus og opstandelsens 
virkelighed.

Han argumenterer ret overbe-
visende. De steder, hvor stoffet 
bliver kompliceret at forklare, 
tager Kristoffer sine læsere ved 
hånden og illustrerer det svært 

tilgængelige stof med ”billeder” 
fra hverdagen, som de fleste 
kan forstå.

Bogen er opbygget nærmest 
kronologisk fra universets be-
gyndelse til Jesu opstandelse. 
Først det såkaldte kosmologiske 
argument, der handler om, at alt, 
hvad der begynder at eksistere, 
har en årsag, fordi ”noget” ikke 
kan opstå af ”ingenting”. Dernæst 
fi ntuningsargumentet, der drejer 
sig om at universet er designet så 
præcist, at den mindste afvigelse 
havde umuliggjort liv. At alt peger 
hen mod, at der må stå en arkitekt 
bag, en Skaber.

Senere påviser Kristoffer det 
ateistiske verdensbilledes fallit. 
De ateistiske tænkere Darwin, 
Marx og Freud får alle en tur. 
Hos dem er der andre drifter, 
der er mere grundlæggende 
for mennesket, end at erkende 
sandheden. Det er udfordrende, 
fordi mennesket derved ikke 
har mulighed for at undersøge, 
om dets egen ateisme er sand. 
”Måske er ateisten udelukkende 
ateist, fordi det er en fordel for 
hans overlevelse (jf. Darwin)”, 
skriver Kristoffer.

Bogens anden halvdel handler 
om Bibelen. Om evangeliernes 
troværdighed. Om Jesus som en 
historisk person. Om Jesus kom-
me var forudsagt af profeterne. 
Om Jesus virkeligt opstod fra de 
døde. Igen med en perlerække af 
logiske og rationelle argumenter 
sandsynliggør Kristoffer, at ja, 

evangelierne er troværdige, ja, 
Jesus er en historisk person, ja, 
hans komme var forudsagt af 
profeterne osv.

En levende tro
Nu er trosforsvar ikke nød-

vendigvis det samme som en 
levende tro, hvilket Kristoffer gør 
opmærksom på sidst i bogen. 
Personligt er han også optaget af, 
at kristendom først og fremmest 
er et levet liv sammen med Gud 
og en relation til den levende Gud.

”Det kan virke, som om jeg 
udelukkende ser kristendommen 
som et fi losofi sk sammenhæn-
gende system, og dette indtryk 
vil jeg gerne mane i jorden”, 
skriver han.

Kristoffer Hjorth Kruse voksede 
op i en forstad til Aarhus og gik 
i almindelig folkeskole, bortset 
fra 3. klasse, hvor han var med 
sine forældre i Afrika, hvor de var 
missionærer. Efter folkeskolen gik 
han på Rudehøj Efterskole i Od-
der og tog efterfølgende en HF 
på Aarhus Akademi. Så et år som 
volontør på Rudehøj Efterskole, 
inden han indskrev sig som stud.
theol. på Menighedsfakultetet i 
Aarhus. I tre år havde studiejob i 
DanskOase ved siden af teologi-
studiet. Han er ved at afslutte 8. 
semester på Menighedsfakultetet 
og regner med at blive færdig som 
kandidat til næste år.  

Kristoffer blev sidste sommer 
gift med Julie, som læser psyko-
logi i Aarhus.

Kristoffer 
giver ateister
svar på tiltale
Kristoffer Hjorth Kruse har skrevet bogen #Troselv hvor i han 
argumenterer for, at der er en kristen Gud.

#Troselv er udgivet på forla-
get Mellemgaard og koster 
159,95 kr.
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Alle har
INDFLYDELSE.

Alle vinder når en leder bliver bedre

København 27. – 28. oktober 
Aarhus 3. – 4. november

www.gls2017.dk  | facebook.com/willowcreekdanmark |  linkedin.dk/company/global-leadership-summit

Alle har indflydelse og evnen til at 
skabe positiv forandring.
Når du forbedrer dit lederskab, 
påvirker du liv, kirker, virksomheder, 
regeringer, skoler og familier.

TILMELD DIG I DAG
Læs mere om konferencen og køb din billet på:

WWW.GLS2017.DK

En konference med
inspiration og værktøjer 
fra internationale ledere, 

forfattere, forskere og 
praktikere. 
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Miraklernes
tid er ikke 

forbi
Ny bog bringer masser af beviser for 

helbredelse ved kristen forbøn.

Vores børnebørn i tjeneste for 
Gud er den bedste investering

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

Aase & Ingemann Larsen

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

Mariager Højskole

Mia Holmberg fra Randers 
kunne ikke gå uden krykker 
på grund af en skade i ryggen. 
Men hun gik til forbøn:

- Mens han bad, kunne jeg 
simpelthen mærke, hvordan der 
blev trukket noget ud i hofterne, 
selv om han ikke trak i benet. Det 
var lidt, som om det brændte.

- Hvor lang tid varede det?
- Kun 30-40 sekunder!
Så sagde han, at jeg skulle 

rejse mig. Jamen, det kan jeg jo 
ikke, tænkte jeg. Men det gjorde 
jeg så! Og jeg støttede, som jeg 
plejer, på venstre ben. Men han 
opfordrede mig til at støtte også 
på det højre ben. Det prøvede jeg 
så. Og det gjorde slet ikke ondt!

Det var så mærkeligt, at jeg 
bare tudede, fordi jeg var så 
overvældet.

Og jeg har tudet meget siden, 
for det er så mærkeligt, at mine 
hofter nu er i orden, fortæller 
Mia i bogen, hvor også hendes 
fysioterapeut siger god for, at der 
er sket et mirakel.

– Har du haft noget imod, at 
Hans Berntsen kom og bad for 
patienter på sygehuset?

– Nej, overhovedet ikke. Jeg 
har aldrig oplevet noget forkert i 
den forbindelse, og jeg har heller 
aldrig oplevet nogen dårlig udvik-
ling på grund af forbøn.

– Vil det sige, at der faktisk kan 
være en hel virkelighed, som vi 
ikke helt kender?

– Ja, det ikke bare kan der 
være. Det er der!  svarer overlæge 
Per Thorgaard, Aalborg.

Bogen fortæller også om en side af Hans Berntsen, som få kender til, nemlig hans omfattende 
hjælp til et børnehospital i Ukraine, hans hjælp til fattiges kirker på Filippinerne, samt skoler, kirker 
og en klinik i Tanzania. Her får en omvendt masai-kriger i Tanzania et knus af Hans Berntsen efter 
at være blevet døbt – under åben himmel. 

– Der sker også mirakler. Og 
det er reelt nok. Det bliver bare 
ikke beskrevet. Lægerne gider 
ikke have med det at gøre. 

Jeg kender rigtig godt Hans 
Berntsen, som beder for syge. 
Han er en fi n fyr. 

Han har vitterligt helbredt en 
hel masse. Det gør han ved Guds 
hjælp, men sandelig også gen-
nem det enkelte menneskes tro, 
siger ”Radiodoktoren” Carsten 
Vagn-Hansen.

Sara Cecilie Nielsen fra Aal-
borg blev helbredt for hul i 
hjertet og undgik en hjerte-
transplantation. Og hendes 
hund blev også helbredt...!

Saras ”sports-hjerte” blev sta-
dig svagere. Efter at være faldet 
om fl ere gange og genoplivet, 
indstillede lægerne hende til en 
hjertetransplantation.

 - 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, fortæller Sara 
i bogen.

Efter forbønnen pumpede hjer-
tet igen blodet gennem kroppen 
med fuld styrke, og Sara kan nu 
svømme en kilometer om dagen 
og nyde livet.

- Hvem er han? - Hvordan gør 
han? og Hvorfor virker det?

Disse spørgsmål forsøger 
bogen om ”Hans Berntsen” at 
svare på. 

Den er skrevet af Udfordrin-
gens redaktør Henri Nissen og 
samler på 184 farvesider histo-
rien om den unge dynamiske 
Aalborg-direktør, som i 1982 følte, 
at han skulle tage Jesus’ ord for 
pålydende: »...de skal lægge 
hænderne på de syge, så de bli-
ver helbredt.« (Markusevangeliet 
kap. 16). 

Han bad for venner, be-
kendte og kolleger. Og de syge 
blev gang på gang helbredt! 
Snart blev der arrangeret større 
møder og tv-udsendelser. 

I over 35 år har Hans Berntsen 
bedt for tusindvis i Danmark og 
udlandet. Han lover aldrig noget, 
men facebook-opslag strømmer 
ind fra taknemmelige helbredte. 

Og stadig fl ere kommer til den 
71-årige prædikants møder, efter 
at læger i tv-programmer fl ere 
gange har måttet erkende, at der 
sker noget uforklarligt ved bøn. 

I denne bog svarer Hans Bernt-
sen selv på spørgsmål, og nogle 
af de mange syge fortæller selv 
om det utrolige mirakel, de har 
oplevet. Der er også afsnit om 
Inge Berntsen, der døde af kræft.

Bogen bygger bl.a. på mere 
end 800 vidnesbyrd fra helbredte, 
samt forfatterens interviews med 
Hans Berntsen, læger, helbredte 
m.fl .

Hans Berntsen: Volvodirektø-
ren, som helbreder tusinder 
med Helligåndens kraft. Af 
Henri Nissen. 184 sider, farver, 
200 kr. Udfordringens forlag.
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Af Anja Due

Vildt spændte på, 
hvad der venter os 
de næste 4 dage, 
sætter vi os ind 
i minibussen og kører mod 
byen Nalchapra. Byen ligger 
i det nordøstlige hjørne af 
Bangladesh, et land med over 
163 mio.indbyggere, selv om 
det kun er 3,5 gange større 
end Danmark. Men inden vi 
når dertil, skal vi køre 180 
km på 5 timer og 36 minutter 
ifølge Google Maps, som jeg 
har tjekket hjemmefra. 

Det bliver starten på et endnu 
et eventyr med Jesus og Gospel 
Outreach. 

Det er 3. gang, jeg er med 
Gospel Outreach (GO) i Bangla-
desh, og vi kommer altid til et nyt 
sted og en ny by. 

Visionen er bl.a. at nå derud, 
hvor ingen andre har fortalt om 
Jesus før gennem en festival. 
Det, som vi kalder en kampagne 
i Afrika, hedder en festival i den 
her del af verden. 

Gospel Outreach, som er star-
tet af Per Hyldgaard, rejser ver-
den rundt for gennem kampagner 
og festivaler at fortælle de gode 
nyheder om Jesu frelsende, 
helbredende og befriende kraft. 

Og denne gang går turen altså 
nordøst på til et område, der indtil 
1947 har været under indisk her-
redømme. Her er evangeliet ikke 
blevet præsenteret på en sådan 
måde i mere end 150 år, fortæl-
ler vores lokale kontakt. Landet 
har 86% muslimer og kun 0,4% 
kristne, så det er det helt rigtige 
sted at tage hen. 

Lang, lang rejse...
Men med de 5 timer og 36 mi-

nutters køretur har Google Maps 
ikke taget højde for den virkelige 
verden i Bangladesh. Bare det, 
at komme ud af hovedstaden 
Dhaka, som har cirka 20 millioner 
indbyggere, tager 2-3 timer. 

Da vi endelig er ude af stor-
byen, kan vi godt se, at tidsplanen 
på cirka 6 timer slet ikke holder. 
Vejene er overfyldt med Tuc Tuc’s, 
som er cykler med tag over, og 
som kan være drevet af enten rå 
muskelkraft, batterier eller benzin. 

Med huller i asfalten og en kø-
restil, hvor det største og stærke-
ste køretøj får lov at komme først, 
er det noget af en kunst at komme 
frem i trafi kken. Time efter time og 
med få pauser ender vi, en anelse 
trætte, og efter intet mindre end 
tolv en halv times kørsel, ved et 
KFUK gæstehus, der bliver vores 
hjem de næste 4 dage.

Seminar for unge 
på highschool 

Onsdag morgen starter da-
gen med 1,5 times køretur på 
totalt hullede og smalle veje ud 
til festivalpladsen, som også er 
sportspladsen på den lokale 
kristne High School. 

Vejene er godt ødelagte og 
nogle steder skyllet mere eller 
mindre væk pga. kraftige regn-
skyl. Men her holder nogle af os 
fra teamet seminar for teenagere 
og unge fra skolen, og det er en 
glæde og et privilegie at kunne 
tale ind i den næste generati-
ons liv. 

Normalt holder vi seminar for 
pastorer og ledere, men med kun 
3 små kirker, som de nærmeste 
herude ”in the middle of nowhe-
re”, så er det ikke en mulighed. 

Så de næste 4 formiddage 
får vi lov at fortælle de unge om 
Guds kærlighed, og at han har 
en plan for deres liv. Vi lægger 
en grund med undervisning om 
frelsen og en frelses-bøn og byg-
ger videre derfra. 

Sidste dag ender med un-
dervisning om at gå ud med 
evangeliet i Helligåndens kraft. 
Til sidst bliver der forbøn for alle, 
der ønsker at opleve Helligånden 
i deres liv. Sikke en glæde og fred 
vi ser i de unges ansigter, og det 
fylder os med taknemlighed, at 
kunne være til styrke og opmun-
tring for den nye generation i 
Guds rige i Nalchapra. De unge 
hjælper til om aftenen til festi-
valmøderne, og det er det, GO’s 
ture primært handler om - nemlig 
aftenmøderne. 

Rismarker
Den første ud af 4 aftner begi-

ver vi os forventningsfulde af sted 
på endnu en 1,5 times køretur på 
ekstremt dårlige veje. 

Turen går over 18 broer, hvor 
nogle af dem er i så dårlig stand, 
at vi alle må ud af bilen, så den 
kan komme sikkert over. Men 
selve landskabet er betagende. 
Vandhuller fyldt med lilla åkander. 
Rismarker med de indiske bjerge 
i baggrunden. Et smukt landskab, 
hvor folk går og høster ris, og en 
ko går i rismarken med en fugl 
siddende på ryggen. 

Det sidste stykke kører vi på 
grusvej med kæmpe bambus på 
siderne af vejen. Da vi er tæt på 
festivalpladsen, sidder bilen fast 
i mudder, og efter at bilen endelig 
er trukket fri, bliver vi enige om 
at gå det sidste stykke af vejen. 

Vi glæder os til at se hvor man-
ge, der har fundet vej ud til byen 
Nalchapra, der ligger langt ud 
på landet. Som jeg umiddelbart 
kan se, består byen af en gade 

med 5-7 butikker. Men da vejen 
drejer, og vi kommer over en smal 
betonbro uden rækværk - som 
man kun kan gå over - opdager 
vi lidt mere by på den anden 
side af fl oden. Her ligger festival-
pladsen på skolens grund, og til 
vores glædelige overraskelse har 
mange folk fundet hertil. 

Favestrålende
I Bangladesh sidder man altid 

under en farverig teltdug, som 
skygger for den bagende sol til fe-
stivalmøderne. Man lægger også 
måtter ud, som folk kan sidde på. 
Det er et fl ot syn, når man kigger 
ud over menneskemængden. De 
fl este er klædt i farvestrålende tøj, 

og for mig at se er det et smukt 
folk med en stille tilgang til alt, 
hvad der sker omkring dem. 

Offi cielt besøg
Til nogle møder kommer der 

også officielle personer for at 
hilse på Per Hyldgaard og det 
medfølgende team. De takker 
for, at han og ”delegationen” vil 
komme ”helt herud” til deres by, 
med et positivt budskab og ”gøre 
noget godt” for byen. 

Det, der herhjemme svarer til 
en amtsborgmester, er til møde 
den første aften, og efter et of-
ficielt håndtryk og billede kan 
mødet starte. 

Per Hyldgaard prædiker som 

altid et klart og enkelt, men al-
ligevel skarpt budskab om, at vi 
har brug for Jesus til at frelse os, 
uanset hudfarve, køn, alder eller 
religiøs baggrund - og at det kun 
er Jesus, der kan give evigt liv. 

Til alles begejstring illustre-
rer Per, hvordan han selv, som 
dreng, blev ”frelst” af sin store-
bror, da han tog skylden for en 
smadret rude - noget Per selv 
havde gjort, dog ikke med vilje. 

Borgmester tog imod
Da han, efter endt tale, ind-

byder folk til at modtage Jesus 
som deres frelser,  rækker 
amtsborgmesteren hånden op 
sammen med mange andre. 

Efter frelses-bøn og gode råd til 
at følge Jesus er der altid bøn for 
syge. Amtsborgmesteren spør-
ger, om Per vil bede personligt for 
ham, og idet Per lægger hånden 
på ham, mærker han tydeligt 
Guds kraft i sine hænder. Guds 
kraft rører mange mennesker, 
og mange kommer glade op på 
platformen og fortæller om det. 

Døv og blind helbredt
Den første, der kommer op på 

platformen er en kvinde, der har 
været døv på begge ører i intet 
mindre end 30 år. Hun er total 
helbredt! 

Nr. 2 på platformen er også en 
kvinde, men hun har været blind 
på sit ene øje over længere tid. Vi 
ser, hvordan hun, med hånden for 
det ”gamle” raske øje, fanger Pers 
lommetørklæde. 

Den 3. person er en pige, hvis 
2 tumorer på hhv. nakken og i 
øret er forsvundet. Sådan ser vi 
den ene efter den anden fortælle 
om Guds overnaturlige indgreb i 
deres liv. 

Overraskede kirkefolk
De lokale kirkefolk ser med 

overraskelse til, da folk vidner om 
helbredelser. 

Da vores kontakt i Bangladesh 
tidligere på året har holdt møde 
med dem, blev det forklaret, at 
når Gospel Outreach kommer til 
byen, så bliver ordet prædiket, og 
der sker helbredelser. 

De grinede og nægtede at 
tro på det, da de aldrig har set 
nogen blive helbredt før. Men nu 
ser de og oplever selv, at Gud gør 
mirakler i dag. Gud får al ære for 
alt, han gør den aften - og her i et 
muslimsk land lægger Per meget 
vægt på at sige, at det er Jesus 
Kristus, der har helbredt dem.

Imamer og regn
Næste aften bliver en anderle-

des aften. For det første er teltet 
noget mere fyldt end første aften, 

men vi har også offi cielt besøg 
af imamer og andre muslimske 
ledere. 

En anden ting er også, at det 
trækker op til regn under frelses-
bønnen, og pludselig ser vi folk 
gå væk fra teltet. Jeg tænker, de 
vil hjem i tørvejr, men til min store 
overraskelse kommer folk tilbage 
med paraplyer. De vil åbenbart 
ikke gå glip af bøn for de syge. Så 
mens vandet står som en støvsky 
ned gennem teltdugen, står folk 
begejstret under deres paraplyer 
og hører på de folk, der fortæller 
om helbredelser. 

Kaos på en god måde
Jeg selv har en lidt kaotisk 

aften, da kameraet ikke må blive 
vådt, mens jeg tager billeder af de 
mange, der er helbredt. 

Presenningen over platformen 
skulle være regntæt, men med 
de mængder, der skyller ud af de 
tunge skyer, så kan den ikke klare 
presset. Et øjeblik står jeg stille 
på platformen og kigger ud over 
det hele. Totalt kaos og alligevel 
kaos på en god måde. Et helligt 
kaos, hvor man mærker Guds 
ånd er til stede. 

Selvom regnen fosser ned, 
lader folk sig ikke påvirke, for de 
vil se og høre, hvad Gud har gjort 
i andre folks liv. 

Borgmesters vindesbyrd
Vi prøver at afslutte mødet, 

inden vi alle er sjaskvåde, men 
amtsborgmesteren, som er her 
igen, kommer op på platformen 
og beder om ordet. 

Han får mikrofonen og fortæl-
ler, hvordan han mærkede Guds 
kraft røre ved ham aftenen før, og 
at han i dag er totalt helbredt i sin 
ryg og sit knæ. Han anbefaler at 
tro på den Jesus, som Per Hyld-
gaard prædiker om. 

Det er bare den vildeste ople-
velse at få lov at høre en mand i 
en høj stilling, en hindu, som lige 
har mødt Jesus, stå og fortælle, at 
Guds kraft er virkelig, og at Jesus 
kan helbrede. 

Tak fra muslimsk leder
Inden vi tager hjem, går vi over 

i et lokale på skolen for at være i 
tørvejr, indtil bygen er helt ovre, 
og vi kan gå tilbage til vores bil. 

Mens vi står der og taler om 
den på fl ere måder van(d)vittige 
aften, kommer der pludselig en 
imam ind ad døren. Han går 
direkte hen til Per, og via en tolk 
forstår vi, at han takker Per for 
budskabet og er glad for, at GO 
er kommet til byen. 

Per siger tak for den pæne 
modtagelse, og med forundring 
ser vi imamen gå glad derfra. 

Selv amtsborgmesteren og de 
muslimske imamer tog imod Jesus
Anja Due fortæller om en fantastisk festival i Bangladesh med Gospel Outreach, hvor 7.500 tog imod Jesus, og mange blev helbredt.

Pigen på 2,5 år, som aldrig har gået før. Da hendes bedstefar satte 
hende ned på platformen, begyndte hun at gå og løbe!

Mange, mange døve blev helbredt. Denne kvinde havde været fuld-
stændig døv i 30 år. Dette var første vidnesbyrd, den første aften.

Flere blinde kom til at se, ligesom denne kvinde, der havde været blind 
på sit ene øje.
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Tænk, at muslimske ledere er 
glade for budskabet om Jesus 
Kristus som verdens frelser!  

Fyldt med mennesker
Aften nr. 3 er teltet og hele 

området ved skolen fyldt med 
mennesker, der har hørt rygtet 
om, at Jesus helbreder. 

Selv fra Indien, som ligger 10 
km væk ifl g. de lokale, kommer 
folk tilrejsende. Da vi pga. den 
lange køretur vælger at spise 
sen frokost ved festivalpladsen, 
ankommer vi halvanden time før 
mødestart. 

Allerede da vi igen står ud af 
bilen på den mudrede vej for at 
gå det sidste stykke, kan vi høre 
sang og musik fra festivalpladsen. 

Synet, der møder os, er over-
vældende. Pladsen er allerede 
fyldt med mennesker, der venter 
på, at mødet går i gang. Mange 
har ventet siden middagstid for 

at få en plads under teltdugen. 
Lovsangsgruppen har ”under-

holdt” folk længe, og de synger 
den ene sang efter den anden, 
inden Per kl. 16 går på scenen 
og prædiker. 

Muslimer siger ja til Jesus
Denne aften sidder der mange 

offi cielle gæster med muslimsk 
baggrund, men jeg kan se, de 
lytter intenst, når Per taler ud fra 
Salme 103. 

Alligevel er jeg noget overra-
sket, idet jeg ser deres hænder 
i luften, da Per igen i aften ind-
byder folk til at tage imod Jesus 
som deres frelser - og som tegn 
løfte en hånd i vejret. 

Tænk, at budskabet om Jesus 
har så stor kraft, at selv muslim-
ske ledere frimodigt tilkendegiver, 
at de vil tro på ham - og så oven 
i købet foran en stor menneske-
mængde! 

7.500 gav respons
Til sidste aftenmøde er der 

blevet sat en teltdug ekstra op, for 
at folk kan sidde i skygge, da der 
er kommet endnu fl ere til møde. 

Den dag har folk ventet helt 
fra morgenstunden! Da jeg går 
rundt og tager billeder af men-
neskemængden i starten af mø-
det, begynder jeg at tælle, hvor 
mange der cirka er på pladsen. 

Mellem 5.500 og 6000 perso-
ner sidder eller står pakket sam-
men på sportspladsen. Jeg har 
politi, der pænt følger mig rundt, 
for med så mange mennesker på 
et sted er der altid risiko for, at 
nogen ikke synes, at budskabet, 
vi kommer med, er positivt. 

Men over de 4 fantastiske 
dage, hvor mødedeltagelsen kun 
stiger i antal, giver 7500 menne-
sker respons på Pers budskab 
om frelse i Jesu navn. 

Sidste aften vælter det bog-
stavelig talt op med mennesker 
på platformen, som vil fortælle, 
hvad Jesus har helbredt dem for. 

Jeg ved jo, Gud helbreder, og 
har set det gang på gang på de 
efterhånden 12 GO-kampagner, 
jeg har været med på. Alligevel 
er det så overvældende at se, 
hvordan Gud berører menneske 
efter menneske og griber ind og 
forandrer deres liv. 

De helbredte folks ansigter ta-
ler for sig selv, inden jeg får deres 
historie oversat fra bangladeshisk 
til engelsk. De viser, hvor det 
gjorde ondt, eller hvor de havde 
sygdom, men øjnene stråler, når 
jeg får svar på, at smerten eller 
symptomerne på sygdommen er 
helt væk. 

Lamt barn går
En bedstefar kommer med sit 

to et halvt-årige barnebarn på 

armen og forklarer, at hun aldrig 
har gået, men at hun kan det nu. 

Der er så fyldt med folk neden-
for trappen, så jeg bliver nødt til 
at teste det på platformen. Og 
knap har han sat hende ned, 
så begynder hun at gå. Hendes 
ben er skæve, og hun går, men 
lidt usikkert. 

Bedstefaren tager hende op og 
stiller sig i kø med de andre, der 
skal fortælle om, hvad Jesus har 
gjort for dem. 

Da det bliver deres tur, beder 
Per bedstefaren om at gå hen 
til modsatte side af platformen 
og sætte pigen ned, så vi kan 
se, hun kan gå. For anden gang 
sætter han pigen ned, og hun ikke 
kun går, men løber afsted lige i 
armene på Per på den modsatte 
side af platformen. 

Hun er så begejstret og smiler 
i hele ansigtet. Hun har fået en ny 
frihed, og jeg lægger mærke til, 

at hendes ben er helt lige nu. Det 
er et mirakel, der sker lige foran 
mine øjne, og jeg fanger det på 
kamera. Jeg står med en blanding 
af ærefrygt for og taknemlighed 
til Gud. Det er sådan en stor, 
kærlig, nådefuld og barmhjertig 
Gud, jeg tjener.

Farvel
 Sidste møde er slut, og på vej 

hjem i bilen sidder jeg altid med 
en blandet følelse. En enorm 
glæde over, hvad Gud har gjort 
for mennesker, fordi GO tog helt 
”herud”, men også en trist følelse 
over, at det er slut for denne gang. 

Men for Nalchapra er det slet 
ikke slutningen. For Nalachapras 
indbyggere er det begyndelsen. 
Begyndelsen på en ny tid og et 
nyt liv med Jesus for mange. For 
de få kristne er det et vendepunkt, 
for nu er Jesus kommet på dags-
ordenen på en positiv måde. 

William Carey har sået Guds 
ord her, da det var indisk område 
for mere end 150 år siden, og vi 
ved, at vi har fået lov at høste 
pga. det. Nu venter en tid, hvor 
mange nye frelste skal lære at 
følge Jesus.

Gospel Outreach er endnu 
engang gået derud, hvor vi hører 
hjemme - hvor kun de kaldede 
har lyst til at tage hen. Gud øn-
sker, at vi skal ”gå ud i alverden”, 
så alle mennesker, uanset hvor 
de bor, hører ordet om Jesus, 
der frelser, helbreder og sætter 
fri i dag! 

Over 7.500 gav 
respons på 
indbydelsen til at gøre 
Jesus Kristus til deres 
personlige frelser og 
Herre 
– i det muslimske 
Bangladesh.

Sådan kan du være med 
Gospel Outreach er stiftet af Lisbeth og Per Hyldgaard. Det omfatter 

kampagner i mere end 35 nationer på 5 kontinenter. Alt drives udeluk-
kende af frivillige gaver.

Udfordringen samarbejder med Gospel Outreach om at forkynde 
det kristne budskab i hele verden.

Touboro – radio og kampagne
I uge 6 i februar 2018 planlægger Udfordringen sammen med Go-

spel Outreach en kampagne i Touboro på græsen mellem Cameroun, 
Centralafrika og Tchad. 

Her satser vi på først at oprette en lokal radio, som kan forberede 
jorden for kampagnen. Der fi ndes ingen radio i området. 

Efter kampagnen kan radioen følge op med kristen undervisning, 
familievejledning, gode råd om hygiejne, kvæg- og landbrug, samt di-
rekte programmer, hvor lytterne ringer ind for at få vejledning og forbøn.

Udfordringen har i forvejen oprettet en del kristne radioer i sam-
arbejde med de lokale kristne fra forskellige kirkeretninger. De fl este 
radiostationer drives af de lokale ved frivilligt arbejde og gaver. Men 

Næste år i Touboro!
der er brug for mindst 50.000 kr. i hjælp til at oprette radioen (sender, 
mast, tilladelser, studie, udstyr, osv.)

Der er også brug for at støtte selve evangelisations-kampagnen, der 
foregår i det fri. Her er brug for lys, lyd, scene, plakater, løbesedler,  
osv., før Per Hyldgaard og hans frivillige team kommer.

Giv til radio-station og kampagne!
Gaver mrkt. TOUBORO kan overføres til bankkonto: 9046 - 457-

34-58449. (HUSK; Navn og cpr nummer, for fradrag!) 

Ønsker du specielt at støtte radioarbejdet til bl.a. muslimer, så 
bemærk RADIO på indbetalingen af din gave. 

Kampag-
ner i 2017.
De kom-
mende 
kampagner i 
2017 foregår 
i Peru, Elfen-
benskysten, 
Tjekkiet, 
Argentina og 
Mali.
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Af Rick Warren 
Bestseller-forfatter
og ledende præst i
Saddleback Church
California, USA

Har du nogensinde hørt en 
hel prædiken om, hvad Gud 
egentlig mener om vores krop? 

Det har jeg ikke – derimod 
handler det meget ofte om vores 
sjæl, vores forstand, vores vilje, 
eller vores følelser. 

Alt imens vores kultur og det 
omkringliggende samfund synes 
fuldstændig besat af kropslig 
skønhed og ideal, så er der 
mange kristne, som synes at 
ignorere den helt – som var den 
uden betydning. 

Men det passer bestemt ikke. 
Gud har rigtigt meget at sige 

om den krop, som han har givet 
os. I Bibelen bliver den ’omtalt og 
behandlet’ op til fl ere steder. Der-
udfra kan vi lære nogle grundlæg-
gende sandheder om vores krop.

Min krop tilhører Gud
Kroppen er Guds ’ejendom’ – 

ikke min egen. Han har således 
’betroet’ mig den. Det er ham, som 

har skabt min krop – skaffet den 
til mig – og forventer af mig, at jeg 
behandler den på den måde, som 

han har tilsigtet. 
Vores kultur bidrager for tiden 

til budskabet om, at ’jeg må gøre 

Din krop – er en gave fra Gud           

Megakirke-præsten udviklede sammen med to læger den kur, som 
kaldes Danielplanen. Navnet skyldes, at kuren er inspireret af Bibelens 
Daniel, og Danielplanen kombinerer det fysiske og det åndelige aspekt 
med vægtlægning på ”faith, food, fi tness, focus, friends” (tro, mad, 
fi ltness, fokus og venner). Se mere på danielplan.com. 

Profeten Daniels faste
Da Daniel som ung blev bort-

ført til Babylon sammen med 
fl ere andre judæere, valgte han 
sammen med tre venner at spise 
grønsager og drikke vand frem 
for at spise mad og drikke vin fra 
kongens bord. Og de fi re unge 
mænd blev sundere end deres 
jævnaldrende, der fi k den ’konge-
lige’ kost. ( Daniels Bog Kapitel 1).

Senere (i 546 f.Kr.) går Daniel i 
gang med en ny faste, og efter 21 
dage får han besøg af en engel i 
et syn. Han beskriver det i Daniels 
Bog kap. 10:

”Synet kom på et tidspunkt, 
hvor jeg, Daniel, havde bedt 
og søgt Herren i tre uger. Jeg 
havde kun spist det mest nød-
vendige, intet kød, ingen vin 
eller anden lækker mad, og jeg 
havde heller ikke plejet min krop.” 

med min krop, som jeg har lyst 
til’. Men Gud siger: ”Nej, du tager 
fejl. Det er ikke din krop, du har 
ikke skabt den. Jeg har skabt 
den – og lånt dig den i den tid, jeg 
lader dig være på jorden. Og jeg 
forventer, at du ’drager omsorg’ 
for min skabning.”

Jesus har betalt 
prisen for min krop

I Bibelen kan vi læse: 
”Har I glemt, at jeres krop er 

et tempel for Helligånden? Den 
Ånd, som Gud har givet til jer, 
bor i jer, og I tilhører dermed 
ikke mere jer selv. Du er Guds 
ejendom; tænk lige på den pris, 
som han har betalt for den! Der-
for skal i behandle jeres krop 
på en måde, som ærer Gud!” 
(1. Korinther 6,19-20).

Hvis du ønsker at blive mindet 
om, hvor værdifuldt dit liv er, så 
bare tag et kig på korset. 

Med sine vidt udstrakte arme 
siger Jesus: ”Så værdifuld er du 
for mig. Jeg elsker dig så højt! Jeg 
ville hellere dø end at skulle leve 
uden dig.” 

Jesus har investeret i dig – han 
har således betalt for dit liv – med 
sit eget, og derfor forventer han – 
med rette – at du behandler hans 
investering derefter.

Guds ånd bor i min krop
Hvis du har indgået et forhold 

til Gud, så bliver din krop også 
’Guds tempel’, et hjem til hans 
kærlighed. 

Prøv at forestille dig, at nogen 
går ind i et kostbart tempel - og 
så opfører sig som en vandal og 
begår hærværk på indretningen. 
Ville du være i stand til blot at 
se på og ignorere sådan en 
opførsel? 

Naturligvis ikke! Men desværre 

er der mange, som behandler de-
res krop på den måde: de berøver 
deres krop tilstrækkelig hvile og 
søvn, de spiser alt for meget, de 
udsætter kroppen for stor stress 
og bekymrer sig først om den, 
når skaderne har nået et omfang, 
hvor de ikke mere kan ignoreres. 

Vi skal genopstå fysisk
Lige p.t. lever du med version 

1.0 af din krop. Version 2.0 får du 
i himmelen. I Bibelen står der: 

”Og præcis ligesom Gud 
oprejste Jesus fra de døde, vil 
han også oprejse os ved sin 
kraft” (1. Korinther 6,14). 

Vi ved reelt ikke, hvordan 
denne næste krop vil blive. Men 
vi véd, at Jesus 40 dage efter 
sin opstandelse fra graven blev 
set i Jerusalem og andre steder 
i området. Deraf drager vi den 
konklusion, at mennesker stadig 
bliver genkendelige i deres ver-
sion 2.0 af kroppen, men der vil 
være en stor forskel: 

I himmelen bliver det en krop 
uden fejl, begrænsninger, sår og 
smerter. Du bliver fuldkommen. 

Denne artikel er et uddrag fra 
Rick Warrens bog ’The Daniel 
Plan’. 

Men vi skal passe godt på denne gave, Gud har betroet os og givet os til låns for en tid.

I 2010 døbte Rick Warren over 800 voksne i Saddleback Church i Californien. Og der i dåbsbassi-
net fandt han ud af, hvor mange overvægtige, der var i menigheden. Efter massedåben fi k Warren 
udviklet Daniel-kuren, og hans på alle måder store menighed tabte tilsammen 125.000 kg.

Danielplanen - faste 
efter bibelsk forbillede

Profeten Daniel fra Daniels 
Bog var kendt for sin fromhed, 
redelighed - og fordi Gud 
havde givet ham evnen til at 
tyde drømme.
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Bøn forandrer verden

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

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

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

forbedere@udfordringen.dk

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

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

tilgive deres synder 
og genoprette 

deres land.

2. Krøn.7,14

Find bedeemner i avisen!                Bed selv eller sammen derhjemme!

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 det, der sker, i et åndeligt perspektiv. 

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

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...

Lad Helligånden vejlede dig i bøn. 

Mange kommuner i Københavns-
området er uden forbedere. Det 
kan mærkes.

Kæmp 
& Vind i 
Bøn!
Af Eliza-
beth Alves.
Om effektiv 
bøn bygget 
på bibelske 
principper.
220 sider, 
198 kr.

Herren 
vil give 
jer byen. 
Af Paivi 
Heikkila. 
191 sider, 
149 kr. 

Find mere
vejledning 
i bøn på 
Hosianna.dk

Kay og Rick Warren, parret som 
grundlagde megakirken Sadd-
leback Church i Californien, 
havde så mange vanskelighe-
der i de første år som ægtepar, 
at  de kun med nød og næppe 
undgik en skilsmisse.

Det fortæller Kay Warren ærligt 
om i bogen Sacred Privilege.

Kay og Rick Warren var begge 
kun 19 år, da de blev gift.

”Da jeg gik op ad kirkegulvet 
og så ind i de skinnende øjne 
på den reelle, gode, unge mand, 
som havde friet til mig, vidste 
jeg, at jeg var elsket. Den måde 
hvorpå han så på mig på vores 
bryllupsdag blev et anker, som 
jeg holdt fast i under svære tider, 
hvor jeg ikke var sikker på, om 
vi ville overleve det rod, vores 
ægteskab var blevet til”, skriver 
Kay Warren i bogen.

Kriser fra starten
Men lykken varede ikke længe:
”Vores sprit-nye ægteskab 

styrtdykkede straks. Vi nåede 
ikke engang til enden af vores 
to-ugers bryllupsrejse i British 

Columbia, før vi vidste, at vores 
forhold var i alvorlige vanskelig-
heder”, fortsætter Kay Warren.

Det unge par havde konfl ikter 
og problemer på næsten alle 
de områder, som et ægtepar 
kan opleve: I forhold til penge, 

kommunikation, sex, børn - og 
svigerfamilierne. 

Og konflikterne blev ekstra 
svære, fordi de unge mente, at de 
som ledere i kirken måtte holde 
en facade og lade som om deres 
ægteskab bare var helt perfekt.

Rick Warrens hustru i ny bog:

Vi undgik skilsmisse mod alle odds
Ægteparret Kay og Rick Warren havde en svær start som unge nygifte. Senere havde de den store sorg at miste en søn.

Kay Warren havde en svær barndom og fi k senere en depression, som gav hende problemer i 
ægteskabet og med troen på Gud. Men Gud har genopbygget det sønderknuste, fortæller Kay 
Warren i bogen ’Sacred Privilege’ (helligt privilegium).

Søgte hjælp
Lang tid efter den hårde start 

valgte parret at søge rådgivning.
- Med tiden, efter at vi begge 

var modnet som enkeltperso-
ner og havde modtaget parråd-
givning, begyndte vi at opleve 
helbredelse i vores ægteskab, 
skriver Kay.

”Ja, vi havde mange svære 
tider i løbet af vores ægteskab, 
men jeg er så lykkelig for, at vi 
holdt ud gennem vore allerførste 
svære år. Gud har arbejdet i vores 
liv med hinanden - og han har 
brugt vore vanskeligheder og fejl 
til at drage os tættere til ham og 
til hinanden”, fastslår hun.

Stor success og stor sorg
Ægteparret Warren har ople-

vet mange triumfer: De har set 
Saddleback Church vokse sig til 
en megakirke - og de har ople-
vet, at Rich Warrens bestseller 
’The Purpose Driven Life’ (Det 
målrettede liv) er trykt i et tocifret 
millionoplag og oversat til mange 
af verdens sprog.

Men parret har også haft den 
store sorg, at deres psykisk syge 
søn, Matthew, begik selvmord 
som 27-årig i 2013.

Kun ved Guds nåde og eksper-
ters hjælp kom parret igennem 
deres vanskeligheder, så de nu 
har et ægteskab, der er stærkere 
end nogensinde.

- Jeg nærmer mig ikke emnet 
ud fra lyserøde illusioner om 
ægteskabet  - men ud fra de 
skyttegrave, hvor vores ægte-

skab blev smedet og holdt i live 
gennem blod, sved og tårer. Jeg 
ved, hvad det vil sige at vælge at 
opbygge et forhold; at søge ægte-
skabsrådgivning igen og igen; at 
lade vores cellegruppe og vores 
familie få indblik i kampen og be-
slutte endnu engang at sige: ”Lad 
os starte forfra” og ”Undskyld, kan 
du tilgive mig, det var min fejl” 
og ”Jeg tilgiver dig”, skriver Kay 
Warren i bogen.

Imod alle odds
- Vi har imod alle odds undgået 

den skilsmisse, som ellers ville 
være kommet på grund af vores 
uhensigtsmæssige match...Og nu 
ved vi bedre. 

Vi ved hver især, at vi er det 
bedste, der nogen sinde er sket 
for den anden. Jeg elsker den 
mand, som Gud bragte ind i mit 
liv for så mange år siden.

Hver især var vi ikke det, den 
anden havde i tankerne, men vi 
er hver især netop den, som vores 
ægtefælle havde desperat brug 
for for at kunne blive den person, 
vi hver især er nu i dag, fastslår 
Kay Warren i sin åbenhjertige 
biografi .
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Drømmer  du  om  en  kreativ  hverdag  fyldt  med 
fællesskab, friluftsliv og nærvær?

Så kom på Aalborg Efterskole.

Vi sætter fokus på fællesskab, tro og oplevelser og ønsker 
at tilbyde dig et skoleår, der bliver vildere end du nogen-
sinde har turdet drømme om! Der er et hav af forskellige 
aktiviteter i naturskønne omgivelser tæt på vand og by. 

golf, friluftsliv, eSport eller upcycling, så lover vi, at du vil 
elske et ophold på Aalborg Efterskole – så det er bare at 

komme i gang! 

Et ophold på Aalborg Efterskole bringer dig tæt på. Tæt 
på vennerne. Tæt på dig selv. Tæt på naturen. Tæt på Gud. 

Tæt på kulturen. Tæt på livet.

 

 

Opstart august 2018. Skriv dig op allerede nu.
www.aalborgefterskole.dk

Tæt på
Aalborg Efterskole
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Lovpris Herrens 
navn
Malebog for 9 til  
90-årige
Mængderabat: Ved køb af 
min. 10 stk.: 50 kr. pr. stk.

Skabt som mand
Om seksualitet og 
karakter

Skabt som kvinde
Om identitet, seksuali-
tet og selvværd

Kærlighedens 5 
sprog i farver
Fordyb dig i kærlig-
hedens univers
Malebog med citater fra 
»Kærlighedens 5 sprog«.

THOMAS  
KRISTENSEN

Livets oaser
Andagter til  
fridage
Vi ser hen til ferie- og 
fridage med forvent-
ning. Men det kan 
knibe med at komme 

ned i tempo, og det kan også være svært at give 
fritiden indhold, når den endelig indfinder sig. Det hjæl-
per Thomas Kristensen dig til gennem 35 refleksioner. 

TT
K

LL
AA
ff
VV
f
n
kk

32 sider
99,95 kr.

112 sider
149,95 kr.

 76 sider
149,95 kr.

Giv slip  

LYNN AUSTIN

I det skjulte
Lynn Austin er aktuel med en 
roman, som foregår under De-
pressionen 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, er hun sikker på, at han 
blot er endnu et af Depres-
sionens desperate ofre. Men 
hans opførsel og måde at ud-

føre arbejdet på rejser en række ubesvarede spørgsmål. 

CARSTEN HJORTH  
PEDERSEN

Skift fokus
Opdragelse med Gud og 
næsten i centrum
Bøger om pædagogik og børne-
opdragelse har i mange år haft 
barnet i centrum. 
Carsten Hjorth Pedersen fore-
slår et andet fokus: Gud og 
vores næste, fordi målet er at 
leve et liv til Guds ære, næ-
stens gavn og min egen glæde.  

Har redskaber til både professionelle og forældre.
»Børn er prisgivet, hvis de voksne, der omgiver dem, selv 
roder rundt i deres liv og deres gudsforhold uden balance. 
Derfor skal du læse denne bog!«
Hans Jørgen Hansen, daglig leder af Foreningen af Kristne 
Friskoler
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384 sider
299,95 kr.

170 sider
149,95 kr.

244 sider
249,95 kr.

230 sider
249,95 kr.

Anmeldt af Josua Christensen

Stefan Gustavsson følger op 
på ”Skeptikerens guide til 
Jesus – 1 – Evangeliernes 
troværdighed” med sin fjerde 
bog på dansk. 

Og det er et kærkommet ind-
slag i en ellers mere og mere 
troløs litterær, fi losofi sk og teolo-
gisk desavouering af det kristne 
trosgrundlag, som vi fi nder det i 
Bibelen. Den kristne tro indgyder 
håb, som intet andet, når den 
forkyndes i sin klare og overna-
turlige renhed. 

Går til biddet 
Gustavsson tager systematisk 

fat på at konfrontere de mange og 
mangeartede angreb, som i dag 
rettes mod den kristne trosbeken-
delse. Angreb som spænder lige 
fra at benægte Jesu identitet som 
Guds søn og til at anfægte Jesu 
død og i særdeleshed hans le-
gemlige opstandelse. Han forkla-
rer, hvad disse teorier bygger på, 
og hvorfor de falder til jorden, når 
man udsætter dem for en seriøst 
videnskabelig kritik. Forfatterens 
fremgangsmåde viser, at han på 
ingen måde er berøringsangst 
overfor de mange spørgsmål, 
der rejser sig mod erkendelsen af 
Jesus Kristus, Guds søn og ver-
dens frelser. Alt bliver behandlet 
seriøst, og igennem den histo-

risk kritiske metode belyses de 
alternative forklaringer, således 
at den umiddelbare plausibilitet 
ved nærmere eftersyn fordufter 
som dug for solen.  

Løgner, galning
eller Herre

C. S. Lewis citeres også i denne 
bog. Hvordan kan man forholde 
sig til Jesus? spørger Lewis. Jo, 
han er enten en løgner, som på-
stod noget om sig selv, velviden-

de at det var det 
pure opspind. 
Alternativt var 
han fanget i sin 
egen vildfarelse 
– en galning, 
som ikke vid-
ste bedre end 
at tro på sin 
egen vanvittige 
historie. Eller 
også var han 
rent faktisk den, 
han sagde, han 
var. 

Gustavson 
udvider de tre 
forklaringsmo-
deller til 7, men 
vi står stadig 
t i l bage  med 
den skarphed, 
der er i Lewis’ 
logiske ræson-
nement . For 
tilbøjeligheden 

til at ville anerkende Jesus på et 
menneskeligt, humanistisk eller 
filosofisk plan, men ikke som 
Guds eneste søn, er uforenelig 
med det, som kildematerialet om 
den historiske Jesus siger. Hvis 
han ikke var, hvem han sagde, 
han var, så er han ingenlunde 
en vismand, men tværtimod en 
galning.     

Tilbage står altså historien. 
Og i den en mængde øjenvidne-
beretninger fra mennesker, som 

holdt fast ved deres vidnesbyrd 
om ”det, de havde set og hørt”, 
herunder Jesu opstandelse, 
selvom det kostede dem livet. In-
tet i jødedommen, i den historiske 
samtid eller for den sags skyld i 
disciplenes liv før opstandelsen, 
havde forberedt dem på dette 
vendepunkt i historien, men intet 
kunne få dem væk fra beken-
delsen af Jesus som opstået fra 
de døde.                         

En apologetisk gave
Bogen, som refererer til både 

arge modstandere af den kristne 
tro og det modsatte, er spæk-
ket med gode forklaringer, som 
sætter samtidens mange kritiske 
røster til vægs. Men samtidig 
tager den nænsomt skeptikeren 
ved hånden og løfter udfordringer, 
problemer og tilsyneladende fejl 
helt frem i lyset, hvor selv den 
mest skeptiske læser må er-
kende, at der er grund til at give 
den fantastiske historie om Jesus 
- som levede her på Jorden for et 
par tusinde år siden, døde, men 
opstod igen – en chance.  

På den måde er bogen en gave 
til alle os, som stadig bekender os 
til ham, som blev kaldt Kristus, 
men også til dem, som endnu ikke 
har mødt ham.    

Stefan Gustavsson:
Skeptikerens Guide til Jesus 2
272 sider • 249,95 kr. • Credo

En apologetisk gave
’Skeptikerens guide til Jesus 2’ går grundigt til værks og er spækket med gode forklaringer.

Anmeldt af Kirsten Krog

I sin bog ”Tro, stress og de-
pression – i verdens lykkeligste 
land …” giver forfatteren Claus 
Olsen Søndergaard læseren et 
uvurderligt indblik i en alvorligt 
stressramts virkelighed.

Efter at have medvirket ved 
opstarten af en sikret institution 
for kriminelle unge og været med 
i ledelsen går forfatteren ned med 
stress og depression. I bogen 
beskriver han bl.a. den svære 
erkendelsesproces, det er for en 
mand i sin bedste alder med en 
målrettet karriere og et ”perfekt” 
liv at se sin egen begrænsning 
i øjnene. Først efter et massivt 
pres fra sin leder, et voksende 
alkoholmisbrug og et psykisk 
sammenbrud, hvor han ender på 
psykiatrisk hospital uden noget 
minde om, hvordan han er havnet 
der, ser han endelig sin tilstand 
i øjnene og tager hånd om sin 
situation. 

Beskrivelsen af den stress-
ramtes magtesløshedsfølelse, 
manglende erkendelse af sin 

situation og voksende angst og 
depression er levende og ærlig 
og må få enhver med stress og 
pårørende til stressramte til at nik-
ke genkendende. Den oprigtighed 
og autenticitet, som gennemsyrer 
bogen, frigør den stressede læser 
til at turde se sin egen stresstil-

stand i øjnene uden 
selvanklage eller 
nederlagsfølelse, 
hvormed jeg tror, 
at bogen vil være 
til hjælp for mange, 
der lider af fl ovhed 
over at være gået 
ned med stress.

Også faglig 
kompetent

Bogen er imid-
lertid ikke blot en 
selvbiografi sk frem-
stilling af livet som 
stressramt, men 
er fagligt særdeles 
kompetent, så læ-
seren foruden læ-
gende og øjenåb-
nende genkendelse 
ved læsningen bli-

ver klogere på de mekanismer, 
der er i funktion, når man oplever 
alvorlig stress. 

Som titlen præciserer, handler 
bogen om tro, stress og depres-
sion. Det er dog stressen og de-
pressionen, der optager langt den 
største del, og de sparsomme 

passager om troen er forholdsvis 
vage. Bogen indeholder for øvrigt 
også en samfundskritik, der er 
tiltrængt, når forfatteren bl.a. 
skriver: ”Jeg mener, at vi som 
samfund er kommet dertil, hvor 
vi er nødsaget til at revurdere den 
evindelige og tåbelige snak om 
det der udefi nerbare fuldendte 
og perfekte liv og om kontinuerlig 
vækst” (s. 98f).

Mod slutningen af bogen giver 
forfatteren ordet til tre personer, 
der har fulgt ham tæt under hans 
sygdom: hans mellemste søn, 
hans tidligere leder og den psy-
kolog, som var ham til stor hjælp, 
da han havde det værst. De be-
skriver hver fra deres synsvinkel 
deres oplevelse af stressen, som 
den kom til udtryk i forfatterens 
tilfælde og ikke mindst for psy-
kologens vedkommende i mere 
generelle betragtninger. En bog 
som bestemt kan anbefales.

Claus Olsen Søndergaard: 
Tro, Stress og depression
168 sider • 195 kr. 
Forlaget Mellemgaard

Autentisk bog om stress
og dens konsekvenser
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Generalsekretær 
til DanskOase

Drømmer du om at se levende 
menigheder med fokus på fornyelse, 

udrustning og mission 
vokse frem i Danmark? 

Landsleder 
til Børne- og UngdomsOase (BUO)

Drømmer du om at se børn og unge 
møde Jesus og lede en 

ungdomsbevægelse mod dette mål? 

Fælles sekretariats- 
og projektleder

Er du en erfaren og struktureret leder, 
 som formår at skabe overblik, 

lede vores engagerede stab  
og have det overordnede ansvar  

for vores konferencer?

Tiltrædelse: 1. oktober 2017 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist: 31. juli 2017.

Læs mere på www.danskoase.dk/jobs/

DanskOase og BUO søger nyt ledelsesteam
DanskOases generalsekretær og BUO’s landsleder, 

som i en årrække har stået i spidsen 
for den daglige ledelse af vores bevægelse, 

ønsker at give stafetten videre. 

Derfor søger vi nu et nyt ledelsesteam til at videreføre det gode arbejde.

I de landlige omgivelser i Sjel-
lebro på Djursland udruster 
Ungdom Med Opgave (UMO) 
unge til at gå ud i verden og 
tjene Gud. Et nyt hold er netop 
blevet udklækket.

Hér i sit danske hovedkvarter 
tiltrækker UMO unge fra hele 
verden, som deltager i et forløb, 
der hedder DTS (Discipleship 
Training School).

En af dem er Nicole Rüfenacht 
fra Schweiz.

- Det, jeg lærte her, og som jeg 
vil forfølge videre frem, er, at jeg 
kan tale med Gud hver dag, og 
jeg kan stille ham et spørgsmål, 
og han vil svare mig, og han er 
interesseret i mit liv.

- Jeg lærte, at Gud er en kærlig 
Gud, og at meningen er, at alle 
mennesker i verden kommer til at 
kende ham, siger Nicole.

DTS er ét af mange redskaber 
i Ungdom Med Opgave (eller 
YWAM, som den internationale 
del hedder), hvor eleverne bliver 
personligt opbygget i deres for-
hold til Gud og rustet til at være 
et redskab ved at række ud til 
mennesker i hele verden. 

DTS er også indgangen til 
yderligere træning og uddannelse 
ved YWAMs internationale Uni-
versity of the Nations, hvor man 
kan opnå både en Bachelor og 
Mastergrad i discipelskab.

De unge undervises i Sjellebro 
på områder, der udruster dem 
bl.a. til at rejse ud og arbejde med 
gadebørn og fl ygtninge, men dét 
at blive opbygget i troen er også 
en vigtig del af forløbet. Måske 
endda den vigtigste.

- Det, jeg kan lide ved DTS, 
er, at der er mange forskellige 
typer, der mødes der, og du lærer 
mennesker at kende for, hvem de 
er, og ikke bare for, hvad deres 
holdninger er.  Sammen var vi et 
perfekt team. Jeg lærte, at Gud er 
en kærlig Gud, og at meningen er, 
at alle mennesker i verden kom-
mer til at kende ham, fortæller 
Nicole Rüfenacht.

Lytte med forventning
Alex Hansen fra USA oplevede, 

at hans tro blev stærkere på 
Sjellebro.

- Højdepunktet for mig på DTS 
har været, at min relation med 
Gud er blevet dybere. Jeg er 
vokset i troen og er blevet modnet 
som følger af Kristus. Det kom alt 
sammen ved at lære at høre Guds 
stemme og modtage nådegaven 
at tale i tunger, siger Alex.

- Det jeg har lært om Gud er, 
at han altid taler, vi behøver bare 
at gøre os selv tavse og tune os 
ind. Vi ved, at Gud altid taler, det 
har jeg erfaret ved at gøre mig 
selv tavs og kigge på Jesus og 
lytte med forventning, siger han.

Santosh Bhurtel fra Nepal:
- Jeg lærte, at Gud ikke bare 

er Skaberen og ikke bare vores 
personlige frelser, men han er 
også vores personlige ven, siger 
Santosh.

DTS består af tre spor, hvor 
Impact Europe er ét af dem.

- Jeg valgte selv Impact Euro-
pa, hvor vi bad for problemer 
rundt om i Europa, siger Santosh.

De to andre spor hedder So-
ciale Justice og Worship & Inter-
session.

Sociale Justice handler om 
at række ud til mennesker med 
praktisk hjælp. Det kan være at 
forberede de unge til arbejde 
med gadebørn, hjemløse, fattige, 
fl ygtninge m.v., mens Worship & 

Intersession har fokus på at bruge 
bønnen og lovsangen i arbejdet 
med at vinde mennesker for troen.

Steen

Troen får et kick
Ungdom med Opgave har netop udrustet et nyt hold 
internationale elever i discipelskab.

Nicole Rüfenacht fra Schweiz har deltaget på discipeltræningsskole hos UMO i Danmark.

Alex Hansen oplevede, at hans 
relation med Gud blev dybere.

Santosh Bhurtel er kommet 
hele vejen fra Nepal til Sjellebro.

FAKTA
• En DTS består af 12 

ugers undervisning efterfulgt 
af 8 ugers outreach.

• Næste DTS i Danmark 
starter januar 2018.

• UMO er den del af den 
internationale organisation 
Youth With A Mission.

• Læs mere om UMO og 
DTS på ywam.dk
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Af Henri Nissen 

Kulturcenter Vendsyssel er 
historien om en baptistmenig-
hed, der havde så meget liv i 
sig, at den ikke ville dø - men 
genopstå som noget større.

- Vi var en baptistmenighed på 
ca. 80-100 medlemmer. Vi havde 
to gamle kirkebygninger, en i Tårs 
og en i Øster Vrå, som vi skiftevis 
mødtes i hver anden søndag, for-
tæller en af menighedens aktive 
medlemmer, John Jensen.

- For ca. 15 år siden var vi i den 
lykkelige situation, at vi manglede 
plads. Vi kunne have udvidet den 
ene kirke, men vi følte, at Gud 
ledte os til noget andet...

Købte nedlagt fabrik
Menigheden købte en tidligere 

fabrik på ca. 2.000 kvadratmeter i 
Sæsing midt imellem de to kirker.

Den kostede ca. halvanden 
million. Hvis de nu kunne samle 
5 mio. kr. ind til ombygningen, var 
det nok højt sat, tænkte de. 

Men menigheden følte, at Gud 
ledte dem til mere end bare at 
bygge en kirke for dem selv i et 
hjørne af de store bygninger. 

De skulle bygge et center, 
hvor alle og enhver havde lyst 
til at komme. Mottoet for stedet 
er: ”Et fællesskab, alle kan blive 
en del af”.

Og projektet voksede i tro, så 
det blev på 33 mio. kroner...!

Bøn hver mandag
Hver mandag de sidste 8 år er 

8-12 medlemmer af menigheden 
mødtes til bedemøde. Her er i øv-
rigt også et par medlemmer, som 
tilhører folkekirken. Og bøn har 
været rygraden i hele projektet.

Men det hører også med, at 
denne baptistmenighed er en 
åndelig fornyet menighed, hvor 

man er åben for de karismatiske 
nådegaver og tror, at Gud også 
i dag taler til os og gør mirakler. 

Derfor turde de fl este i menig-
heden kaste sig ud i det store pro-
jekt. For dybest set handler det 
om at komme ud med det kristne 
budskab til alle mennesker.

Økonomiske mirakler
- Jeg tror, der er sket tyve 

”økonomiske mirakler” undervejs, 
siger John Nielsen.

- For eksempel fi k vi vores to 
gamle kirker godt solgt. Den ene 
til et kunstcenter.

Vi fi k også støtte fra Lokale- og 
Anlægsfonden på 2½ mio., fordi 
det ikke kun var en kirke, men et 
kulturcenter. Vi fi k også masser 
af gratis råd. Fx om et kombine-
ret redskabsrum og scenerum, 
som senere kan bruges med et 
udendørs amfi teater. Vi har al-

lerede kontakt til Hjørring Teater, 
Hirtshals Musikforening m.fl . 

Vi fi k tilskud til projekterings-
udgifter fra Indenrigsministeriet.

Vi købte 360 stole, som er byg-
get op i etager, for et halvt hun-
drede tusinde, hvor de oprindeligt 
har kostet mellem 1-2 millioner.

Og så fi k vi forresten også 450 
løse stole med i prisen - og en 
truck til at sætte dem op...!

Vi har lige haft koncert med 
Johnny Madsen med 550 delta-
gere. Og hans lydfolk var impone-
rede over akustikken, som vi har 
haft en af Danmarks dygtigste 
eksperter til at opbygge. Der er 
ikke noget, der runger.

Desuden har vi gratis fået 
møbler til grupperum m.m. for en 
værdi af 300.000 kr. 

Hjørring Kommune afviste i 
første omgang at støtte, fordi man 
ikke troede på, at hundrede men-

nesker kunne bygge et center til 
33 mio. Men da de gik i gang, støt-
tede kommunen med 550.000 kr. 
Desuden anbefalede man støtte 
fra EU, som gav 400.000 kr.

Hvad kan du bidrage med?
Lederne tog rundt til alle me-

nighedens medlemmer for at 
spørge, hvad de kunne bidrage 
med. Her blev der i alt indsamlet 
5.5 mio. kr.! Vel at mærke udover 
de almindelige gaver til menighe-
dens daglige drift. 

Men ikke nok med det. Mange 
tilbød at levere gratis arbejds-
kraft. Her tilbød fx en tømrer at 
komme to timer hver dag. Andre 
har brugt 1-4 lørdage hver må-
ned. Malermesteren sørgede for 
kontakt til alle håndværkere, så 
menigheden kunne lave mest 
mulig selv. Han har arbejdet 50 
timer om ugen - i fi re år. Nogle har 
brugt deres ferie. I alt er der brugt 
25.000 frivillige arbejdstimer. 

De direkte byggeudgifter er ca. 
27 mio. Og det frivillige arbejde 
udgør ikke mindre end 6 mio. kr.

Solceller og jordvarme
Centret har ingen udgifter til 

elektricitet og lys, fordi menig-
heden har anlagt jordvarme og 
solceller. Anlægget producerer 
147.000 kwh om året - en bespa-
relse på over 300.000 kr.

Da man akut manglede penge, 
til at købe solcelleanlægget, til-
bød medlemmer af menigheden 
1,5 mio. i rente- og afdragsfrie lån.

De sidste to år er det lykke-
des at have et overskud på ca. 
100.000 kr. hvert år, men den 
økonomiske udfordring bliver nu 
at afdrage til pengeinstitutterne.

Alle arbejder frivilligt
Forstanderen Erik Rugholm 

har - ligesom mange andre - brugt 
30-40 timer om ugen de sidste 

fem år på at få alt dette til at lyk-
kes. Erik har været forstander i ti 
år og haft hovedvisionen til det 
store center. Han har også stået 
for alt indkøb.

- Vi har ingen lønudgifter over-
hovedet. Rengøring, servering, 
køkkenpersonale - alt drives af 
frivillige fra menigheden. Der 
er ingen i menigheden, der får 
løn, fortæller John Jensen, som 
bliver rørt, når han fortæller om, 
hvordan fx en landmand kom kl. 
10, når han havde fodret dyrene, 
og så arbejdede indtil han skulle 
hjem at fodre om aftenen.

- Er det slet ikke svært at fi nde 
frivillige?

- Nej, når centerlederen sender 
en mail rundt om et arrangement, 
så er der næsten hver gang fl ere, 
der melder sig til, end der er brug 
for. De fl este er fra menigheden, 
men der er også enkelte fra byen, 
der hjælper. En lokal tømrerme-
ster tilbød fx at hjælpe med at 
slå lofter op - uden beregning. 
En mand har næsten alene lagt 
6.000 kvadratmeter fl iser.

Lav dørtærskel til kirken
Drømmen med det hele er, at 

kirken gennem centret skaber 
relationer til alle og enhver, så 
dørtærsklen bliver lavere.

Og det er allerede begyndt at 
ske. Når man møder folk i byen, 
siger de: ”Det er godt nok et 
fantastisk center, I har bygget 
dernede. Vi har været der til en 
rund fødselsdag. Og vi kommer 
nok snart igen...”

Sidste år var der mellem 
6-7.000 mennesker i centret, ud-
over menigheden og de kirkelige 
arrangementer.

Der må være 700 i hallen. Fol-
dedøre gør det muligt at opdele 
rum i mindre lokaler. 

Her har været aktionærmøde 
for Spar Nord. Novo Nordisk og 

andre store virksomheder har 
holdt medarbejderkursus for 
deres medarbejdere. Forsvaret, 
sygehusene og statens admini-
stration har alle vist interesse i 
at bruge stedet..

Her er også lokaler til værk-
stedsaktiviteter, som bl.a. bruges 
til FOFs blomsterbindingskurser.

Centret blev færdigt for ca. et 
år siden, men blev taget i brug 
allerede for 3 år siden.

I dag er der mulighed for at 
spille badminton og dyrke mange 
andre slags sport.

Her er pejsestue samt kontor 
for centret og for menigheden.

Køkkenet er veludrustet. Her 
kan steges et par hundrede kyllin-
ger i ovnen, her er bagemaskine, 
osv., så man kan bespise i hvert  
fald 400 gæster.

Hvert år holdes der julefrokost 
for menigheden m.fl ., hvor der 
samles 180 deltagere.

Godt sammenhold
Menigheden hygger sig på 

arbejdslørdage, fortæller suc-
ceshistorier, og der har utroligt 
nok ikke været splittelser eller 
uenighed, - bortset fra helt i 
starten, hvor en mindre gruppe 
valgte at gå ud og lave en mere 
traditionel baptistmenighed.

Menigheden har et fantastisk 
sammenhold, og alle arbejder 
efter den samme vision og i den 
samme ånd. 

- Jeg tænker, at Gud ikke ville 
gøre så mange mirakler, hvis der 
ikke var en mening med det. Så 
jeg tror, vi kommer til at opleve en 
enorm vækst i kirken, siger John 
forventningsfuld.

Kulturcenter Vendsyssels 
hjemmeside er kc-v.dk.

Menighed byggede stort kulturcenter
til 33 mio. i lille by i Vendsyssel

Vi har oplevet mindst tyve økonomiske mirakler, fortæller en af de ca. 80 aktive medlemmer i en baptistkirke, som nægtede at dø.

Visionens bærer er Erik Rugholm, som har været forstander for 
menigheden de sidste ti år. Han arbejder ligesom alle andre i 
menigheden ulønnet og har sit job ved siden af.



 

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

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

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

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål: Hvad kan der gøres 
for at hjælpe folk, som på grund 
af evolutionsteoriens høje an-
seelse har svært ved at tro på 
en skabende gud?

Den amerikanske biolog Jo-
nathan Wells har lige udgivet 
sin anden evolutionskritiske bog 
”Zombie Science”. I bogen kom-
mer han kort ind på spørgsmålet 
om den dalende tro på Gud i USA. 
Antallet af ateister er stigende, og 
i undersøgelser, hvor folk ano-
nymt besvarer spørgsmål, er der 
fl ere og fl ere, der i spørgsmålet 
om, hvilken religion de bekender 
sig til, sætter kryds i ”ingen”. 
Når spørgsmålet går på, hvorfor 
man ikke længere tror på Gud, 
besvarer de fl este det med, at 
videnskaben overbeviste dem, og 
herunder især evolutionsteorien. 

USA er langt bagefter i den 
sekularisering, som Europa, og 
især Danmark, har gennemgået i 
det 20. århundrede. Så problemet 
med en dalende tro på Gud i USA 
er altså ret nyt i forhold til her-
hjemme, hvor den sag allerede 
for længst er ”ordnet”, ikke mindst 
ved hjælp af evolutionsteorien.  

Fælles for USA, Danmark og 

i øvrigt hele den vestlige verden 
er altså, at evolutionsteorien er 
et magtfuldt redskab til at påvirke 
folks verdenssyn – påvirke det 
i retning af agnosticisme eller 
ateisme. Den udvikling ville selv-
følgelig være helt på sin plads, 
hvis evolutionsteorien var sand-
synlig, jeg mener, hvis der var en 
overvejende sandsynlighed for, at 
Darwin havde ret, ja, så synes jeg 
bestemt, det er ok, at folk mister 
deres tro. 

Mit problem er imidlertid, at jeg 
ved, at evolution er umulig. Det er 
en teori, som ikke er understøttet 
af de videnskabelige facts. Derfor 
er det ikke i orden, at teorien er 
med til at producere fl ere og fl ere 
ateister.

Jeg har personligt sat alt ind på 
at udbrede kendskabet til intel-
ligent design, da folk fortjener at 
høre beviserne imod evolution, 
før de beslutter sig for, om der 
er grund til at tro på Gud eller ej. 

Mange kristne undervurde-
rer evolutionsteoriens negative 
betydning, måske fordi de selv 
færdes i miljøer, hvor man per 
defi nition ikke tror på Darwin. Jeg 
oplever tit forbavselse, når jeg 
fortæller kristne, at procentdelen 
af danskere, som tror på evolu-
tion, er ca. 85. Mange frikirker 
lægger efter min mening for stor 
vægt på, at det skal være fedt at 
være kristen. Man appellerer til 
unge med følelsesmæssige argu-

menter i stedet for historiske og 
videnskabelige argumenter. Jeg 
oplever, at kristne fællesskaber 
har lukket sig sammen om sig 
selv og fortrinsvis missionerer 
for dem, som selv banker på 
kirkens dør, og at mission i Dan-
mark er noget, som foregår på et 
følelsesmæssigt plan og ikke på 
et sagligt, rationelt, historisk og 
videnskabeligt plan. 

De amerikanske undersøgel-
ser viser, at det er videnskab og 
især evolution, som frarøver folk 
deres tro på Gud. Derfor er det 
videnskab og evolution, der skal 

fokuseres på i missionsarbejdet 
indenfor Danmarks grænser. 
Det er fi nt nok, at det kan være 
fedt at være kristen, det er bare 
ikke nogen rigtig grund. Den rig-
tige grund er, at man tror det er 
sandt, og man tror det er sandt, 
fordi man kender de historiske, 
filosofiske og videnskabelige 
argumenter, som taler for, at 
kristendommen er sand. 

Hvis du er enig med mig i 
ovenstående betragtninger, kan 
du hjælpe på fl ere måder. Sæt dig 
ind i stoffet, fi nd info på nettet eller 
læs min bog. Arranger foredrag 
i dit kirkesamfund, fx med folk 
fra Origo, eller støt Origo ved at 
abonnere på bladet. Mange fi nder 
stoffet i Origo svært tilgængeligt, 
men der arbejdes lige nu på at 
gøre artiklerne mere læsevenlige 
for lægfolk. Og selvom du ikke 
læser hele bladet, er et abon-
nement stadig en god måde 
at støtte arbejdet på. Origo er 
nemlig den eneste organisation 
på dansk grund, som arbejder 
specifikt med at nedbryde na-
turvidenskabelige hindringer for 
troen på Gud. 

Spørgsmål: Hvad skal der til 
for at få sandheden frem om 
evolutionsteorien, og tror du 
egentlig, vi nogensinde slipper 
af med den?

Svar: Evolutionsteorien har 
aldrig været under stærkere pres 
end i disse år. Med oprettelsen 
af Discovery Institute i Seattle, 
Washington for ca. 25 år siden 
er Darwintvivlere nu blevet langt 
bedre organiseret end tidligere. 
Så længe kritikken af evolution 
blev udøvet af folk, der dukkede 
op enkeltvis hist og her, var det 
nemt for en forenet, fasttømret 
akademisk magtstruktur at tryne 
dem. Vi kender det fra andre sam-
menhænge, at en modstand er 
nødt til at være organiseret, hvis 
den skal have en chance for at 
trænge igennem, og den chance 
er der nu. Internettet hjælper også 
til, da Darwintvivlere nu nemt 

kan kommunikere indbyrdes og 
samtidig få information ud til den 
brede befolkning. Det er lykkedes 
at holde evolutionsteorien i live i 
150 år, fordi den akademiske elite 
med held har kunnet undertrykke 
videnskabelige data, som modsi-
ger teorien – med fremkomsten 
af internettet er denne mulighed 
nu smuldret.

Jeg har den seneste tid haft 
regelmæssig kontakt til en tysk 
palæontolog, Günther Bechly, 
som i 2015 sprang ud som intel-
ligent design-tilhænger. Bechly 
har haft en høj stilling ved et 
naturhistorisk museum og troede 
naturligvis på evolution (palæon-
tologer er sådan set eksperter i 
evolution). Han kom imidlertid i 
tvivl om validiteten af alt det, han 
havde lært om evolution efter at 
have læst bøgerne af professor 
Michael Behe og dr. Stephen 

Meyer, som begge promoverer 
intelligent design-hypotesen (se 
evt. videoen med Günther Bechly 
på min hjemmeside: exitevolution.
dk). Bechly er ligesom jeg selv 

opvokset i et ikke-religiøst hjem, 
og ligesom jeg blev også han først 
religiøs efter at have opdaget, 
at evolutionsteorien umuligt kan 
være sand. I dag er han kristen, 

men mens han stadig troede på 
evolution, var han rundt omkring 
mange andre trossystemer. 

I samarbejde med tidsskriftet 
Origo arbejder jeg på at få Bechly 
til Danmark og holde foredrag 
om problemerne med evoluti-
onsteorien.

Dr. Günther Bechly er et godt 
eksempel på, hvordan viden-
skabsfolk, som sætter sandheden 
højere end deres personlige kar-
riere, tvinges til at gøre op med 
evolution i det øjeblik, de lærer 
om intelligent design-hypotesen. 

Der er slet ingen tvivl om, at 
Bechly er begyndelsen på en 
trend, hvor ærlige videnskabsfolk 
efter at have stiftet bekendtskab 
med argumenterne imod Darwins 
teori, står frem og bekender sig til 
intelligent design, også selvom 
det har karrieremæssige og øko-
nomiske konsekvenser. 

I dag kan jeg glæde mig over 
at kende fire danske biologer, 
som ikke tror på Darwin, og in-
teressant er det, at jeg også har 
kontakt til en enkelt dansk evolu-
tionsbiolog, som er åben overfor 
at debattere argumenterne imod 
teorien. Han og jeg har haft en 
række konstruktive udvekslinger 
af videnskabelige argumenter, og 
for nylig fi k jeg den tanke, at jeg 
ville forære ham et eksemplar af 
min bog, men nej, jeg skulle ikke 
sende ham min bog – han havde 
nemlig allerede købt den. 

Dette fortæller mig, at der 
blæser nye vinde i forbindelse 
med evolution, at det efterhånden 
bliver legitimt at betvivle teorien, 
og at der er interesse, også i 
det sekulariserede danske aka-
demiske miljø, for at kende de 
videnskabelige argumenter, som 
fremlægges af intelligent design-
forskerne.

Den tyske palæontolog dr. Günther Bechly, som i 2015 sprang ud som 
tilhænger af intelligent design-hypotesen.

Flere videnskabsfolk begynder
at betvivle evolutionsteorien

Den amerikanske biolog Jonathan Wells har lige udgivet sin anden evolutionskritiske bog ”Zombie Science”.

Evolution er skyld i stigende ateisme
I en amerikansk undersøgelse angiver ateister, at overbevisning om evolution er årsagen til, at de ikke tror på Gud.
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Fordi vi skal 
være vidner...
Jeg læser og støtter Udfordrin-
gen, fordi den lever op til sit 
formål: At vidne om det Gud 
gør- og fordi man til stadighed 
bestræber sig på at leve op til 
formålsparagraffen: Arbejde 
for at mennesker må komme 
til tro på, at Jesus er Kristus, 
Guds Søn. 
Endvidere skal man bestræbe 
sig på at fremme den kristne 
etik og et kristent kultur- og 
samfundssyn. Vi er alle kaldet 
til at være vidner, derfor hold 
avisen, læs den og giv den 
videre til andre.

Stig T. Christensen
pastor emeritus, cand. jur. 
bestyrelsesformand 
for Udfordringen

Fordi den sætter
tro på dagsordenen

"Jeg læser Udfordringen, 
fordi jeg synes, det er 
værdifuldt og vigtigt, at 
vi har en kristen ugeavis, 
der sætter kristendom og 
tro på dagsorden i vores 
samfund."

Karsten Bach
Generalsekretær 
DanskOase
bestyrelsesmedlem 
for Udfordringen

Fordi Udfordringen 
er et bindeled
Guds folk fås heldigvis i 
mange forskellige "aftapnin-
ger" - det er lidt ligesom på 
pinsedagen, hvor Ånden gav 
de kristne forskellige sprog, så 
mange fl ere blev nået. 
Vores forskellige kirker og 
fællesskaber når ud til mange 
mennesker, og det er dejligt 
at følge med i, hvad Gud gør 
i menighederne og i menne-
skers liv. 
Her spiller Udfordringen  en 
vigtig rolle som bindeled mel-
lem de kristne i Danmark. 
 
Kristian Pahus
redaktionssekretær
Vejle Amts Folkeblad
bestyrelsesmedlem 
for Udfordringen

Fordi Udfordringen udvider 
kirkefamilien og gør os rigere
”Lige fra at jeg var dreng hjemme hos mine 
forældre kan jeg huske Udfordringen på spise-
bordet. 
Avisen har gennem årene bragt den gode 
historie fra kirkelivet i Danmark og givet beret-
ninger, vidnesbyrd, oplevelser og opmuntringer, 
jeg ikke ville have fået uden læse den. 
Jeg glæder mig hver uge til at se læse avisen 
og høre om de ting, Gud gør i vores land. Den 
får mig til at føle mig som en del af en endnu 
større kirkefamilie og gør mig rigere. 

PS:
Vi skal ikke kun læse Udfordringen, men også 
tegne et abonnement og dermed støtte den, så 
vi kan være med til at sikre dens fortsættelse. 

Flemming B. Jensen 
Pandrup, chefkonsulent, baptist.
bestyrelsesmedlem for Udfordringen

Derfor læser jeg Udfordringen

Fordi jeg bliver 
udfordret og inspireret
Jeg læser Udfordringen hver 
uge og holdet mig orienteret 
om teologi og kirkelige trends 
og aktiviteter. 
Jeg bliver kvalifi ceret udfor-
dret og inspireret og vil ikke 
undvære det. 
Samtidig følger jeg med 
interesse kirker og organisa-
tioners annonceringer og får 
en god fornemmelse af det 
kirkelige landskab.

Claus Mester,
frikirkepræst,
tidl. leder af Alpha Danmark
bestyrelsesmedlem 
for Udfordringen

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

Udfordringen

(Særtilbud-Juli/2017)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

UNDERTEGNEDE ER SELV abonnent og giver et gaveabonnement for HALV PRIS til 
ovenstående nye abonnent (som ikke har holdt avisen de sidste 5 år). 
Regningen bedes sendt til mig (sæt kryds her ___) den nye abonnent (kryds her ___) 

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk. OBS! Skriv ”sommertilbud ½ pris”

Hvis du allerede er abonnent på Udfordringen, kan du nu give eller tilbyde avisen til en ny læser for halv pris! Udfordringen er en selvejende velgørende 
institution, som ikke støttes af hverken kirker eller organisationer. Derfor er avisen afhængig af abonnements-indtægter fra ca. 5.500 abonnenter.  Men 
det er vigtigt for avisen at nå ud med de gode nyheder til endnu fl ere. Derfor får de nye det første år til halv pris. – Obs! Tilbuddet gælder kun i juli måned.

Mange fl ere skal kende Udfordringen!

Hjælp nye læsere med at lære avisen at kende. 
Giv dem et gave-abonnement til halv pris.

Ring til Kis
Efter avisens sommerferie (uge 27-29) kan du fra mandag den 
24. juli ringe til abonnements-afdelingen, hvor Kis Iversen sidder 
parat til at tale med dig. Indtil da kan du bruge mail.
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Annoncer: 
7356 1506

annoncer@udfordringen.dk

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  15. juli kl. 14.00
Søndag  16. juli kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Bibelskole

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

Kom på en ... 
Livsforvandlende bibelskole!
Troens Ild Bibelskole 2017 starter 12. august og 
foregår hver lørdag.
Troens Ild Bibelskole er en bibelskole, som ikke bare 
udruster dig med troens ord, men også med Guds ild. 
Den udruster dig med tro, som kan fl ytte bjerge og giver 
dig del i en salvelse, som skaber vækkelse igennem dig. 
Den bygger et fundament for resten af dit liv, så du kan 
vandre i sejr på alle livets områder. Den hjælper dig med 
at fi nde Guds vilje for dit liv, så du udfylder den plads i 
Kristi legeme, som Han har udvalgt til dig. Det er en helt 
fantastisk 2-årig bibelskole. 

Du er også velkommen til at prøve, f.eks. en måned, 
og man er naturligvis altid fri til at springe fra. 

Sted: Troens Ilds lokaler, Nørre Uttrup Torv 1, 
 9400 Nørresundby

Læs mere på http://www.troensild.dk/

Kontakt os på tlf: 50996431 eller 
mail: troensild@gmail.com 

Udfordringen udkommer ikke i uge 28, 29 & 30

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

Søndag d. 9. juli 2017 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.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

Eva Bertelsen fortæller om
40 dage i Dødsskyggens Dal

Hvordan reagerer man, 
når man får konstateret 
en uheldbredelig hjerne-
svulst...?

Eva Bertelsen havde fundet 
sit gravsted, hvis nu...
Men hun stolede på Gud, 
uanset hvad - og svulsten for-
vandt. Det fortæller hun om 
fredag den 18. august kl. 19 
på Udfordringen, Jernbane-
gade  1, 6070 Christiansfeld.

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 23/7: Bjarne Kjær -  Hvordan anvender vi Jesu blod
Søndag 30/7: Max Büsman -  Paradis tur-retur

Søndag d. 2/7 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA:  At overvinde 
 forhindringer

Søndag d. 9/7 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA:  Guds herskerstav

Søndag d. 16/7 kl. 10:30
Claus Møller
TEMA:  Mirakler og helbredelser

Sommerhus
Nær Skagen – hyggeligt 
sommerhus udlejes. 
7 sovepladser. Fantastisk 
natur. Tlf. 2045 6108

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

Mission Afrika Genbrug tilbyder 
hjælp med tømning af dødsbo
Kontakt vore konsulenter:

Claus R. Roed (syd) - tlf. 2941 9257

Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503

Erik H-Clemmensen (øst) - tlf. 2027 1643

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 25:

Lissi Høgh Hansen
Foulumvej 31, Ullits
9640 Farsø

Kodeord: terrassevarmer

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 
3. august 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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Debat

Stillingsannoncer

Diverse

Bolig

Erhverv

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

SUELL Team

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

Ung-bolig i Midtjyllands Frikirke, Ikast
Kunne du tænke dig at være med i et fællesskab, hvor vi tænker i familietanken, hvor vi 
bl.a. træner og udruster unge til tjeneste, hvor der er mennesker fra forskellige kulturer og 
aldre og er du en ung  pige mellem 18 – 30 år, så har vi pr. 1/8 eller 1/9  to ledige lejemål  
i forbindelse med kirken.

Værelset du kommer til at bo i er ca 8 m2, derudover er der fælles bad, køkken og stue. 
Den mdr husleje er 1800 kr incl forbrug. Du skal kunne se dig selv være en del af 
menigheden og være i et mentorforløb. Her er også andre unge, bla. har
vi ” Drengehuset ”, hvor der pt. bor 2 unge.

Vi er en Apostolsk Frikirke, med i Frikirkenet, Danmark.

Se mere om kirken på vores website www.mjfk.dk og tag 
kontakt til os på info@mjfk.dk   
Du kan ringe til Britta på tlf 2247 4243 eller Lisbeth
på tlf 2326 1518, hvis dette har vakt din interesse.

g ,

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

( )

Husk 
kærligheden til 
muslimerne

De seneste 30 dage (dette 
er skrevet den 26. juni) har jeg i 
anledning af muslimernes faste-
måned benyttet hæftet ”30 dage 
i bøn for den muslimske verden”. 

Den danske udgave af hæftet 
udgives af Dansk Europamission, 
Norea og Åbne Døre – tre orga-
nisationer, som man ikke just kan 
beskylde for at være naive eller 
”politisk korrekte”, idet en stor del 
af deres arbejde består i at hjælpe 
kristne, der rammes af forfølgelse 
fra muslimsk side. 

Ikke desto mindre emmer 
hæftet af kærlighed og oprigtig, 
ikke-nedladende medfølelse over 
for de mennesker, der af kultur og/
eller overbevisning bekender sig 
til islam, men som først og frem-
mest er mennesker som os med 
sorger og glæder, håb, drømme 
og frygt. Den kærlighed med-
fører naturligvis et brændende 
ønske om at de må lære Kristus 
at kende – men vel at mærke for 
deres egen skyld, og ikke som led 
i en politisk kamp.

Jeg kan kun på det varmeste 
anbefale alle kristne at læse hæf-
tet, også selvom fastemåneden er 
forbi. Jeg vil tro, at de tre nævnte 
organisationer har nogle eksem-
plarer liggende, som de gerne 
sender, hvis man henvender sig.

NIKOLAJ HARTUNG KJÆRBY

FREDERIKSSUDSVEJ 355A
2700 BRØNSHØJ

Vi skal ikke 
modarbejde 
hinanden

Sigurd Barrets fortælling om 
Luther i show-form er desværre 
ikke bare godkendt af teologer, 
men også stærkt anbefalet af sko-
lerne, som åbenbart er uvidende 
om, at Luther hovedsageligt gjor-
de oprør mod afl adsbevægelsen.

Iben Tranholms artikel er meget 
vigtig til oplysning om de fordom-
me, der stadig eksisterer imellem 
de kristne kirker. Vi har brug for 
at samarbejde,  ikke modarbejde 
hinanden i vore bestræbelser på 
at få sandheden frem om alle 
de kirker, som regner Jesus for 
ikke bare en profet, men virkelig  
GUDS SØN, som er død for os og 
opstanden.

HANNE HEIDEN 
BEKKASINVÆNGET 8
5560 AARUP

4 . INDLAND 

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Reformationsshow 
er hjernevask af børn

Ibens klumme i Udfordringen 
søndag d. 25/6.

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

Udfordringen 
udkommer ikke i uge 

28, 29 & 30

Engageret speciallærer 
med matematiske evner!
Filipskolen søger en kristen lærer med høje 
faglige ambitioner, hvor pædagogisk udvikling 
og globalt udsyn er væsentlige pejlemærker. 
Er du en lærer, som brænder for specialundervisning og kan 
noget matematik? - Så hører vi gerne fra dig! 
Filipskolen er en skole i udvikling hvor der gives rum til nye 
idéer. Vi har fokus på pædagogisk praksis og har gang i fl ere 
internationale projekter. Vi ønsker at vores elever trives og 
lærer, hvilket vi tror sker bedst ved at lærerne trives og lærer!  
Vi søger en lærer i en fast stilling på mellem 80-100%. 
Stillingen er pr. 1. oktober 2017.

Læs mere om stillingen og skolen på vores hjemmeside 
www.fi lipskolen-kbh.dk

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Yderligere oplysninger kan fås på skolens hjemmeside og 
ved henvendelse til skoleleder Mark Lindberg-Christensen, 
tlf. 32 55 47 11 eller mlc@fi lipskolen-kbh.dk

Ansøgning stiles til Hovedstadens Privatskolers Bestyrelse 
og sendes som mail til mlc@fi lipskolen-kbh.dk 
Den skal være os i hænde senest d. 16. august 2017. 
Samtaler vil blive afholdt i uge 34.

Nærum Privatskole søger årsvikarer 
pr. 1. august 2017 med mulighed for fastansæ  else
Vi søger to fagligt dyg  ge og engagerede uddannede lærere, som kan undervise i:
1) Dansk på mellemtrin, tysk på mellemtrin og udskoling samt historie og håndværk/design på 
mellemtrin. Du skal også være klasselærer for en samlæst 5.-6. klasse. S  llingen er en fuld  ds-
s  lling.
2) Matema  k i indskoling og mellemtrin, naturteknik og idræt på mellemtrin samt biologi eller 
geografi  i udskoling og samfundsfag i udskoling. S  llingen er på 75 %.
Som medarbejder på Nærum Privatskole har du stor indfl ydelse på dine arbejdsopgaver og ar-
bejdsplads, og vi  lbyder dig at være en del af et godt fællesskab, hvor vi har høje ambi  oner om 
at skabe en rig  g god skole. Som ansat på Nærum Privatskole har du ikke  lstedeværelsespligt 
på skolen e  er undervisningens ophør.
Vi er en velfungerende, lille kristen friskole med 80 elever og 8 engagerede lærere, beliggende i 
naturskønne omgivelser med egen låge  l Jægersborg Hegn.
Skolens hverdag og pædagogiske linje bygger på anerkendelse, trivsel, ansvarlighed, faglighed og 
gensidig respekt for hinandens forskelligheder. Vi lægger vægt på det kristne livssyn, som danner 
grundlag for undervisningen og for, hvordan elever og lærere omgås hinanden.
Hvis ovenstående har din interesse, kan vi  l gengæld  lbyde dig glade elever i klasser med lav 
klassekvo  ent, hjælpsomme kolleger, en god forældrekreds og medindfl ydelse på en skole i 
udvikling og vækst.
Du kan få fl ere oplysninger om s  llingen og skolen hos skoleleder Nina Klokkervoll, 4558 7743. 
Se også www.naerum-privatskole.dk
Ansøgningsfrist: 21. juli 2017
Løn og ansæ  elsesforhold i henhold  l gældende overenskomst mellem Finansministeriet og L.C.
Ansøgning med relevante bilag sendes  l: np@naerum-privatskole.dk

Stillingsannoncer

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 
kontoret på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 14.00 

OBS! Kontoret er lukket fra d. 4/7 - 23/7
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Kristne TV-kanaler & Udvalgte programmer

NAT GEO People
Mandag 3/7
21:00 Hospitaltsskibet (7:8)
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 genud-
sendes 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.

Mandag 10/7
21:00 Hospitaltsskibet (8:8)
Et australsk tv-hold har været om 
bord på hospitalsskibet Africa 
Mercy. Følg patienterne og deres 
rejse gennem håb, frygt, usikkerhed 
og glæde i mødet med de frivillige 
læger og sygeplejersker om bord 
på hospitalsskibet. Programmerne 
sendes mandag kl. 21.00 og genud-
sendes den efterfølgende tirsdag 
kl. 20.00.  NAT GEO People er en af 
National Geographics kanaler, som 
kan ses på følgende af YouSee’s 
tv-pakker: TV-basis, Mellem og Stor 
– samt på VIASAT’s Mellem-pakke 
og Total-pakke.

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

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

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
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.

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

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

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

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/

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

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

DR-Kirken holder 
sommerferien til 
den 20. august. 

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 

Ugeoversigt over radioprogram-
mer P1 & P2 om tro:

Søndag
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Vært: Anders Laugesen.
www.dr.dk/tro
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
00.05 Tidsånd
Genudsendelse
 
Torsdag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
(Genudsendelse fra onsdag). 

Fredag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
14.03 Tidsånd
Om historie og tro. Om hvor vi 
kommer fra, og hvor vi er på vej 
hen. Hver uge udfordrer Christof-
fer Emil Bruun en aktuel gæst 
på holdninger til og viden om 
værdier, ideer, historie og religion.
(Sendes også 1.03, søndag 21.03
og onsdag 00.05).
01.03 Tidsånd

Klumme 

Der var engang...Sådan begynder alle even-
tyr, og derfor begynder også denne historie 
på denne måde, for et eventyr er det. Der var 
engang en stor familie... 

Denne familie havde en rigtig hyggeonkel af den 
slags, de fl este kun kan drømme om, og dem der 
har en, fatter sjældent, hvor heldige de egentlig 
er, og glemmer alt for ofte at sætte pris på det og 
sige det til ham.

Nu traf det sig sådan, at denne families onkel 
arrangerede en stor luksusrejse for hele familien. 
Desværre kunne han ikke selv komme med, fordi 
han havde for travlt med andet arbejde, men derfor 
syntes han ikke, at de andre skulle snydes. Han 
arrangerede og lagde til rette. Han havde lejet 
den bedste hytte, han havde kunne fi nde, med 
fantastisk udsigt over området, og fyldt dens 
skabe med guf. 

Fryseren fyldte han med en overdådighed af 
mad, og nu glædede han sig til at høre familiens 
glædesudbrud over Skype, når de ringede. Via 
netkameraer kunne han se, hvor de nød det, når 
de badede i søerne, fi skede, gik ture i landskabet 
eller hyggede sig omkring bordet. Jo, han var ikke 
så lidt tilfreds med sig selv.

Om formiddagen sad han og ventede på 1. op-
kald. Det trak lidt ud. Han tjekkede forbindelserne. 
Næh de var gode nok, så det var da ikke teknik-
kens skyld. Selvfølgelig! De havde bare så travlt 
med at nyde det, så de ikke lige sansede at ringe. 

Middag kom, og middag gik, aften ligeså, og 
endelig sent ud på aftnen dukkede familien op på 
skærmen. De så lidt hængeørede ud. Den ene 
sad oven i købet og brokkede sig højlydt over, at 

de skulle bruge tid på onkel, alt imens han sad 
og kørte den ene småkage efter den anden ind i 
kraniet. ”Nu hyggede vi os lige så godt” surmulede 
han, men de fl este var nu glade.

Næste dag var lidt det samme. Dagen nærmest 
druknede i hyg, og hen under midnat bibbede on-
kels forbindelse. De var ikke så mange, men han 
måtte jo nok kunne forstå, at den ene havde det 
ene og den anden det andet, og resten var trætte, 
for onkel havde jo netop sørget for oplevelser døg-
net rundt, og så var der jo ikke så meget tid til ham.

Nå! Al begyndelse er svær. Det vidste onkel jo 
godt. Han slog kameraerne til og fulgte levende 
med i den families liv, han så forfærdelig gerne 
ville have været en del af. Det så ud til, at det blev 
en RIGTIG god dag, så nu ringede de nok snart. 

Han vågnede kl 2 om natten. ”Mærkeligt” tænkte 
han. Det var dog trods alt ham, der havde sørget 
for alt det her, så de rigtig kunne hygge sig, men 
det var ham, de ikke kunne fi nde tid til. Havde han 
gjort noget galt? 

Han ventede og ventede, men ingen havde 
ringet. Han syntes ellers, at han havde gjort alt 
det rigtige, men måske du kan hjælpe ham med 
at fi nde ud af hvad han har gjort 
forkert? Hvis du da har tid?

Eventyret om hyggeonklen

Af Jørgen Søllner

Gudstjeneste hver 
søndag på P1

Hver søndag kl. 9.54 transmitte-
rer P1 direkte fra en gudtjeneste 
i Danmark. Gudstjenster i juli:

Søndag 02.07: pilgrimsgudstje-
neste, der begynder i Agri Kirke 
med efterfølgende vandring i Mols 
Bjerge. Leder af gudstjenesten er 
pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Søndag 09.07: Sakramentskirken i 
København. Katolsk gudstjeneste i 
anledningen af kirkens 100-års jubi-
læum. Prædikant: Nils Engelbrecht

Søndag 16.07: Kristkirken, Kø-
benhavn Stift. Prædikant: Mette 
Gramstrup

Søndag 23.07: Fejø Kirke, Lolland-
Falster Stift. Pilgrimsgudstjeneste.  
Prædikant: Elizabeth Knox-Seith
Søndag 30.07: Rom Kirke, Viborg. 
Prædikant: Henning Bjerg Mik-
kelsen
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Musik
TJEK

Jeg vil da gerne bortrykkes... Men jeg er altså bare 
lige ved at slå rekorden i det her spil!

K
unstner: Low

ercase N
oises  -  Titel: T

he S
w

iss Illness  -  G
enre: A

m
bient  -  Forhandler: itunes.dk  -  P

ris: 49 kr.

Mathias spinner 
med Ronaldinho
17-årige Mathias Dahl Moslund troede, at det var en joke, da han blev kontaktet af en af Ronaldinhos 
ansatte og spurgt, om han ville deltage i en video med verdensstjernen. Men det var ikke en joke.

Af Henrik Engedal

Hvad siger man, hvis man plud-
selig bliver kontaktet af en af 
de største idoler fra barndom-
men? Det gjorde Mathias Dahl 
Moslund, som ikke troede sine 
egne ører.

- Troede honestly også det var 
svindel i starten, men de sendte 
bare boarding pass på forhånd, 
så jeg kunne ikke se, hvad der 
skulle gå galt, siger Mathias, som 
betegner sig selv som ”kæmpe 
fan af Ronaldinho”.

Hans venner troede heller ikke, 
det var rigtigt. For hvorfor skulle 
den tidligere brasilianske fodbold-
stjerne kontakte ham? 

- De fl este troede, at det var en 
joke, at jeg skulle det, men da de 
fandt ud af, at det ikke var, syntes 
de, det var fedt!

En sublim boldkunstner
Ronaldinho blev kåret til ver-

dens bedste fodboldspiller i en 
karriere, som især vil blive husket 
for hans fem år i Barcelona samt 
kampene på det brasilianske 
landshold. 

Han er kendt for en utrolig bold-
kontrol og balance og ikke mindst 
en stor glæde ved fodboldspillet. 
Det store smil og legen med bol-
den vandt mange fodboldelskeres 
hjerter, deriblandt Mathias’. 

Mathias går på den kristne 
Mariager Efterskole indtil som-
mer, hvorefter han fortsætter på 
HHX i Skanderborg. Han er rigtig 
god til at håndtere de såkaldte 
Spinnere, som er et legetøj, der 
blev opfundet til afstresning. Det 
var blandt andet for at erstatte at 
’klikke’ med en kuglepen. 

- Jeg har skatet i årevis, så alt 
inden for at lære tricks osv. har al-
tid interesseret mig, forklarer han.

Han lægger videoer op på 
YouTube kanalen ’Mathias Mos-
lund’ med sine mange tricks, og 
det var igennem disse videoer, 
at en talskvinde for Ronaldinho 
fandt ham.

Fløjet til Florida
Mathias sagde ja tak, og der 

blev sendt boarding pass til ham 
på forhånd, så han følte ikke, at 
der var en stor risiko ved at tage 
afsted. 

- Jeg blev fl øjet til Miami, Flo-
rida søndag morgen og havde så 
et par dage, hvor jeg bare kunne 
hygge, dog med planlægning 
med fotografen Alvin Nguyen. 
Og så filmede vi en dag med 
Ronaldinho, han var der i ca 1-2 
timer, fortæller Mathias.

I videoen ’ INSANE SPINNER 
TRICKS WITH RONALDINHO’ 
ser man ham stå blandt palmer 
og en lækker udsigt sammen 
med Ronaldinho, mens han viser 

Ronaldinho tricks. 
Samme video ser man også på 

Ronaldinhos egen hjemmeside 
ronaldinhospinner.com, hvor han 
sælger sine særlige Spinners.  

Her bliver Mathias kaldt for ’den 
bedste spinner trickster i verden’.

- Det er et navn, de har givet 
mig. Jeg ved ikke selv, om jeg er 
den bedste, men jeg har ikke set 
nogen online, der er bedre, men 
måske er der én, som gemmer 
sig, som er bedre, hvem ved, 
siger han.

Kristen ”business”
Mathias har ikke fået betaling 

for oplevelsen endnu, men han 
tager det som ”en syg oplevelse” 

indtil videre. Måske vil han senere 
få en bonus, når videoen og kam-
pagnen har været i gang et stykke 
tid, forklarer han.

Mathias er selv kristen, og 
hans efterskoleophold på en 
kristen efterskole har været med 
til at styrke hans tro. Det påvirker 
også hans måde at tjene penge 
på:

- Mit efterskoleophold har 
styrket min tro meget, og min 
tro påvirker min måde at lave 
”business” på, med at gøre alting 
korrekt og ærligt. Fx er der mange 
på YouTube, der kopierer andres 
videoer osv. for at tjene mere, 
men sådan nogle ting holder jeg 
mig fra, smiler han.

Boldkunstneren Ronaldinho sammen med verdens bedste spinner trickster, Mathias.

Hvis man har gode øjne, så kan man skimte Mathias og Ronaldinho stå midt i ferieparadiset i Miami. Billedet er fra YouTube videoen.

Lowercase Noises er et projekt fra solokunstner Andy 
Othling. Hvis du ikke har hørt om hverken bandet eller 
manden før, så er du ikke alene. Dette album er det første 
indtryk, som jeg selv har fået af Andy som musiker, og 
hvilket indtryk!

Andy beskriver sig selv som værende en musiker, hvis 
mål er ”At spille guitar så langsomt som muligt”. Det er nok 
lige præcis det indtryk, som mange vil få af dette album, hvis 
man forventer, at det bare minder en smule om det, man er 
vant til at lytte til. Der er ingen lyrik på dette album, ingen ord 
overhovedet, og musikken bevæger sig meget langsomt og 
omgivende igennem hele albummet. 

Andy siger selv, at hans mål var at skabe et album, der 
handler om at miste og at savne. Titlen ”The Swiss Illness” 
refererer til, da Schweiziske læger i gamle dage forsøgte at 
fi nde en medicinsk diagnose for den følelse, vi i dag vil beskrive 
som enten hjemve eller en anden form for stærk nostalgi. 

Jeg havde selv lidt svært ved at se, hvordan dette album 
kunne have noget med Gud eller tro at gøre, selvom det er 
udgivet på et kristent pladeselskab. Hvordan skal man få 
disse budskaber igennem, uden ord? Men det var en komplet 
unødvendig bekymring at have. 

Jeg er ikke sikker på, hvordan Andy gør det, men det er 
efter min mening helt vildt, hvordan han kan frembringe alle 
disse følelser igennem kun musik. Klaver og guitar er mikset 
perfekt til at skabe et lydlandskab, som er en smule dystert, 
men samtidigt opløftende, og som lægger op til refl eksion. 

Det er vigtigt, at vi husker på de ting, vi har mistet, selvom 
det kan gøre os triste, så er det de ting, som Gud har brugt 
til at gøre os til den, vi er i dag. Når vi så har sørget over det 
tabte, lærer vi også at sætte pris på og være taknemmelige 
for det, som vi har fået skænket i dag.

Joey Lønsmann Jensen

Et ordløst 
mesterværk
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Af Daniel Martin Lanting

MF eller Uni?
Hvis man går og overvejer to muligheder og snakker 
med en hel masse mennesker om, “hvad er nu klogest at 
vælge?”, og “hvad giver mest mening?” og samtidig er 
så dårlig til at tage valg, at man kan stå i en is-butik i 15 
minutter, før man har valgt en is, så har man et problem! 

Skal jeg vælge det sikre teologistudie - både for troen og for 
mit sociale liv, nemlig Menighedsfakultetet? (MF), eller skal jeg 
vælge den uddannelse, der er “farlig” for troen, men også med 
muligheden for at fortælle de fremtidige præster om Jesus - og 
samtidig få SU - nemlig universitetet? Det valg har jeg nu stået 
overfor de sidste 4 måneder. 

Min kæreste Karen, der i starten lyttede meget tålmodigt med 
på mit problem og prøvede at hjælpe mig til at fi nde en løsning, 
er begyndt at himle med øjnene, når jeg den ene dag siger “Det 
bliver MF - det er jeg sikker på” og så den næste dag vender som 
på en tallerken og siger “Men Uni lyder altså også spændende!”

Det hele bliver ikke nemmere af, at jeg har snakket med så 
mange mennesker om, hvad jeg skal vælge. Nogen kunne fi nde 
på at sige noget i stil med: “MF, det er bare det bedste! Der bliver 
du den bedste teolog, og der er du også ’sikker’!” Andre ville 
sige: “Uni, det er altså spændende! Og det tror jeg også kunne 
være rigtig godt! Der er brug for troende mennesker, der læser 
teologi på universitetet!” 

Jeg rendte fra den ene til den anden, imens jeg svingede frem 
og tilbage som et pendul mellem de to muligheder. Men hvad 
er så helt præcist mine grunde til at overveje begge dele? MF 
er et fantastisk studie-sted, hvor man kan blive en fremragende 
teolog. Problemet er bare, at jeg synes, at det er træls - for at 
sige det på godt jysk- at skulle læse sammen med kristne i hele 
studietiden. Jeg overvejer Uni, for dér er jeg rent faktisk midt i 
blandt mennesker, som ikke tror på Jesus! 

Uni er bare så skræmmende ukendt. Skal jeg så vælge ”oste-
klokken” med den “trygge og måske bedste uddannelse?” eller 
skal jeg vælge “den udfordrende og skræmmende uddannelse”, 
med mulighed for både at være vidne og få SU?

Jeg tror, jeg tager den sidste, nemlig Uni, fordi jeg har en 
generel oplevelse af, at ting ikke plejer at være helt så farlige 
som folk går og siger.

Jeg vil gerne prøve at have indfl ydelse 
på Danmarks fremtidige teologer. Og jeg 
glæder mig til at få SU. Men jeg er nødt 
til at bestemme mig før ansøgningsfristen 
den 5. juli...

96 unge konfi rmander fra hele 
landet har trodset sol, som-
mer og hang til ferie og er ta-
get på konfi rmandkursus på 
Efterskolen Solgården i Tarm.  
Ferien er blevet udskiftet med 
et 2 ugers kursus fyldt med 
bibelundervisning, masser af 
aktiviteter og nye venskaber!

Tidligt op midt i ferien
- Klokken ringer allerede klok-

ken kl. 7, og inden længe er 
dagen i gang. Der er ikke tid til at 
sove længe på KK, som de unge 
kalder de to ugers konfi rmand-
kursus, for der er program på 
lige fra morgen til aften, når man 
er på konfi rmandkursus, fortæller 
Jakob Sonne Mortensen, der har 
valgt at bruge sin sommerferie på 
Efterskolen Solgården. For Jakob 
har det været fedt, at der har væ-
ret program på dagen lang: ”Jeg 
ville gerne opleve efterskolelivet 
og få en masse nye venner. Men 
det har nu også været super godt 
med de forskellige undervisnings-
ting, vi har mødt”, fortæller Jakob, 
der kommer fra Viborg. Han og 
hans nye ven, Silas Soppeland 
fra Videbæk, er enige om, at det 
er super at være væk hjemmefra 
i 14 dage uden far og mor – ”Det 
er bare for fedt”, siger Silas Sop-
peland.

Bibelen bliver støvet af
Elisabeth Kjøller fra Randers 

er meget begejstret for under-
visningen:

- I undervisningen lærer vi en 
masse fra Bibelen, og jeg har 
allerede fået svar på nogle af de 
spørgsmål, som jeg har til livet, 
fortæller Elisabeth, og hendes 
værelseskammerat, Clara Kjær 
Jensen fra Tarm, supplerer: 

- Jeg har glædet mig meget til 

KK og håber at få en masse nye 
venner og så at høre mere om 
kristendommen og det at leve 
som kristen.

Sjov og ballade
For de to piger gælder det, at 

de har glædet sig enormt meget 
til ugerne, og de synes, at der 
allerede er sket mange fede ting. 

- Lederne har virkelig forsøgt 
at gøre det spændende, og jeg 
har fået meget ud af det, fortæller 
Clara Kjær Jensen. 

- I går havde vi koncert med en 
sanger, der også kunne trylle, det 
var virkelig fedt, og i eftermiddag 
skal vi til Baboon City i Herning, 
hvor vi skal lave en hel masse 
sjovt, fortæller Clara. 

Fællesskab og nye venner
For mange af de 96 deltagere  

har udsigten til at få nye venner, 

et fedt fællesskab og en masse 
bibelundervisning fået dem til at 
tage med på konfi rmandkurset.

 - Jeg har allerede lært en del 
nye at kende, og jeg håber at 
komme til at lære endnu fl ere at 
kende, fortæller Silas Soppeland. 

- Vi har masser af valgfag og 
sjove aktiviteter om eftermidda-
gen, hvor jeg spiller badminton og 
kører gocart, siger Jakob Sonne 
Mortensen. Det er altså ikke kun 
bibelhistorier og troslære, der er 
på programmet, men også mange 
andre efterskolevalgfag, som de 
96 unge kan prøve kræfter med. 

Forsmag på efterskolelivet
Alle fire unge er enige om, 

at det at være på KK er lidt en 
forsmag på efterskolelivet, og 
alle fi re glæder sig til en dag at 
komme på efterskole. 

- Jeg glæder mig til at komme 

på efterskole, så det er oplagt 
at prøve det af i 14 dage. Jeg 
synes, det er nice, at jeg allerede 
har lært så mange nye at kende, 
fortæller Elisabeth Kjøller. 

- Selvom vi står op kl. 7.00 og 
der sker en hel masse gennem 
dagen, så ligger vi alligevel og 
hyggesnakker på værelset om 
aftenen, det er bare rigtig dejligt, 
fortæller en glad Clara Kjær Jen-
sen, der synes, det er rigtig fi nt, 
at der er god tid, til kurset slutter.

Kurset slutter 
med to konfi rmationer

Lørdag d. 8/7 slutter kurset med 
en festlig gudstjeneste på Efter-
skolen Solgården i Tarm, hvor to 
af de unge skal konfi rmeres. Det 
bliver en festlig dag, som slutter 
af med festmiddag for forældrene 
til de knap 100 kursister på Efter-
skolen Solgården lørdag middag. 
Men inden da kommer der til 
at ske en hel masse, som helt 
sikkert giver mange af de unge 
viden om både den kristne tro og 
efterskolelivet. 

Peter Jensen

96 unge på konfi rmand-
kursus på Solgården
Næsten 100 teenagere bruger de første to uger af deres sommerferie på bl.a. bibelundervisning på 
Efterskolen Solgården. Kurset indeholder også mange aktiviteter og er en forsmag på efterskolelivet.

Fakta
• Konfirmandkurset er et 

tilbud til unge i 7. klasse om 2 
ugers undervisning i bibelske 
spørgsmål samt troslære

• Det er muligt at blive kon-
fi rmeret på kurset

• Det er en forsmag på efter-
skolelivet, og der er masser af 
aktiviteter under kurset.

• I år afholdes kurset også 
på Frøstuphave Efterskole, He-
demølle Efterskole og Skrød-
strup Efterskole. 

• I alt deltager ca. 320 elever 
på de fi re konfi rmandkurser. 

Elisabeth Kjøller fra Randers (th.) og Clara Kjær Jensen (tv.) fra Tarm er 
begejstrede for undervisningen på lejren.

Silas Soppeland fra Videbæk (tv.) og Jakob Sonne Mortensen fra Viborg (th.) har det godt med at være 14 dage på lejr - helt uden forældre.

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

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

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

Hyggelig 5-dages tur



BAGSMÆKKEN

Humor

Skæve vinkler af Torben Osted

UGE 27-30 • SØNDAG DEN 2. JULI 2017

Af Bodil Lanting

Den lille pige kom hjem til sine forældre i et multietnisk område 
og fortalte dem om en sød, fremmed dame, som hun havde 
snakket med. Forældrene prøvede at fi nde ud af, hvem det 
kunne være, og spurgte pigen: ”Hvad farve var hun?” Pigen 
tænkte sig længe og grundigt om. Endelig huskede hun det 
- og erklærede triumferende: ”Hun var blå!”

Det er så svært at undgå fordomme mod andre. Vi ser folk som 
”os eller dem”. Ofte kommer vi til at sætte lighedstegn mellem vore 
egne kulturelle normer og det at være ”en god borger” (her kunne 
”borger” også erstattes med ord som: dansker, nabo, kristen, jyde, 
europæer eller…)

Vi opfatter bevidst eller ubevidst en bestemt dialekt som den 
eneste rigtige måde at tale dansk på. Eller vi ser en bestemt politisk 
opfattelse som den eneste socialt ansvarlige. 

Men disse stereotype opfattelser kan blive udfordret, så snart 
vi bevæger os lidt ud af vores egen komfortzone. For mange år 
siden boede jeg sammen med min familie i et par uger hos en 
landsbyfamilie i Kenya. Vi oplevede deres måde at leve på og 
prøvede at tilpasse os landsbylivet. Det betød blandt andet, at jeg 
måtte fi nde mig i have kjole på – eller en kanga omkring de lange 
bukser, for det var utænkeligt, at en kvinde kunne vise sig i bukser.

Vi havde kun boet i landsbyen et par uger, da vi fi k et ærinde til 
byen, hvor jeg fi k et lille kulturchok. Tænk, jeg så en kvinde med 
lange bukser – uden kanga! Jeg så undrende på fænomenet – og 
først derefter slog det mig: Kvinden var jo hvid! 

Det havde taget mig mindre end to uger at få et nyt fokus!

Men muligheden fi ndes altså. Tænk om vi kunne lære at blive 
farveblinde, når det gælder raceforskelle... En hvid sydafrikansk 
familie i Etiopien besøgte engang et udendørs svømmebassin. Her 
boltrede den hvide dreng sig mellem de mange brune mennesker, 
indtil hans forældre kaldte på ham. Ruben var en meget kvik lille 
fyr, og han begyndte at spekulere på noget:

- Hvordan kunne I fi nde mig mellem alle de mennesker? spurgte 
han sine forældre. Men han afbrød sig selv i samme åndedrag: 
”Nåja, det er jo, fordi I ved, at jeg har røde badebukser på!”

Forældrene fi k noget at tænke over. Og jeg kan heller ikke 
glemme den slags eksempler på, at børn og voksne har det med 
at identifi cere sig med deres aktuelle omgivelser. Vi kan så let 
komme til at dømme alle andre ude, fordi de ikke lige ligner os 
eller står for det, vi nu synes er vigtigt.

Sommerferien er en dejlig tid med mulighed for at rejse og møde 
nye mennesker og kulturer. Men i stedet for at møde det anderledes 
med frygt eller fordomme kunne vi øve os i 
at nyde mangfoldigheden. 

Og refl ektere lidt over, at Gud har skabt 
os så fantastisk herligt forskellige.

Hun var blå!

Sommerkonkurrence for børn
Vær med i konkurrencen om 3 bibelske opgavebøger fra Forlaget 

Scandinavia. Du kan vælge mellem to udgaver, hhv. for alderen 4-7 
år og fra 7 år og opefter.

Det eneste du skal gøre, er at tælle alle duerne i denne avis (også 
dem på denne side) og derefter svare på spørgsmålet:

Er der:
a) 10 duer
b) 11 duer eller
c) 14 duer?

Skriv Svar A, B eller C og oplys hvilken bog, du ønsker og send 
det til mail@udfordringen.dk senest 1. august 2017

Sommerkonkurrence for voksne

 

1 x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vær med i konkurrencen om 5 gavekort på 200 kr. til Udfordringens webshop, hvor vi sælger 
bøger, fi lm, musik og Christiansfeldstjerner.

Vælg det rigtige svar på nogle af de sider, hvor du fi nder denne due.

1. Hvad skal kristne hige efter ifølge 1. Peters brev? 1) Mælk; x) Vin; 2) Ordet?
2. Hvor lang tid skal asylsøgere undvære ferie? 1) 3 måneder x) 18 måneder 2) 3 år?
3. Hvor mange salmer skrev Luther? 1) 20; x) 40; 2) 52?
4. Hvad føler Elena et særligt kald til at gøre som kristen? 1) Dyrke yoga; x) Sælge 

buddha-fi gurer 2) Tale med åndeligt søgende om Jesus?
5. Hvad handler det kosmologiske argument om? 1) At alt, hvad der begynder at 

eksistere, har en årsag; x) At jorden er fl ad; 2) At Gud ikke har skabt verden?
6. Hvad hedder byen, hvor Gospel Outreach holdt kampagne? 1) Dhaka; 

x) Nalchapra; 2) Rangpur?
7. Hvad slags kaos oplevede GO teamet under kampagnen i Bangladesh? 1) 

Strømsvigt; x) Regn og helligt kaos; 2) Etnisk uro
8. Hvor gamle var Hr. og Fru Warren, da de blev gift? 1) Begge var 19 år; x) 25 og 

17 år; 2) 28 og 21 år?
9. Hvilken menighed byggede kulturcenteret i Sæsing? 1) Pinsekirken; x) Mis-

sionsforbundet; 2) Baptistkirken?
10. Hvor mødte Mathias fodboldstjernen Ronaldinho? 1) Haiti; x) Bermudas; 2) 

Miami?

Send tipskuponen til mail@udfordringen.dk senest 1. august 2017

Abens udfordring
Dyrepasseren i Zoo så en dag 

til sin store overraskelse, at en af 
aberne sad og læste i to bøger. 
Den ene var Bibelen, den anden 
var Charles Darwins bog om 
arternes oprindelse.

- Hvorfor læser du lige de to 
bøger, spurgte han aben.

- Jo, lød svaret, jeg skal lige 
fi nde ud af, om jeg nu er min brors 
vogter eller min vogters bror!

Genbrugsguld
En berømt kunstsamler gik ned 

ad gaden, da han så en forpjusket 

kat drikke mælk fra en tallerken i 
døren til en af butikkerne. Kunst-
samleren drejede om på hælen 
og stirrede. Han vidste, at der 
var tale om en ekstremt gammel 
og meget kostbar tallerken, så 
han gik langsomt ind i butikken 
og spurgte så roligt han kunne, 
om han ikke måtte købe katten 
for 50 kroner.

Butiksejeren svarede:
- Nej, desværre, min kat er 

ikke til salg.
- Jamen, jeg har brug for en 

sulten kat til at fange mus i mit 
hus. Jeg vil gerne give dig 150 

kroner for den kat.
- Solgt, lød det fra butiksejeren, 

og katten havde skiftet ejer.
- Hvis nu jeg giver dig 50 kroner 

ekstra, kunne jeg så ikke også få 
tallerkenen med? Nu er katten 
jo vant til den, og så behøver jeg 
ikke at købe en ny!

- Nej, desværre, det er min lyk-
ketallerken. I denne uge har den 
allerede hjulpet mig med at sælge 
68 katte, svarer butiksejeren.

Undskyld forstyrrelsen
Hansen, som er kendt for sit 

høfl ige og venlige væsen, bliver 

vækket af telefonen en morgen 
klokken fi re.

- Din hund gør og gør, og det 
holder mig vågen! råber en meget 
vred mand.

Hansen takker venligt for op-
lysningen og beder om mandens 
navn og telefonnummer.

Næste morgen præcis klokken 
fi re ringer han til sin nabo:

- God morgen, Hr. Nielsen. Jeg 
ringer bare for at sige, at jeg ikke 
har nogen hund!
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