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20.000 var på sommercamps20.000 var på sommercamps

Surprise-party for Ulla og John s.12

Af Henri Nissen

Over 20.000 danskere har 
i sommerens løb været på 
kristne sommercamps og bi-
belcampinger.

Den største af sommercamp-
sene var SommerOase, der 
havde 5.987 deltagere på sit nye 
lejrsted udenfor Horsens. 

Pinsekirkerne havde næsten 
lige så mange deltagere, 5750, 
på SommerCamp i Mariager.

Begge steder er enkeltdags-
gæsterne regnet med i tallet.

Udover de to største camps, 

var der i løbet af juni og juli en 
snes andre sommercamps og 
bibelcampinger.

Indre Missions største en-
keltlejr var i Hjallerup, hvor TV 
Nord rapporterede om ca. 2.000 
deltagere.

IMs Mørkholt Camping ved 
Lillebælt har lejre hele sommeren 
fra maj til august med samlet 
fl ere tusinde deltagere. IM har 
desuden haft bibelcamping i bl.a. 
Lystruphave, Valby, Sundeved, 
Bornholm, Hadsund, Gammelbro 
ved Haderslev, Fårevejle, Hurup, 
Holmsborg, Tullebølle, Haderup 
og Skovgårde på Djursland.

Missionsforbundet og Bap-
tisterne holdt igen deres store 
sommercamp sammen på Lin-
denborg på Sjælland. Her var ca. 
1200 faste deltagere plus fl ere 
hundrede gæster. 

Apostolsk Netværks camp 
i begyndelsen af juli i Kolding 
samlede over 1.000 deltagere 
plus gæster.  

Luthersk Mission har to bi-
belcampinger, som strækker sig 
over fl ere uger i Virksund og på 
Haderslev Næs. Her har samlet 
været et par tusinde deltagere.

Frikirkerne indenfor sammen-
slutningen Connection Danmark    

mødtes i Thisted med over tusind 
deltagere.

En række mindre eller uafhæn-
gige frikirker holdt deres egne 
bibelcamps og lejre.

På syv tværkulturelle lejre 
mødtes ca. tusind danskere og 
indvandrere. 

KFUM & KFUK holdt familie-
lejre på Holmsborg i Vestjylland 
og Hvide Klit ved Sæby.

Hertil kommer børnelejre, - for 
ikke at tale om Spejdernes Lejr, 
hvor der var 35.000 deltagere!

Se artikler fra sommercamps 
side 3-5, 8-9, 12-13, 15, 22, 24.

På Sommercamp i Mariager og på Lindenborg stod Kenneth Vittrup Pedersen og demonstrerede en fl ysimulator for MAF. Han og familien rejser nu ud som missionærer. Se side 3.
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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 til mandag 7/8 kl. 9.

Anders Michael Hansen (53) 
bliver valgmenighedspræst 
ved Århus Valgmenighed fra 1. 
august 2017.

Anders Michael Hansen kom-
mer fra en stilling som ledende 
præst ved i Københavns Fri-
menighed og underviser på IMI 
Institut for Teologi, Mission og 
Ledelse i Stavanger.

Anders Michael Hansen har 
stor erfaring både som forkynder 
og med strategisk og operationel 
ledelse, udvikling og ledelses-
sparring fra tidligere ansættelser. 

Han var ansat som valgme-
nighedspræst ved Århus Valg-
menighed fra 1997 til 2004 og 
rektor for Skandinavisk Akademi 
for Ledelse og Teologi (SALT) i 
København. 

Derudover har han været ud-
viklingskonsulent ved Fredens-
Nazaret sogn i København.

Anders Michael Hansen har 
også været hovedpræst i Stor-
salen Menighet i Oslo og været 
tilknyttet Leadership Network 
i USA i årene 2006-2012 som 
konsulent i menighedsetablering 
i fl ere europæiske lande. 

Anders M. Hansen er uddannet 

cand. theol. ved Aarhus Universi-
tet. Han har mange års engage-
ment i Dansk Oase.

Århus Valgmenighed er en 
karismatisk menighed, der er 
tilknyttet Dansk Oase, og har ca. 
650 voksne medlemmer. 

Bodil 

Moses Hansen er nu ude 
af Pottemagerens Hus
”Oven på den sidste uges infor-
mationer/afsløringer omkring 
Moses’ utugt/utroskab, har vi 
bedt Moses om at udtræde 
af bestyrelsen fra dags dato. 
Endvidere fritstiller vi fremover 
Moses fra alle aktiviteter på 
Pottemagerens Hus.

Sådan skriver bestyrelsen for  
Pottemagerens Hus efter at det 
er kommet frem, at Moses Han-
sen gennem et stykke tid harhaft 
et seksuelt forhold til en yngre 
kvinde ved siden af sit ægteskab.

Moses har selv indrømmet 
dette på Facebook, efter at han 
var blevet afsløret. I første om-
gang var bestyrelsen indstillet 
på at bære over, men kendsger-
ningerne var for belastende til, 
at de mente at kunne lade ham 
fortsætte som leder.

I meddelelsen fra bestyrelsen 
hedder det:

“Bestyrelsen har været samlet 
tirsdag den 18. juli 2017 og har 
enstemmigt besluttet følgende:

”Oven på den sidste uges in-
formationer/afsløringer omkring 
Moses’ utugt/utroskab, har vi bedt 
Moses om at udtræde af bestyrel-
sen fra dags dato. Endvidere frit-

stiller vi fremover Moses fra alle 
aktiviteter på Pottemagerens Hus.

Vi anerkender Moses’ enestå-
ende betydning for Pottemage-
rens Hus og kirken i vort land, og 
for det er vi dybt taknemmelige. Vi 
tror dog dette er et nødvendigt – 
om end trist – skridt for Moses og 
Pottemagerens Hus for hver især 
at komme videre.

Bestyrelsen vil i løbet af som-
mer/efteråret – sammen med 
medarbejderne – undersøge 
hvordan Pottemagerens Hus 
bedst kan komme videre, uden 
Moses. 

Det kommende sommerstæv-
ne vil blive gennemført med 
enkelte ændringer. 

De, der måtte opleve sig som 
ofre i denne sag, er velkommen til 
at kontakte Georg Berthelsen fra 
bestyrelsen på telefon 21 74 68 08.”

 
Underskrevet af Bestyrelsen 

for Pottemagerens Hus.

Pottemageren Hus
Moses Hansen har baggrund i 

Apostolsk Kirke, men har i mange 
år kørt sin egen tjeneste gennem 
sin organisation Vægterne, der 
har ca. 850 medlemmer.

Moses og Vægterne overtog 
en stor ejendom udenfor Holsted 
Stationsby i Sydvestjylland i juni 
2008 og omdannede den til et 
retræte- og bedecenter. 

Stedet kom til at hedde Pot-
temagerens Hus med henvisning 
til Jeremias’ profeti i Bibelen om 
Gud, der ligesom en pottemager 
forsøger at forme mennesker 
efter sin plan. 

Ejendommen består af et 
stuehus og en værelsesfl øj på 
henholdsvis 270 og 363 kvadrat-

meter. En stor maskinhal er blevet 
omdannet til mødesal til stævner 
og kurser.

Moses har på grund af alder 
m.m. fl ere gange forsøgt at få et 
lederpar til at stå for stedet, så 
han var fri til at forkynde. 

Sammen med hustruen flyt-
tede han for 5 år siden til den lille 
ø Årø ud for Haderslev. 

Det er nu op til bestyrelsen, 
hvordan bygningerne fremover 
skal bruges. 

Henri.

Pottemagerens Hus er en tidligere gård, som nu er omdannet til bøn, møder og retræter.

Den kendte korsfarer mister sit center efter afsløring af utroskab.

Tidligere landsleder Kresten 
Jensen har modtaget Den 
Kongelige Fortjenstmedalje i 
sølv for sit arbejde i Børn & Tro.

Den 15. juli fejrede Kresten 
Jensen 70 års fødselsdag. Sam-
tidig fi k han overrakt Den Kon-
gelige Fortjenstmedalje i sølv for 
over 40 års ansættelse i Børn 
& Tro (tidligere Evangelisk Bør-
nemission). 

Medaljen kan tildeles af Dron-
ningen, hvis en medarbejder har 
været ansat i mindst 40 år og har 
udført en ekstraordinær indsats. 

Efter nogle år med eget tøm-
rerfi rma gik Kresten og hans fa-

milie ind i 
Børn & Tro 
i 1976, og 
det  blev 
til mange 
forskellige 
aktiviteter 
i  årenes 
løb. Blandt 
m a n g e 
andre kan 
n æ v n e s 
b ø r n e -
events på Roskilde Festival, 
fi lmvogn på Blågårds Plads, et 
omfattende lokalradioarbejde 
med ugentlige udsendelser til 25 
stationer, familiegudstjenester, 

utallige børne- og teenlejre samt 
indspilning af børnebånd og CD. 

Kresten var i 25 år landsleder 
for organisationen men overdrog 
denne post til sin datter Dorthe 

Lykke Jensen i 2012. Kresten 
fortsatte dog nogle år med at 
arbejde på deltid i Børn & Tro 
med administration, børneklub 
og andre børneevents. 

Igennem hele sin tjeneste har 
Kresten nydt at være sammen 
med alle aldersklasser. Han har 
altid haft en særlig evne til at 
engagere mennesker i børnear-
bejdet og få folk fra mange kirke-
samfund til at arbejde sammen.

I februar fi k Kresten desværre 
en blodprop i hjernen og er fortsat 
delvist lammet. Hans fødselsdag 
og medaljen blev derfor fejret 
hjemme i haven.

Bodil

Nyt fra Indre Mission
Økonomi- og it-chef Anders B. Hummelmose, 
Brønderslev, tiltræder som ny formand for 
Indre Missions økonomiudvalg den 1. august 
2017. Anders er medlem af Indre Missions 
hovedbestyrelse og Indre Missions økono-
miudvalg. 

Anders Hummelmose (56), som til daglig er 
Økonomi- og IT-chef for Agri Nord i Aalborg, 
voksede op på en gård ved Holstebro. Efter 
en uddannelse som landmand tog han agronomuddannelsen på 
Landbohøjskolen, hvor han senere fi k en forskerstilling. Han har 
været ansat på Axelborg (nu Landbrug og Fødevarer).

Anders er gift med Astrid, og de har fi re børn. I fritiden dyrker 
han bl.a. maraton og kører motorcykel. Han har også siddet i me-
nighedsrådet og er stadig formand for provstiudvalget i Brønderslev 
Provsti samt aktiv i kirkens børne-og ungdomsarbejde, skriver Indre 
Missions Tidende.

Kobberbryllup: Lørdag den 12. august kan Marianne og Jakob 
Olesen, Ringkøbing, fejre kobberbryllup. Marianne er fritidskonsu-
lent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 

Vielser: Onsdag den 2. august vies Caroline Ipsen og Jonas 
Kikkenborg i Aarhus Valgmenighed. Caroline er volontør i IM. 

Lørdag den 12. august vies Camilla Ingdal Overby og Bjarne 
Steen Klitgaard i Ansgars Kirken i Aalborg. Bjarne er musikkon-
sulent i IM. 

Bodil

Diakon skal lede KFUMs 
Soldaterhjem i Varde
1. August overtager 33-årige Anders Dam-
gaard Kjeldsen fra Silkeborg ledelsen af 
KFUMs Soldaterhjem i Varde. 

Anders er uddannet Diakon/socialpædagog 
og ser frem til at bruge denne baggrund i blandt 
andet veteranarbejdet. KFUMs Soldaterhjem i 
Varde har syv rekreationsboliger til veteraner. 
”Det er et retrætested, hvor vi kan hjælpe og 
støtte veteraner til at få behandling”, forklarer 
den kommende leder, der er opvokset i Tofterup vest for Varde. 

Anders har tidligere været fodboldtræner og fodbolddommer, 
og han ser ledelsen af KFUMs Soldaterhjem som det ”at skabe et 
hold, der skal præstere”. Han har tidligere arbejdet på Soldaterhjem 
i Skive og Oksbøl, og oplevet, hvordan soldaterne bruger KFUM 
som deres reservehjem, hvor de ofte vil snakke med personalet 
også om eksistentielle ting.

Aftensang og andagt er en fast tradition på KFUMs Soldaterhjem, 
og her vil Anders lægge vægt på at dette bliver introducerende til 
den kristne tro i et hverdagssprog. 

Anders er gift med Hannah og sammen har de børnene Miriam 
på 3½ år og Benjamin på 14 måneder. Først i september fl ytter 
hele familien til Varde. Alle interesserede er indbudt til velkomstre-
ception på soldaterhjemmet i Varde fredag den 15. september om 
eftermiddagen. 

Bodil

Diamantbryllup
TILLYKKE til Ruth 
og René Hartzner, 
Hillerød, med 60 års 
lykkeligt ægteskab 
den 27.07.2017.

Børn, børnebørn, 
oldebørn og sviger-
børn.

 

Ny valgmenighedspræst i Århus 

Fortjenstmedalje for arbejde i ’Børn og Tro’

Kresten Jensen 
fi k medaljen for 40 
års ekstraordinær 
indsats.

Anders M. Hansen har mange års erfaring som underviser og forkynder.
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Af Steen Jensen

På Sommercamp i Mariager 
stod piloten Kenneth Vittrup 
Pedersen og demonstrerede 
en fl ysimulator, som mange fi k 
lejlighed til at prøve. Men bag 
demonstrationen gemmer sig 
en spændende historie, for til 
februar skal Kenneth som den 
første danske pilot fl yve medi-
cin og nødhjælp for den inter-
nationale, kristne missions- og 
hjælpeorganisation MAF.

Kenneth er et godt eksem-
pel på, at en vision eller drøm 
sagtens kan blive virkelighed, 
hvis man går målrettet efter at 
opfylde den.

For 4-5 år siden fi k han et kald 
om, at han skulle noget andet 
med sit liv. Han var på det tids-
punkt maskinmester og sad en 
dag på kontoret og kedede sig 
bravt. Over for ham sad en kol-
lega, som fortalte, at han havde 
været ansat på kontoret i 16 år.

- Jeg gik i panik og tænkte: ”Er 
det dette, jeg skal bruge mit liv 
på?”. Jeg gik hjem til min kone 
Charlotte og sagde: ”Jeg tror ikke, 
jeg er på den rette hylde i livet”. 
Det resulterede i, at vi begyndte 
at lede efter en kristen organi-
sation, som vi kunne komme 
ud i verden med, og kom i den 
forbindelse til at tale om MAF, 
fortæller Kenneth.

MAF er en forkortelse for Missi-
on Aviation Fellowship, som er en 
international, evangelisk og fæl-
leskirkelig missionsorganisation, 
der opererer i hele verden. MAF 
blev startet i England umiddelbart 
efter 2. Verdenskrig af kristne 
Royal Air Force piloter, som så en 

mulighed for at anvende krigsfl y-
ene i fredens tjeneste. I dag har 
organisationen 200 piloter i aktiv 
tjeneste verden over.

Målrettet projekt
Kenneths første udfordring var, 

at han slet ikke var pilot. Men det 
var en gammel drøm at fl yve, og 
pludseligt kunne han se, at ”Gud 
kunne bruge mine drømme i sit 
arbejde”, som Kenneth siger. 
Han kunne kombinere sine egne 
drømme om at blive pilot med 
ønsket om at gøre en forskel og 
hjælpe andre.

Pludseligt gik det stærkt. Der 
var kort vej fra tanke til handling, 
og tre måneder senere søgte han 
optagelse på en privat pilotud-
dannelse. To år senere var han 
uddannet pilot.

Senere søgte han optagelse 
hos MAF, og efter en grundig 
optagelsesprocedure, der bl.a. 
indeholdt læge- og psykologun-
dersøgelser, fi k Kenneth i april i 
år organisationens blå stempel. 
I maj fi k familien besked om, at 
den vil få base på Madagaskar 
i Afrika.

- Det har været 4-5 år, hvor 
vi målrettet har gået efter drøm-
men om at blive udsendt af MAF, 
fortæller Kenneth, der er 37 år.

Familien består foruden Ken-

neth og Charlotte også af bør-
nene William, 7, Zander, 4, og 
Sophia på halvandet år, så det 
er noget af et spring at forlade 
den trygge parcelhustilværelse i 
Støvring i Nordjylland og begive 
sig til det fattige afrikanske land 
– foreløbig på en 2-årig kontrakt.

- Hverken Charlotte eller jeg 
har været i Afrika før, så det er et 
stort skridt. Vi er meget spændte 
på, hvad der venter os, men vi 
er også trygge ved, at MAF har 
været etableret i Madagaskar i 
25 år, og der er styr på tingene. 
Vi får et møbleret hus stillet til 
rådighed og har allerede fået en 
kontaktfamilie dernede, som kan 
hjælpe os, siger Kenneth.

Gud gav os kaldet
MAF Danmark har eksisteret i 

fl ere år som en dansk gren af den 

internationale organisation, og 
har i årenes løb haft fl ere udsen-
dinge indenfor andre fagområder, 
men Kenneth bliver den første 
pilot udsendt af MAF Danmark.

Han er uddannet maskinme-
ster og arbejder i dag halvtids 
som fl yinstruktør og halvtids som 
brandmand. Tidligere var han i fi re 
år lærer på efterskolen Alterna, 
da den lå i Mariager.

Han er opvokset i Missions-
forbundet, men har også haft sin 
gang i pinsebevægelsen, og ud 
over Sommercamp i Mariager 
fi k Kenneth også lejlighed til at 
fremvise fl ysimulatoren på Mis-
sionsforbundets sommerlejr i Lin-
denborg. Flysimulatoren var med 
for at tiltrække opmærksomhed, 
for formålet var i bund og grund 
at promovere MAF og det store 
missions- og hjælpearbejde.

- Jeg tror, at Gud gav os kaldet 
til at rejse ud. Det er et generelt 
kald om at sprede evangeliet og 
hjælpe i verden, sådan som jeg 
tror, at vi alle har et kald. Et kald 
om at sprede evangeliet og gøre 
godt i verden, siger Kenneth.

Fattigt ørige
På Madagaskar bliver Ken-

neth tilknyttet en MAF-base 
med i alt fi re piloter, der betjener 
tre enmotorede propelfly, hen-
holdsvis to Cessna 182 og et 
lidt større Cessna 208. Det er fl y, 
der er velegnede til at lande og 
lette fra små græs- og jordbaner 
i isolerede landområder, hvor 
landtransport er enten umulig 
eller meget besværlig.

- Til december skal jeg til 
Australien på MAFs flyveskole 
for at lære at fl yve i den slags 

områder. I det hele taget har vi et 
presset program frem til februar, 
og til august begynder både 
Charlotte og jeg på franskkursus, 
fordi fransk er det offi cielle sprog 
i Madagaskar. Desuden er vi ved 
at sælge huset hjemme i Støvring, 
fortæller Kenneth.

Madagaskar er en østat ud fra 
Afrikas østkyst med 25 millioner 
indbyggere og er et af verdens 
fattige lande. Tre ud af fi re familier 
lever i fattigdom.

Årlige naturkatastrofer som cy-
kloner og tropiske storme er med 
til at forarme landet. Flere tusinde 
mister hvert år deres høst og hjem 
på grund af oversvømmelser og 
ødelæggelser.

Kenneths opgave som pilot 
bliver at fl yve medicin, læger og 
sygeplejersker rundt til landets 
mest isolerede steder, men også 
at bringe kristne evangelister og 
kirkelige organisationer rundt. 
Desuden står MAF i konstant 
alarmberedskab ved akutte nød-
situationer, hvor der er behov for 
fx ambulancefl yvning.

Kenneth har 12 års erfaring 
som deltidsbrandmand, så han 
er vant til at håndtere krisesitua-
tioner, hvor mennesker har brug 
for akut hjælp.

- Det er super spændende at 
være brandmand, fordi der ikke 
er to dage, der er ens, og fordi vi 
hjælper mennesker i nødssitua-
tioner. Det uforudsigelige tiltaler 
mig, så jeg ser frem til den nye 
udfordring på Madagaskar, siger 
Kenneth Vittrup Pedersen.

Kenneth og familien på vingerne
Den kommende MAF-pilot på Madagascar, danske Kenneth Vittrup Pedersen, var med på Sommercamp i Mariager.

Kenneth Vittrup Pedersen fra Nordjylland bliver den første danske pilot, der skal fl yve læger og medicin ud i det afrikanske 
land Madagaskar for den internationale, kristne hjælpeorganisation MAF. Til højre ses hele familien, som til februar fl ytter fra 
Støvring i Nordjylland til den store østat Madagaskar.

På Sommercamp i Mariager stod Kenneth Vittrup Pedersen og demonstrerede en fl ysimulator. 

- Jeg tror, at Gud gav 
os kaldet til at rejse 

ud. Det er et generelt 
kald om at sprede 

evangeliet og hjælpe i 
verden
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, 
illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udvik-
lingslæren fra hinanden, så der 
ikke bliver sten på sten tilbage. 
Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. 
Hvor ville det være skønt, 
hvis mange fl ere, ligesom han, 
virkelig satte sig ind i sagen.” 

Helge Hoffmann.

h i dkd på wwwdd å

- Der er familier i Aalborg og 
omegn, hvor en ny skoletaske 
er en ret stor udskrivning i 
et i forvejen presset budget, 
fortæller Dan S. Jacobi, præst 
i Aalborg Citykirke. 

Derfor startede Aalborg City-
kirke i samarbejde med velgø-
renhedsforeningen Charity for tre 
år siden et tiltag, hvor økonomisk 
trængte forældre i løbet af som-
merferien kan ansøge om at få 
en fl ot og ikke mindst gratis sko-
letaske til deres barn, som skal 
starte i 0. klasse. 

Idéen udsprang af den årlige 
uddeling af julekurve, som kir-
ken og Charity arrangerer hver 
december – sidste år blev der 
delt 650 julekurve ud til familier i 
Nordjylland. 

- Vi tænkte, at hvis der er så 
mange økonomisk trængte fami-
lier til jul, så må der også være 
behov for hjælp til skolestart i 
august, siger Dan S. Jacobi. 

Vil uddele 100 tasker
Sidste år blev der uddelt ca. 50 

skoletasker, og i år satser man på 

at fordoble antallet og dele ca. 
100 tasker ud. 

Det sker den 6. august kl. 12-
14 i kirkens lokaler i Samsøgade 
54, 9000 Aalborg, hvor familierne 
samtidig inviteres til en hyggelig 

eftermiddag med hoppeborg, 
popcorn og masser af leg.

- Det er muligt at ansøge om 
en taske helt hen til dagen før, og 
vi har stadig mange fl otte LEGO-
skoletasker til både drenge og 

piger tilbage. 
Vi håber, at endnu flere vil 

gribe denne mulighed for at få 
en håndsrækning her op til sko-
lestart, siger Dan S. Jacobi. 

Man kan søge om en skoleta-
ske på www.skolestart.nu. 

Om Aalborg Citykirke
Aalborg Citykirke er én af fl ere 

frikirker i Aalborg. Det betyder, at 
kirken er selvforvaltende og uaf-
hængig af staten, men samtidig 
er et anerkendt, kristent trossam-
fund, som udfører alle kirkelige 
handlinger såsom nadver, bryl-
lupper og begravelser.

Aalborg Citykirke har et tæt for-
hold til mange af byens andre kir-
ker og samarbejder blandt andet 
gennem byens præstenetværk.

Aalborg Citykirke er desuden 
en del af Frikirkenet og Danske 
Kirkers Råd, der er et nationalt 
råd af kristne kirker og organisa-
tioner i Danmark og står inde for 
den apostolske trosbekendelse, 
som mange også kender fra 
folkekirken. 

Bodil

Onsdag den 26. juli stod der 
sønderjysk snysk på menuen. 
Men på spejderlejren kunne 
man også forsøge sig med 
at riste insekter til at fylde i 
snobrødet.

På Verdensmålpladsen kunne 
man nemlig smage på delikate, 
sunde og bæredygtige insekter. 
Tirsdag tilberedte en lille flok 
spejdere en ny type snobrøds-
fyld bestående af røget orm og 
tomater. 

 
Ryges, svitses og krydres

De bittesmå buffalo-orme, som 
kan købes i Irma, er produceret i 
Holland. På lejren blev ormene 
først røget, derpå  svitset på en 
pande og blandet med løg, hvid-
løg og tomater. 

Det færdige fyld hældes i et 
udhulet snobrød, og så er der 
serveret. To spejderdrenge, som 
selv havde stået for røgningen, 
spiste det med stor fornøjelse.

Stop Sult
Men hvorfor skal man spise 

orme og andre insekter?
Det fortæller spejder Ida Mik-

kelsen ivrigt om.

- Vi er på verdensmålpladsen 
og på vores stand handler det 
om verdensmål nr. 2, som er Stop 
Sult. 800 mio. mennesker har ikke 
mulighed for at spise sig mætte 
hver dag. Der er derfor brug for 
at udvikle næringsrige fødevarer, 
der kræver et minimum af plads, 
vand og naturressourcer. 

Produktion af insekter udleder 
100 gange færre drivhusgasser 
end fx produktion af oksekød. 
Der bruges kun 1 - 2 liter vand til 
fremstilling af 1 kg insekter mod 
15.000 liter vand til 1 kg oksekød. 

Og når insekter oven i købet 
er sund og proteinholdig mad, 
der smager godt, så er det vejen 
frem, siger Ida Mikkelsen. 

Stop Sult-standen er udviklet 
i samarbejde med Buglady.dk.

Verdensmål
Verdensmålpladsen er udviklet 

af spejdere fra Ungdomsøen i 
Øresund. De repræsenterer Det 
Danske Spejderkorps. 

 På standen med verdensmål 
10, Mindre Ulighed, kan man 
prøve et par VR - briller og opleve, 

hvordan en familie lever i en af 
verdens mange fl ygtningelejre. 
Alle FNs17 verdensmål kan op-
leves ved standene på Verdens-
målpladsen. 

 Spejdernes Lejr 2017, som 
startede den 22. juli, er arran-
geret af de fem danske spejder-
korps: Det Danske Spejderkorps, 
KFUM-Spejderne i Danmark, 
De grønne pigespejdere, Dan-
ske Baptisters Spejderkorps og 
Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Bodil

Spejdere i Sønderborg 
spiser bæredygtige insekter
35.000 spejdere fra ind- og udland afslutter i dag den store ’Spejdernes Lejr’.

- Insekter smager godt og de er vejen 
frem for at bekæmpe sult i verden, mener 
spejder Ida Mikkelsen.

Først skal de ristes, derefter svitses og blandes 
med grønsager. Så er ormeretten med tomat 
næsten klar til servering.

Kirke uddeler gratis skoletasker 
til økonomisk trængte familier

Aalborg Citykirke deler gratis skoletasker ud børn, der skal 
starte i 0. klassen efter sommerferien, og hvor forældre står i 
en økonomisk trængt situation. Foto fra sidste års uddeling.

Ikke alle danske børn kan glæde sig til at starte i skolen med en fi n, ny taske.

Noget kunne tyde på, at Mark Zuckerberg, grundlægger af 
Facebook, er ved at udvikle et gudskompleks. I en tale han 
holdt i Chicago for et par uger, sagde han, at hans ambition 
er, at Facebook bliver en ny slags kirke. Det sociale medie, 
som de fl este af os bruger dagligt, har 2 milliarder brugere 
verden over. Det gør mediet til større end nogen religion på 
nær kristendommen, som udgør 2,4 milliarder på verdensplan.

Zuckerberg ser Facebook som en erstatning for kirken, fordi 
han mener, at Facebook netop kan fylde det tomrum ud, som den 
dalende kirkegang har skabt. “ Mange mennesker har brug for at 
fi nde mening og støtte et andet sted”, siger han og tilføjer: “Men-
nesker, som går i kirke, er ofte dem, som også gør frivilligt arbejde 
og giver til velgørenhed - ikke fordi de er religiøse, men fordi de er 
en del af fællesskab”.

Selvom Zuckersbergs ønske om at skabe fællesskaber er ud-
mærket, mangler der noget helt centralt i hans syn på, hvad det er 
for et fællesskab, kirken bygger på. Det er transcendens. 

I Facebook-menigheden er det de kunstige intelligens-algoritmer, 
som organiserer vidt forskellige fællesskaber. Ikke en fælles tro på 
én Gud, som forener folk på trods af forskellige kulturer og sprog.  
Spørgsmålet er også om ikke Facebook - trods alle de mange gode 
muligheder det giver for kontakt - faktisk forringer vores evne til 
medfølelse og nærvær, fordi vores “venner” ikke er nogen, vi står 
ansigt til ansigt med, men blot nogle abstrakte individer vi udveksler 
“likes” med. Facebook er på mange måder et plagiat, fordi netværket 
spiller på menneskers allerdybeste behov til at blive set og værdsat, 
men efterlader os alene foran skærmen.

Men måske Zuckersberg alligevel har studeret guds - og al-
magtsbegrebet. Hen over sommeren har der været fl ere sager om 
personer, der blev udelukket fra Facebook, fordi de har udtrykt nogle 
meninger, der ikke var i overenstemmelse med Zuckersbergs ver-
densbillede. Facebook er ved at blive til et effektivt politisk værktøj 
forklædt som menneskeligt og kirkeligt fælleskab. Man er begyndt 
systematisk at lukke munden på visse stemmer og enerådigt at 
bestemme, hvad der bør opfattes som sandt og falsk. Josef Stalin 
ville have elsket Facebook. 

Stalin ville have
elsket Facebook



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,-
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Når teltdugen foldes sammen 
og campingvognen spændes 
for bilen, kan deltagere på 
årets Sommercamp Mariager 
se tilbage på en uge fyldt 
med god åndelig inspiration, 
fantastiske koncertoplevelser 
og ikke mindst masse af tid til 
af hænge ud med venner og 
bekendte.

 
Årets Sommercamp Mariager 

blev holdt i uge 28 og lagde med 
temaet ”Jesus i hele mit liv” op til 
en uge, hvor den enkelte kunne 
refl ektere over, hvilken betydning 
Jesus har i livskriser, beslutnin-
ger, relationer og meget mere.

- Det er et udtryk for en forstå-
else af, at livet med Jesus ikke 
må være begrænset til kirkeakti-
viteter, men have en relevans ud 
i alle afkroge af livsstilen. 

Samme forståelse opleves 
også i hele campens program 
og set-up, hvor der både var tid 
til gudstjenester og seminar samt 
fodbold, golf og bålhygge. Der var 
på den måde noget for enhver 
smag og for alle aldre, fortæller 
kommunikationsmedarbejder 
Jimmy Klentz.

Koncerter, caféer 
og bålmiljø

I alt 5750 var forbi Sommer-
camp Mariager heraf 1800 på 
gratis gæstedag om tirsdagen. 
En dag hvor det helt store pro-
gram var linet op med det austral-
ske lovsangsband Planetshakers 
som det store trækplaster. 

Gæstedagen pressede cam-
pens faciliteter til det yderste 
og skabte en sand fest i hele 
Mariager by. Generelt har hele 

Campen emmet af liv i diverse 
cafémiljøer og bålområder for 
børn.

- Vi er glade for de mange 
initiativer, som gennem årene 
spirer frem ofte fra ildsjæle, der 
får en idé og får frihed til at tage 
ansvar og udvikle initiativerne. 
Om det er et netværk for singler 
eller et festivaltog, som giver 
campdeltagerne en rundtur rundt 
på pladsen, udtaler Jens-Henrik 
Kirk, campleder for Sommer-
camp Mariager.

Indsamlingsshow 
hylder græsrodsinitiativer

Som et helt nyt tiltag gik cam-
pen sammen om at støtte 9 pro-
jekter, som på hver deres måde 
gør en forskel rundt omkring i 
verden. Lige fra en strikkeklub 
som sender tøj til Afrika til hjælp 

til gadebørn i Nicaragua. 
Torsdag aften holdtes SC IND-

SAMLINGEN, som var en fest-
gudstjeneste med en blanding 
af musik, stand up, konkurrencer 
og inspiration til selv at gøre en 
forskel i sin verden. 

Alle, som var med til at give 
bidrag til de 9 projekter, deltog 
samtidig i konkurrencer om lækre 
designprodukter fra danske de-
sign fi rmaer. 

Den aften indsamlede campen 
over 300.000 kr. som vil blive delt 
ud til de 9 projekter - en fantastisk 
håndsrækning til ildsjælene, 
fortæller Jimmy Klentz.

Sommercamp Mariager af-
holdes igen 2018 fra den 14. 
- 20. juli.

JK+Henri.

5750 på camp i Mariager
5750 var til pinsekirkernes Sommercamp i Mariager - heraf 1800 på gratis gæstedag om tirsdagen.

Camping ved kirkebygning på Sundeved
Kurt Hjemdal var hovedtaleren 
på Sundeved Bibelcamping i 
Sønderjylland i juli. 

Her foregår campingen om-
kring en kirkebygning, som blev 
opført i den tyske tid, for dem der 

gerne ville høre forkyndelse på 
dansk. Bagefter blev kirkebyg-
ningen solgt til Indre Mission og 
KFUM - for en krone. 

Nu er det en kreds tilknyttet 
IM, der holder bibelcamping og 
driver stedet, der også udlejes til 
bryllypper og andre fester. 

Ca. 150 deltog i møderne, 
heraf boede en del på de 14 re-
noverede værelser, mens resten 
boede i campingvogne og telte.

Efter hvert aftenmøde var der 
forbøn for syge og andre ved al-
teret i kirken ved Kurt Hjemdal og 
tidl. missionær Ingrid Markussen. 
Her oplevede man Guds indgreb, 
og et par med smerter har meldt 
tilbage, at de fi k det meget bedre 
i dagene derpå.

Ingrid Markussen mener, at 
der er foregået en positiv ud-
vikling i indstillingen til forbøn 

indenfor Indre Mission. 
Henri.

Her taler Kurt Hjemdal til deltagerne i den smukke frimenig-
hedskirke, hvor alle møderne foregik.

Danmission er ny strategisk 
partner for Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet og DANIDA har med 
aftalen fra 3. juli anerkendt Danmissions 
rolle som trosbaseret udviklingsorgani-
sation.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har oplyst, 
at Danmission er blevet udvalgt til at få en stra-
tegisk partnerskabsaftale med Udenrigsmini-
steriet og DANIDA for perioden 2018-2021. 
Partnerskabsaftalen betyder, at Danmission 
i aftaleperioden vil modtage 15 mio. kr. om 
året til arbejdet i en række af Danmissions 
samarbejdslande. 

I sin vurdering af organisationens ansøg-
ning betoner Udenrigsministeriet Danmissi-
ons værdier og nævner ”tro, forsoning, dialog, 
værdighed, ansvarlighed og retfærdighed”.

”Vi er både glade og stolte over at modtage en sådan aner-
kendelse – både af vores dygtige medarbejderes indsats og ikke 
mindst af vores rolle som trosbaseret organisation. Det er et meget 
vigtigt skridt i retning af anerkendelsen af religion som en væsentlig 
faktor i udviklingsarbejdet i mange lande”, udtaler Danmissions 
generalsekretær Jørgen Skov Sørensen. 

Danmission er en af i alt 17 civilsamfundsorganisationer, der har 
strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet. Udover 
partnerskabsaftalen modtager Danmission et årligt tilskud på ca. 
4,4 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til arbejdet i Mellemøsten via 
Dansk-Arabisk PartnerskabsProgram.

 Danmission arbejder med kirkeudvikling, religionsdialog og 
fattigdomsbekæmpelse i 10 lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. 
Organisationen har ca. 55 ansatte og en omsætning på ca. 70 mio. 
kroner, hvoraf ca. 2/3 udgøres af indsamlede midler og overskud 
fra genbrugsbutikker, mens 1/3 udgøres af offentlige tilskud.
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- Aftalen aner-
kender troen 
som faktor i ud-
viklingsarbejdet, 
mener Jørgen 
Skov Andersen.

”Som frikirkemand ser jeg undrende på”, 
skriver generalsekretær Mikael Wandt Laur-
sen i forbindelse med debatten om, hvorvidt 
folkekirken skal missionere eller ej.

I et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 
19. juli med overskriften ’Biskopper, kom og 
missionér med os’, beskriver FrikirkeNets ge-
neralsekretær sin undren over, at Københavns 
biskop, Peter Skov-Jakobsen, har udtalt sig imod 
mission. Mikael Wandt udtrykker forståelse for, at 
folkekirken ikke vil hægtes på en politisk dags-
orden. Men en ikke-missionerende kirke er en selvmodsigelse, og 
hvis folkekirken ikke missionerer, bliver der sat en udløbsdato på 
dens eksistens i Danmark, fastslår generalsekretæren.

”Vi fra frikirkerne vil gerne mission, men allerhelst sammen med 
folkekirken og gerne dets biskopper, for mission er hele kirkens 
dna”, understreger Mikael Wandt. Han slutter indlægget med at 
invitere Peter Skov-Jakobsen til at høre nye kristnes vidnesbyrd 
om glæden over den kristne tro. Nogle af dem er tidligere muslimer, 
andre er danskere, som er kommet på afstand af troen. 

”Da jeg blev en kristen, var det, som om jeg kom hjem.” Med dette 
citat fra en tidligere ateist slutter Mikael W. Laursens debatindlæg.

Bodil

FrikirkeNet:

’Biskopper, kom
og missionér med os’

Mikael W. 
Laursen

Sommercampen i Mariager bød på fl ere forskellige koncertoplevelser. Her er det Louise Adrian og Fangekoret som optræder.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Zakæus kommer til tro på Jesus
1 Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. 2 Her boede 

en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skat-
teopkræver for den romerske besættelsesmagt. 3 Han var 
ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og 
kunne ikke se noget for de mange mennesker. 4 Derfor løb 
han i forvejen og klatrede op i et morbærfi gentræ et sted, hvor 
Jesus helt sikkert ville komme forbi. 5 Da Jesus nåede frem til 
træet, kiggede han op og sagde: »Skynd dig at komme ned, 
Zakæus! Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag.« 6 Zakæus 
klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem 
til spisning, 7 mens folk forarget mumlede: »Enhver ved da, 
at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham 
hjem!« 8 Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus: 
»Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer, til de fattige, 
og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det 
fi redobbelt tilbage.« 9 Da udbrød Jesus: »I dag er frelsen 
kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme 
tro som Abraham. 10 Menneskesønnen er jo netop kommet 
for at opsøge og frelse de fortabte.«

Søndagens tekst: Luk 19, 1-10 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

                        Af Brian Duus Nørgaard

Medlem af Åbenkirke, Herning

Når ledere falder
Vi fi k nok alle et chok, da vi hørte, at Moses Hansen er blevet 
fyret på grund af utroskab og utugt. (Side 2.) På Facebook 
har mange af hans fans været hurtige til at proklamere, at ”vi 
tilgiver”. Men de fl este af os har heller ikke noget i klemme. 
Det har ofrene. Og det har Guds menighed.

Når en kristen leder falder i synd, har det ofte store kon-
sekvenser. Hans/hendes tjeneste bliver kompromitteret og 
nogle gange ødelagt. Tilhængerne bliver forvirrede, skuffede 
og det kan skade deres tro. (Hvis de glemmer, at det ikke er 
er lederen, men Jesus, der er værd at tro på.) 

Og endelig skader det kristnes anseelse i samfundet. 
I forvejen har mange mennesker den fordom, at religion er 

svindel og hykleri. Og når de ser, at en leder falder, bekræfter 
det dem i deres forkerte fordomme. 

Brug for at underordne sig en ledelse
Derfor er det så vigtigt at bede for kristne ledere. De står i 

en særlig krigszone, hvor de bliver fristet og angrebet mere 
end andre. Paulus skriver, at ledere får en hårdere dom. Det 
kræver udholdenhed og karakter. Men selv om vi har begge 
dele, kan vi alle falde i, ligesom David. 

Derfor er det også vigtigt, at ledere har nogen omkring sig, 
der tør sige deres mening. Alle kristne tjenester bør have en 
bestyrelse eller et ældsteråd, som kan gribe ind, sådan som 
det også nu er sket efter bibelsk forbillede.

Den, der vil stå alene, snubler og falder lettere.
Hvis man kører friløb og kun vil underordne sig Gud, så 

ender det ofte med, at man heller ikke adlyder Gud, fordi dette 
hovmod gør os blinde og selvtilstrækkelige. For Gud vejleder 
og hjælper os også gennem mennesker omkring os. 

Tilgivelse og konsekvenser 
1) Skal vi tilgive? Ja, det skal vi. 7 x 70 gange, siger Jesus. 

Hvis vi selv vil tilgives af Gud, må vi også være villige til af 
hjertet at tilgive dem, der har forsyndet imod os. Det fremgår 
selv af fadervor. 

2) Skal det have konsekvenser? Ja, det får det, hvad enten 
vi bestemmer det eller ej. Synden har en løn. Men af hensyn 
til troværdigheden og eksemplet bør en leder, der er faldet i 
synd, holde lav profi l i en tid. Hvis han ikke blot er faldet, men 
lever i synd og undskylder sig selv, så bør han slet ikke komme 
tilbage. Og hvis det drejer sig om seksuel synd, må bestyrelsen 
sikre sig, at lederen fx ikke er alene med kvinder i sjælesorg. 
Det er i øvrigt altid et godt princip at være to om forbøn.

Hvad med ofrene?
Nogle læsere har gjort opmærksom på, at det kan være 

svært at blive hørt af en bestyrelse, som gerne vil tro det bed-
ste om en leder eller præst. Ligesom vi andre, vil de egentlig 
helst ikke beskæftige sig med disse ubehagelige sager.

Men det er en bestyrelses ansvar. Og den må også sige 
undskyld på organisationens vegne og forsøge at hjælpe dem, 
det er gået ud over eller som har været udsat for manipulation.

Når bestyrelser i nogle tilfælde ikke lever op til deres ansvar, 
er løsningen ikke at gå til Ekstrabladet, som blot gør ondt 
værre. Her burde der være en ”anke-instans” af åndsfyldte, 
hæderlige kristne, som tog sig af sådanne sager og ofre. 

Og ofre har - i nogle tilfælde, bestemt ikke i alle - et 
medansvar. Et ”offer”, som havde været utro med præsten, 
sagde bagefter næsten forarget: ”Hvor var Jesus?” Hendes 
sjælesørger svarede: ”Ja, hvor var du selv?” Nogle har selv 
et medansvar, som de må påtage sig. 

Og i øvrigt var Jesus der hele tiden, og Helligånden forsøgte 
at råbe os op og ”fri os fra det onde”.

Men hvis vi vælger at synde på trods af det, vi véd, og den 
stille stemme i vores ånd, så går vi udenfor hans beskyttelse. 
Og så kan det gå rigtig galt.

Det gælder ikke blot ledere, men os alle. 

”Men hvis vi bekender vores synder, kan vi være 
sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil 
tilgive os og fjerne vores skyld.” 1.Joh brev 1,9 

På jagt efter den 
vigtige anerkendelse
Enhver af os har et behov for at blive set og anerkendt. 
Men i hvilken retning orienterer vi os for at få behovet opfyldt?
Helt ærligt! Nyder vi ikke alle 
at få et skulderklap? At blive 
påskønnet, når vi har ydet en 
ekstra indsats?

Det kan være, at chefen træk-
ker ’godt gået-kortet’ efter vores 
velforberedte og inspirerende 
oplæg. Måske roser præsten 
os, fordi vi har deltaget i kirkens 
julehjælp til udsatte mennesker. 
Eller på Facebook indkasserer 
vi et hav af likes for vores for-
nuftige refl eksioner. 

Alle søger anerkendelse
Det er i orden, at vi glæder 

os over positiv opmærksomhed. 
Vi deler jord med omkring 7 
milliarder ligesindede. De har 
det på samme måde som os. 
De værdsætter også andres 
påskønnelse. 

Behovet for anerkendelse 
ligger i enhver af os. På samme 
måde som vi alle har et funda-
mentalt behov for kærlighed.

At få skulderklap kan føles 
som at få et par gode glas 
rødvin. De luner. En behagelig 
fornemmelser spreder sig i 
kroppen. Det er dejligt. Vi føler 
os lidt hævet over det hele. Men 
desværre kun i kort tid. Snart 
efter er alt ved det gamle. Vi 
er tilbage i hverdagens udfor-
dringer.

Måske tænker vi, at så skal 
vi bare igen have præstations-

skoene på. For hvis vi gør vores 
bedste, kan det være, at der 
ved målstregen venter endnu 
en velduftende buket ros til os. 

Nyt mål med 
præstationerne

Men alt kan blive for meget. 
Især hvis vi bliver hektiske i 
jagten efter menneskers be-
kræftelse. Målet med vores 
forskellige præstationer og 

aktiviteter kan nemlig være, at 
vi ser frem til de andres påskøn-
nelse: ”Jeg gør mig umage. Så 
får de andre øje på min fl otte 
indsats. Og de fortæller mig, at 
jeg er stjernedygtig. Endnu en 
gang føler jeg mig så værdsat 
og bekræftet.”

Hvad nu hvis de pæne og 
opløftende ord fra omgivelserne 
udeblev? Og endda i en situa-
tion, hvor vi havde anstrengt os 
særligt meget. Ville vi da føle os 
skuffet og overset?

Hvis frustrationen overvæl-
dede os, var det måske på 
tide, at vi revurderede, hvad 
der skulle være drivkraften bag 
vores præstationer. Det kunne 
være, at vi i stedet skulle nyde 
den tilfredsstillende følelse, der 
opstår, når vi kommer godt i 
land med et projekt. 

Eller vi skulle måske få øj-
nene op for, at vi med vores 
indsats har været til hjælp for 
andre i den arbejdsopgave eller 
livssituation, de kan stå i.

Guds favntag
I vores naturlige behov for 

anerkendelse kunne vi kigge 
mere lodret end vandret. Når 
vi ser i retning af Gud, er der 
en konstant thumbs up. Endda 
en af de store. Også selv om vi 
ikke altid kan brillere med for-
rygende gode resultater over 

for ham.
Det vil også været ligegyldigt, 

om vi i en performance over for 
Gud er i stand til at levere 12-
tals præstationer. Guds thumbs 
up vil ikke af den grund blive 
større. For den endegyldige 
præstation blev allerede leve-
ret for et par tusinde år siden. 
Vi skal blot erkende, at Jesu 
død på korset har banet vejen 
direkte ind til Guds totale accept 
og anerkendelse af os.

Vi kan slappe af i visheden 
om, at Gud favner os. Og det 
stopper ikke. Det er et bestan-
digt favntag. 

I dette favntag bliver vi mætte. 
Vennernes og de andres på-
skønnelser og opmuntringer 
er så som de gode glas rødvin. 
Dem kan vi nyde sammen med 
det kærlighedsmåltid, som Gud 
inviterer os til at deltage i.

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

Ugens prædiken er ikke skre-
vet ud fra søndagens tekst, 
men kernen i begge tekster er 
glæden og friheden ved Guds 
uforbeholdne anerkendelse, 
som vi kan modtage gennem 
Jesus.

Vi har alle et fundamentalt behov for anerkendelse. Men vore liv må ikke blive en evig jagen efter 
andre menneskers bekræftelse og ros. Kun hos Gud bliver behovet for anerkendelse mødt fuldt ud.
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BEST WESTERN

Hvorfor var Jesus så vred 
på farisæerne, de retskafne 
troende? Farisæerne var de 
eneste mennesker i bibelen, 
som Jesus åbenlyst viste 
sin harme overfor. Til sine 
disciple sagde han ”Se til, at I 
tager jer i vare for farisæernes 
surdej (lære) – hykleri”. (Luk. 
12 v 1.)

Hvem var da farisæerne og 
hvad var deres lære?

Farisæerne var en selvret-
færdig gruppe, som gik ind for 
streng overholdelse af Moselo-
ven. De så ned på den øvrige 
del af befolkningen og prøvede 
at gøre et godt indtryk ved at 
stille deres egen retfærdighed til 
skue. De søgte anerkendelse og 
prestige gennem deres selvbe-
staltede regler og påbød andre 
at overholde dem, skønt de ikke 
selv formåede det. Jesus kaldte 
dem for hyklere.

Lyder dette bekendt? 
Ja, desværre. Mange kristne 

kommer i dag – som dengang 
– til at fastlåse deres kristne 
brødre og søstre i en loviskhed, 
som kun fører til opgivenhed og 
håbløshed omkring nogen sinde 
at nå det liv, og de velsignelser 
som er givet dem gennem frel-
sen ved troen på Jesus Kristus.

Farisæernes lære var stik 
imod Jesus’ lære. Jesus for-
kyndte og viste os i gerninger 
den barmhjertighed og nåde 
som Gud har givet os at leve 
under. Barmhjertigheden fi k vi 
ved frelsen, en ufortjent frelse 
fra vores synd. Det er den frelse 
som Gud, på grund af sin store 
ubetingede kærlighed til men-
neskene, gav os ved vores tro 
på Jesus Kristus som Guds 
søn. Nåden gav Gud os ved at 
give os et nyt liv, Jesu Kristi liv i 
os. Dette for at vi kan erfare og 
udtrykke hans liv gennem os.

Barmhjertighed er, at vi ikke 
får det, som vi fortjener. Men 
gennem nåden modtager vi 
noget, som vi ikke fortjener.

Jesus lever i os
Gud har givet os et nyt liv 

i Jesus Kristus. Vi er født på 
ny. Herefter starter, for mange 
kristne, en hård proces, idet de 
fl este af os prøver at behage 
Gud gennem vores opførsel og 
gode gerninger. En vranglære 
(farisæisk lære) som desværre 
ofte forkyndes i kirkerne og som 

forhindrer menighederne i at 
se Guds almægtighed samt at 
modtage og leve i hans velsig-
nelser. Ganske som farisæerne 
gjorde, prøver mange kristne i 
egen kraft at omvende sig og 
gøre, hvad de tror vil behage 
Gud (og andre).

De sætter hermed sig selv og 
deres næste under loven. Loven 
er selvfølgelig ikke ophørt ved 
frelsen. Loven kom for at syn-
liggøre vores synd, men Gud 
ønsker ikke, at vi skal handle 
i egen kraft (kødet), hverken 
i vores eget liv eller over for 
vores næste. Gud ønsker, at 
Jesus Kristus bliver herliggjort 
igennem os, at vi ikke længere 
stoler på os selv, men at vi lader 
kraften fra Jesus Kristus (Hel-
ligånden) komme igennem os. 
Gud har givet os Helligånden, 
(Jesus iboende os) for at vi kan 
trække på Guds egen kraft og 
visdom.

Gud er pottemageren
Vi er leret. (Jer. 18 v 6). Gud 

selv vil forme og støbe os. Gud 
selv vil irettesætte (formane) 
os gennem Helligåndens virke 
i os. Selvfølgelig bruger Gud 
også Helligånds-fyldte kristne 
som hjælpere, hvis vi er på 
afveje. Men mange kristne har 
misforstået denne tjeneste. De 
farer frem med selvbestaltede 
loviske formaninger og regler og 
formår hermed at fastlåse deres 
brødre og søstre i lovtrældom 

og dermed frarøve de kristne 
den nåde, som Gud har givet os 
ved Jesu Kristi offer på korset.

Sand omvendelse kommer 
gennem samværet med Gud 
selv. Vores ønsker om en re-
lation med ham, vil udløse et 
nærvær fra ham og gennem 
dette fællesskab vil en sand 
kærlighed vokse. Det er den 
kærlighed fra os til Gud, der 
vil lægge et behov ned i os 
omkring at lytte til Guds ønsker 
for os, og følge den vej som han 
har for os hver især. En religiøs 
adfærd uden sand kærlighed 
til Gud vil aldrig udløse Guds 
velsignelser over dit liv.

Det er ikke loviske kristnes 
pegefi ngre og selvbestaltede 
irettesættelser om synd, der vil 
frembringe Guds herlighed for 
de kristne. Det er troen på Jesus 
Kristus, tilliden til Jesus Kristus 
der vil udløse velsignelserne i 
dit liv. (Hebr 11).

Faldet
Adam og Eva levede tæt 

sammen med Gud i Edens 
have. De levede i det barnekår, 
som også er gældende for os 
kristne i dag. Først da Adam og 
Eva spiste af kundskabens træ 
(lovens træ) om godt og ondt, 
stod de i ulydighed til Herren. 
De tog kundskab til sig, som 
ikke var beregnet for dem. Gud 
selv er dommer over sit folk, 
Gud selv peger, via Helligån-

den, på evt. synd i vores liv.

Mange kristne kommer til at 
sætte sig i Guds sted og i stedet 
for at føre kristne ind i Guds 
nærvær og hans altomsluttende 
kærlighed, fører de folk ud i 
vildfarelse og håbløshed. Jeg 
har mødt mennesker, som efter 
bøn fra og samtaler med disse 
loviske kristne aldrig mere vil 
have noget med kristne at gøre.

 
Sandt fællesskab med Gud

Kærligheden mellem Gud og 
mennesker vil udløse, hvad Gud 
allermest ønsker sig, nemlig at 
vi bliver et med ham, at vi bliver 
afhængige af ham i alt, hvad vi 
foretager os. Derved bliver Je-
sus Kristus herliggjort gennem 
os. Sande kristne ønsker ikke 
at komme på afveje og følger 
derfor Jesus gennem et hjerte 
til hjerte forhold.

Hvis vi kristne har fokus på 
om vi selv og andre omkring 
gør det rigtige og undgår det for-
kerte, mister vi fokus på, hvad 
Jesus gjorde for os på korset. Vi 
mister Jesus’ liv i os og knytter 
os i stedet til lovtrældommen. 
Selv om vi mener, at vi gør 
det gode (gør Kristi gerninger i 
kødet) begår vi synd. Kun hvad 
der i os har fået liv ved Jesus 
Kristus (Helligånden i os) har 
værdi.

Husk vi er blevet gjort døde 
for loven, for at vi kan blive for-

enet i Kristus. Jesus selv vil lede 
dig på rette vej – for sit navns 
skyld. Når vi underlægger os 
verdens påbud, sammenligner 
Paulus det med selvvalgt af-
gudsdyrkelse og falsk ydmyg-
hed, som kun tjener til kødelig 
tilfredsstillelse. (Kol 2 v 20-23.)

Men alt handler om Jesus 
Kristus, intet handler om dig. 
Vi bliver udfriet fra synd ved at 
holde fokus på Kristus. Vi kom-
mer aldrig til at sejre over synd 
gennem disciplin. Synden selv 
vil blive afsløret gennem vores 
relation med Kristus og Kristus 
selv vil sætte os i frihed. Vi må 
blot stole på ham.

Bliver vi i Kristus 
Bliver vi i Kristus, så bliver 

han i os. I denne forening bliver 
han Guds vilje for os. Jesus 
selv vil leve sit liv gennem os. 
I denne tætte forening vil Guds 
vilje for enhver af os leve natur-
ligt i os, vi behøver ikke mere at 
kæmpe for at fi nde den. Jesus 
døde for dig, han valgte dig. 
Han lagde sin Hellige ånd ned i 
dig, det uden at du fortjente det. 
Du skal ikke gøre dig fortjent til 
Guds kærlighed, du har den 
allerede. Du skal ikke gøre dig 
fortjent til Guds velsignelser, du 
behøver blot at stole på ham.

Lad ikke loven stjæle dine 
velsignelser. Søg i stedet bar-

nekåret gennem nærværet med 
din himmelske fader. Gud er for 
dig og ikke imod dig. Gud har 
ikke sat håbløse regler op for 
dig, som du ikke kan efterleve. 
Gud selv vil udføre igennem dig, 
hvad han ønsker af dig. Bøj dig 
ikke for menneskabte love, men 
bøj dig under Guds ånd, som du 
har fået givet. En kristen tjene-
ste er aldrig dikteret af regler.

Alt er tilladt,   
men ikke alt gavner

Helligånden i dig vil vise dig 
vejen. Guds plan for os er, at 
vi skal leve i tro. Vi er løskøbt 
til friheden i Ånden. Vi behøver 
ikke ydre regler for at leve sam-
men med Gud. Vi er skabt til at 
glædes i Kristus, til fællesskabet 
med Kristus, til freden i Kristus. 
Du vil aldrig fi nde tilfredsstillelse 
gennem et religiøst liv. Ægte 
glæde og tilfredsstillelse fi ndes 
kun i Jesus Kristus. Kun han kan 
føre os ind i et guddommeligt liv. 
En kristen fyldt af Guds nåde, 
vil aldrig kunne indfri forvent-
ningerne fra et menneske, som 
lever under loven.

Gud har ikke skabt dig til træl-
lekår, men til friheden i Jesus 
Kristus.

 
 
 
 

Af Tamarra Bot

Lad ej tyven stjæle 
hvad Jesus har givet dig
Bøj dig ikke for menneskabte love, men bøj dig under Guds ånd. En kristen tjeneste er aldrig dikteret af regler.

Gud har ikke sat håbløse regler op for dig, som du ikke kan efterleve. Gud selv vil udføre igennem dig, hvad 
han ønsker af dig.

Uddannet psykoterapeut
og prædikant, 

Zions VækkelsesCenter



Af Tina Varde

Baptisterne i Danmark og Det 
Danske Missionsforbund holdt 
et virkelig godt stævne med 
leg, glæde, alvor, dybde og tro. 
Tag med på en rundtur:

Det kan næsten ikke blive 
fl ottere. Med udsigt til Roskilde 
Fjord er sommerstævnet på Ef-
terskolen i Lindenborg suverænt 
placeret. 

Årets program og aktiviteter 
bød også på godt til alle aldre. Og 
19-årige Eline Hyrup fra Odense, 
som har deltaget i stævner hele 
sit liv, var tydeligt taknemlig for at 
være med til endnu et: 

-Det gode ved stævnet her er, 
at det er et hellested, hvor jeg 
kan styrke min tro og stadig være 
ung… så det er mega ærgerligt, 
at det kun varer en uge. Linden-
borg er et sted, hvor jeg bliver 
meget styrket til min hverdag. Det 
er fantastisk, at det er delt ind i 
menigheder, og at de unge bor 
på ”Platform” (Ungdomscamp). 
Det gør det let at fi nde hinanden, 

og man besøger hinanden meget, 
sagde hun begejstret.

Eline Hyrup er ”vokset op i” 
Baptistkirken i Odense, men i dag 
er hun med i Bykirken i samme by. 

Tema: Reformation
Årets tema var ”Reformation, 

rødder og retning”, for som ar-
rangørerne af stævnet understre-
ger: ”Både rødder og retning er 
vigtig for kirken her 500 år efter, 
at Luther slog sine teser op på 
kirkedøren i Wittenberg”.

Lone Møller-Hansen, John 
Nielsen og Charlotte Baldur, 
som sammen har båret et stort 
ansvar for årets sommerstævne, 
har grund til at være tilfredse med 
indhold og arrangement.

- Der var 1200 tilmeldte på 
forhånd, og derudover kom der 
mennesker og købte dagkort 
hver dag, fortalte stævnechef 
Charlotte Baldur, der for tredje år 
i træk var koordinator. Hun så ud 
til at nyde at være med, selvom 
der ind imellem er mange detaljer 
og opgaver undervejs.

Lone Møller-Hansen, gene-

ralsekretær i Baptistkirken siden 
2011, præst og journalist:

-Når vi laver info-hæfte og 
åbner for tilmeldinger, så er der 
travlt. Det er sjette gang, bap-
tisterne og Missionsforbundet 
holder stævne sammen – og 
femte gang, vi holder det her. 
Det er en kongstanke for mig, at 
vi skal holde det sammen, sagde 
Lone Møller Hansen.

John Nielsen, missionsforstan-
der i Missionsforbundet, sætter 
også pris på samarbejdet:

-Siden 2012 har det været 
en del af min ansættelse at ar-
rangere stævner i Lindenborg. 
Der er en tendens til at kirkerne 
arbejder mere sammen end tidli-
gere, sagde John Nielsen.

Ud af de tilmeldte regnede han 
med, at ca. 100 kom fra andre 
frikirker fra hele landet.

Charlotte Baldur:
-Det er så fi nt, at det er fælles. 

Jeg har rødder i Baptistkirken, 
men er med i Missionsforbundet 
nu. Vi  kommer længere ved at 
fokusere på ligheder i stedet for 
forskelle.

Givende alvor
På stævnet var der også plads 

til livets alvor på den gode måde. 
Der blev f.eks. stille i Hallen, da 
Karen Margrethe Kirk talte om 
”Når livet gør ondt! – Når det 
uønskede rammer os”. Om skam, 
udbrændthed og værdien i at 
møde det kærlige respektfulde 
blik. Der var en rørende dybde 
i hendes ord, som manede til 
eftertanke og gjorde indtryk.

Da hun som 43-årig fi k diagno-
sen ”udbrændthed i svær grad,” 
blev hun ramt af en modbydelig 
skamfølelse.

-Jeg blev fl ov. ”Lov mig en ting; 
Du siger ikke til et eneste men-
neske, hvad lægen har sagt”, 
beordrede hun ægtefællen. For 
hun kunne ikke bære skammen. 
Dengang. I dag taler hun på en 
fi n måde om alt det svære - og 
gavner andre derved.

Hallen var helt fyldt de tre gan-
ge, den svenske pinsekirkepræst 
og forfatter Tomas Sjödin talte 
ved stævnet. Han blev betragtet 
som et af årets hovednavne 
og gjorde også et stort indtryk. 
Præsten, der har mistet to børn 
med hjernesygdom, leverede det 
ene inspirerende guldkorn efter 
det andet - som refereres mere 
uddybende i en artikel om ham 
senere.

Han er fortaler for, at alle pro-
gramsætter mindst en ugentlig 
fridag, hvor man trækker stikket 
arbejdsmæssigt og lader bat-
terierne op. 

Præsten opfordrede bl.a. de 
fremmødte til at droppe smålig-
hed og til, at man i kirkerne satser 
mere på at fi nde ud af, hvad men-
nesker er gode til, drømmer om 
og brænder for. Og så prøver at 
give dem en chance for at være 
med til at hjælpe og gøre en 
forskel på deres egne præmis-
ser. Han fortalte om, hvordan en 
samtale med et medlem af hans 
menighed resulterede i, at frivil-

lige i hans kirke nu deler mad ud 
til tusindvis af mennesker. Spørg: 
”Hvad er du god til? Hvad drøm-
mer du om? Hvordan gør du?” 
anbefalede han. 

Blandt årets talere var også 
f.eks. præsterne Kathrine Lil-
leør, Poul Kirk, Helle Samuelsen, 
baptist-biskop Peteris Sprogis 
samt rektor på de hollandske 
baptisters seminarium Teun Van 
Der Leer.

Bogteltet
For stævnedeltagere med 

trang til en pause med en bog, var 
et populært sted Bogteltet, hvor 
forlaget ProRex havde et stort 
udvalg af kristne bøger.

-Vi har været med på Linden-
borg hvert år. Det er dejligt. Det er 
et af vores vinduer udadtil, hvor 
vi har mulighed for at møde kun-
derne, fortalte Else Marie Larsen, 
der har forlaget sammen med 
ægtefællen, Christian Larsen. 

Han var helt enig: -Det er dejligt 
at kunne præsentere god kristen 
litteratur for vores kunder her, til-
føjede han. De havde også bøger 
fra andre forlag med.

En af dem, der var repræsen-
teret i Bogteltet, var Betina Ene-
mark, der har oversat: ”Vægtere 
på Muren”, som hun kalder en 
praktisk guide eller trænings-
manual til bøn for Jerusalem. 
Hun begyndte at brænde for at 
formidle viden om de jødiske rød-
der efter en rejse til Israel i 2008. 

Aktiviteter for alle aldre
En af stævnets yngste delta-

gere ønskede et impulsivt tæt 

bekendtskab med Roskilde Fjord, 
men blev af andre velmenende 
forældre sendt hjem til mor. Bar-
net holdt på trods af modstanden 
humøret højt, men der var også 
mange gode aktivitetsmuligheder 
og lækkerier for børn.

Der blev bl.a. spillet fodbold, 
hoppet på hoppeborg, danset, 
grillet, spist is og pandekager – 
eller god mad i det store spisetelt.

Piloten Kenneth V. Pedersen 
fra Missionsforbundet tilbød en 
tur i fl ysimulator. Han og familien 
tager til februar til Madagascar 
for at fl yve for MAF, der med 135 
små fly bringer bl.a. medicin, 
nødhjælp, læger og kirkelige 
organisationer til steder, hvor 
landtransport er umulig eller 
meget besværlig. 

- For mig handler stævnet 
også om at være sammen med 
de mennesker, jeg er i kirke med. 
Fællesskabet er det bedste ved 
stævnet, sagde piloten.

Mission Aviation Fellowship 
er en international fælleskirkelig 
missionsorganisation, som yder 
flytransport i mere end 30 u-
lande. Den danske pilot har brug 
for støtte til missionsarbejdet, han 
brænder for.

Healing Rooms inviterede 
til forbøn. De fremmødte blev 
fl ere gange budt velkommen med 
harpemusik - af Lise Jørgensen, 
der har været i harpeskole på 
Oliebjerget i Israel, og nu leder 
bøn og faste hos Moses Hansen 
i Pottemagerens Hus i Holsted.

Og der var mange smukke 
deltagere i alle aldre på stævnet. 
Glæde og fred skaber skønhed.

Sommerstævne og fred på Lindenborg
Arrangørerne Lone Møller-Hansen, John Nielsen og Charlotte Baldur har grund til at være tilfredse. De har været med til at gøre 
mange glade med gode oplevelser på sommerstævnet.

-Vi har været med på Lindenborg hvert år, fortalte Else Marie 
Larsen, der har forlaget ProRex sammen med ægtefællen, 
Christian Larsen.  

19-årige Eline Hyrup fra Oden-
se var taknemlig for at være 
på stævne.

Betina Enemark, som har oversat ”Vægtere på Muren”, brænder 
for at formidle viden om kirkens jødiske rødder.
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-Det gode ved stæv-
net her er, at det er 

et hellested, hvor jeg 
kan styrke min tro og 

stadig være ung

I år holdt Baptisterne og Missionsforbundet for 6. gang fælles sommerstævne på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde Fjord.
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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
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Kæmp & Vind i BØN!
- Jeg er her hele ugen. Jeg har 
tre børn med: Andreas på 6 år, 
Elisabeth på 3 år og Agnes på 
otte måneder. 

- Hvorfor er du taget på Som-
merOase?

- Det er fordi, det er det, mine 
børn helst vil i sommerferien. Vi 
har været med i seks år. Og hver 
gang, vi snakker sommerferie, 
bliver der spurgt til SommerOase.  

Det er godt for både børn og 
voksne.

- Hvordan bor I?
- Vi bor her i campingvogn. 

Vi bor i Silkeborg Oasekirkes 
”landsby” på lejren. Og vi bor 
sammen med vores ”klynge”. Det 
er den kirke, vi normalt kommer i.

- Hvad synes du specielt er 
godt her på SommerOase?

- Det er det med at få ”fyldt op”. 
Men med tre børn er det ikke så 
nemt at være med til det hele. 

Men det at være i et trygt fæl-
lesskab, hvor vi kan dele udfor-
dringer og glæder sammen, det 
betyder meget, fastslår Karen 
Gonge Hansen. 

På camping med 
tre små børn

5987 til SommerOases 
første lejr ved Horsens

- Jeg er hele ugen for første 
gang - sammen med mine 
tre piger. Men det er kun den 
yngste, der sover i samme telt 
som mig, siger Lone Hørlyck. 

- Min ældste datter på 23 år er 
med i staben. Og så er der en på 
19, Emma, som spiller i lovsangs-
band, og så er der Didde på 15 
år, der glæder sig til at komme 
på Rudehøj Efterskole sammen 
med vennerne. 

- Kommer du fra en af valgme-
nighederne?

- Nej, fra en almindelig sogne-
menighed i Vamdrup, hvor Jens 
Henrik Kristiansen er præst. 

Jeg tænkte først, om jeg mon 
passede ind her, når det ikke var 
naturligt for mig at stå med arme-
ne i vejret under lovsangen, osv. 

Men talerne har netop lagt 
vægt på, at vi skal fi nde ud af, 
hvordan det er naturligt for os 
at være kristne. Og mærke efter 
hjertet. Og så er det godt nok.

Mange kommer her ikke, fordi 
de har fordomme. Det havde jeg 

også. Og det har været rigtigt 
sundt for os som familie, at vores 
datter er blevet en del af det. Det 
har nedbrudt mange fordomme 
- både om Oase og andre kirker.  
Jeg har fået øjnene op for, at vi 
lige skal lære det at kende, før vi 
kan udtale os. 

- Hvad synes du ellers om at 
være på SommerOase?

- Jeg synes, det er dejligt. 
Folk er utroligt søde og smilende 
her. Der er mange, der gerne vil 
snakke, selv om man ikke kender 
dem i forvejen. 

Så jeg er blevet taget godt 
imod, men jeg synes stadig det 
kunne have været godt at have 
en anden voksen at følges med, 
så man kunne snakke om det, når 
man kom ned i teltet.

- Er der nogen af talerne, du 
synes var særligt gode?

- Jeg kunne rigtigt godt lide 
Aaron Keyes fra Atlanta, Ruth Cil-
wik  - og så har jeg lige hørt Trevor 
Galvin om Guds faderhjerte.

Det er nok de tre bedste.

Den kristne festival, Som-
merOase sluttede i lørdags 
efter en vellykket og indholds-
rig uge ved Bygholm Land-
brugsskole- og Kursuscenter 
i Horsens. 

De nye omgivelser blev taget 
godt imod og fl ere deltagere gav 
udtryk for, at det var et rigtig godt 
sted at være.

”Det er større og en opgrade-
ring i forhold til vi er vant til,” sagde 
en deltager, ”men også oversku-
eligt og rigtig godt organiseret.” 

Der var i alt 5987 deltagere, 
hvoraf de 3445 boede på pladsen 
eller på værelser hele ugen, og 
det er en lille stigning i forhold til 
det sidste år i Odder.

- Så vi er rigtig godt tilfredse, 
sagt på jysk, og føler os godt 

modtaget på Bygholm og i Hor-
sens, siger generalsekretær 
Karsten Bach. ”Vi glæder os til de 
kommende år. Det har på alle må-
der været en vellykket uge, hvor 
det treårige reformationstema 
blev videreført, i år med fokus på 
genlæsning af Bibelen.”

 
SommerOase er en uges kri-

sten festival med en lang række 

aktiviteter, hvor mennesker fra 
hele landet samles om fælles-
skab med Gud og mennesker. 

SommerOase arrangeres af 
DanskOase og Børne- og Ung-
domsOase, der er kirkelige net-
værksorganisationer med sam-
me trosgrundlag som folkekirken.

Læs mere om SommerOase 
på www.sommeroase.dk

Henri.

- Vi er her kun på gæstedagen. 
Vi er her for at sige hej til en 
masse dejlige mennesker, vi 
kender, og opleve stemningen, 
svarer Maria. 

Jonas supplerer:
- Det er fordi vi véd, at det her 

er et sted, hvor Gud er tilstede, 
og hvor kirkefolket er. 

Vi føler os hjemme i Dansk 
Oase og har gjort det hele vores 
liv. Det er her, vi hører til.

- Har du været med på andre 
Oase-lejre?

- Jeg er vokset op i Oase! Mest 
på Sjælland, men også i Jylland, 
hvor jeg nu har boet i ti år.

Jeg elsker bare kirken i det 
hele taget og glæder mig over, 
hvad Gud gør rundt omkring. 

- Hvad laver I til daglig?
- Vi er præstepar i Hjerm, og 

det ved jeg ikke helt, hvor er, som 
jeg plejer at sige, men vi sætter 
GPS’en til, og så fi nder vi hjem.

Men det er ikke så langt fra 
Holstebro og Struer.

Der har vi nu været i 5 år. Forud 
var jeg præst i Kolding Valgme-
nighed i 5 år.

Maria arbejder desuden som 
rejsekoordinator og mødeholder 
i organisationen Åbne Døre, som 
har fokus på forfulgte kristne.

Maria og Jonas Serner Pedersen, Hjerm ved Holstebro.

Præstepar på besøg
Karen Gonge Hansen, Silkeborg.

Lone Hørlyck, Vamdrup.

Nedbrød fordomme

Mennesker mødes på gæstedagen - Her er det Bent Christian-
sen fra Apostolsk Kirke, der møder tidl. sognepræst Jens Fischer 
Nielsen, Kvaglund, og Torben Mathiesen fra Ordet & Israel. 
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- Denne fi lm handler om den 
Gud, som gerne vil møde dig.

Det sagde britiske ”Marco” 
til folk i biografen ifølge avisen 
Christian Today. Efter fi lmen ledte 
”Marco” en kvinde til tro. 

Et skridt i tro
Marco forklarer, at han blev 

inspireret til at tage et skridt i 
tro, og at han fi k mod til at dele 
evangeliet med folk i biografen, 
før fi lmen startede.

Marco havde rejst sig og sagt: 
”Hej, allesammen, tak fordi I er 
kommet.” 

Det fi k folk op af stolene! 
- Så sagde jeg: ”Undskyld jeg 

forstyrrer, men I skal vide, at 
denne fi lm handler om en kristen 
Gud, som gerne vil møde jer. 

Hvis I har spørgsmål efter fi l-
men eller gerne vil have forbøn, 
så står vi til rådighed for jer”.

 

Herefter satte Marco sig igen 
sammen med sine venner og 
alle så fi lmen. Bagefter gentog 
Marco, at han stadig var der, hvis 
nogen ville tale med ham eller 

have forbøn.
To kvinder blev tilbage, og 

Marco talte med en af dem.
- En af kvinderne var meget 

rørt, og jeg spurgte hende: ’Hvis 

Gud skulle gøre et mirakel i dit liv, 
hvad skulle det så være?’

Efter af Marco havde bedt og 
profeteret over hende, forklarede 
han lidt om evangeliet. ”Jeg sag-
de: Der er et vers i Bibelen, som 
siger, at Jesus står og banker på 
døren til dit hjerte og han ønsker 
at have fællesskab med dig. 

Du har nok allerede forstået, 
at du ikke kan gøre det selv. Vil 
du begynde at have fællesskab 
med Jesus?” Og hun sagde: ”Ja, 
det vil jeg gerne”, fortæller Marco.

Mange teologer har kriti-
seret ”Hytten”, fordi den 
fremstiller bl.a. Treenigheds-
læren meget utraditionelt. 
I ”Hytten” er Gud Fader 
således en sort amerikansk 
kvinde; Jesus er en jødisk 
håndværker mens Helligån-
den er en asiatisk kvinde.

Bodil

Af Bodil Lanting

Siden starten af AIDS-epide-
mier har kirkerne i Afrika vist 
deres effektivitet ved at tage 
initiativ til både forebyggelse 
og behandling af HIV-smitte.

Faktisk kunne mange nød-
hjælpsorganisationer lære af 
kirkerne. De kom hurtigt i gang, 
byggede utallige hospitaler og 
klinikker, og både mandlige og 
kvindelige kirkeledere engage-
rede sig i arbejdet fra starten af 
epidemien, vurderer iagttagere 
ifølge Religion News Service. 

Respekt og rettigheder
Kirkernes indsats mod HIV er 

præget af respekt for alle men-
neskers værdighed samt hensyn 
til ret og retfærdighed, også for 
de fattigste. Og netop kirkernes 
omsorg øger effektiviteten af 
indsatsen mod AIDS, fordi den  
kommer de allersvageste og mest 
udsatte til gode.

- Da jeg var i Addis Abeba til 
det 29. African Union Summit, 
blev jeg igen mindet om de kir-
kelige fællesskabers rolle, når 
det gælder at gøre en ende på 
AIDS, skriver FN-direktør Michel 
Sidibé i RNS.

Nye målsætninger
Michel Sidibé oplyser, at de 

afrikanske statsledere under 
topmødet lovede at gøre en større 
indsats for hurtigt at hjælpe de 
nødlidende. Og her vil kirkele-
derne og deres menigheder igen 
spille en afgørende rolle.

Indsatsen mod HIV skal dels 

være forebyggende og rettet mod 
unge piger og kvinder. Samtidig 
satser man på at hindre over-
førsel af HIV fra mor til barn, og 
man vil øge testning for HIV og 
behandling af smittede mænd, 
ligesom der skal gives økonomisk 
støtte til AIDS-behandlinger. I alle 
disse målsætninger har kirkerne 
en vigtig rolle, vurderer Sidibé. 

Han oplyser, at den nye plan 
bygger på FN-programmet Joint 
United Nations Programme on 
HIV/AIDS (UNAIDS) “Fast-Track”. 
Med den nye indsats forventer 
FN, at AIDS er udryddet i år 2030. 

Med “Fast-Track-modellen” 
håber FN at kunne undgå 17,6 
millioner nye HIV-smittede og  
10,8 millioner AIDS-relaterede 
dødsfald.

Der er allerede sket enorme 
fremdskridt i den globale ind-
sats. Ud af verdens 37 millioner 
HIV-smittede får halvdelen nu 
behandling. Men lige så mange, 

18 millioner mænd, kvinder og 
børn får ikke denne mulighed. 
FN erkender, at der er behov for 
bl.a. alders-specifi kke tilbud, som 
kan sikre, at børn, som bliver født 
HIV-fri også kan leve hele deres 
liv uden at pådrage sig virusset.

Også her er der fokus på kir-
kernes fortsatte indsats.

Kirkerne har indfl ydelse
Både når det gælder AIDS, 

mødres og børns sundhed, vac-
ciner, sanitet, ernæring, familie-
planlægning og andre livsvigtige 
forhold, er kirkernes ledere stær-
ke undervisere. Og fordi disse 
ledere nyder respekt og tillid 
blandt folk, kan de også tale om 
mere følsomme emner, så folk i 
menighederne accepterer bud-
skabet og bliver i stand til at 
beskytte sig selv. 

Kirkelederne formår at tale ef-
fektivt til de unge og lære dem at 
tage sig af andre, selv de mest 
marginaliserede. Og den kom-
mende generation af unge bliver 
den største i Afrika nogensinde.

Unge piger og kvinder syd for 
Sahara er otte gange mere udsat 
for at få HIV end deres mandlige 
jævnaldrende. Den forebyggende 
indsats må derfor starte, før 
pigerne bliver udsat for at få HIV.

Men kirkerne kan også nå de 
unge mænd, som sjældent søger 
klinikkerne og ikke kender deres 
egen HIV-status. ”Vi kan ikke nå 
dem gennem klinikkerne, men vi 
vil nå dem gennem deres kirker”, 
fastslår Sidibé.

Samtidig er kirkerne meget 
gode til at begrænse det stigma 
og den diskrimination, som stadig 

rammer HIV-smittede. Dermed 
bliver det lettere for folk at søge 
behandling, fuldføre den og holde 
sig sunde og raske. Kirkernes ho-
listiske tilgang giver helbredelse 
og håb både til de pårørende og 
til dem, der er smittede med HIV.

Hjælp til hele familien
Trosbaserede klinikker kan 

hjælpe både de syge og deres fa-
milie. Når familien lærer, hvordan 
HIV-virus spredes og hvordan 
man bruger den antivirale medi-
cin, får den smittede også bedre 
støtte og mulighed for at undgå 
AIDS-relaterede sygdomme. 

Og når man støtter hele fami-
lien, betyder det også, at de raske 
kan undgå HIV-smitten. Sunde 
voksne kan sikre sunde børn. 
Det betyder færre forældreløse, 
stærkere nationer og samfund 
med mere fred og tryghed.

- Vi har muligheden for at gøre 
en ende på AIDS-epidemien. Men 
det kan kun ske, hvis kirkerne 
fortsat bærer med og viser om-
sorg også i det sidste lange, seje 
træk, understreger Michel Sidibé.

Afrikas kirker går forrest 
i kampen mod HIV/AIDS

Kristen missionær var fængslet 
sammen med IS-terrorister
Tjekkiske Petr Jasek blev idømt fængsel på livstid for ”spio-
nage” i Sudan. Han blev dog frigivet i februar 2017 efter 447 
dage i fangenskab og har nu fortalt sin historie til CBN News.

 Petr Jasek voksede op i det kommunistiske Tjekkoslovakiet, hvor 
hans forældre blev forfulgt for deres kristne tro. Som voksen hørte 
han selv Guds kald til en tjeneste i forbindelse med Voice of the 
Martyrs i Sudan. Her blev han arresteret, anklaget for spionage og 
krig mod staten og idømt 20 års fængsel sammen med terrorister.

- En af IS-medlemmerne var en libyer, der allerede som 12-årig 
var personlig vagt for Osama Bin Laden i Tora Bora og senere var 
en af de mordere, som slagtede 20 egyptiske kristne på Libyens 
strand, fortæller missionæren. IS-krigeren havde demonstreret en 
af sine drabsmetoder ved hjælp af en fi skesnøre. ”Han sagde til 
mig, at hvis jeg havde været amerikaner eller russer ville han straks 
brække min hals og dræbe mig”, tilføjer Petr Jasek.

Petr blev både gennembanket og forhånet af sine medfanger, 
men han oplevede også, at Gud gav ham styrke til at dele troen, 
så fl ere af hans medfanger blev kristne.

Hans frigivelse efter kun 14 månederes fængsling har gjort ham 
taknemlig både overfor sit lands regering og de mange kristne, som 
har bedt for ham.

- I denne situation oplever man, at alt hvad man har, er Guds nåde 
og at det kun er gennem hans styrke og ikke ens egen, at man kan 
overleve i fængslet. Det gælder om at være ydmyg og tro lige til det 
sidste øjeblik, det er der, vi kan blive mere end sejrende, når vi går 
gennem svære situationer på grund af vores tro på Jesus Kristus, 
understreger Petr Jasek.

Bodil

Kristne fl ygtninge i Grækenland 
skal kunne søge asyl via FN
Den kristne organisation The British Pakistani Christian Asso-
ciation i London opfordrer den græske regering til at sikre, at 
hjemløse kristne fl ygtninge, som er fl ygtet fra fl ygtningelejren 
på øen Lebos, alligevel kan søge asyl.

Pakistanske kristne har måttet fl ygte fra FNs Moria Camp, hvor 
de er blevet forfulgt at den muslimske majoritet, som bl.a. udsæt-
ter dem for vold, brænder deres telte og hindrer dem i at holde 
gudstjenester og bøn.

Ifølge græsk lov må asylansøgere, der har forladt en fl ygtningelejr, 
ikke søge asyl, medmindre de vender tilbage til lejren. Den eneste 
undtagelse er, hvis asylansøgeren har alvorlige helbredsproblemer.

Bodil

Petr Jasek har nu fortalt om sit ophold i et sudansk fængsel 
sammen med IS-terrorister. Foto: Voice of the Martyrs.

Trosbaserede organisationer er mest effektive, fastslog et topmøde i Addis Abeba. 

Michel Sidibé fra Mali er 
direktør for FN-organisationen 
UNAIDS, som leder den glo-
bale indsats mod HIV/AIDS.

Ud af 37 millioner 
HIV-smittede får 
over 18 millioner 

nu behandling. 
Men lige så mange 
mænd, kvinder og 

børn får ikke denne 
mulighed.

Filmen om ’Hytten’ brugt til mission
En kvinde i England tog imod Jesus efter at have set fi lmen ’The Shack’.

Bogen ’The Shack’ er skrevet af William P. Young i 2007. Filmen 
kom i april 2017.

Kenya: 13 ikke-muslimer dræbt
Al-Shabaab terrorister fra Somalia gik den 5.-8. juli fra dør til 
dør i landsbyerne Pandanguo, Jima og Poromoko i deres jagt 
på ikke-muslimer. Blandt de 13 dræbte var mindst syv kristne.

- De kristne blev beordret til at citere muslimske dogmer. Da 
de ikke kunne eller ville gøre det, blev de dræbt. Regeringen bør 
undersøge sagen og straffe de lokale muslimer, som skjuler disse 
terrorister, for de kristne, som blev halshuggede, var almindelige 
landmænd, siger en kilde.

En præst fra byen Witu bekræfter, at terroristerne har ledt efter 
kristne for at dræbe dem. 

- Angriberne er gået efter kristne landmænd i Lamu County, 
især de små husmandsbrug. De beordrede indbyggerne til at vise 
deres ID-kort og hvis de fandt ud af, at en person var kristen, ville 
han enten blive skudt eller slagtet, forklarer pastor Henry Divayo. 

Også de kristnes afgrøder blev ødelagt ved angrebet.
Henry Divayo tilføjer, at hans kirke nu giver husly til 200 personer. 

Han forventer at se endnu fl ere fl ygtningefamilier komme frem, når 
de bliver evakueret fra Boni-skoven, som ligger i grænseområdet.

Pastor Divayo opfordrer Kenyas regering til at gøre mere for at 
sikre kirker, skoler og hospitaler mod terroristerne, der har truet 
med fl ere angreb i Kenya.

Bodil
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Israels afgående ambassadør 
i Sverige har skabt debat ved 
at sige, at kirken er ’anti-Israel’.

Spørgsmålet om, hvordan 
Svenska Kyrkan forholder sig til 
Israel, er igen sat på dagsorde-
nen, skriver den svenske avis 
Dagen.

I sidste uge udtalte Israels 
afgående ambassadør i Sverige, 
Isaac Bachman, sig til Nyheter24.

– Det er bizart, at Svenska 
Kyrkan kræver dialog mellem is-
raelere og palæstinensere, mens 
kirken på samme tid forkaster 
alle israelske perspektiver, sagde 
Bachman.

Indlægget er en videreførelse 
af en langvarig debat, som er 
blevet intensiveret i løbet af som-

meren på Kyrkans tidnings debat-
sider. Der kritiserer ambassadø-
ren Svenska Kyrkan for at være 
ensidig og give BDS-bevægelsen 
(boykot, de-investering og sankti-
oner) plads. BDS-bevægelsen er i 
en rapport fra Simon Wiesenthal-
centret blevet klassifi ceret som 
antisemitisk.

Bachman udtrykte de samme 
tanker i et interview med Dagen 
tidligere i sommer.

– Svenska Kyrkan deltager 
i den kollektive fortælling, som 
pumpes ud i Sverige og hvor 
Israel altid er den skyldige part, 
sagde han blandt andet dengang.

Kirken afviser
En af dem, som tager til gen-

mæle mod ambassadøren er 

præsten Anna Karin Hammar, 
som er koordinator for Kairos 
Palestina, en kristen bevægelse, 
som organiserer kristne palæsti-
nensere.

– Det at argumentere for boy-
kot, deinvestering og sanktioner 
mod Israel er noget som det 
palæstinensiske civilsamfund har 
bedt os om at gøre, siger Hammar 
i Kyrkans tidning. 

Hun skriver, at Bachman ”un-
dergraver forståelsen af anti-
semitisme”, når han kalder BDS  
antisemitisk.

Skelner mellem staten 
Israel og bosættelser

Erik Lysén, som er internatio-
nal direktør for Svenska Kyrkan, 
skriver i Kyrkans tidning som svar 

til Bachman, at kirken ikke står 
bag BDS-bevægelsen.

Han henviser til Svenska Kyr-
kans dokument ”Bærekraftig fred 
mellom Israel og Palestina.”

I dette dokument skelner Sven-
ska Kyrkan mellem staten Israel 
indenfor internationalt anerkendte 
grænser, og bosættelserne i de 
besatte områder. På denne måde 
ønsker man at ”redde tostatsløs-
ningen” og ”omsætte folkeretten 
i praksis”, skriver Lysén.

I sin slutreplik i Kyrkans tidning 
skriver Bachman, at ”så længe 
man gør fælles sag med had-
propaganda” er Svenska Kyrkan 
ingen ”troværdig partner”. 

KPK

Ambassadør: ’Svenska 
Kyrkan er imod Israel!’

Det er offi cielt ulovligt at være 
troende i Kinas kommunistiske 
parti ifølge en ny udtalelse 
fra landets statskontor for re-
ligiøse anliggender, skriver 
CBN News.

– Partimedlemmer burde ikke 
have religiøs tro, noget som er 
en rød linje for alle medlemmer, 
skrev Wang Zuoan, direktør for 
administrationen af religiøse 
anliggender.

I stedet er det marxismen og 
partiets politik, som ifølge konto-
ret bør være det enkelte medlems 
trossystem.

Marxistiske ateister
– Partimedlemmer bør være 

faste marxistiske ateister, adlyde 
partiets regler og holde sig til 
partiets tro ... de har ikke lov til 
at søge værdier og tro gennem 
religion, siger Wang Zuoan.

Kommunistiske ledere siger, at 

partiets seneste angreb på troen 
skyldes dens kraftige indfl ydelse. 
De mener, at religion er farlig for 
det kommunistiske partis enhed.

– Nogle personer, som hævder 
at være lærde, støtter religiøs tro 
i partiet. Dette har undergravet 
partiets værdier baseret på dia-
lektisk materialisme, siger Zhu 

Weiqun, der er leder 
af komiteen for etni-
citet og religion i det 
politiske rådgivende 
organ The Chinese 
People’s Pol i t ical 
Consultative Confe-
rence (CPPCC).

T imes of  Ind ia 
rapporterer, at nogle 
partiledere anser re-
ligiøs tro for at være 
en trussel mod den 
nationale sikkerhed.

– Nogle udenland-
ske magter har brugt 
religion til at infi ltrere 

Kina, og ekstremisme og ulovlige 
religiøse aktiviteter spreder sig 
nogle steder. Det har truet natio-
nal sikkerhed og social stabilitet, 
siger Wang Zuoan.

Kristne kan tvinges ud
Ifølge præsidenten i den kristne 

organisation China Source, Brent 

Fulton, kan denne sidste bekendt-
gørelse betyde, at kristne i Kinas 
kommunistiske regering bliver 
tvunget til at træde tilbage.

– Det er muligt, fremover, at vi 
vil se kristne og andre religiøse 
troende blive fjernet fra partiet, 
siger Fulton til CBN News.

Han advarer også om, at tro-
ende kan blive fjernet fra andre 
stillinger i samfundet, hvis udvik-
lingen fortsætter.

Fulton mener derfor, at tiden er 
moden til at bede for Kina.

– Vi må bede om, at Herren 
vil bevæge hjerterne hos Kinas 
ledere, så de erkender, at de 
kristne i deres midte ikke er en 
trussel mod landet, men rent fak-
tisk er mennesker, som vil yde et 
stort bidrag til nationens fremtid, 
siger han. 

KPK

Avis Dagen.se har sommeren igennem skrevet om kirkens forhold til Israel.

- Svenska Kyrkan fører had-
propaganda mod Israel og ser 
kun konfl ikten fra palæstinen-
sernes side, mener Israels 
ambassadør i Sverige, Isaac 
Bachman.

Kina øger presset mod kristne borgere
Kommunistpartiet skriver nu, at deres medlemmer kun bør holde sig til partiets tro.

Hvert år kommer 100.000 nye til tro på 
Jesus i Kina. Derfor griber regeringen ind, 
bl.a. med fjernelse af kors fra kirkerne.  

Bønneaktion med app før valget 
Det norske ’Nasjonalt bønneråd’ lancerer sin egen bønneapp 
i forbindelse med en planlagt bønneaktion de sidste tre uger 
før stortingsvalget den 11. september 2017.

Det nationale bønneråd opfordrer til 21 dages bøn for Norge i 
perioden 21. august – 10. september, dvs. de sidste tre uger før 
stortingsvalget.

– Der står i Timoteus 2:2, at vi skal bede for alle i høje stillinger. 
I forbindelse med stortingsvalget tænker vi, at det er vigtigt med 
lidt mere intens bøn for landet, siger Jon Steinar Kjøllesdal, som er 
daglig leder i Nasjonalt bønneråd.

I forbindelse med aktionen har rådet lanceret bønneapp’en ”Bønn 
for Norge” som kan downloades på smartphones. Dagens bøn-
neemne vil hver dag blive lagt ud på app’en. ”Så kan man vælge 
at bruge fem minutter på bøn i bussen eller noget længere tid der-
hjemme, når man beder for landet”, forklarer Kjøllesdal.

Nationalt bedekort
Nasjonalt bønneråd er et forum med repræsentanter fra fl ere 

forskellige bedenetværk i Norge. 
– Der er mange, som samles til bøn og har planlagt bededage  i 

løbet af efteråret. For mange vil det være naturligt at bede for valget, 
når de har en sådan samling, siger Jon Steinar Kjøllesdal.

På hjemmesiden bonnforvalget.no opfordres folk til at registrere 
de lokale bønnemøder, som så kan ses på hjemmesiden og appen.
Bønneemnerne vil blive formuleret af folk fra forskellige organisa-
tioner og trossamfund. 

– ’Tro & Medier’ har fx ansvaret for bøn for medierne, og Åpne 
Dører har ansvar for bønner for forfulgte kristne, siger Jon Kjøllesdal.

National bededag 
App’en er under udvikling og vil også kunne bruges efter valget.
– Alle de 21 bønneemner fra aktionen vil ligge lagret der, og den 

skal samle forskellige temaer, som man også kan bede for fremover, 
siger Jon Kjøllesdal. 

Rådet har valgt søndag d. 10. september som national bededag. 
– Gudstjenesterne på denne dag kan give ekstra plads til bøn 

for landet, fx ud fra 2. Krønikebog 7:14, opfordrer Jon Kjøllesdal.
Bibelverset lyder: ”Hvis mit folk da 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.”

Bønnerådet samles hvert år til en national bønnekonference 
på Grimerud. Her kommer også forkyndere fra andre lande med 
hilsener og profetier om den åndelige situation i Norge. 

– I år havde vi bl.a. besøg af John Dawson, som har været leder for 
Ungdom med Opgave, og David Demian fra Canada. De udfordrede 
os til at tro, at 2017 er et år med gennembrud for evangeliet. Men vi 
må gøre ligesom Daniel, der bad i 21 dage for genopbyggelsen af 
Jerusalem efter profetien i Jeremias. Når vi får en profetisk hilsen, 
så må vi svare ved at bede, fastslår Jon Steinar Kjøllesdal.

 KPK/Bodil

Jon Steinar Kjøllesdal opfordrer folk til at bede for Stortings-
valget i efteråret 2017 ved hjælp af en særlig app. 
Foto: Nasjonalt bønneråd.

Kina oplever ikke blot en økono-
misk revolution i disse år. Men 
også en kristen! For 40 år siden 
var der 5 millioner kristne i Kina. 
I dag er der mindst 80 millioner.    

Det er den største religiøse forandring 
af et folk i verdens-historien. Og sta-
dig lever de fl este kristne i skjul, fordi 
religionsfriheden er begrænset. Hvad 
kommer den kristne revolution til at betyde for resten af verden?
Læs journalist KIM SCHOUs spændende 
bog med reportager og interviews med 
undergrunds-kirkeledere, samt danske og 
udenlandske eksperter. 
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Af Henri Nissen

Søndag den 2. juli blev Ulla 
og John Østergaard Nielsen 
lokket til et ”arbejdsmøde” på 
Apostolsk Kirkes Sommer-
Camp i Kolding. Det viste sig at 
være et surprise-party, hvor ca. 
70 missionsvenner og familie 
var mødt op for at fejre, at par-
ret nu har været missionærer 
på Grønland i 30 år.

Det er få udsendte, der holder 
ud i så mange år. Men Ulla og 
John kan glæde sig over, at de 
har været fødselshjælpere for  at 
de uafhængige menigheder har 
sluttet sig sammen i enighed i 
Grønlands Frikirke, og at der nu 
er åndelig vækkelse i mange byer 
og bygder på Grønland. 

- Der kommer næsten hver 
uge ti nye til vores gudstjenester 
i Nuuk, fortæller Ulla, der kan 
huske den svære start for 30 år 
siden, da der kun var et par grøn-
lænderne i menigheden. I dag 
er der næsten 150 aktive bare i 
frikirken i Nuuk, og hertil kommer 
de mange andre menigheder, 
som er opstået eller har vokset 
sig store på den grønlandske 
vestkyst. Også på den småt be-
folkede østkyst er der nu begyndt 

et nyt kristent arbejde.
Det er ikke for meget at kalde 

Ulla og John for moderne apostle. 
For de har taget ansvaret på sig 
for hele det grønlandske folk. 
Sammen med mange andre, 
naturligvis. Men få har holdt ud. 

For det er alt andet end nemt at 
arbejde på Grønland, og helt frem 
til ca. år 2000 måtte de kristne 
missionærer leve med fordomme 
og misforståelser, som ofte skyld-
tes statskirkepræsternes udtalel-
ser. Fx. fi k nogle grønlændere at 
vide af præsten, at de ikke kunne 
blive begravet, hvis de gik over til 
frikirken. Ordet for frikirker er på 
grønlandsk ”de falske præster”... 

Men Ulla og John har oplevet, 
at Gud gang på gang har svaret 
på bøn på en overraskende 
måde, så det frigørende budskab 
brød igennem bagtalelse og 
fordomme. 

Drømmen om mission
Men hvordan begyndte det?
Ulla og John mødte hinanden i 

Odense, hvor han var vokset op i 
Apostolsk Kirke. 

Fra barnsben havde han en 
drøm om at blive missionær. Sam-
men med andre unge organise-
rede han en informationsgruppe 
om kirkens mission.

- Vi skaffede lysbilleder og 
small-film hjem fra missionæ-
rerne, som vi så viste rundt om-
kring i menighederne for at skaffe 
opbakning, fortæller han. 

Ulla havde også kald til mis-
sion. Hun uddannede sig til 
sygeplejerske og har i alle årene 
på Grønland arbejdet på landssy-
gehuset i Nuuk, Dronning Ingrids 
Hospital. John blev uddannet som 
lærer, og de blev gift i 1981.

Tønder eller Grønland?
- Efter et par år begyndte jeg at 

føle et kald eller en uro. Det endte 
med, at vi henvendte os til kirkens 
missionsudvalg og spurgte, om 
de kunne bruge os til noget. 

De svarede, at vi kunne tage 
til Tønder og stå for en menig-
hed der, eller rejse til Grønland, 
fortæller John.

- Vi syntes, Grønland lød mest 
spændende, selv om jeg nok 
havde forestillet mig, at vi skulle 
til Zambia. Men vi besluttede at 
søge et lærerjob ved Grønlands 
hjemmestyre, så vi i fritiden 
kunne være missionærer. Vi fi k 
jobbet og rejste derop med vores 
første to børn, Mette og Lene. 
Hanne fi k vi deroppe. 

Det blev til tre år, før vi rejste 
hjem igen i 1989. Jeg var nok lidt 

udbrændt efter at have arbejdet 
som dansklærer 36 timer om 
ugen, samtidig med, at jeg stod 
for kirkens pionerarbejde. Vi 
boede også i kirken, eller mis-
sionshuset, som vi kalder det. 

Der var kun en meget lille 
håndfuld grønlændere i menig-
heden, og der var næsten ingen 
vækst.

Andre havde arbejdet før os - 
og de havde heller ikke haft de 
store resultater. Meget arbejde 
havde bestået i blot at fastholde 
status quo uden vækst.

Profetisk kald
- Men der var ingen afl øsere 

for os, og efter to år hjemme fi k 
vi på Sommerstævnet i 1992 et 
profetisk kald til at vende tilbage. 

Det blev nu aftalt, at vi kunne 
vende tilbage med en løn og 
arbejde fuldtids i mission. 

Nu skete der en stille vækst i 
menigheden, hvor vi efterhånden 
var 30-40 omkring år 2000. 

- Det var egentlig ikke, fordi 
vi gjorde så meget ved evange-
lisationen, men vi begyndte at 
bede mere. Vi gik ind i den ”ån-
delige krig”, fortæller John med 
sin milde fynske stemme. ”Og vi 
så nu, at det, vi manglede, kom til 
os. Både mennesker og materiel.” 

Åndelig kamp banede vej
- Vi havde fx besøg af Kjeld 

Sjøberg fra Sverige og en gruppe 
forbedere fra hele verden. De 
gik bønnevandringer og bad for 
forsoning mellem kristne. De bad 
imod alkohol, som jo har været en 
af de værste forbandelser, som 
vi danskere har bragt med os. 
De fandt frem til gamle okkulte 
offerpladser og nedbrød i bøn de 
forbandelser, der havde ligget 
over landet.

Efter sådan en fredag aften, 
hvor vi havde bedt og lovsunget 
meget, gik jeg på politistationen 
for at høre, hvordan natten var for-
løbet. Normalt var der en masse  
vold, spektakler og kriminalitet. 
Men netop den nat havde der 
INTET været. 

Vi havde også besøg af Moses 
Hansen og Johannes Fuchs. De 
bragte det israelske flag med, 
og det har siden hængt i kirken. 
Der står jo, at dem, der velsigner 
Israel, selv bliver velsignet. Og jeg 
har lagt mærke til, at indtægterne 
til arbejde siden dengang hvert år 
er steget, bemærker John. 

- Der kom også to store pro-
fetier om Grønland fra Joan 
Freudenberg i Kensington Temple 
i London. Og hun kom bagefter og 
underviste i en uge. 

Tillid og enhed 
- Der opstod større enhed 

blandt de forskellige missioner.
Vi skandinaviske missionærer 

på vestkysten mødtes til en årlig 
samling i Nuuk. De svenske, 
norske og danske missionærer 
og de grønlandske ledere fra fri-
kirkerne blev i år 2000 enige om 
at slå de forskellige menigheder 
sammen i én fælles frikirke med 
det grønlandske navn Inuunerup 
Nutaap Oqaluffi a. 

Baggrunden var, at der blev 
stadig færre missionærer, og vi 
ville gøre det lettere for grønlæn-
derne at overtage.

Kristne medier
Jan Bertelsen fra kirken tol-

kede, så Billy Grahams møder i 
Europa kunne blive udsendt på 
grønlandsk. Han oversatte også 
Jesus-fi lmen til grønlandsk, og 
den er siden blev solgt og uddelt 
i henved 3.000 eksemplarer, selv 
om der kun bor ca. 50.000 på 
Grønland. Den er også blevet vist 
på grønlandsk tv to gange. 

Også Scandinavias børnebibel 
blev oversat og er vist kommet 
i omkring 6.000 ekspl. Det er 
meget store tal i forhold til befolk-
ningens størrelse. 

Radioer i tolv byer
- Og så kom radioen til os som 

en gave, uden at vi selv havde 
tænkt over det. Først fi k vi besøg 
af canadieren Allan McGuirl fra 
Galcom, der arbejder med kristen 
radio. Han gav os idéen til at 
oprette en radio.

Kort efter fi k vi en henvendelse 
fra Radio Lindin på Færøerne. 
De vidste ikke noget om besøget 
fra Canada, men de indsamlede 
nu 260.000 kr. og kom selv og 
opførte en radiostation i løbet af 
14 dage i de lokaler, jeg havde 
bygget til dem. 

Vi fi k sendetilladelse i Nuuk. 
Og Galcom og andre hjalp os 
med udstyr, så vi også kunne op-
rette lokale radioer i elleve andre 
byer hele vejen op langs kysten. 
En 13. radio er nu på vej i Paamiut 
syd for Nuuk. Radioerne modta-
ger programmerne fra Nuuk over 
internettet og kan så tilføje lokale 
udsendelser.

Det er en fantastisk mulighed, 
som bare kom dumpende ned til 
os. Her sendes nu dagligt kristen 
musik, gudstjenester, andagter, 
og mennesker fortæller deres 
livshistorier.

Ulla og John bor i Nuuk (Godthåb) på vestkysten, hvor de fl este grønlændere bor. Grønlands Frikirke har nu 
menigheder fra Qaanaaq nord for Thule og nedover Kullorsuaq, Upernavik, Uummannaq, Illulissat, Qasigiu-
annguit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq, Nanortalik og Tasiilaq.

Ulla og John har arbejdet 
for Grønland i 30 år
Ulla og John Østergaard Nielsen ville bruge deres liv i mission. De fi k valget mellem Tønder og Nuuk – og rejste til Grønland med deres små børn. 
Det var ikke altid let, men nu kan de se frugterne af, at de holdt ud. Grønlands Frikirke blomstrer, og der er vækkelse i hele landet.



Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
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Samtidig er de fl este verdslige 
lokalradioer gået ned, så mange 
lytter nu til de kristne radioer.

Mirakler gav gennembrud
- I 2002 havde vi i Nuuk en ræk-

ke møder med Hans Berntsen, 
hvor der skete mange mirakler. 

En journalist fra Grønlands 
Radio blev selv helbredt for 
piskesmæld og mødte op med 
sendeudstyr, så Hans Berntsen 
fi k mulighed for at bede for lyt-
terne i Radioavisen. Der skete 
mirakler på hele Grønland på 
grund af den korte bøn. En måned 
efter udsendelsen måtte vi stadig 

sørge for fast telefonpasning for at 
tage imod de mange henvendel-
ser fra mennesker, der ønskede 
forbøn og kontakt. Kirken i Nuuk 
voksede meget hurtigt fra ca. 30-
40 medlemmer til nu næsten 120. 
Vi byggede en ny kirke til 170, og 
den er nu snart igen for lille. 

Mission i nye byer
Da Berntsen igen var på besøg 

i Nuuk i 2004, kom der næsten 
1.000 mennesker. Det medførte 
ikke samme vækst som første 
gang. Til gengæld er der idag 
mere goodwill i befolkningen og 
myndighederne overfor frikirken.

Teams fra menighederne er nu 
jævnligt på missions-fremstød i 
nye byer, og her sker der både 
helbredelser og andre mirakler. 

I det nordlige Uummannaq blev 
man overrasket over, at 80 men-
nesker mødte op til et evangelisk 
møde på skolen. Man havde kun 
medbragt to kander kaffe, men 
selv om de 80 grønlændere drak 
spandevis af kaffe, var der mær-
keligt nok stadig kaffe på kanden, 
da de alle var gået... 

I dag er der menigheder helt 
oppe fra Qaanaaq nord for Thule 
og nedover Kullorsuaq, Uper-
navik, Uummannaq, Illulissat, 
Qasigiuannguit, Aasiaat, Sisi-
miut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq, 
Nanortalik og Tasiilaq.

Ikke alle menigheder er lige 
store, et par af dem er kun hus-
grupper, men der kommer hele 
tiden nye mennesker til. 

Hjælp til misbrugte
En af Grønlands skjulte plager 

er de mange seksuelle misbrug, 
der er foregået i generationer. 
En undersøgelse viste for nogle 
år siden, at 80 pct. af pigerne 
havde været udsat for misbrug. 
Det ligger som en skygge over 
hele landet.

Men også her svarede Gud 
på bøn. Et canadisk ægtepar, 

som har en tjeneste blandt mis-
brugte, fl øj til fl ere grønlandske 
byer i deres eget lille fl y. De holdt 
konferencer og havde masser af 
misbrugte til forbøn og helbre-
delse for fortidens sjælesår.

Guldstøv og manna
I påsken 2004 tog Ulla og John 

til en inuit-konference i Canada 
sammen med 10 andre fra kirken. 
Det blev en meget trosstyrkende 
oplevelse. 

- Guds ånd var så stærk tilste-
de, at vi bl.a. oplevede guldstøv 
sidde på mennesker! Da jeg så 
på Ulla, havde hun også guldstøv 
i panden, fortæller John, som 
stadig har svært ved at forstå det, 
der skete dengang.

- Der var et anglikansk præste-
par med, Kate og Harold Meier. 
De skulle stå for nadveren og 
havde taget vin med. Mens de 
sad der, faldt der hvidt manna 
ned bibelen, som de kunne dele 
ud af. Det var helt utroligt. 

Der blev optaget dvd’er fra 
konferencen, og når vi bagefter 
afspillede dem, faldt Guds ånd 
igen over forsamlingen. (Ud-
fordringens medarbejder har 
efterfølgende set videoen, hvor 
mannaen deles ud, red.)

- Selv havde jeg en tand, som 
skulle rodbehandles, når jeg 

kom hjem. Da en af talerne, Bill 
Prankhart, bad for helbredelse, 
lagde jeg selv hånden på min 
kind og næste morgen var tand-
pinen væk. 

Jeg har faktisk også oplevet 
engang i Kolding, at en af mine 
stålplumper under et møde  blev 
til en guldplumpe…! 

Da jeg senere kom til tandlæge 
spurgte han, hvor jeg havde fået 
lavet den guldplumpe. Nå, det er 
noget jeg engang har fået lavet i 
Odense, svarede jeg bare. 

John har heller ikke altid har 
haft mod og lyst til at fortælle sine 
egne medkristne hjemme i Dan-
mark, hvad der faktisk skete på 
Grønland, fordi det var så utroligt. 

Sommerkonferencer
Grønlands Frikirke har deres 

egen sommerkonference.
Hver sommer holdes konferen-

cen i en af de større byer, og de 
grønlandske frikirkekristne valfar-
ter hertil for at være sammen og 
blive styrket. I år fandt sommer-
konferencen sted i Maniitsoq (på 
dansk Sukkertoppen). 

Afl øsning - ikke endnu
John og Ulla kan snart gå på 

efterløn, men de regner med at 
tage et år mere for at overdrage 
arbejdet til grønlænderne. Selv 
om kirken er forholdsvis ny og 
grønlænderne har mange pro-
blemer at slås med, har Ulla og 
John set en social rejsning af de 
kristne. Mange er blevet sat fri af 
forskellige plager, og de er vokset 
i troen, så de nu har et bedre liv - 
og også et bedre familieliv.  

- Gennem de senere år har 
kirken kunnet betale næsten 

hele min løn, så der er løn til 
min efterfølger, og vi håber, at 
kirkens medlemmer efterhånden 
vil kunne bidrage mere til de ud-
gifter, der er, når støtten udefra 
forsvinder. Til gengæld har vi 
heller ingen gæld. 

Vi har også oplevet, at vi har 
fået det, vi skulle bruge. Vi mang-
lede engang 30.000 kr. Og Ulla 
gik tre gange ned til postkassen 
for at se, om der ikke var kommet 
noget. Og til sidst lå der også en 
check på 30.000 kr. fra en fond i 
Danmark.

Et mandat fra Gud
- Har I aldrig haft lyst til at op-

give arbejdet eller tvivlet på, at I 
skulle være her?

- Nej, det har vi egentlig ikke 
for alvor, for vi har følt, at vi havde 
et mandat til dette arbejde. At det 
var her, Gud ville have os. 

Der var da en periode, hvor 
vores tre piger - Mette, Lene 
og Hanne - var blevet store og 
fl yttede til Danmark, hvor vi be-
gyndte at tænke på, om vi også 
skulle fl ytte derned. 

Men så fik vi en profeti på 
en SommerCamp. Det var Jørn 
Hyldgaard, der midt i en prædiken 
pludselig pegede på os og sagde, 
at vi skulle vende tilbage og ikke 
bekymre os om noget, for vi ville 
også få medhjælpere. To af den 
ene slags, og tre af den anden, 
sagde han. 

Og vi fi k også hjælpere - ”to 
af den ene slags, og tre af den 
anden”. Nemlig danskere og 
grønlændere, fortæller Ulla og 
John, som nu ser frem til at være 
sammen med de kommende 
børnebørn i Danmark. 

John og Ulla elsker ligesom grønlænderne at færdes i naturen og gå 
på jagt. De har bygget en hytte i Godthåbsfjorden ned til noget godt 
fi skevand ca. en times sejllads fra deres travle hverdag i Nuuk.

Det var en meget stærk oplevelse, da guldstøv ved en inuit-konference 
i 2004 lagde sig på Harold Meiers bibel. På samme måde kom man-
naen, som blev delt ud til nadveren. Fotos: John Østergaard.

Ulla og John blev på 
SommerCamp i Kolding 
overrasket af et surprise-
party, hvor missionsven-
ner og familie fejrede 
deres 30 års jubilæum 
som missionærer på 
Grønland.
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HELBREDELSER OG BØN 
LÆS OM DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED  

Mark Bradford

Mark, er du ok?
En rejse fra at være alvorligt psykisk 
syg til at blive rask.

Dette er en fortælling om vejen ind i og hel-
digvis også ud af alvorlig psykisk sygdom. 
Når du læser om, hvad der skete for Mark, 
vil du få et indblik i, hvordan det er at blive 
psykisk syg, men også om den lange proces 
ud af det igen til fuldstændig helbredelse. 

- Er der en åndelig side af psykisk sygdom? 
Jeg kan ikke udtale mig på andres vegne, men 
det var der med sikkerhed for mig, skriver 
Mark Bradford i forordet.
Paperback, 127 sider. kr. 128,-

Elisabeth Alves

Kæmp & vind i bøn
Om effektiv bøn bygget på bibelske 
principper. 

 ”Kæmp & Vind i BØN er en af   de mest 
praktiske bøger om bøn, der nogensinde 
er skrevet. Fuld af indsigt og et ”must” på 
enhver troendes bogreol. Denne bog vil 
være nyttig både for en begynder i bøn-
nen og en erfaren forbeder. Jeg kan varmt 
anbefale den.” 
- Cindy Jacobs, Grundlægger af Generals of 
Intercession

Paperback, 220 sider. kr. 198,-

J

Find mange andre spændende bøger, fi lm og musik i Udfordringens webshop - der er 5% rabat til abonnenter: Hosianna.dk

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

Miracles from Heaven - DVD
En fi lm baseret på virkelige hændelser om 10-årige An-
nabell, en uhelbredelig sygdom og et uventet mirakel. 
I arbejdet med fi lmen fandt stjerneskuespiller Jennifer 
Garner tilbage til sin egen tro. Kr. 149,95

Forvent mere - Af Joyce Meyer
Joyce Meyer hjælper dig her med at sætte din lid til 
pålidelige ting og bygge dit håb på Gud. En bog som vil 
hjælpe dig til at skabe mere glæde i dit liv. Kr. 199,-

Alt bliver nyt - Roman af Lynn Austin
Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder; datter, 
mor og frigivet slave, bringer Lynn Austin på bedste vis 
historien til live omkring de svære år ved Borgerkrigens 
afslutning og den efterfølgende genopbygning. Kr. 248,- 

Henri Nissen

Hans Berntsen 
Volvo-direktøren, som helbreder tusinder 

med Helligåndens kraft

- Hvem er han? - Hvordan gør han? og 
Hvorfor virker det? Disse spørgsmål forsøger 

bogen om ”Hans Berntsen” at svare på. Den er 
skrevet af Udfordringens redaktør Henri Nissen 

og samler på 184 farvesider historien 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 
bliver helbredt.« (Markusevangeliet kap. 16.)

Bogen bygger bl.a. på mere end 800 vidnesbyrd 
fra helbredte, samt forfatterens interviews med 

Hans Berntsen, læger, helbredte m.fl .
Indbundet, 184 sider. kr. 200,-

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

Päivi Heikkilä

Herren vil
give jer byen

Den fi nske forbønsleder Päivi Heikkilä har 
fl ere gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig 
kamp for samfundet. Og hun er selv gået foran 

ved at inspirere til bedegrupper i kommunerne. 
I 2008 samledes 10.000 forbedere fra alle 

kommuner i Finland til en Kristusdag.
I denne bog underviser og fortæller hun om 

sine egne erfaringer med forbøn for bl.a. borg-
mesteren, byrådet, vandforsyningen, de unge, 

eller imod en heksefestival. 
Paperback, 191 sider. kr. 148,-
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Af Henrik Engedal

O v e r g i v e l s e n , 
glæden og for-
ventn ingen t i l 
G u d  s i t r e d e  i 
luften hos de mange delta-
gere samlet fra hele Europa i 
Tipsport Arena i Prag. Omkring 
40 nationer var til stede. Og det 
var Gud også.

Dette var den tredje Awakening 
Europe. Den første foregik i 
Nürnberg og sidste år var det i 
Stockholm.

Det var første gang, at jeg var 
med. Og jeg tror aldrig, at jeg har 
oplevet en så Jesus-fokuseret 
konference før. Det var bemær-
kelsesværdigt, hvordan Jesus 
hele tiden blev tilbedt og løftet op. 

En stor del af møderne var 
både talere og deltagere på knæ 
for at tilbede Jesus. Der var ingen 
tvivl om, hvem det var vi var kom-
met for at tilbede og søge.

Ben Fitzgerald er lederen af 
Awakening Europe og skulle have 
talt på det første møde. Men han 
selv og ledelsen følte, at Hellig-
ånden ikke ville have dem til at 
tale. Så de holdt et møde uden 
en taler, men med lovsang og 
bøn i stedet for.

Det viste sig, at være en rigtig 
beslutning, for i stedet for blev 
der bedt om helbredelse for syg-
domme. Og mange blev helbredt 
for alle mulige sygdomme, som 

blandt andet skæv ryg og andre 
alvorlige lidelser. Mange kom op 
på scenen og fortalte, hvordan 
de havde oplevet helbredelse. Så 
den første aften var en smuk blan-
ding af helbredelse og lovsang. 

Det var en kraftfuld begyn-
delse, som for mig understre-
gede, at her var det Gud, der var 
hovedpersonen.

Store navne
Selvom det var tydeligt, at det 

var Jesus, det handlede om, så 
var der alligevel samlet en lang 
række af talere, som i deres liv 
har oplevet Guds virke og kraft.

F.eks. kom den kendte evan-
gelist Reinhard Bonnke, som i 
løbet af de sidste 22 år har holdt 
møder for svimlende 120 millioner 
mennesker! Siden år 2000 har 
50 millioner udfyldt kort, hvor de 
tilkendegiver at ville følge Jesus. 

Trods sine nu 77 år havde han 
prioriteret at komme, og hans 
budskab var, at Gud søger efter 
os, som han søgte efter Adam. 
Gud søgte ikke efter Adam, 
fordi han ikke vidste, hvor han 
var fysisk, men fordi Adam havde 
fjernet sig fra Hans nærvær. 

Budskabet var: Vi er kommet 
væk fra Guds nærvær. Og vi 
må nu sige: ”Her er jeg, Gud. 
Brug mig.” 

Bonnke sagde desuden, at han 
tror på, at det samme, som er 
sket i Afrika, vil ske her i Europa. 
For Gud er den samme overalt 
i verden.

Ben Fitzgerald sagde, at han 
følte, at Gud åndeligt set gav 
stafetten fra Bonnke videre til 
Awakening Europe i kaldet om, at 
se europæerne blive frelst.

Er du sulten 
efter Helligånden?

Daniel Kolenda har videreført 
Bonnkes organisation Christ 
for all Nations, og han har set 
utrolige helbredelser og endda 
opvækkelser af døde! 

17 millioner mennesker er 
blevet ledt til Jesus gennem disse 
møder. 

Han udfordrede de mange 
kristne til mødet:

- Hvis du ikke har en sult 
efter Helligånden i dit liv, så er 
spørgsmålet, om du virkelig er 
en kristen, sagde han og under-
stregede, hvor vigtigt det er, at vi 
ikke lever på, hvad Gud gjorde for 
mange år siden, men at vi bliver 
fyldt af Guds ånd påny.

- Hvis vi kun har historier om 
hvad Gud gjorde for mange år 
siden, så har vi brug for mere af 
Guds Ånd i vores liv. Vi har brug 
for noget nyt og friskt i dag. Mere 
end nogensinde. 

Vi må ikke blive tilfredse med 
historier, prædikener og sange, 
understregede han i sin meget 
kraftfulde undervisning, som slut-
tede med, at han bad Helligånden 
om at fylde deltagerne. Og man 
kunne se rundt om i salen, at 
mange oplevede Helligånden 
fylde dem.

Spontan tilbedelse
af Jesus

De forskellige lovsangsband 
blev igen og igen afbrudt fra del-
tagerne af det spontane omkvæd: 
”Europe shall be saved”, som en 
proklamation over Europa. Og det 
taktfaste ”Jesus, Jesus, Jesus” 
gik igen utroligt mange gange. 

Jeg har aldrig oplevet et møde 
eller en konference, hvor Jesus 
blev nævnt så mange gange. Jeg 
har været til mange forskellige 
konferencer, men jeg har sjæl-
dent oplevet en så overgivende 
atmosfære. Der var hengivelse, 
frihed og en dejlig positiv stem-
ning.

Hvordan gør vi?
Amerikanske Todd White med 

den kendetegnende rastafrisure 
underviste om, hvordan han prak-
tisk talt hver dag oplever Gud 
røre mennesker omkring ham. 
Det sker gennem helbredelser, 
kundskabsord og simpelthen 
bare at være fl ink og elske folk, 
som han møder i dagligdagen. 

Han understregde, hvor vigtigt 
det er, at vi hver eneste dag lever i 
en tæt forhold til Gud for at kunne 
leve på den måde.

- Det er min far, der gør det, 
sagde han og opmuntrede til at 
vi hver især gør det samme i 
vores liv.

En anden taler, Mattie Montgo-
mery, som indtil sidste år har væ-
ret forsanger i metalcore bandet 
For Today, lagde også vægt på, 
at vi skal forstå, at vi er sønner 
af Gud. Men Gud er ikke kun en 
fl ink og hyggelig onkel:

- Du kan ikke få Guds nærvær 
uden Guds kraft. Trosheltene faldt 
på knæ i Guds nærvær, sagde 
han og forklarede, hvordan hans 
egen lille søn engang så ham 
optræde til en metalcore-koncert 
og hurtigt krøb ind til sin mors 
skørter. Sønnen kendte ham som 
en kærlig far, men han havde 
ikke oplevet ham på denne vold-
somme og kraftfulde måde som 
forsanger, og det gjorde ham 
bange. Nogle gange er det sådan 
vi oplever Gud. Han er fuld af kraft 
og styrke og kan virke skræm-
mende på os.

- Hvis vi skal opleve Guds nær-
vær, kan det kun ske igennem 
at være hans børn. Så forstår vi 
hans godhed samtidig med, at vi 
forstår hans styrke. Vi skal forstå, 
hvordan vi er sønner og døtre, 
sagde Montgomery.

Der er magt i tungen
Forskellige tjekkiske ledere fra 

mange forskellige kirkeretninger 
var samlet i fl ok for at stå sammen 
i visionen om, at se mennesker 
blive frelst og vende om til Gud. 

De holdt hver især en kortere 
tale, hvor de blandt andet under-
stregede, hvor vigtigt det er, at vi 
ikke taler dårligt om hinanden, 
selvom vi ikke altid er teologisk 
enige. For de ord vi siger, skaber 
noget. Det er ikke bare ord. De 
kan bruges til at opbygge eller 
bryde ned. 

Desuden forklarede de, hvor-
dan kirken som sådan ikke kan 
føre folk til Jesus. Det sker ved, at 
den enkelte bliver vækket i hjertet. 
Der skal en personlig vækkelse 
til, så vi hver især kan være fyldt 
af Guds Ånd i hverdagen.

Hver dag kom der fl ere til mø-
derne og især til aftenmøderne 
var der tæt pakket af mennesker. 
Arenaen kan rumme 12.000 men-
nesker, så et kvalifi ceret gæt er, 
at det har været omkring det antal 
deltagere til møderne.

Mellem morgen- og aftenmø-
derne var der undervisning og 
workshops i udfrielse og evan-
gelisering, og mange deltagere 
gik rundt i Prag og bad for folk og 
snakkede om Jesus.

Awakening Europe har netop 
til formål at vække den enkelte 
kristne til at lade Guds Ånd virke 
igennem sig i det land og den by, 
man bor i.

”Jesus, Jesus, Jesus!” gjalder det ud over Tipsport Arena i Tjekkiets hovedstad Prag. Mange tusinde 
fra hele Europa er samlet med ét formål: At se Guds rige bryde igennem i hvert enkelt land over hele 
Europa. Og det var tydeligt fra begyndelsen, at dette var mere end endnu en kristen konference. Der blev bedt for deltagerne også på scenen. Mange blev 

helbredt under Awake møderne.

En fyldt sal af både unge og gamle lovsynger Jesus.

Bonnke i Prag:Bonnke i Prag:
’Europa vil  blive frelst’’Europa vil  blive frelst’

Hvis vi kun har hi-
storier om hvad Gud 
gjorde for mange år 
siden, så har vi brug 

for mere af Guds Ånd 
i vores liv. Vi har brug 
for noget nyt og friskt 

i dag.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC



Udfordringen søndag den 30. juli 2017     KULTUR . 17

Bog til 
forståelse 
af Trump
Dr. Lance Wallnaus bog giver et mere nuanceret 
billede af præsident Trump og ser ham som en 
Kyros og en kanonkugle imod politisk-korrekthed.

Anmeldt af Henri Nissen

Når reaktionerne imod præsi-
dent Trump var og er så store 
i medierne, så er det ikke kun 
fordi han siger nogle skrappe 
ting ligeud. 

Det er dybest set fordi, han er 
som en ”kanonkugle” imod den 
herskende klasse af politikere, 
medier og kulturliv. - Og ikke 
mindst imod den ”politiske kor-
rekthed”, som de kulturradikale 
i årtier har forsøgt at trække ned 
over fl ertallet.

Det mener den amerikanske 
forfatter dr. Lance Walnau, som 
op til valget skrev bogen ”God’s 
Chaos Candidate” og desuden 
fremførte sin teori i en række 
udsendelser.

 Dr. Walnau blev - på grund af 
sit venskab med en række afro-
amerikanske præster - inviteret 
med til et møde med Donald 
Trump forud for valget, hvor 
ingen troede på, at denne tidli-
gere playboy og milliardær ville 
have nogen som helst chance. 
Og medierne var næsten uden 
undtagelse på nakken af ham. 
Wallnau viser, hvordan de for-
vanskede hans udtalelser. Folk 
i det demokratiske parti lejede 
ligefrem bøller til at skabe vold og 
ballade på hans møder.

Men der var sket noget med 
Trump, fandt Wallnau ud af. 

Han beskriver kort de forskel-
lige faser i Trumps liv.

Ungdom i Bronx
1. Fra 1946-77 Han vokser op 

i bydelen Bronx, som dengang 
var en forfalden bydel i New York, 
kendt for bander og kriminalitet.  
Derfra stammer hans sprogbrug 
og hårdkogte stil. Han kom i 
militæret, gik på handelsskole 
og arbejdede derefter i sin fars 
byggevirksomhed.

Milliardær og playboy
2. Fra 1977-2004. Han opbyg-

ger sit eget forretningsimperium 
og bliver omtalt som milliardær-.
playboy. Nogle af de uheldige 

sexistiske udtalelser, der blev 
brugt imod ham, som om han 
netop havde sagt dem, stam-
mede fra hans playboy tid, hvor 
han fx blev brugt som dommer i 
skønheds-konkurrencer. 

Han medvirkede også i små 
biroller i fl ere fi lm og serier. 

Han gifter sig med Ivana i 
1977, bliver senere skilt og gift 
med Marla Maples - en kendt 
skuespiller. I 13 dage var parreet 
på New York Post’s forside. Men 
i 1999 blev de skilt. Og Trump 
begyndte at tænke over sit liv.

Hans bror var død som 42-
årig pga. alkohol og stoffer, og 
Trump besluttede at afholde sig 
fra begge dele, samt cigaretter, 
mens han disciplineret opbygge-
de sit forretningsimperium. Han 
fokuserede nu mere på sine børn. 

Han mødte sin nuværende 
hustru Melania i 1998, og de blev 
gift i 2005. 

Familien og samfundet
3. Fra 2004 og fremad omtaler 

forfatteren Trump som ”grown 
up” - voksen - hvor han bliver et 
familiemenneske og begynder at 
bekymre sig om samfundet, som 
bevæger sig hastigt væk fra de 
traditionelle værdier.  

Og det er denne Trump, og ikke 
playboyen, man  skal forholde sig 
til, mener dr. Wallnau.

Som forretningsmand er det i 
første omgang den økonomiske 
krise, der bekymrer Trump. 

Han ser, at gælden vokser til 
19 billioner, uden at det åbenbart 
bekymrer de herskende politikere 
og magthavere; at små virksom-
heder bukker under på grund af 
voksende bureaukrati og ublu 
kinesisk konkurrence; at 11 mio. 
indvandrere opholder sig illegalt i 
USA og derfor ofte bliver involve-
ret i kriminalitet; at problemerne 
for de sorte og andre minoriteter i 
de store byer forværres, fordi po-
litikerne bare snakker, men ikke 
gør noget. Også Obama, som 
bl.a. kom til magten på de sortes 
stemmer, har været en skuffelse. 

Ifølge Trump er den heskende 
klasse af politikere mere optaget 
af at gennemføre en liberal ideo-
logi end af at løse problemerne.

(I USA bruges udtrykket liberal 
ikke som i Danmark om borger-
lige partier, men om venstreorien-
terede og kulturraikale.)

Opløsningen af Amerika
For de kristne vælgere er det 

mere vigtigt, at Obamas regering 
i otte år har truet de traditionelle 
kristne værdier med den nye po-
litiske korrekthed. 

Det gælder først og fremmest 
indførelsen af homoseksuelle 
ægteskaber, hvor Obama lod 
det hvide hus oplyse i regnbuens 
farver. En række retssager viser, 
at mennesker, som ikke mener, at 
to af samme køn udgør et normalt 
ægtepar - risikerer at blive dømt 
og pålagt bøder. I disse år bliver 
det også tilladt soldater åbenlyst 
at være homoseksuelle. 

Modsat bliver det forbudt at 
bede på skoler. Kristnes ytrings-
frihed indskrænkes. Prædikanter 
skal passe på, hvad de siger. 
Skattevæsnet bruges målrettet 
imod kristne prædikanter. 

Abortklinikker får offentlig støt-
te, mens kristne som er imod tage 
ufødte børns liv (abort), fremstil-
les som farlige. 

Modsat omtales muslimer po-
sitivt og Israel negativet.

På mange andre områder sker 

der et skift til liberale ”politisk-
korrekte” holdninger, som pres-
sen og medierne understøtter, 
fordi kultur-eliten er liberal. 

Hvem kan ændre det?
Lance Wallnau viser, at de 

kristne kandidater ikke for alvor 
kunne gøre noget ved den moral-
ske nedtur, som blev sat i gang 
med ungdomsoprøret.

Politisk korrekthed er nu at 
være for abort, for homoseksuel 
”ligestilling”, for evolution istedet 
for skabelse, for muslimer, men 
imod Israel og imod kristen bøn 
i skoler, osv.

Det er i denne situation, at 
dr. Wallnau får den vision, at 
Trump er ligesom kong Kyros, en 
hedensk hersker, som i Gamle 
Testamentes tid bliver et redskab 
til at jøderne slipper ud af deres 
babylonske fangenskab. 

150 år før Kyros blev født, 
profeterede Esajas med navn om 
Kyros og kalder ham ”Guds sal-
vede”. Det er beskrevet i Esajas 
kap. 45, og det bliver for forfatte-
ren påfaldende, eftersom Trump 
også vil blive den 45. præsident. 

Walnau skriver sin bog og 
fortæller sine tanker på kristne tv-
stationer, mens de fl este kristne 
endnu tager afstand fra Trump.

I mellemtiden tyder en del på, 
at Trump er blevet troende, bl.a. 
efter kontakt med prædikanten 
Paula White. 

Men Wallnau pointerer, at det 
ikke er en præst eller en pæn 
kristen, der er brug for, men en 
dygtig leder - og en kanonkugle. 

Bagefter viste det sig, at man-
ge andre havde profeteret, at 
det utrolige en dag ville ske: At 
playboyen ville føre USA tilbage 
til de kristne værdier. 

Og han blev i hvert fald valgt.
Medierne i USA - og Europa - 

fortegner fortsat billedet af Trump, 
ligesom de gjorde med Churchill 
og Reagan - i starten. Historien 
vil vise, om dr. Wallnau får ret.

 

Dr. Wallnaus bog God’s Chaos Candidate beskriver bl.a. den 
moralske opløsning, som førte til valget af Trump.

Donal Trump er en rød klud for 
de politisk-korrekte. 

Den store samtale. Det var 
dét udtryk, der i 1952 lance-
redes af Encyclopedia Bri-
tannica om dén samtale, der 
hele tiden er i gang mellem 
den vestlige verdens tanker 
og deres ophavsmænd. 

Man kommenterer hveran-
dre, bygger på, river ned, men 
forlader ikke. Det er værker, 
der er kommet for at blive. 
Det er også værker, man som 
sådan ikke diskuterer med. 
De har forlængst bevist deres 
levedygtighed ud over alle 
grænser. De ér der.

Et sådant navn er også Luther, hvis reformationsjubilæum her i 
2017 fejres efter alle kunstens regler i hele det kirkelige landskab. 
Men det er med Luther, som det er med mange andre klassikere: 
de kendes mere, end de læses. De er en del af oppakningen, 
men det er de færreste, der har åbnet rygsækken for virkelig at 
studere indholdet.

Hvis man vil have lidt hjælp på vejen, kan denne bog imidlertid 
anbefales på det allervarmeste. Dens store grad af seriøsitet 
skæmmes desværre af en lidt for poppet titel. Lad det blot være 
sagt - og derpå hastigt glemt! 

Her har vi nemlig at gøre med en samling Luther-tekster, der 
virkelig aftvinger respekt - og det gør den på fl ere planer. Hvis 
Luther indtil nu mest har været et navn, den menige læser (eller 
kirkegænger) kendte af omtale, men ikke havde gjort  reelt, konkret 
bekendtskab med, giver denne bog næsten ideelle betingelser for 
at rette på denne mangel. 

Forlaget har nemlig bedt 10 kendere vælge en kortere  Luther-
tekst, som betyder særlig meget for dem. Teksterne er så - ud-
over at være aftrykt i bogen - blevet forsynet med inspirerende, 
interessante, brugervenlige introduktioner, så man er hjulpet godt 
på vej lige fra starten. Et ekstra godt udgangspunkt for éns egen 
Luther-læsning leverer Martin Schwarz Lausten i sin redegørelse 
for, hvordan det hele begyndte, herunder også de første større, 
samlede Luther-udgaver. Det er ikke kedelig læsning.

Et andet glimrende indlæg er Asger Chr. Højlunds introduktion til 
Luthers ”Sermon om den dobbelte retfærdighed”. Det er en tekst 
om Kristi efterfølgelse,  som til stadighed udfordrer Højlund  - ikke 
blot på det intellektuelle plan, men også i hans eget helt konkrete liv.

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Luther stærke sager. 10 Luther-tekster udvalgt og kommen-
teret • 227 sider • Indb. 250 kr. • Credo

Vedkommende 
Luther-hyldest

En håndsrækning 
til indvandrer-forældre
Carsten Hjorth Pedersen 
som er leder for Kristent 
Pædagogisk Institut har 
skrevet hæftet ”Hvad er 
bedst for børnene?”.  Hæf-
tet er skrevet til forældre, 
som kommer fra et andet 
land, og som skal opdrage 
børn i Danmark.

Carsten Hjorth italesætter 
udvalgte pædagogiske og 
kulturelle danske grundvær-
dier bl.a. forældrekontrol og 
selvkontrol, at være en sund 
autoritet og nærværende 
forældre, og ligestilling mellem kønnene for både børn og voksne. 

Det sidste af de seks korte kapitler er skrevet til kristne forældre 
og handler om kristen børneopdragelse i Danmark.

Hæftet på 24 sider er blevet til i samarbejde med Luthersk 
Missions tværkulturelle team. Det koster 30 kr. og kan købes ved 
henvendelse til Kristent Pædagogisk Institut.

Lisbeth
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Bibelskole

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 

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.

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

Søndag d. 06/08 kl. 19.30
Blokhus scenen Torvet Blokhus

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag d. 30/7 kl. 10:30
Max Büsman
TEMA:  Paradis tur-retur

Søndag d. 6/8 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA:  Hvad Jesu blod gør for  
 os her i livet

Søndag 13/8: Hugo Troelsen - Ydmyghed og sagtmodighed 
Søndag 20/8: Peter Kjær -  Det handler om Jesus

Ferie & Diverse

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

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

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

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

Personlige

Bekendtskab søges
Kærlighedens budskab er det største. 67-årig mand søger 
god, kærlig dames bekendtskab, evt. ægteskab.

Billet-mrk. 31-01

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Goslar – kejserbyen i Harzen
4 dage på 3-stjernet hotel i Vienenburg, Tyskland

Hotel Goslarer Strasse ★★★

På Harzens nordlige kant ligger en 
af de helt store ferie-destinationer 
blandt områdets perlerække af histo-
risk interessante byer og underskønne 
naturlandskaber. Jeres hotel ligger 10 
km fra centrum af UNESCO-listede 
Goslar i Vienenburg – en lille by, der 
er omkranset af Vienenburgersøen 
og det beskyttede naturområde Vie-
nenburger Kiesteiche. Her har I en 
særligt god mulighed for at opleve 
en af Harzens smukkeste byer og den 
legendariske naturidyl, der venter jer 
lige uden for hotellets hoveddør.

Ankomst: Valgfri frem 
til 19.12.2017.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet 
• 3 x 3-retters 
 middag/buffet  

Pr. person i dobbeltværelse

849,-
Pris uden rejsekode 999,-

      2 nætter 599,-
5 nætter 1.399,-
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 26:

Irene Bredtoft
Svejåsen 52
3210 Vejby.

Kodeord: fi skestang

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 
10. 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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Stillingsannoncer

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

Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bolig

Debat

Erhverv

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

SUELL Team

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold på 
hjemmesiden! 
Læs artikler eller avisen 
som E-avis. 

Find oplysninger om login 
på side 2 i avisen.

En af vores dygtige pædagoger har søgt nye 
udfordringer, derfor har vi en attraktiv stil-

ling som stuepædagog i børnehaven
Elsker du børn og giver intet dig større mening, end 

nærvær og engagement i børnehøjde, har vi en ledig 
pædagog stilling på ca. 32 timer i Midtjyllands kristne

friskoles børnehave pr. 1.9. eller evt. 1.10.2017.
Ansøgeren må være i overensstemmelse med bør-
nehavens kristne holdning og aktivt arbejde for den-
ne.
MkF ønsker at være kendt for bl.a. høj faglighed og 
en bevidsthed omkring de kristne værdier.

Oplysninger og ansøgning (pr. mail) til skoleleder 
Thorkild Bjerregaard senest 21.8.2017. (Tlf. 24 45 61 
97)
Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning, 
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.
Ansættelse sker efter overenskomst 
BUPL og frie grundskoler.
Der er 70 børn fordelt på 3 stuer i børnehaven – vuggestue 

med 25 børn – skolen har 508 elever.

Kirketjener til 
Vor Frelsers Kirke, Aalborg
Vores mangeårige kirketjener har valgt at gå på pension 
1. oktober. Vi søger derfor en ny fuldtids kirketjener, der 
vil tage aktiv del i kirkens aktiviteter samt passe på Vor 
Frelsers Kirke både inde og ude, oppe og nede.

Lyder dette som noget for dig, så se hele stillingsopslaget 
på kirkens hjemmeside www.vorfrelserskirkeaalborg.dk

Daglig leder og administrator 
Søges til Buddinge kirke

Du kan lede medarbejdere og har erfaring med regn-
skab og budget. Du er god til at kommunikere, er en 
erfaren IT-bruger, og du elsker at se de ansatte og 
frivillige udfolde deres potentialer til gavn for kirken. 

Oplysninger fås på buddingekirke.dk/job
eller hos Kurt Dalsgaard tlf. 29808184

Frist for ansøgning 21. august 

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.

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 ,

Lejlighed i Aalborg søges
Ung kristen pige på 20 år søger lejlighed fra 1. september 
i Aalborg, hvor hun skal studere Medicin. Henvendelse på 
mobil: 20894075

Bolig

Reformations-pilsnere 
skader Folkekirken

I år er det 500 år siden, Luther indledte Reformationen i Witten-
berg i Østtyskland, hvor nu knap 20 % af befolkningen er medlem-
mer af den lutherske kirke. I Danmark er ca. 77 % af befolkningen 
medlemmer af vores lutherske folkekirke. Et tal, der falder med ca. 1 
% årligt. Med risiko for ekstra fald efter at de kirkelige myndigheder 
i Viborg og Aalborg stift har ladet fremstille Reformationspilsnere. 
Tilmed med en højere alkoholprocent end almindelig pilsner.

To af Viborgbispen Henrik Stubkjærs forgængere i bispestolen 
var ivrige medlemmer af Blå Kors, som indtil 2001 var en afholds-
forening. Men nu spænder deres efterfølger Folkekirken for drikke-
skikkenes vogn. I Aalborg Stift var biskop og salmedigter Christian 
Ludvigs (1877-1930) hele sit voksenliv medlem af Danmarks Af-
holdsforening. Jeg vil foreslå Aalborg Stift at stoppe produktionen af 
Reformationspilsnere og i stedet producere Chr. Ludvigs sodavand.

HENNING SØRENSEN

IRISVEJ 17
8500 GRENÅ

Mød ateisten stille og roligt
I Udfordringen d. 2. juli er der to artikler om ateisme. Begge 

artikler med en bog (hver sin bog) som baggrund. I den ene artikel 
behandler Karsten Pultz spørgsmålet om, hvor meget evolutions-
teorierne er årsag til ateisme. I den anden udfordrer Kristoffer Hjort 
Kruse dansk ateister.

De mest synlige ateister er aktive og pågående på forskellige 
måder. Men der er også mange stille og moderate ateister, som vi 
sjældent mærker noget til. Fælles for begge sider af skalaen er, at 
ateister er BANGE for noget. Derfor dækker de sig med et skjold: 
Ateist. Hvis man kan disputere stille og roligt med dem i samtale 
eller korrespondance, glemmer de at dække sig med skjoldet. Så 
lukker de bare op og lukker ud - så der kan blive plads til noget af 
det, de mangler.

Mange ateister er fl ygtninge fra kristne familier og kristne miljøer. 
Én af de tidligere meget aktive danske ateister fortalte mig for en 
del år siden, at det var to offi cielt troende mennesker, som havde 
ødelagt hans tro, da han var teenager. Det blev en advarsel til mig: 
"Kan jeg med en forkert adfærd komme til at ødelægge nogens tro 
i stedet for at blive Guds redskab til at udvikle troen?"

Hvis man kan møde ateisterne stille og roligt, kan man blive Guds 
redskab til ét skridt ad gangen at hjælpe dem tilbage til troen. Det 
er vidunderligt.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRRE ALLE 47
STRIB

5500 MIDDELFART

Blev Moses svigtet?
Man behøver ikke at være psykolog for at kunne se selv på lang 

afstand, at Moses med sin stærke udstråling er prototypen på en 
kvindebedårer til ulykke for ham selv, men stadig indenfor tilgivelsens 
og nådens rækkevidde.  Jeg spekulerer blot på, om de kristne brødre, 
som har arbejdet tæt sammen med ham i mange år, ind imellem 
har sat sig stille ned sammen med ham og samtalet med ham om 
de fristelser, de selv kæmper med?

Måske kunne ulykken være undgået, hvis en sådan praktisk 
ydmyghed havde været til stede? Jeg véd selvfølgelig ikke, om 
det er sket, men hvis ikke, bør der være nogle, der angerfuldt må 
føle, at de har svigtet Moses. Dette være ikke sagt for at undskylde 
Moses, men i det mindste kunne jeg gerne ønske, at nogle af disse 
fromme mænd havde stået frem i en sagtmodig ånd  (Gal. 6:1) og 
fremstammet:  "Det kunne have været mig!" Og hvad med både 
hans stakkels kone og den el. de kvinder, der også blev bragt til fald?

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Mandag 31/7
20:55 Gåden om den hellige 
lanse. Britisk dokumentar fra 2015.
(Treasures Decoded). Ifølge Det 
Ny Testamente er den hellige 
lanse det våben, som den romer-
ske legionær Longinus stak den 
korsfæstede Jesus i siden med 
på Golgata. Ligesom Gralen og 
Pagtens Ark menes lansen at be-
sidde en særlig kraft, og konger og 
erobrere fra Karl den Store til Hitler
har efterstræbt den. Sendes også 
onsdag kl. 22.50.

Onsdag 2/8
01:25 Exodus - mere end en 
myte? Amerikansk eksistens-
program fra 2015. (Patterns of 
Evidence - The Exodus). Arkæolo-
gerne har aldrig fundet beviser på, 
at der har levet israelitter i Ægypten 
og betragter derfor også de sla-
vebundne israelitters udfrielse og 
udvandring, exodus, fra Ægypten 
under ledelse af Moses, som en 
myte. Men den amerikanske fi lm-
skaber Timothy Mahoney og hans 
hold har gennem tolv år foretaget 
arkæologiske undersøgelser i om-
rådet og mener, at de har fundet 
beviser, der kaster et nyt lys over 
historien.

Lørdag 5/8
19:45 Før Søndagen
8. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Vintræ og grene og frugt hører 
sammen”, og om, at det at være til
er at være til gavn og glæde for 
andre. Sct. Pauls Cantori synger i 
Vor Frue Kirke i Århus, dirigeret af 
Thomas Kristian Nielsen

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

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

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

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

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sen-
des også på www.lifestyletv.dk

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

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.

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

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

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

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

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. 

Radio 

Søndag 30/7
06.30 Mennesker og Tro (P1)
Stella Skov Meldgaard om møder 
og mission blandt fl ygtninge. 
Lærer Stella Skov Meldgaard for-
tæller om at møde asylansøgere 
med fællesskab og mission. Vært: 
Anders Laugesen.
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Rom Kirke, 
Viborg Stift. 7.s.e Trinitatis.
Prædikant: Henning Bjerg Mik-
kelsen.
21.03 Tidsånd sommerspecial (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 31/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 1/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 2/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
13.03 Mennesker og Tro
Konsulent Lone Belling besøger 
Skurvognen for at tale om nye 
måder at møde livet på i en 
verden under pres. Vært: Anders 
Laugesen. www.dr.dk/tro
(Sendes også søndag 6.30 og 
00.32).

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Ikke ændret 
holdning til islam

Forleden blev jeg i en avis kritiseret af Svend Løbner for at være 
for hård i min retorik overfor muslimer. Det har han sikkert ret i. Men 
det mindede mig om, hvad hans far Peter Madsen engang skrev 
i en bog om den sag. 

Jeg nævner det her, fordi Svend Løbner også er kendt af Udfor-
dringens læsere. Og jeg tror, det er vigtigt at vi kristne er opmærk-
somme på den massive muslimske indvandring.

Der kommer for mange til vores land, som ikke vil Danmark og 
vores værdier.

Det ser vi netop med voksende parallelsamfund, hvor der er 
områder, hvor politi og andre myndigheder har svært ved at arbejde.

Hvis man som folketingsmedlem ikke tør se det i øjnene, så vil 
udviklingen i retning af magtfulde parallelsamfund bare fortsætte.

Jeg er fuldstændig enig i, at det ikke gælder alle muslimer, men 
fakta er bare, at muslimer har større problemer med at integrere 
sig end andre.

Ved det seneste valg i Tyrkiet stemte over halvdelen af tyrkerne 
i Danmark for islamisering og anti-demokrati. Det fortæller mig, at 
mange ikke har taget de danske værdier til sig, trods de har boet i 
Danmark i årevis og det fi nder jeg tankevækkende. 

Jeg har et kristent menneskesyn som siger,  at alle mennesker 
er værdifulde uanset hudfarve eller religion. Derfor skal man elske 
muslimerne, men jeg er og vil altid være kritisk over for islam. Islam 
er for mig en ideologi, som er antikristelig og antidemokratisk. 

Jeg er stor fan af Svend Løbners far Peter Madsen og har læst 
hans fantastiske bøger.

Jeg er fuldstændig enig, når han i sin bog "Guds øjesten" skriver 
citat: "Det højeste mål for muslimer er, at alle lande og regeringer 
skal være under Islams regime. De arbejder målbevidst på at under-
lægge sig hele verden og gøre Koranen til hele verdens rettesnor og 
alle landes regeringer til islamiske regeringer. De kan under ingen 
omstændigheder acceptere en jødisk eller kristen stat " citat slut.

Derfor mener jeg, at muslimer overvejende skal hjælpes i deres 
egne områder og ikke i Europa.

DORTHE ULLEMOSE 
MEDLEM AF FOLKETINGET DANSKE FOLKEPARTI

SKÅRUPØRE STRANDVEJ 100 SKÅRUP

Synspunkter i læserbreve og kronikker er ikke nødven-
digvis udtryk for Udfordringens holdning, men udtrykker 
indsenderens egne synspunkter.

Synspunkt

 
Torsdag 3/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 4/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 5/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 6/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Gudstjeneste fra Horsens Klo-
sterkirke. Aarhus stift. 8. søndag 
efter Trinitatis. Prædikant: Hanne 
Henriksen.
21.03 Tidsånd sommerspecial (P1)
I Tidsånd har vi besøg af den 
danske Sana, dvs. hende, der skal 
spille Sana i teaterforestillingen 
SKAM på Aveny-T til efteråret. 
Dernæst skal vi snakke om Ra-
madanens teologiske indhold 
samt Eid-klippeklister. Afslut-
ningsvis skal vi høre om menin-
gen med livet - diskuteret ud fra 
to positioner, der ofte formuleres 
som modsætninger og som ufor-
enelige: videnskab og kristendom.
00.32 Mennesker og tro (P1)

Morgenandagten 
på DR K

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

Søndag 30.7 genudsender P1 Mennesker og Tro med Stella 
Skov Meldgaard (th.) som gæst. Stella er ansat af Internatio-
nalt Kristent Center (IKC) og arbejder ud fra Menighedshuset 
i Allerød. Hver uge er der gratis aktiviter såsom fællesspis-
ning, gospelkor og bibelundervisning. 

Debat

Grænser for 
ægteskabet

Den Svenske statsminister 
Stefan Löfven har udtalt, at præ-
ster i Sverige bør tvinges til at vie 
personer af samme køn.

Det samme bør være tilfældet i 
Danmark, lyder det fra den social-
demokratiske folketingspolitiker 
Mogens Jensen.

 Hertil er der at sige:
Ægteskabet er et forhold mel-

lem én mand og én kvinde!
Det er det både efter Matæu-

sevangeliet kapitel 19 og efter 
Naturretten.

Det er det både åndeligt og 
verdsligt.

 Intet samfund kan overleve 
opløsningen af ægteskabet mel-
lem én mand og én kvinde.

Der må sættes en grænse i 
samfundet for de kulturradikales 
angreb på ægteskabet.

NIELS ERIK SØNDERGÅRD

REGIONSRÅDSMEDLEM DF I 
REGION SYDDANMARK

RASMUS RASKS ALLE 95
5250 ODENSE SV

Send dit indlæg til: debat@udfor-
dringen.dk  Udfordringen forbehol-
der sig retten til at forkorte og ude-
lade indlæg på over 200 ord. OBS! 
Se fl ere læserbreve på side 20.
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Kontroversiel 
Kristen Hip Hop?
Jeg har aldrig været en stor rap-feinschmecker. Specielt 
kristen hip hop har jeg altid været en smule skeptisk 
overfor. Dog har John Reuben altid haft noget, som kunne 
trænge igennem selv hos mig.

Derfor var det en bittersød fornemmelse, da jeg så, at han 
endelig havde udgivet et nyt album efter fem års stilhed. Men 
der var åbenbart fl ere kristne publikationer, som ikke havde 
skrevet noget som helst om det. 

Reubonic er det mest kyniske album, jeg har hørt fra John 
Reuben. Ikke at han aldrig har vist kynisme før. En af hans 
bedste kvaliteter har altid været hans evne til at blande letfor-
ståelige og opløftende budskaber med en lidt sarkastisk og 
tilbagelænet kynisme i baglommen. Denne kynisme er dog 
klart, hvad der styrer på hans nye album.

Albummet lyder meget moderne, uden at bringe nogen 
helt vilde ”bangers” som unge kalder dem nu om dage. Men 
han bringer meget velproducerede beats og introspektiv lyrik, 
blandet med den lidt drillesyge og provokerende personlighed 
man kender fra Reuben. Det er måske her, at nogen af ”pro-
blemerne” med albummet er dukket op. 

Dette er første gang John har udgivet et helt album uaf-
hængigt af den kristne musikbranche. Han bruger derfor de 
to første sange på at beskrive nogle af sine erfaringer og fru-
strationer inden for den verden. Her bruger han så tre gange 
et ord på 4 bogstaver, der starter med ”S” og slutter med ”T”. 

Dette ords inklusion kan selvfølgelig være et stort turn-off 
for nogen. Men når John senere meget entusiastisk starter 
et af albummets bedste numre med ordene:

”If Jesus is a pistol I’m a son of a gun, 
singing hallelu-halle-halle-lujah!”

Så er det svært for mig at så tvivl om, hvor hans passion 
og grundlag stadig kommer fra.

Joey Lønsmann Jensen

Årets UngCamp på Mørkholt 
Strand Camping har slået re-
kord i fl est deltagere i forhold 
til tidligere camps. Hele 650 
unge har deltaget i aftenmø-
derne, hvor viften af forkynde-
re har været bred og varieret. 

Temaet for årets UngCamp 
var ”Back to Basic”, og handlede 
om det mest basale i kristenlivet. 
Selvom der har været mange 
unge hele ugen, så var det især 
lovsangsfesten med Tonny Dall 
Sørensen som forkynder, der 
trak unge mennesker til det store 
blå telt på Mørkholt. Omkring 
700 deltog og sang med på 
UngCamp-bandets lovsang, der 
fi k teltet til at ryste. 

Deltager Heine Bjerg Nøhr 
siger:

- Det fedeste ved UngCamp er 
Gud og venner. 

Siw Riddersholm bakker op: 
- UngCamp er med til at gen-
opfylde min glæde for Jesus. 
Møder, seminarer og snakke 
med mine venner gjorde bare, at 
det hele gik op i en højere enhed, 
og det var så tydeligt, hvad man 
troede på!

Rundt omkring på pladsen 
kunne man høre, at flere og 
fl ere har fået øjnene op for Ung-
Camp, fordi de oplever, at det er 
den rigtige blanding af relevant 
forkyndelse, møde med gamle 

og nye venner og kompetent 
ledelse af lovsangen. Deltagerne 
blev  tanket godt op både på den 
sociale og åndelige front. 

Prioriterede bøn og stilhed
Det var dog ikke kun i det store 

blå telt, der blev slået deltager-
rekorder. Også i det mindste telt 
på pladsen, bedeteltet, blev der 
slået rekorder. 110 deltagere 
havde valgt at prioritere mid-
natsandagten i teltet, hvor stilhed 
og bøn var i fokus. Forskellige 
unge var andagtsholdere og 
valgte selv emnet for andagten. 

- Jeg prioriterer midnatsand-
agten, fordi der er en helt anden 
form for intimt samvær, hvor der 
er tid til at koble af, nyde stilhe-
den og synge stille lovsang. De 
(teamet red.) har været rigtig 
gode til at skabe et rum, hvor der 
var plads til fordybelse og bøn, 
og da belysningen kun kom fra 
stearinlys, gjorde det også, at 
rummet blev fyldt af en ander-
ledes stemning” siger Rebekka 
Thusholt Hansen. 

Hun fortsætter: 
- Jeg kommer til midnatsand-

agten, fordi jeg efter en dag, hvor 
jeg bare har været på, og der er 
sket noget hele tiden, kan have 
brug for at komme ind i en rolig 
atmosfære, som ikke forlanger 
noget af mig, men hvor jeg bare 
kan være. Et sted, hvor jeg, for en 
kort stund, kan skubbe alt til side 

UngCamp slår rekord
Årets UngCamp på Mørkholt slog deltagerrekord med 650 unge til aftenmøderne. Men også pladsens 
mindre bedetelt var godt besøgt. 110 unge prioriterede midnatsandagten med bøn og stilhed.

Julie Fyhn Nielsen (tv) og Jeanette Brødsgaard Thomsen var 
med på årets UngCamp på Mørkholt Strand Camping.

Siw Riddersholm oplevede hvordan møder, seminarer og fæl-
lesskab gik op i en højere enhed. 

UngCamp havde sit eget lovsangsband på møderne.

UngCamp satte i år rekord med 650 deltagere til aftenmøderne.

og komme til Gud, som jeg er. 
UngCamp er bibelcamping 

for 18+, og rummer også bør-
nefamilier, - som sammen med 
UngCamps møder kan deltage 
i UngFamilieCamp, som er se-

minarer, der er målrettet unge 
familier. UngCamp foregik i år 
uge 28.
Tascha H. Sindberg, Ungcamp/

Lisbeth Thomsen
Fotos: Jonas Borch Kragh

Af Bodil Lanting

Cand.theol. Robert Svendsen, 
Brande, skal være evangelist 
i Indre Missions ’Cafébussen’ 
fra den 1. august 2017 til den 
31. juli 2022. 

Robert Svendsen (33) behøver 
ikke gøre sig de store anstrengel-
ser for at huske evangeliet, for 
han har det bogstavelig talt trykt 
på armen i form af tatoveringer, 
skriver Indre Missions Tidende. 

- Jeg har mit vidnesbyrd om, 
hvad Jesus betyder for mig, 

skrevet på armen. Jeg tror på, 
at mennesker bedre husker i 
billeder. Så man kan sige, at jeg 
altid går rundt med evangeliet, 
fortæller Robert. 

Efter et ophold på Børkop 
Højskole og Ordet og Israels 
Discipelskole i Israel begyndte 
Robert at læse teologi. Han blev 
færdig sidste år og har derefter 
arbejdet et år på et lager.

- På lageret blev jeg hele tiden 
afbrudt, når jeg lyttede til men-
neskers historier, fordi jeg skulle 
arbejde. Jeg ville gerne have et 
arbejde, hvor jeg uafbrudt kan  

lytte til mennesker og være der for 
dem, og det kan jeg i Cafébussen, 
siger Robert Svendsen og tilføjer: 
”Jeg tror på, at det er lige præcis 
der, Gud vil have mig.” 

Hans kone Tamar bakker ham 
op i det nye arbejde - og hans to 
sønner synes, at det er sejt, at 
deres far nu skal lære at køre bus.

Robert går altid rundt med evangeliet

’Må Herren være med dig’, 
står der på Robert Svendsens 
T-shirt. Han har også det 
kristne budskab med sig i form 
af tatoveringer på armen.
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Folk har så mange kæpheste, så mange personlige og 
politiske holdninger. Der er endeløs underholdning og 
humor alle steder. Der er så mange kristne arrangemen-
ter, så meget lækker lovsang. Men det er bare ikke der, 
at friheden er. 

Jeg stod dér midt på gulvet i den store sal med tusinder af 
mennesker til Awakening Europe. ”Jesus…Jesus….Jesus” lød 
det igen og igen. Folk knælede, folk tilbad virkeligt. I ånd og i 
sandhed. Så simpelt, så barnligt kunne man måske næsten 
sige. Men også så godt, så sandt, så befriende på samme tid. 

Både før og efter konferencen er jeg blevet mindet om to ting: 
Death and desire. Døden fra min egen vilje og et større begær 
efter Gud og hans nærvær og vilje i mit liv.

”Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre 
over alt det skabte. (…) Det var nemlig Guds plan og vilje at åben-
bare hele sit guddommelige væsen gennem sin Søn” (Kol. 1,16). 
Bibelen er klar: Jesus er Gud. Vi kan se den usynlige Gud ved 
at se Jesus! Wow. Tænk lige over det. Findes der noget større?

 
Men har vi alligevel glemt Jesus midt i det hele? Det ser 

nogle gange sådan ud. I hvert fald i mit eget liv må jeg desværre 
indrømme. 

Hvad med dig? Der er så meget støj fra mennesker omkring os, 
fra diverse medier, ja selv fra kirkearrangementer nogle gange. 
Det distraherer. Det forvirrer. Du glemmer Jesus. Du glemmer 
hans ord, hans befalinger og hans vilje. Du hører ikke Helligån-
den, når han som et stille vindpust taler livgivende ord til din ånd. 
Du går glip af den åndelige føde, som du desperat har brug for. 

Nej, giv mig den rene vare. Giv mig Jesus. Jeg vil meditere over 
hans ord fra Bibelen. Jeg vil være stille og vente på ham. Lad mig 
blive fyldt med det livgivende vand, som Helligånden giver mig. 

Det er i overgivelse og tilbedelse af Jesus, at du fin-
der fred og kraft til at leve livet for ham. Det er her livet er. 
Glem alle de andre ligegyldige (gode) ting, som så let fylder.
 De giver dig ikke, hvad du 
virkelig længes efter. 

For friheden er Jesus. 
Overgiv dig og tilbed Jesus. 

Klummen
Ung Udfordringt

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

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

Risen (DVD)

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

Af Henrik Engedal

Af Sten Mortensen, 
efterskolelærer og journalist

På Sydvestjyllands Efterskole 
har Rækudlinjen fl ere gange i 
løbet af sidste skoleår været 
på kørestolsture med de æl-
dre fra plejehjemmet Solgår-
den i Bramming. 

De ældre har på denne måde 
kunnet komme lidt ud i den friske 
luft, gøre et lille indkøb, besøge 
kirkegården eller måske lægge 
vejen omkring det sted, hvor den 
ældre udfoldede sit liv før syg-
dom, alderdom eller svigtende 
kræfter gjorde det nødvendigt 
at flytte på plejehjem. Denne 
torsdag eftermiddag er de igen 
på kørestolstur, men denne gang 
har de alle et fælles mål, nemlig 
gudstjenesten i Skt. Ansgar Kirke.

Bilisterne sætter instinktivt 
farten ned, når de kører forbi det 
meget lange tog af kørestole, 
der fylder fortovet. Der bliver 
en lille ’kiggekø’ af nysgerrige 
bilister. Hvad er det, der foregår? 
Og hvor kommer alle de unge 
mennesker fra? Demonstrerer 
de mod noget? Nej, det er ingen 
demonstration, men ikke desto 
mindre er det tankevækkende for 
byens borgere, at det pludseligt 
er blevet synligt, at der i byen bor 
en lang række beboere, som er 
afhængige af andres hjælp, når 
de har behov for lidt adspredelse. 

Det er også tankevækkende 
at opleve optogets farverige kon-
trast mellem ung og gammel. Det 
er livets forår, der møder livets 
efterår på denne solbeskinnede 
sommerdag. Både ung og gam-
mel nyder solen, fuglesangen og 
den lette, lune vind i håret. Der 
bliver ikke sagt så meget, - ikke 
med ord i hvert fald.

Optoget skrider stille af sted 
mod den store hvidkalkede kirke.

- Vil du sidde oppe foran i 
kirken, eller vil du hellere sidde 
nede bagi? spørger Ditte sin kø-
restolsveninde. Hun har forudset, 
at når først alle kørestolene fylder 
hele midtergangen i kirken, så 
kan man hverken komme frem 
eller tilbage, så hvis hun skal nå 
at få plads oppe foran, så skal 
hun til at skynde sig.

- Det er lige meget, siger den 
ældre veninde, og således går de 
tavse videre og nærmer sig den 
store tunge kirkedør. 

Alle sanser spændte
De ældre er meget forskellige. 

Nogle af dem har tydeligvis alle 
sanser spændte og nyder turen 
i fulde drag, mens de lægger 
mærke til alt, der møder dem 

undervejs. Andre er indadvendte 
i blikket, nogle nærmest fravæ-
rende. En enkelt er faldet i søvn 
undervejs. Ved indgangen bliver 
der problemer med en kørestol, 
der ikke kan kommer over det lille 
trin. En plejer kommer til hjælp.

- Jeg tror lige, vi vender køre-
stolen om og bakker baglæns, 
siger hun. Og straks kommer der 
en hurtig replik fra kørestolen 
bagved.

- Ja, tilbage! Der er levende 
smil bag den lille kommentar. 
Plejeren er for optaget af den 
drilske kørestol til, at hun når 
at fange den lille bemærkning, 
der på en humoristisk facon kor-
rekser hende for at bruge dob-
beltkonfekt, men bemærkningen 
afslører en kørestolsbruger, der 
stadig har sin humor og sikre 
sprogsans i behold. Således har 
turen været fuld af oplevelser og 
indtryk, allerede før gudstjene-
sten er begyndt, for disse ældre 
er veltrænede i at se det store i 
det små.

Klokkerne vækker stilhed
Endelig er alle kommet ind. De 

unge sidder på bænkerækkerne, 
de ældre i kørestolene fylder hele 
midtergangen og den åbne plads 
foran bænkene. Her sidder vi alle 
og lader rummet fylde sanserne. 
Vi venter på kirkeklokkerne. 
Imens kan vi lade Arne Haugen-
Sørensens farverige altertavle 
vise os, at vi er i Guds hånd, ung 
som gammel. 

Endelig lyder kirkeklokkerne. 

Den velkendte lyd vækker tan-
kevækkende stilhed. Tankerne 
går tilbage til højtidsdage, som 
satte farverige milepæle i livet, 
gjorde hverdage til søndage, eller 
som akkompagnerede sorg og 
savn. En stovt mand ranker sig 
yderligere i kørestolen. Måske 
vækker klokkerne minder om 
de dage, hvor markarbejdet blev 
afbrudt af denne lyd, der kaldte 
solen ned. I østen stiger solen 
op … Nu blomstertiden kommer 
… Salmerne vækker liv også i de 
indadvendte blik.

Livet siger sig selv
Sognepræst Elise Lind Balslev 

læser prædiketeksten fra Marku-
sevangeliet, hvor Jesus møder 
tolderen Levi og kalder ham 
med et ”Følg mig!” – Hun per-
spektiverer teksten for både ung 
og gammel. Undervejs refererer 
hun lidt fra Karl Ove Knausgårds 
roman, ”Om efteråret,” hvor han 
blandt andet skriver: ”Hvad er det, 
der gør livet værd at leve? Ingen 
børn stiller sig det spørgsmål. For 
børn er livet selvfølgeligt. Livet 
siger sig selv.”

Ude på bænkerækkerne sidder 
unge, der allerede er begyn dt at 
kræve svar på spørgsmålet: Hvad 
er det, der gør livet værd at leve? 
Inde i midtergangen stiller én og 
anden sig det samme spørgsmål. 
Er livet stadig værd at leve? Det 
er som om, der både på kirke-
bænkene og i midtergangen bli-
ver svaret stille, hver for sig. Selv 

om der er 70 års forskel på os, 
når vi samme svar: livet er værd 
at leve! Samme svar som også 
Knausgård når frem til senere i 
kapitlet, hvor han skriver:

”Jeg vil vise dig verden, som 
den er nu… Du kommer til at 
se den på din egen måde. Du 
kommer til at gøre dig dine egne 
erfaringer og leve dit eget liv, så 
det er selvfølgelig først og frem-
mest for min egen skyld, jeg gør 
det: At vise dig verden, du lille, 
gør mit liv værd at leve.”

Stærkt bånd
Her rammer Knausgård lige 

det, der sker denne eftermiddag. 
Nogle troede, de skulle af sted 
for at gøre noget for andre, men 
de oplever selv at få. Andre ven-
tede og glædede sig til at skulle 
få - selskab på en lille køretur til 
kirke, men de oplever at få lov at 
give. Og idet de gav, fi k de lov at 
få … del i livets mening: At følge 
Jesus, række ud mod andre og 
dele liv med hinanden. 

’Ingen er så tryg i fare’ er den 
sidste salme, før postludiet sen-
der os ud på fortovet igen. Bilerne 
kører langsomt forbi, nysgerrige 
blikke kigger ud af sideruderne. 
Bilisterne ser det måske ikke, 
men båndet mellem ung er gam-
mel er stærkt, for vi har lige været 
sammen i Guds hånd og vist 
hinanden livet.

Efterskole og plejehjem 
fulgtes til gudstjeneste
På Sydvestjyllands Efterskole var Rækudlinjen sammen med kørestolsbrugere fra det lokale 
plejehjem til gudstjeneste. Det blev en oplevelse som skabte bånd på tværs af aldersskel. 

Kørestolsbrugere fra plejehjemmet Solgården blev fulgt i kirke af elever fra Sydvestjyllands Efterskole.

Giv mig 
den rene vare
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

Oase-generalsekretær 
var ude for et fælt uheld
Karsten Bach, som er gene-
ralsekretær for Oase, var midt 
under SommerOase ude for et 
fælt uheld.

Tirsdag aften ville den travle  
general med ansvar for næsten 
6.000 camp-deltagere, afsvale 
sin venstre fod i håndvasken.

- Jeg løfter min venstre fod op 
i  håndvasken og går i gang med 
at skylle foden under vandhanen, 
pludselig knækker et stort stykke 
af vasken af og falder ned på 
min højre fod og et skarp stykke 
porcelæn skærer den sene over, 
der går ud til storetåen, forklarer 
Karsten Bach på Facebook.

- Da jeg hører, at historierne 
udvikler sig, får I her min version, 
skrev han.

Hilsnerne strømmede ind til 
generalen, som måtte tage det 
roligt resten af ugen efter at have 
været på Horsens Sygehus.

Selv om det måske lyder hu-
moristisk, så kan en sådan skade 

faktisk være alvorlig. Storetåen er 
den vigtigste tå. Det er den, der 
styrer balancen, når vi går og står. 

Så vi må håbe, at det lykkes 
at få Karsten Bach op at gå igen.

Han stopper i øvrigt med ud-
gangen af september som gene-
ralsekretær for Dansk Oase. Men 
det havde han planlagt forud.

Henri.

Et stykke procelæn knækkede af vasken.

Karsten måtte 
have benet i 
gips, så det 
kan læges.

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

Udfordringen

(Særtilbud-Juli/2017)

___ 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: _______________________________________

Obs! Halv pris for nye i juli måned!
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”
Bestillinger accepteres frem til den 5. august.

½ år for 348 kkr
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den fælles kristne ugeavisden fælles kristne ugeavis

Ny, flot 
andagtsbog 
fra Francine 

Rivers!

Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.as

Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!
Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!
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Ida Auken ta’r 
sin tro med i 
Folketinget - s.9

Elena troede 
både på Jesus 
og guruen - s.11

Luther gjorde 
salmesangen 
folkelig - s.7

Kristoffer giver 
ateister svar på 
tiltale - s.13

Anja så utrolige 
mirakler i Bang-
ladesh - s.16
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Mathias - s.30
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For ti år siden anlagde jeg to højbede, der begge blev fyldt 
med god jord og kompost.

Jeg købte to slags jordbærplanter, dels en slags, der tidligt kom 
med bær, og dels en slags, der lavede store fl otte bær, men først 
kunne høstes et par uger efter de andre.

De fl este somre har vi fra de to kasser, kunnet høste et til to 
kg om dagen, så der har både været til fl øden og til fryseren i 
rigelige mængder.

I de sidste tre til fi re år forundres jeg dog hver eneste dag, når 
jeg plukker jordbær.

Kasserne, der står under en meter fra hinanden, er ens i stør-
relse, de får begge vand, nyt jord og luget ukrudt efter behov, og 
planterne kommer fra afkommere, der alle er købt på samme tid 
for ti år siden.

Jeg bruger håndvanding, og begge får den samme mængde 
vand, når ikke den våde danske sommer klarer den opgave.

MEN…
I den ene kasse vælter det op med små hvide fl uer, når jeg 

vil plukke jordbær. Planterne er mindre, og sender ikke mange 
stiklinger ud. Rødderne er dårlige, så jeg skal ved alle planterne 
i den kasse passe på, at hele planten ikke følger med op, når jeg 
plukker et jordbær.

Hvert jordbær er mindre end i den anden kasse, og en del af 
dem rådner, før de modnes.

Hvert år de sidste tre til fi re år, har jeg taget nogle af de frodige 
stiklinger fra venstre kasse, og plantet dem omhyggeligt i den 
til højre… Alligevel går det stadig stødt ned af bakke for kassen 
til højre. De store stiklinger fra venstre, bliver også små og sølle 
efter en tid i den højre kasse…Hvis de da overlever overhovedet.

“Hvad har du dog gjort galt!?” Spurgte jeg mig selv, da jeg i går 
stod og kiggede opgivende på mit sølle jordbærbed, som jeg seriøst 
overvejer at grave op og starte forfra med. 

Her var det, at jeg tillod mig et fi losofi sk øjeblik… Hvordan mon 
Gud tænker, når han kigger ned på vores lille land… Han har jo 
også givet os i overfl od, men mon han fuldt ud er begejstret for 
vores “stiklinger” og det, der burde kunne høstes? 

PS. Filosofi ske tanker kan være forbun-
det med ricisi…Nu nænner jeg ikke at 
grave bedet op, men vil fortsætte med at 
passe de sølle planter efter bedste evne.

De usle jordbær

Vibeke Binderup
Forfatter og inklusionspædagog
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