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Kristent konsulentfirma med nyt koncept til ledige       
Køb nu webinar via Udfordringens hjemmeside 

Af Steen Jensen

Det er absolut en af de bedste 
camps, vi har afholdt, siger 
Kim Torp, som er leder af Fa-
milieCamp i Thisted. 

350-400 kristne var i den sidste 
uge af juli samlet, og ifølge Kim 
Torp gled alt som smurt. Praktisk 
og logistisk.

Men også lovsangen, forkyn-
delsen og fællesskabet har været 
godt, og der er intet, vi kan sætte 
en fi nger på, siger Kim Torp.

Ugen bød bl.a. på fællesmøder 
på tværs af generationer, men 
derudover havde de unge deres 
egen camp, Youth Camp.

Om onsdagen satte de unge 
lidt fut i bylivet i Thisted med 
gadeevangelisation på gågaden. 

Her bar de papskilte med glade 

budskaber som ”Du er smuk” 
og ”Gud elsker dig” og bød på 
gratis krammere, gratis popkorn 
og gratis ansigtsmaling – og gav 
danseopvisning.

FamilieCamp er den årlige 
sommerlejr arrangeret af Con-
nections Danmark, som er et 
apostolsk netværk af forskellige 
frikirker og tjenester, bl.a. Thisted 
Bibel & Missionscenter, hvor Kim 
Torp er pastor.

”Himlen på jorden”
Årets deltagere ruttede gene-

røst med pengene, så der blev 
indsamlet over 120.000 kr. til mis-
sionsarbejde, et beløb, som Kim 
Torp er særdeles tilfreds med.

”Himlen på jorden”, lød årets 
gennemgående tema, og der var 
fokus på 500-året for den luther-
ske reformation. Det var da også 

tyskere, der var inviteret som 
årets hovedtalere, ægteparret 
Claudia og Bruno Zimmerli, som 
har en profetisk tjeneste hjemme 
i Tyskland.

Derudover var der forskellige 
workshops med bl.a. Allan Smith, 
George Abraham og Dimitri Tsy-
boulkin, og ægteskabsrådgivning 
ved Hanne og Claus Bavnbæk, 
Thisted, hvor både nygifte og 
guldbryllupspar fi k mulighed for at 
sætte nyt spot på deres relationer.

Ugen bød bl.a. også på fæl-
lessvømning i Thistedhallen og 
udfl ugter i det naturskønne Thy.

Læs også om:
 
IM-bibelcamping i 
Hjallerup side 13.

UMO-Familielejr side 9

 

Connections Danmark, som består af fl ere uafhængige frikirker, 
holdt en vellykket bibelcamping i Thisted.

Unge fra FamilieCamp tog en dag på gaden i Thisted og bød på gratis popkorn og ansigtsmaling.

nnections Danmark som består af flere uafhængige frikirker

FamilieCamp i ThistedFamilieCamp i Thisted
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Tillykke

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i august: vaskekurv
Kodeordet for august gælder fra mandag 7/8 kl. 9.

Læsernes egne mærkedage
Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlemmer, 
som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller guld-
bryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dkw 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” 
er sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder returneres kun, 
hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Katja bliver familiekonsulent i IM
Social- og sundhedsassistent Katja 
Aagaard Steffensen, Skjern, er kaldet til 
en tjeneste som familiekonsulent i Indre 
Mission fra den 1. august 2017 til den 31. 
juli 2020. Ansættelsen fordeler sig med 
50% i Skjern og 45% i Region Midt. 

Katja er 33 år, gift med Hans Jørgen, og 
de har 3 børn. Hun har tidligere været missio-
nærmedhjælper i Indre Mission. Stillingen er 
blevet til med støtte fra lokale bidragsydere.

Der er en del børnefamilier i Skjern IM, og der er brug for nye 
kræfter til familiearbejdet. Derfor begyndte bestyrelsen i Skjern IM i 
foråret at tale om muligheden for en lokalt ansat familiemedarbejder.

”Det er udelukkende et stærkt kald, der gør, at jeg står her igen. 
Det har arbejdet i mig gennem hele foråret,” forklarer Katja, som 
brænder for børnearbejdet og for at bygge bro mellem generatio-
nerne. 

Hun har også visioner om at nå længere ud til mennesker, der 
ikke kommer i kirke eller missionshus til daglig, skriver Indre Mis-
sions Tidende.

Bodil

Astrid Aas Larsen 
og Kasper Ber-
telsen blev viet i 
Mariager Kirke d. 
7. juli 2017.

Bodil og Gunnar Haunstrup 
fejrer guldbryllup
Lørdag d. 5.8. fejrede tidl. generalsekretær i Sudanmissionen 
(Mission Afrika) Gunnar Haunstrup og Bodil deres guldbryllup.

Parret var fra 1975 et meget aktivt og elsket præstepar i Hejnsvig, 
før Gunnar blev generalsekretær i 1984. Præsteparret havde forud 
været aktivt med i missionsarbejdet og taget mange nye initiativer, 
og Gunnar sad i bestyrelsen, da han blev valgt til generalsekretær. 

Gunnar var kendt som en myrefl ittig mand, der var dybt engageret 
i missionen, der dengang havde et halvt hundrede missionærer i 
Afrika, tolv ansatte i Danmark og et stort hjemmearbejde. Bodil, der 
er læreruddannet, var ansat og engageret i alt arbejdet.

Gunnars arbejde blev imidlertid brat afbrudt i januar 1992, da han 
efter et møde i Thy fi k en hjerneblødning og faktisk døde i 11 minut-
ter. Efter genoplivningen var han delvist lammet og havde mistet 
talens brug. Bodil har siden forsøgt at støtte og genoptræne sin 
mand, og de er et populært par i det lokale kirkeliv i Christiansfeld, 
hvor de blev boende. Parret har tre voksne børn: Mirjam, som er 
gymnasielærer, Niels, som er journalist i DR og Jørgen, som - efter 
en skuespillerdrøm - nu er beskæftigelseschef i Silkeborg.

Henri.

Bestyrelsen for Hjertebo har 
ansat Claus Mester-Christen-
sen som ny leder af bofælles-
skabet pr. 1. august 2017.

Claus Mester-Christensen 
kommer fra en stilling som leder 
af Alpha Danmark, og har tidli-
gere erfaringer fra både kirkeligt 
arbejde og fra salg og drift. Han 
har blandt andet været forstander 
af Citykirken i København, samt 
stifter og leder af egne virksom-
heder. 

Han er også uddannet coach 
og er netop i gang med at afslutte 
en efteruddannelse som arbejds-
lystkonsulent.

Personlig lederstil
Bestyrelsen for Hjertebo oply-

ser, at de blandt andet har valgt 
Claus Mester-Christensen som 
leder, fordi han med sin erfaring 
og personlige lederstil vil kunne 
tilføre Hjertebo fornyelse samtidig 
med en sikker og stabil drift. 

”Han har i sin ledelse fokus på 
det enkelte menneske og fi nder 
det samtidig vigtigt, at alle indgår 
i et forpligtende teamsamarbejde.  

Med sit fundament i det kristne 
livs- og menneskesyn vil han 
samtidig sikre, at Hjertebo forsat 
tilbyder et fællesskab, der bygger 
på de værdier, der er på bofæl-
lesskaber i tilknytning til Kristelig 

Handicapforening,” siger Anders 
Jensen, formand for Hjertebos 
bestyrelse.

Hjem med god stemning 
Claus Mester-Christensen 

glæder sig til at lære beboere, 
medarbejdere og pårørende på 
Hjertebo at kende. 

”Jeg kunne mærke med det 
samme, da jeg trådte ind ad 
døren på Hjertebo, at jeg kunne 
lide at være der. Jeg oplevede en 
god stemning, og det er et spæn-
dende hjem – og for mig bliver det 
også en vigtig opgave at fortsætte 
udviklingen omkring, at det er et 
hjem,” siger Claus Mester.

Aktiv i frivilligt arbejde
I fritiden har Claus Mester-

Christensen haft meget forskelligt 
frivilligt arbejde, både kirkeligt og 
socialt. Han har været skolebesty-
relsesformand, med i hovedbesty-
relsen for Skole og Samfund og er 
nu med i Krifas Hovedbestyrelse 
og i Udfordringens bestyrelse.

 
I slutningen af 2016 fl yttede 

han sammen med sin kone, Gina, 
fra Roskilde til Tilst. To af parrets 
tre voksne børn samt et barne-
barn bor også i Aarhus-området. 

Bodil

Claus Mester skal lede 
bofællesskabet Hjertebo
Den tidligere Alpha-leder har stor erfaring fra kirkeligt og socialt arbejde.

Ny formand for Baptistkirken i Danmark

Sidst i august får Thisted en ny 
menighed ved navn OMEGA 
Kristent Center.

OMEGA Kristent Center for 
Helhed & Frihed i Thisted har hid-
til været et kristent trænings - og 
rådgivningscenter med fokus på 
sjælens helbredelse og befrielse 
fra dæmoniske magter. Dog bliver 
rådgivningscentret ikke nedlagt, 
det bliver blot en afdeling i den 
nye kirke.

Lederteamet
Grundlægger og leder af kirken 

er forkynder og underviser Henrik 
Ølholm Csizmadia. I lederteamet 
er i øvrigt hans hustru Gitte Csiz-
madia, og fl ere vil komme til. 

Tilsynsmand og rådgiver for 
kirken er David Hansen, som er 
tidligere seniorpastor i Ålborg 
Menighedscenter og nu virker i 
en mere mobil apostolsk tjeneste. 
Han bakker det nye menigheds-
initiativ op.   

Kerneværdier
- Nogle af OMEGAs kerne-

værdier er bøn, tilbedelse, Guds 
nærvær, hjertets forvandling 
og frihed, solid undervisning og 

træning, forklarer kirkens leder. 

Søndagsmøderne starter den 
27. august kl. 10.30.

Kirken har desuden planer om 
intensive seminarer om forskel-
lige emner.

OMEGA kirken har dejlige 
lokaler i det centrale Thisted, 
oplyser Henrik Czismadia.

Bodil

Missionær Knud Elmo Knudsen 
udvist fra Tanzania
Knud Elmo Knudsen, der har været udsendt af Brødremenig-
hedens Danske Mission (BDM) i en længere årrække, kom til 
Danmark den 21. juli 2017.

Tanzanias myndigheder bad Knud Elmo forlade landet med kort 
varsel. Begrundelsen var, at han ifølge en illegal indvandrer, som nu 
tilbageholdes af myndighederne, skulle have haft denne ansat i år 
2000. Det afviser Knud Elmo selv, ligesom anklagen af både BDM, 
kirken og samarbejdspartnerne vurderes at være helt ubegrundet. 
Derimod har Knud Elmo - på foranledning af internationale myndighe-
der - i år 2000 været med til at sende congolesiske fl ygtninge videre 
til en fl ygtningelejr i Kigoma, Tanzania.

BDM og Brødrekirken i Tanzania arbejder nu på at få situationen 
afklaret, så Knud Elmo hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet i 
Tanzania, oplyser BDMs generalsekretær, Jens Peter Rejkjær. I mel-
lemtiden fortsætter andre missionærer arbejdet i Tanzania, mens Knud 
Elmo via internettet holder kontakt med dem fra Danmark.

Bodil

Tidligere gymnasirektor Per 
Beck, Hjallerup, er blevet ny 
formand for BaptistKirken. Han 
afl øser Bent Hylleberg.

Per Beck, 66, blev på Lands-
konferencen i Lindenborg d. 19. 
juli 2017 valgt som ny formand for 
Baptistkirken i Danmark. Han har 
det sidste år været næstformand. 
Han er medlem af Karmelkirken i 
Aalborg, hvor han er formand for 
menighedsrådet.

”Vi er og skal være til inspira-
tion for menighedernes mission. 
Det som de enkelte menigheder 

ikke kan løse selv, skal vi løse 
som fællesskab. Det er præsteud-
dannelse, international mission 
og iværksætte projekter som 
Mission i Danmark. Uddannelse 
af ledere og unge. Vi gør tingene 
forskelligt, og derfor kan vi lære af 
hinanden,” siger Per Beck.

Per Beck var rektor for Fjer-
ritslev Gymnasium i otte år, før 
han i 2015 gik på pension. Han 
har også været formand for 
Baptistkirkens økonomiudvalg og 
fortsætter med det.

Per Beck beskriver sig selv 
som ”lyttende og overvejende, og 
måske ikke så fast i kødet, som 
nogen måske tror”.

 Den nye formand er gift med 
Anne Marie Beck, og de har en 
voksen datter.

Baptistkirkens ledelse har 
konstitueret sig med Torben 
Andersen, præst i Hjørring Bap-
tistmenighed, som næstformand.

Bodil

Ny kirke i Thisted

- OMEGAs logo symboliserer, 
at Jesus gør vore hjerter rene, 
hele og frie, forklarer Henrik 
Csizmadia. Til højre ses hans 
hustru, Gitte.

Missionær Knud Elmo 
Knudsen har siden 
år 2000 arbejdet i 
områderne omkring 
Tanganyikasøen.

Per Beck har det sidste år 
været næstformand.
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Af Tina Varde

Om at slutte fred med svære 
følelser og hvile i erkendelsen 
af, at Gud elsker os. Karen 
Margrethe Kirk talte om skam 
på stævnet i Lindenborg.

Karen Margrethe Kirk skam-
mede sig, da hun som 43-årig 
blev sygemeldt med diagnosen 
”udbrændthed i svær grad.” 

”Du siger det ikke til en eneste”, 
sagde hun dengang til sin mand 
– præsten Poul Kirk. Det er nu 
16 år siden.

Lytter man med hjertet, lyder 
det jo lidt absurd at skamme sig 
over at være syg. Men der er 
mange, som gør det. 

Et samfund, hvor man skam-
mer sig over at være syg, er et 
samfund, hvor menneskelig værdi 
og selvopfattelse er skæv. Det må 
forandres gennem åbenhed og 
bevidstgørelse.

I dag er Karen Margrethe en af 
dem, der forsøger at være med 
til at ændre det -  bl.a. ved at tale 
åbent om sin egen skam. Og 
undervise i emnet. Men dengang, 
hun fi k diagnosen udbrændt, mu-
rede hun sig inde. Også fordi hun 
havde brug for ro. Der var dage, 
hvor dagens udfordring var at 
fl ytte sig fra den ene sofa til den 
anden. På det tidspunkt var selv 
en Bilka- reklame for uoverskuelig 
at læse for hende.

Men en dag kom der en invita-
tion fra gode venner. ”Skal vi ikke 
prøve?” sagde hun til manden. 
Besøget gjorde en forskel.

- Vennerne kiggede på mig 
med respekt på et tidspunkt, hvor 
jeg foragtede mig selv. Når man 
kæmper med manglende selvre-
spekt, er dét afgørende vigtigt! 
Det hjalp mig videre. Bagefter 
sagde jeg til min mand: ”Så Poul, 
nu må hele verden gerne vide, 
hvad jeg fejler.” 

Lad dig elske
På årets sommerstævne i Lin-

denborg talte Karen Margrethe 
Kirk om vejen ud af skammens 
skygge, og om ”Når det uønskede 
rammer os”. For - som hun citerer 
forfatteren Ib Michael - ”Vrede 
brænder broer, men skam knu-
ser sjæle”. Derfor er det godt, at 
den norske tv-serie ”Skam” har 
aktualiseret begrebet, mener hun.

- Den bedste kur mod skam 
er, at du lader dig elske, lader dig 
elske og lader dig elske! Bevidst-
heden om, at vi er elskede, virker.

- Jeg havde også gavn af gode 
bøger, f.eks. ”Forandring” af præ-
sten Jens-Petter Jørgensen, der 
ramte muren fysisk og mentalt. 
”Så er vi to. Jeg er ikke alene”, 
tænkte jeg, da jeg læste den. Han 
skrev bl.a.:

”Jeg hadede at være syg – ikke 
mindst fordi der var så mange 
velmenende, men ukloge menne-
sker, der mente så meget forskel-
ligt, både om årsagen til og vejen 
ud af lidelsen”. Dén genkendte 
Karen Margrethe.

- Derfor valgte jeg kun at lytte 
til to-tre mennesker, jeg havde 
tillid til. Resten var støj, jeg sprang 
over. Men hvad man har brug 
for, og hvad man skal gøre som 
pårørende, er individuelt, under-
streger hun.

For Karen Margrethe gjorde 
de venner, der stillede tre retter 
færdiglavet mad foran hjemmet 
uden at ringe på og forstyrre, en 
forskel. Og dem, der kom med en 
gave, som var pakket ind i slikpo-
ser til børnene… for ”børnene er 
jo også ramt”. Og dem, der bare 
sagde: ”Vi beder!” 

Værdighed er vigtig
Hun citerer desuden Martin 

Luthers sjælesorgsråd  - lettere 
omskrevet -  og beskriver det som 
godt, når man er sårbar: ”Giv alt 
til Gud, så Han kan gøre noget 
godt med det.”

- Jeg kigger opad. Man skal 
have et opladt sind. Jeg vender 
mig mod lyset – mod velsignel-
sen. Dér ophæves forbandelsen 
og forkerthedsfølelsen. Dér får 
man sin rette størrelse. Man 
skal hverken gøre sig større eller 
mindre.

- I velsignelsens og nådens 
lys kan der ske en ophævelse af 
skammen. Men de virkelig skam-
fulde tror ikke, nåden gælder for 
dem. De har brug for at blive mødt 
med værdighed for at tro på det.

- Der er mange såkaldt ”fi ne 
og perfekte mennesker”, som 
ikke føler, at nåden gælder dem. 
Det er en stor udfordring, at så 

mange ikke føler, at nåden er en 
virkelig del i deres liv. Problemet 
er skamfølelsen, som gør, at man 
ikke tør tro på den. Men skam-
men kan ophæves ved at møde 
værdighed i det gode blik.

- Ligesom da Jesus så op og 
opdagede Zakæus i træet. Et 
værdighedsblik ophæver skam-
følelsen, og i nådens lys er de 
smertelige sandheder om os selv 
til at bære, sagde Karen Margre-
the Kirk og tilføjede: ”Kun i nådens 
lys kan vi bære at se sandheden 
om os selv.”

Hun kom også ind på forskel-
lige strategier til at undgå skam-
følelse.

- For eksempel er angreb på 
andre en typisk skam-strategi. 
Man begynder at dømme andre. 
Finde fejl i andre for at beskytte 
sig mod at se sine egne. Tilba-
getrækning er en anden metode. 
Eller selvanklage –  man angriber 
sig selv på grund af skammen, 
forklarer hun.

Disse følelser må frem i lyset, 
føles og sluttes fred med, for at vi 
kan slippe af med dem i stedet for 
at forsøge at undgå dem.

- Vi kommer på overarbejde, 
når vi bruger energi på at beskytte 
os mod skamfølelsen, forklarer 
hun.  

Foragt for livsvilkår
Sårbarhed kalder på selvfor-

agt og magtesløshed i mange, 
mener hun. 

- Ingen af os vælger jo frivilligt 
svaghed og mislykkethed. Det 
er svært at fi nde balance mel-

lem svaghed og styrke. Og blive 
fortrolig med det, der ikke virker 
vellykket. 

- Det må aldrig ende med, 
at man foragter dem, der ikke 
magter det – ikke tager vejen, 
siger hun.

Det brudte 
Karen Margrethes oprinde-

lige diagnose – udbrændt i svær 
grad – viste sig senere i stedet at 
være en kronisk blodsygdom, og 
hun har siden været igennem et 
brystkræftforløb.

Det brudte brød og det brudte 
menneske har fået en ny betyd-
ning for hende.

- Efter at Jesus har brudt brø-
det, kan han dele det ud. Men 
først efter det er ødelagt. Livet 
handler ikke om begavelse og 
fysik, har jeg lært, siger hun. 

Og ligesom Jesus blev brudt 
ned og gør stor gavn hermed, 
kan mennesker gøre gavn uanset 
deres fysiske tilstand. De kan give 
glæde, tillid, kærlighed, opmun-
tring, trøst og opmærksomhed 
til andre.

- Hvis man vil hjælpe medmen-
nesker af med skam, må man 
fi nde ud af, hvad der er vigtigt for 
dem. Når man selv har fået sor-
teret ”sin bagage”, må man stille 
sig op og dele med stor respekt 
for ikke at overskride grænser. 

Der er en hårfi n balance mellem 
det private og det personlige, 
siger hun.

Søg guld-venner
For at slutte fred med skam har 

man i processen brug for at blive 
mødt med kærlighed. Den bærer.

- Find sammen med men-
nesker, du har tillid til – også 
til deres værdier. Som kan se 
på dig med et kærligt blik. Find 
gerne nogle, der har gået vejen 
som dig selv. Dyb råber til dyb…
nogle, som kender de lag, man 
selv spejder efter at røre ved. 
Nogle gange fi nder man det i det 
gode blik – i Guds blik gennem 
den andens øjne. 

- Vi kan hjælpe hinanden med 
at formidle værdighed, så vi kan 
komme igennem skam. Men man 
er nødt til at turde stå oprejst for 
at tro på nåde.  Som Jesus gjorde 
med Zakæus, da han valgte at 
tilbringe en hel aften hos ham – 
og han derfor begyndte at tro på, 
at han var værdig…. 

- Først da blev Zakæus gi-
vende, tilføjer hun.

Den nødvendige skam er den, 
som bevarer værdigheden. Så 
vi ikke overtræder hinandens 
grænser.

Hvad skammer 
du dig over?

Karen Margrethe Kirk skammede sig frygteligt, 
da hun fi k diagnosen ”udbrændthed i svær grad.”

Nu underviser hun andre om skam. 

- Et værdighedsblik ophæver skamfølelsen, og i nådens lys er de smertelige sandheder om os 
selv til at bære, siger Karen Margrethe Kirk med henvisning til, hvordan Jesus så op på Zakæus, 
da han prøvede at gemme sig i træet.

Karen Margrethe Kirk 
Har en professionsba-

chelor i psykologi.
Pastoralklinisk uddan-

nelse i sjælesorg fra Mo-
dum Bad i samarbejde 
med menighedsfakultetet 
i Norge.

Underviser i skam.
Præstekone - gift med 

frikirkepræst Poul Kirk, der 
tidligere var redaktør på det 
nu lukkede frikirkemagasin 
Domino. Parret var med til 
at starte pinsekirkens tre 
efterskoler i Mariager.

Kommer i Bykirken i 
Odense.

Siden 2003 har hun le-
vet med en uhelbredelig 
blodsygdom. I E-bogen fra 
Kristeligt Dagblad ”Vejen 
til værdighed” af Daniel 
Øhrstrøm fortæller hun en 
del af sin historie.

- For eksempel er 
angreb på andre en 

typisk skam-strategi. 
Man begynder at 

dømme andre. ..Til-
bagetrækning er en 
anden metode. Eller 
selvanklage –  man 
angriber sig selv på 
grund af skammen.

”Kun i nådens lys kan 
vi bære at se sandhe-

den om os selv.”
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

- Vi får faktisk mange opmun-
tringer om vores håndtering, 
men selvfølgelig kan noget 
altid gøres anderledes, det vil 
vi da gerne lære, siger forman-
den for Pottemagerens Hus og 
tilføjer: Ikke at vi ønsker os i 
den situation igen.

- Vi har haft et godt som-
merstævne – nogle siger det 
hidtil bedste, og andre har al-
lerede tilmeldt sig næste års 
sommerstævne, fortæller en glad 
formand.

- Vi har haft bøn onsdag, tors-
dag og fredag, og der har været 
god opbakning med omkring 
70-75 deltagere og tilrejsende 
gæster ved møderne.

Allerede første aften var 47 
mødt op og med til at bede for PH.

Fredag, lørdag og søndag 
formiddag talte Martin Bergsøe 
fra Bibelværkstedet på Falster 
over et emne, som var planlagt 
for adskillige måneder siden om 
”Omvendelse – Sand og ægte 
omvendelse og frugten af dette”, 

og vi gennemgik mange skrift-
steder, der taler om omvendelse. 
Det er desværre ikke noget, der 
forkyndes så meget mere.

Pottemagerens Hus 
fortsætter

Bestyrelsen er enig om at 
fortsætte på PH med den oprin-
delige vision, at det skal være et 
bedehus og refugie. 

Der er bedemøde hver dag kl. 
10, som Knud Bak står for, og 
hvor medarbejderne deltager, 
og beder for fremsendte forbøns-
ønsker, men også andre emner.

I august holdes der ferie fra 
telefonprogrammet ”Den varme 
linje”, men der er bøn- og faste- 
stævne på  Bornholm. 

Dette tager Lise og Frank Jør-
gensen sig af. Det var allerede 
planlagt, og de vil gennemføre 
møderækken som annonceret. 
Dog bliver det uden korstog. 
Korset erstattes med bøn og sam-
vær, fortæller Georg Bertelsen.

- Vi lukker altså ikke, men i lig-
hed med mange menigheder og 

kirker, så holder vi en lille tiltrængt 
ferie-pause.

I september, oktober og de-
cember er der hver måned Bøn 
og faste i planlagte weekender.

Dagens Ord bliver lagt ud hver 
dag på Telefon 97 123 000, samt 
lagt på hjemmesiden. Georg 
Bertelsen vil skrive andagten, og 
Else Kaes vil læse andagten op.

- Vi er ved godt mod. Der var en 

dejlig og positiv atmosfære ved 
sommerstævnet, og åbenhed og 
mulighed for spørgsmål og svar. 

Vi ønsker åbenhed og tilbyder 
hjælp til ofre, som nævnt i vores 
brev – og vi anbefaler at få hjælp 
andre steder, end hos folk, der er 
tilknyttet PH, for at vise at vi tager 
det meget seriøst.  Det er allerede 
nævnt i vores skrivelse, at vi selv-
følgelig tager stor afstand fra det 
skete, og vores handlemåde har 
også vist, at vi mener det.

Omtale kan ikke undgås
- Ja, jeg så godt én spørge, 

hvorfor Ekstra Bladet og BT var 
involveret. Det er naturligvis ikke 
på vores foranledning, men selv-
følgelig udtaler vi os i den tragiske 
verserende sag, hvad skulle vi 
ellers gøre? spørger formanden.

- Aviser er jo ikke altid lige se-
riøse, så derfor er det også ting, 
som jeg ikke har nævnt, men som 
er blevet tillagt mig, siger Georg 
Bertelsen, der udtrykker tilfreds-
hed med Udfordringens omtale.

Henri.

Moses Hansens venner bakker 
op om bestyrelsens beslutning

Georg Bertelsen har over-
taget ledelsen efter Moses 
Hansens ufrivillige udtræden 
af bestyrelsen.

Ved næste sæsonstart er det 10 
år siden, kirke- og kulturmed-
arbejder Torben S. Callesen 
startede BabySalmesang op 
som en del af sin nye ansæt-
telse op i Aabenraa Sogn, og 
det skal markeres med en helt 
særlig CD.

- Allerede for otte år siden 
efterspurgte de første forældre 
en måde, hvorpå man kunne få 
sangene med hjem fra Baby-
Salmesang, så man også kunne 
synge sangene derhjemme for 
sit barn, fortæller kirke- og kultur-
medarbejder Torben S. Callesen.

Det er således omkring otte år 
siden de første skridt blev taget 
for at producere en cd med alle 
sangene fra BabySalmesang, 
mens efterspørgslen har været 
vedvarende. Men nu er der gode 
nyheder til de forældre, som en-
ten vil mindes de gode tider eller 
for nyligt har været med, og som 
har brug for hjælp til at synge 
sangene derhjemme. 

Privat produceret
Til efteråret udkommer Baby-

Salmesangs-cd’en endelig med 
alle de sange, som forældre så 
mange år har sunget med på og 
har lavet bevægelser og fagter til 
sammen med deres barn i Høje 
Kolstrup Kirke.

Sangene er indspillet i Torbens 
eget studie og fi nansieret privat: 

”Det er vore egne døtre, Sara 
og Ida, der synger på cd’en, og 
de gør det bare super godt. Så 
spiller jeg selv instrumenterne 
til, hvor sangene er krydret med 
ekstra instrumenter, især på de 
rytmiske sange. 

På salmerne har jeg prøvet at 
bevare en del af den højkirkelige 
lyd fra BabySalmesang, idet jeg 
har optaget disse sange på orglet 
i Høje Kolstrup,” forklarer kirke- og 
kulturmedarbejderen.

QR-koder og fi lmklip
På tekstindlægget vil der være 

indlagt QR-koder, som man kan 
skanne med sin telefon for blive 
linket til fi lmklip fra BabySalme-
sang i Høje Kolstrup Kirke. Der 
kan man så se og opleve, hvilke 
fagter og bevægelser, der hører 
til sangene, så man kan fort-
sætte sin egen BabySalmesang 
derhjemme, også når sæsonen 
er slut.

CD’en vil kunne bestilles på 
hjemmesiden www.gospelfamily.
dk, hvor der også vil være lagt 
mere info om det præcise udgi-
velsestidspunkt, oplyser Torben 
S. Callesen.

Bodil

Babysalmesang kan snart 
høres hjemme i stuerne
I Aabenraa Sogn kan nye og gamle deltagere snart høre sangene fra kirkens Babysalmesang på CD.

Forældre og børn, som har været med til arrangementerne 
i Høje Kolstrup Kirke kan snart genhøre tekster og musik fra 
BabySalmesang. Foto: René Jürgensen.

Dørene åbnes 11. august 2017, kl. 18:45
Det foregår i Valby Kulturhus, 
Teatersalen ved To  egårds Plads

POWERNIGHT - LIVE MUSIC CPH
Kom og vær med  l Powernight med live musik og oplev Guds kra  !

ANNONCE:

Det er en myte at tro, at religion hører fortiden til i det moderne 
sekulære samfund. Godt nok er dåbstallene i den danske 
folkekirke for nedadgående, og vi holder skarpt på en adskil-
lelse af kirke og stat og på at religion skal være en privatsag. 
Men alligevel lægger danskerne gerne deres liv i hænderne 
på usynlige og uforklarlige åndsmagter.

Forleden kunne Kristeligt Dagblad afsløre, at der er en stærk 
bevægelse fra de alternative spirituelle miljøer mod virksomheder. 
Mange steder i dansk erhvervsliv bruger man nu clairvoyante til 
alt fra rekruttering af medarbejdere til forretningsudvikling. Yoga og 
meditation er efterhånden hverdag på mange arbejdspladser, og 
nu introduceres så clairvoyante på direktørgangene. 

Virksomhedsledere bruger de synske til at hjælpe dem med at 
træffe vigtige beslutninger. Den clairvoyante rådgivning kan strække 
sig lige fra indretning af lokaler, udvikling af opfi ndelser, ansættelse, 
fyring og nedskæringer. 

Der fi ndes ingen bevis for, om clairvoyante taler sandt eller ej. Det 
er en ren trossag. Og det er vel ret så ironisk, at den generation, 
der forlod kristendommen til fordel for videnskaben, nu henvender 
sig til spåkonen. Til trods for at vi har adgang til mere information 
og teknologi end nogensinde, så tyder interessen for clairvoyance 
på, at mange er usikre, når der skal tages beslutninger. De føler et 
behov for at støtte sig til højere magter. Det er naturligt, for men-
nesket er og bliver et åndeligt væsen, men det er problematisk, at 
man ikke aner, hvem de synske kommunikerer med i den åndelige 
verden eller om de er de rene plattenslager. Men så længe det bare 
ikke er kristendommen, er man ukritisk og med på den værste.

Modviljen mod kristen tro betyder, at mange mennesker i dag 
går rundt med et udækket åndeligt behov. Men netop fordi de ikke 
har nogen erfaring med troen fra deres opvækst, har de ofte heller 
ikke nogen særlig veludviklet åndelig dømmekraft. Den engelske 
forfatter G.K. Chesterton, der gik fra at være ateist til kristen, har 
formuleret det således: “Når folk holder op med at tro, begynder 
de at tro på hvad som helst.

Når man ikke tror, 
tror man på
hvad som helst



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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Evangelisten Torben Sønderga-
ard har fået produceret en ny 
fi lm "7 dages eventyr med Gud".  
Man følger ham på en tur til 
Brasilien. Filmen er på engelsk, 
men med danske undertekster 
og på 31 andre sprog.

- I fi lmen ser man "behind the 
scene" af vores tur. Man ser, 
hvordan Helligånden virker, og 
hvordan mennesker møder Gud, 
fortæller Torben.

Vilde helbredelser
- Gud gør så meget derude, 

som folk ikke ser. Vi står i en væk-
kelse, som forvandler titusindvis 
af mennesker verden over. 

Man vil i fi lmen se vilde hel-
bredelser, som fx en dame, som 
er dødsyg af kræft, der bliver 
helbredt, og en dame som kom-
mer op fra sengen efter at havde 
ligget med smerter i 2 år. Man ser 
også, hvordan vi griner og laver 
sjov med hinanden. Filmen viser, 
at livet med Gud er et eventyr. 
Dette spændende liv er noget, 
vi alle kan opleve i hjemmene 
og på gaden, og ikke kun til de 
store møder.

 
Gud gør noget stort

- Hvad er formålet med fi lmen?
- Vi ønsker at vise, hvor stort 

det er, det Gud gør. Hvordan dette 
virkelig er med til at forvandle ver-
den. Mange danskere har endnu 
ikke forstået, hvor vildt det er.

Vi ønsker også med fi lmen at 
være sårbare og vise, hvad der 
sker. Også når folk ikke bliver 
helbredt, og der er kamp på.

Vi ønsker med fi lmen at vise 
vores hjerter for mennesker og at 
det, vi gør, ikke bare er en "nor-
mal" konference, hvor folk kom-
mer og lytter og så går hjem igen.

Første fi lm set af 830.000
Torben Søndergaard fortæller, 

at hans første fi lm "Den sidste 
reformation - begyndelsen" nu er 
set 830.000 gange på youtube. 

Den er desuden blevet vist fl ere 
gange på God.tv, Vision Norway, 
Kanal 10 og andre kristne tv-
stationer. Den er oversat til 40 
sprog og bruges verden over.

Forskellige fi lmfolk
- Hvem har produceret?
- ”Den sidste reformation” - 

hvoraf den anden udkommer til 
oktober - er lavet af danskeren 
Lebo Akatio, der er en dygtig og 
professionel fi lm-instruktør. 

Den nye fi lm er lavet af Robbert 
Dam fra Holland. Det er første 
gang, han laver en rigtig film. 
Tidligere har han lavet mindre 
indslag på YouTube.

Jeg er produceren på fi lmen, 
og der er to andre, der har hjulpet 
med at sætte den sammen. Så 
det er en mere simpel fi lm end 
den anden, og stilen er noget 
anderledes, forklarer Torben.

Tilbydes gratis på dvd
Udover at tilbyde fi lmen gratis 

på YouTube (7daysadventure-
withgod.com) tilbyder Torben 
Søndergaard også at sende den 
gratis ud som dvd.

- Da vi oplevede, at Gud talte til 
os om at sende fi lmen gratis ud, 
var det en meget skræmmende 
tanke. Hvis der er 10.000 som vil 
have en gratis dvd, så vil det incl. 
forsendelse komme til at koste os 
300.000 kr. Men vi oplevede så 
stærkt, at dette var Gud, og blev 
enige om at gøre det. Dagen efter 
kom der en dame, som vi aldrig 
har set før, og gav mig en check 
på 300.000 kr., uden at kende 
til dvd’en. Så vi ser helt klart, at 

Gud er i dette, og derfor sender 
vi nu dvd’en ud gratis til alle, der 
ønsker den, udover at den kan 
ses på vores hjemmeside.

Voksende tjeneste 
- Hvordan går det ellers med 

din evangelisations-tjeneste?
- Det vokser virkelig rigtig 

meget. Over 7.200.000 har nu 
set vores videoer på youtube, 
og fl ere og fl ere kommer til vores 
møder. Vi samler normalt mel-
lem 600-1000 mennesker, når vi 
holder vores kickstart weekender 
ude i verden, men sidst jeg var i 
Brasilien, kom der over 2000. 

Vi har nu et team på 5 andre, 
som også holder kickstart week-
ender rundt om, for at få fl ere 
i gang, og de samler omkring 
100-300. 

Folk kommer også til vores 
kickstartweekender her på Jesus 
Hotellet hver måned. En weekend 
i juli var der folk fra 33 forskellige 
nationer samlet. Vi har desuden 
lige startet en kristen café midt 
i Aalborg, hvor folk kan komme 
og høre om Jesus. Vi er begyndt 
at holde offentlige møder i den 
menighed,  vi har startet. Man kan 
se mere på www.JesusHouse.dk.

Uddelegering i Danmark
Torben Søndergaard er mindre 

involveret i dagligdagen på Jesus 
Hotellet, samt i menigheden, 
som køres af et lederteam, hvor 
folk har ansvar for de forskellige 
områder. David Dahl (tidligere 
Apostolsk Kirke) står fx i spidsen 
for træningsskolen, hvor Torben 
kun er en gæstetaler.

- Dette gør, at jeg kan kon-
centrere mig om at rejse, lave 
videoer og starte op andre steder. 
Vi arbejder lige nu på at starte en 
Jesus Hotel i Florida, USA. 

Jesus Hotellet er som en luft-
havn, hvor folk kan lande og blive 
tanket op og fl yve ud igen. Målet 
er at træne og udruste andre til 
at leve det liv, Gud har for os alle. 

Vi begynder til august vores 
første 3 måneders Ledertræ-
ningsskole i Aalborg. Eleverne 
vil blive sendt ud for at starte nye 
Pioner-træningsskoler i verden. 

Lige nu har vi 5 Pioner træ-
ningsskoler i Danmark, Holland, 
Schweiz, USA og Canada. Når 
året er omme, regner vi med at 
have 10 træningsskoler, og dette 
er kun begyndelsen. 

- Ja, der hvor det vokser 
mindst, er faktisk i Danmark, og 
det gør selvfølgelig ondt, siger 
Torben. 

- Men Danmark er et lille land 
og mange kristne har mere travlt 
med at sprede falske rygter, så 
de ikke ser de fantastiske frugter, 
slutter Torben, der minder om, at 
vi kan kende et træ på frugterne 
og ikke på rygterne. 

Henri.

Ny fi lm om stort dansk
moderne missionsarbejde 
Torben Søndergaards tjeneste vokser eksplosivt i udlandet. Første fi lm blev set 830.000 gange.

Nordisk konference for blinde
 - med temaet ”Kom og se”
Fra den 17.-20. august er Kri-
steligt Arbejde Blandt Blinde 
(KABB) vært for den nordiske 
konference, som i år fi nder sted 
på Løgumkloster Refugium.

De kristne blindeorganisationer 
i Norden har siden 2007 hvert 
andet år på skift inviteret blinde og 
svagsynede til at mødes i et kristent 
fællesskab på tværs af grænserne. 
I år samles 94 deltagere fra Norge, 
Sverige og Danmark til konferencen med temaet ”Kom og se”. 

Den lidt provokerende overskrift over konferencen vil sætte fokus 
på, at der er meget i livet og i troen, som ikke afhænger af det 
fysiske syn. Konferencens tre bibeltimer holdes af Jens Jensen, 
der er født i Danmark, men som i mere end 40 år har boet i Norge. 
Temaerne for de enkelte timer er: ”Kom og se Gud”, ”Kom og se 
hinanden” samt ”Kom og se mig”. 

Derudover byder programmet bl.a. på koncert med Fangekoret, 
udfl ugt til Tønder Museum med Hans J. Wegners stole, byvandring 
i Løgumkloster og klokkespilskoncert. Dagene følger rytmen på 
refugiet, med morgen- og aftensang i klosterkirken.  

Bodil  

Litterært sommermøde om
Brandes-kritiker Joh. Jørgensen
 Johannes Jørgensen Selskabet arrangerer et litterært som-
mermøde med tre foredrag på programmet. Mødet holdes d. 13. 
august i Møstings Hus på Frederiksberg fra klokken 12 til 16.

Lektor ved Syddansk Universitet Knud Bjarne Gjesing holder 
foredrag om Joh. Jørgensens brud med det moderne gennembrud. 
Musikjournalist Kirsten Rønn ser på musikken til Joh. Jørgensens 
digte, og journalist Henrik Denman fortæller om Joh. Jørgensens 
forhold til litteraturforskeren Emil Frederiksen. 

Johannes Jørgensen (1866-1956) var som ung litterat med i 
det kulturradikale miljø omkring Georg Brandes, men gjorde op 
med det. Han blev kristen og konverterede som 30-årig til den 
katolske kirke. 

Han har skrevet ca. 80 bøger og er international berømt med 
helgenbiografi en ”Den hellige Frans af Assisi”. Blandt hans mest 
kendte digte er ”Nu lyser løv i lunde” og ”Imellem nattens stjerner”.

Bodil

Kursus om trosforsvar på MF
Center for Kristen Apologetik og 
Kristeligt Forbund for Studerende 
inviterer studerende og andre inte-
resserede til den nye sommerskole, 
Apologia, på Menighedsfakultetet 
den 21.-23. august. 

Den svenske teolog Stefan Gu-
stavsson vil undervise om Bibelens 
troværdighed ud fra sine to nyeste 
bøger, Skeptikerens guide til Jesus l & 
ll. Den britiske teolog og forfatter af over 
50 bøger, Michael Green, vil undervise 
om evangelisering.

Også de danske teologer, prof. Kurt 
Christensen, lektor Carsten Vang, cand.theol. Emil Nielsen og 
stud.theol. Kristoffer Kruse medvirker på kurset, som foregår på 
MF, Katrinebjergvej 75 og koster 300 kr.

Bodil

Kristoffer Kruse, som 
har skrevet bogen 
Troselv, underviser på 
sommerkurset. 

KABBs arbejde har som 
motto: ’De skal se Gud’.
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                        Af Kristoffer H. Enevoldsen  

Stud. Theol.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 7:15 - 21

15Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som 
uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. 16Bedøm 
dem ud fra resultatet af deres handlinger, ligesom man bedøm-
mer et træ ud fra dets frugter. Der vokser jo ikke vindruer på 
en tjørnebusk, og man fi nder ikke fi gner på en tidsel. 17Det er 
altid sådan, at et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ 
bærer dårlig frugt. 18Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og 
et dårligt træ kan ikke bære god frugt. 19Ethvert frugttræ, der 
ikke bærer god frugt, bliver hugget om og brændt. 20Altså skal 
I bedømme dem ud fra deres frugter.

Lydhørhed og lydighed frem for ord og mirakler
21Det er ikke alle, der omtaler mig som ‘Herre’, der kommer 

med ind i Guds rige, men kun de, der gør min himmelske 
Fars vilje. 

Kan vi stole på medierne? Det 
er et højaktuelt emne i dag. Kan 
vi vide, at de nyheder, vi møder, 
er sande? 

Dagen lang hører vi nyheder, 
og ofte tager vi de fl este til os 
uden at undersøge dem. Udfor-
dringen med falske nyheder er 
desvære ikke begrænset til den 
politiske scene. Når det kommer 
til religiøse forkyndere, fi nder vi 
samme udfordring. 

I søndagens tekst er det 
Jesus se lv, der gør os opmærk-
somme på problemet med 
falske profeter. Ikke alt hvad 
alle siger er sandt og godt. Selv 
dem, der virker til at ville os det 
bedste, og som fremstår som 
gode mennesker, de kan be-
vidst eller ubevidst være farlige 
for os. Jesus kalder dem ulve i 
fåreklæder. 

Vi må være på vagt, sådan 
at vi ikke lytter til de forkerte, 
der siger og gør det forkerte, 
og som dermed leder os på 
afveje. For falder vi i de falske 
profeters klør, så kan vi meget 
vel risikere samme skæbne 
som dem. Jesus advarer så 
kraftigt, fordi vores evighed er 
på spil. Vi må kende “real news” 
fra “fake news”.

Hvordan skelner vi?
Når Jesus nævner “falske 

profeter”, så er det mennesker, 
der virker til at være en del af 
menigheden, og som bringer et 
budskab, de siger eller mener, 
er fra Gud. Det kan tage form 
af forkyndelse, vidnesbyrd, 
profetisk tale, sange, åndelige 
samtaler… 

Vi skal selvfølgeligt granske 
alle stemmer, der taler til os, 
men vi må specielt granske 
dem, der har en ledende opga-
ve i menigheden. Hvordan gør 
vi det? Overfor politiske “fake 

news” er vi et let bytte, fordi vi 
ikke altid kender sandheden. 
Vi har altså brug for oplysning. 

Mod åndelige “fake news” 
hjælper Jesus os. Han siger, at 
der er en direkte sammenhæng 
imellem den frugt, som et træ 
bærer, og så træets art eller 
kvalitet. En direkte sammen-
hæng vil sige, at et godt træ 
bærer god frugt og et dårligt træ 
dårlig frugt. Punktum. Ønsker vi 
at vurdere “profeten”, så må vi 
vurdere frugten.

Hvad er frugt?
Jesus viser os i teksten, at 

dem, der bærer god frugt, det 
er dem, der følger og gør Guds 
vilje, og omvendt er der dem, 
der bærer dårlig frugt, det er 
dem, der ikke følger og/eller gør 
Guds vilje. 

En falsk profet kan både være 
en, der lærer noget ubibelsk el-
ler en, der lever ubibelsk. Ham, 
der taler Guds Ord, og måske 
endda siger det rigtige, men 
som har sluttet fred med synd 
i sit liv, han er en “falsk profet”, 
og vi må forkaste ham. Måske 
lærer han sandt, men hans 
ugudelige liv vil smitte af på 
budskabet og på tilhørerne. 

Et andet tilfælde kan også 
være den person, der moralsk 
set lever forbilledeligt, men som 
lærer noget, der ikke passer 
overens med Bibelens budskab. 
Også ham må vi forkaste, for 
hans vranglære vil i sidste 
ende snige sig ind hos os. Vi 
må derfor kende sandhed og 
vilje godt, for at vi kan dømme 
falske profeter.

Fake news er svært at gen-
nemskue og komme til livs, men 
i troen er det lettere at kende 
sandheden, for Gud har i sin 
godhed åbenbaret den for os 
i Bibelen. Den sande lære og 

Guds gode vejledning for vores 
liv er uforanderlig, og lever vi 
med Bibelen, så er og bliver vi 
rustet til at bedømme enhver 
lære og liv.

Er lydighed vejen  
til Faderen?

Sidst i teksten kan vi blive i 
tvivl om, hvorvidt vi bliver frelst 
ved at efterleve Faderens vilje. 

Sagen er, at det ikke er frug-
ten, der gør træet godt, men et 
godt træ bærer god frugt. God 

frugt er ”et bevis” på det gode 
træ. Den, der er frelst, det er 
den, der ved troen på Guds 
ufortjente tilgivelse og nåde er 
blevet forvandlet, så de nu har 
en lyst til at leve med og for Gud. 

Frugten vidner blot om, hvad 
der egentligt bor i hjertet - tro 
eller vantro. Din lydighed frel-
ser dig ikke, det gør kun Guds 
ufortjente nåde, men den vidner 
om en levende tro.

Falske profeter: Fake news

Det ikke er frugten, der gør træet godt, men et godt træ bærer 
god frugt. God frugt er ”et bevis” på det gode træ.

Hvem skal 
bestemme i 
din kommune?
I denne tid gør de politiske partier klar til næste byrådsvalg, 
som er til november. Og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem 
der bestemmer i dit lokalsamfund.

I Ishøj har det socialdemokratiske byrådsmedlem Seyit 
Ahmet Özkan i et Facebook-opslag skrevet, at det er zioni-
sterne (dvs. jøderne) og ikke de radikale muslimer, der står 
bag Islamisk Stat...! 

S-borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp, har heldigvis efterføl-
gende bedt Özkan om at trække sig fra partiet. 

Men den slags løgnagtige og anti-semitiske holdninger 
fi ndes desværre ikke kun blandt muslimske indvandrere. 

Enhedslistens danske medlem af byrådet i Køge, Niels 
Rolskov, bakker op og skriver: »Det er da almindelig kendt, 
at zionisterne har været dybt involveret i IS«.

En utrolig fræk løgn. Man fornemmer ”Løgnens Fader” bag 
den slags giftige jøde-fjendske udtalelser.

Men de ekstreme holdninger fi ndes ikke kun på venstrefl ø-
jen. For nylig var der et medlem af Nye Borgerlige, der kom 
med anti-kristne udtalelser, hvorefter han blev ekskluderet. 

Og det er heller ikke kun de ekstreme, vi skal passe på. Der 
er også ”pæne” politikere fra store partier, som ønsker at lukke 
kristne friskoler og andre kristne institutioner. Der er politikere, 
som vil forbyde børnene i at komme til julegudstjeneste. Og 
de gør det i humanismens og tolerancens navn...

Vær også samfunds-aktiv
Heldigvis er der rigtig mange positive politikere, som ønsker 

at gøre det bedste for børn, unge og ældre - og som værdsæt-
ter det frivillige og kristne arbejde. 

Det er vigtigt, at vi troende kristne også går ind i det politiske 
arbejde i vores kommuner og forsøger at påvirke. Og det er en 
god idé at undersøge, om der er kristne opstillet i forvejen, så 
man kan samles om kandidater, der har en chance.

Hvis partierne allerede har opstillet deres kandidater, så du 
ikke kan nå at komme med på en liste, så kan du gå i forbøn 
for dem, der er opstillet. 

I alle de kommuner, der er grønne på Danmarks-kortet her-
under er der små bedegrupper, som beder for borgmesteren 
og byrådsmedlemmerne, for den kommunale administration, 
skolerne, bedre sundhed, arbejdspladser - og imod kriminalitet 
og andre destruktive kræfter. 

Tilslut dig bedegrupperne, eller opret en ny. Naturligvis kan 
vi også bede alene, men ”hvad to eller tre bliver enige om”, – 
det sætter himmel og jord i bevægelse.

Regionsråd for sygehusene
Udover kommunerne, så er der også valg til Regionsrådene, 

som bestemmer over sygehusene m.m. Det er også vigtigt 
at bede for, at vi får ansvarsfulde, medfølende politikere ind 
i disse råd. For sundhedsvæsnet fungerer desværre ikke så 
godt, som det gjorde dengang, hvor det var præget af en 
kristen indstilling. Men bøn kan forandre alt.

Udfordringen beklager 
en aggressiv sælger
Gennem nogle måneder har Udfordringen haft en sælger tilknyttet, 
som åbenbart har kørt for hårdt på. Flere nye abonnenter har fortalt, 
at de følte sig presset til at sige ja, eller at de slet ikke har sagt ja, 
men alligevel har modtaget en opkrævning på et nyt abonnement. 

Sælgeren er ikke længere ansat, og Udfordringen beklager hans 
fremgangsmåde, som ikke er i avisens ånd. Vi vil MEGET gerne have 
nye abonnenter, men ingen skal presses. 

Vi gør dog opmærksom på, at hvis man tegner et prøveabonnement 
på 1-2 måneder, så vil man efter periodens udløb modtage et giro-
kort på den kommende periode. Hvis man ikke ønsker at fortsætte, 
kan man blot se bort fra girokortet - eller bedre: Give besked til 
abonnement@udfordringen.dk eller tlf. 7456 2202. 
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Af Poul Henning Krog

Dybt i mennesket ligger det 
problem, at mennesket fl ak-
ker ligesom et får. Fåret be-
væger sig væk fra hyrden. 
Fåret bliver i nuet optaget af 
alt muligt andet end netop 
hyrdens nærvær og visdom. 

Denne fl akken beskriver Esa-
jas: ”Vi fl akkede alle om som får, 
vi vendte os hver sin vej; men 
Herren lod al vor skyld ramme 
ham.” (Esa.53.6)

Her er der ingen forskel på 
mennesker – alle fl akker. Alle 
har syndet, alle har mistet Guds 
herlighed.

Det kristne menneske mister 
ikke frelsen, men kan godt miste 
Guds herlighed i nuet. Dette 
opstår, når mennesket fl akker 
væk fra at leve livet centreret 
i og ud fra Kristus lige nu. Det 
er kun herfra, agapelivet leves.

Flakke-udfordringen  
opstår efter 5 års alderen

Disciplene fl akkede væk fra 
agapelivet mange gange. Det 
ses tydeligt, da de skændtes 
om, hvem der var den største. 
Det mejsles ud i sten, da de blev 
så vrede, at de bad Jesus om at 
sende ild ned over mennesker, 
som ikke ville følges med dem. 
Jesus selv måtte igen og igen 
undervise og irettesætte dem, 
når de fl akkede væk fra ham og 
hans agapekærlighed som vær-
digrundlag. Selv de små børn 
kunne disciplene ikke takle. 
Jesus blev vred, da de skændte 
de små - for dem forstyrrende 
børn ud - og sagde de berømte 
ord: ”Guds rige hører barnet til”.

Hvad er det så, der netop 
kendetegner barnet?  

Barnet har ikke muligheden 
for at fl akke, fordi barnets hjerne 
endnu ikke er så veludviklet, at 
barnet kan fl akke væk fra nuet 
og virkeligheden og ind i sine 
egne tanker. Lige netop her er 
udfordringen for det menneske, 
der er blevet ældre end 5 år. Det 
kan nu fl akke, væk fra nuet, væk 
fra Jesu skød og ind i sin egen 
tankeverden. Det er en styrke 
at kunne tænke og bruge sin 
forstand, men det har også sine 
udfordringer.  

Den kristne har også 
ofte et fl akkemønster

Den bekymrede opsluges i 
sin bekymring. Den fortravlede 
fl akker i sin stressede travlhed. 
Den syge fl akker og opsluges af 

sine sygdomstanker. Den nys-
gerrige og nyhedshungrende 
fl akker konstant ind på sociale 
medier. Den angste i sin angst. 
Alle kender vi til at fl akke.

Måden at fl akke på kan være 
meget forskellig fra menneske 
til menneske. Der kan ofte gen-
fi ndes mønstrer for det enkelte 
menneske, der stod jo netop: ”vi 
vendte os hver sin vej”. Faktum 
er dog, at mennesket let fl akker. 

Dårlige oplevelser i fortiden 
kan sindet vende tilbage til. 
Herved opstår et fl akkemønster. 
Disse ubehagelige ”hjulspor” fra 
fortiden sætter ofte deres præg 
i form af dårlige vaner, og disse 
vaner låser let mennesket fast 
i bestemte fl akkemønstre. De 
fl este mennesker har nogle ”for-
tids hjulspor”, nogle ”ridser i pla-
den” eller nogle tankebygninger. 
Når presset i dagligdagen øges, 
genfi ndes ofte disse hjulspor, 
den ridsede melodi i pladen 
genspilles, og byggeriet med 
tankebygninger genoptages.

Grubleren
Et andet fl akkemønster ses 

hos det grublende menneske 
der forsvinder ind i sin egne 
tanker og forstand og væk fra 
at deltage i livet. Mennesket 
fl akker væk fra hyrden og for-
tæres måske i sin vrede og 
bitterhed. Mennesket flakker 
ind i dette at være fornærmet. 
Dominerende mennesker fl ak-
ker ind over andre menneskers 
grænser som en elefant i en 
porcelænsbutik. Selvmedli-
dende mennesker fl akker ind i 
deres tanker om urimeligheder, 

manglende forståelse og fi nder 
sig selv i konklusionen, at det er 
synd for dem. Ja, der er mange 
fl akkemønstre. 

Hvad er problemet da med 
at fl akke? 

Problemet er, at mennesket 
for en stund mister Kristus som 
centrum i hverdagslivet. 

Det kristne menneske har 
oplevet det mirakel, at ikke blot 
er skylden fjernet, ikke blot 
er synden fjernet, ikke blot er 
skammen fjernet – men hele 
– ja hele det anklagende skyld-
brev blev naglet til Kristi kors.

Dernæst har det kristne men-
neske opnået den nye virkelig-
hed, at ikke blot er det dårlige 
fjernet, men Kristus selv er 
fl yttet ind i det inderste af men-
nesket. Kristus har overtaget 
styringen og kommer nu med sit 
liv, sin kærlighed, sine smil og 
sine vejledninger for at hjælpe 
mennesket til at leve ikke ud fra 
menneskets JEG, men ud fra 
Kristus iboende i det enkelte 
menneske. 

Flakken er i nuet at leve ud fra 
sit JEG, og ikke ud fra Kristus, 
dermed bliver det blot menne-
skets jeg, der bliver præsenteret 
og synligt. 

Den kloge har for længst ind-
set, at vejen frem ikke er et liv 
ud fra JEGet, men derimod et liv 
ud fra at lytte til Kristus, som har 
al kærlighed, kraft, herlighed, 
visdom og kundskab. 

Medicinen til at undgå at op-
sluges i sin fl akken er således 
givet. Den er faktisk helt nær, 
”for det er ikke længere mig 

der lever, men Kristus der lever 
i mig”. Det faktum, at den kristne 
er død og opstået med Kristus, 
betyder i praksis, at man ikke 
længere satser eller tager sit 
udgangspunkt ud fra sit JEG, 
men derimod ud fra Kristus. 

Jesu store tanker for men-
nesket kolliderer med tids-
lerne.

Jesus har så store tanker om 
sit liv i den enkelte kristne, at der 
tales om, at vi skal bære 30, 60 
og 100 fold og gøre større ger-
ninger end Ham. Samtidig ud-
trykkes også den skræmmende 
tanke, at selvom Gudsordet er 
godt, kan ordet opsluges af om-
stændigheder – ”tidsler”. Dette 
medfører at ordet – sædekornet 
ikke bærer frugt. 

Tidslerne beskriver Jesus på 
følgende måde: ”Andre er dem, 
der bliver sået mellem tidslerne; 
det er dem, som har hørt ordet, 
men denne verdens bekymrin-
ger og rigdommens blændværk 
og lyst til alt muligt andet kom-
mer til og kvæler ordet, så det 
ikke bærer frugt.”(Mk.4:18-19)

Det er skræmmende, at tids-
lerne får en så stor indvirkning 
på menneskelivet, at det gode 
sædekorn ikke bærer frugt! 
Skylden kan ikke blot lægges på 
omstændighederne, vor tid med 
fart og 1000 input – problemet 
ligger grundlæggende ikke i de 
kvælende omstændigheder, 
men i det JEG, som flakker 
og derfor vælter sig ind i ver-
dens bekymringer, rigdommens 
blændværk eller lyst til alt muligt 
andet. Et JEG druknet i tidsler 

tager rigtig mange og rigtig 
dårlige beslutninger. Tidslerne 
formerer sig, og den hjælp, det 
enkelte menneske skulle være 
for sine omgivelser, udebliver. 

Disciplen Peter
Et tydeligt eksempel både på 

dette og på Jesu kærlighed ses i 
følgende afsnit: ”Simon, Simon! 
Satan gjorde krav på jer for at 
sigte jer som hvede; men jeg 
bad for dig, for at din tro ikke 
skal svigte. Og når du engang 
vender om, så styrk din brødre.” 
(Luk:22:31-33a)

Jesu ord:”Når du engang 
vender om” og Peters ord: ”Om 
alle andre svigter, så gør jeg 
det ikke” fortæller om nogle 
indre virkeligheder i Peters 
liv. Parafraseret siger Jesus 
til Peter: Når du engang bliver 
færdig med de store ord, færdig 
med de ord, som har sit afsæt 
i dit store JEG, sit afsæt i dit 
overdrevne JEG-billede. Når du 
engang er færdig med at tro, at 
du er bedre end de andre. Er 
færdig med at græde dine bitre 
tårer over dig selv og dine egne 
brist og svigt. Er færdig med at 
være så kæphøj. Er færdig med 
at fl akke fra mig - Kristus og ind 
i dit JEG. Er kommet igennem 
den vigtige omvendelse, som 
fører en vidunderlig rigdom af 
ydmyghed med sig. Denne yd-
myghed, som netop erhverves, 
idet fortrydelse efter Guds sind 
virker omvendelse til frelse. Når 
du kommer igennem denne fase 
båret af min forbøn og mit løfte 
-  ”Så styrk dine brødre”. 

Vi fi nder Peter knust og til-
bagetrukket også til sit gamle 
erhverv - fi sk i stedet for men-
nesker. Peter er nu klar til at 

blive samlet op af Jesus på den 
samme strandbred, hvor Jesus 
engang kaldte ham og også 
fyldte hans net med fi sk.

Igen lyder ordene, der har 
fokus på livet i Jesus og fokus 
på andre mennesker – ordene 
om, at Jesus selv vil gøre ham 
til en menneskefi sker, ordene 
om at være elsket og kaldet til 
at være hyrde for Jesu får.

Peter flakkede fra at være 
centreret i Kristus videre ud i 
sit JEG og videre ud i synden, 
men Jesus bad for ham og fi k 
ham på plads igen.

Har Gud da ikke en medicin 
imod denne fl akken?

Gudstjenesten og hjemme-
samlinger er afgørende. At læse 
dagligt i sin bibel er livsnødven-
digt. At bruge sine Gudgivne 
gaver og talenter i hjem, kirke 
og samfund er stort. At samles 
op og beriges af familie, gode 
venner og mentor er unikt. At 
deltage eller lytte til ”naturens 
lovsang” eller musikkens lov-
sang kan være en forsmag på 
himlen. Men – men – der er 168 
timer i hver uge, der er forsat 
mange muligheder i dagligda-
gen for at fl akke. 

Jeg tænker, at det er vigtigt at 
kende sig selv, at kende, hvor-
når denne fl akken opstår. Vore 
mønstre er ofte de samme, så 
det er muligt at lære at gen-
kende forstadierne, så fl akken 
og tankebygninger undgås.

Min egen erfaring til at undgå 
fl akken i dagligdagen er: 

Bøn og meditation fl ere gan-
ge i løbet af dagen.

            Fortsættes side 17.

Vi fl akker….
og rammer derfor ikke plet

Præst, læge, psykiater 
og forfatter

Psykiateren Poul Henning Krog giver en kristen løsning på et moderne problem.

Fåret bliver i nuet optaget af alt muligt andet end netop hyrdens nærvær og visdom.

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.
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg læser med glæde dine 

råd og din vejledning til men-
nesker, som har brug for råd og 
vejledning.

Jeg har også bemærket, at 
mange mennesker skriver til dig 
og takker dig, fordi de har fået 
hjælp ved at bruge en salvedug, 
som du har sendt til dem, når de 
har bedt om det.

Derfor drister jeg mig i dag til 
at spørge dig, om jeg kan få en 
salvedug tilsendt. 

Gennem de mange år, hvor 
jeg har været en kristen, har jeg 
ofte fået hjælp ved at gå til forbøn. 

Men nu er mine ben begyndt at 
volde mig kvaler. Jeg har været til 
forbøn for disse problemer, uden 
at det har hjulpet mig. Derfor vil 
jeg meget gerne prøve, om det 
måske kunne hjælpe mig at få 
en salvedug.

Jeg skal måske fortælle dig, at 
jeg er blevet op i årene. Jeg har 
passeret de 80 år. Derfor kan jeg 
måske forvente, at mit legeme 
bliver langsomt nedbrudt. 

Men det ville nu være dejligt, 
hvis jeg fortsat ville være i stand 
til at tage til møder i menigheden, 
og ligeså hvis jeg fortsat ville 
kunne blive i mit hjem. Jeg tror, 

at det afhænger af, hvad Gud vil 
og eventuelt kan bruge mig til nu, 
hvor jeg er blevet gammel.

Men mon ikke Gud ville være i 
stand til at udruste os hver især, 
så vi ville kunne bruges, selvom 
vi bliver ældre.

Når jeg nu medsender et lom-
metørklæde, ville det glæde mig, 
hvis du venligst vil bede over det. 

Kære Orla Lindskov, hvis du 
sætter mit brev i din Brevkasse, 
bedes du underskrive det med 
bogstaverne Bet.

Med venlig hilsen og tak
              Bet

Kære Bet
Du berører fl ere emner i dit 

brev, og dem vil jeg gerne sige 
lidt om.

Du skriver blandt andet, at nu 
da du har passeret de 80, kan 
du måske forvente, at dit legeme 
bliver langsomt nedbrudt. 

Tro og forventning hører sam-
men. Derfor er jeg overbevist om, 
at når man forventer en langsom 
nedbrydning og svækkelse af 
legemet, så er der stor fare for, at 
det bliver det, man kommer til at 
opleve. Ifølge Jesus er det, som 
vi tror og forventer, netop det, der 
kommer til at ske. 

Jesus sagde det på denne 
måde i Matthæus-evangeliet kap. 
9, vers 30: ”Det skal ske jer, som 
I tror.” Det er troens lov, Jesus 
her nævner. 

Det betyder så, at vi skal være 
varsomme med, hvad vi tror, og 
hvad vi forventer til vores liv og 
til vores legemer.

Når du skriver, at vores lege-
mer med alderen nedbrydes og 
svækkes, så er det den alminde-
lige måde at tænke på. 

Det er jo netop det, vi ser ske 
for de fl este mennesker omkring 
os. Man bliver svagere og sva-
gere med alderen. 

Det er så ikke særligt spæn-
dende at blive gammel, når det 
er sygdom og svaghed, vi skal 
møde. Jeg tror bare ikke, det 
behøver at være sådan. 

Jeg vil derimod helst tro på, at 
Gud, som er vores kærlige Far, 
vil bevare og vedligeholde vores 
jordiske legemer, så længe vi 
skal være her på jorden. Selv-
følgelig skal vi også selv gøre, 
hvad vi kan for vores legemer. 
Det er oplagt.

Der er mange forhold, der på-
virker vores måde at tænke på, 
og som får tanken og troen til at 
gå i den forkerte retning. 

Prøv engang og hør, hvad 

Karen oplevede hos sin prakti-
serende læge: 

Hun havde ligesom du pas-
seret de 80. Hun beklagede sig 
hos lægen over sine gigtsmerter 
og de andre skavanker. Hertil 
svarede hendes læge med de 
”trøstende” ord: ”Karen, du må 

huske på, at du ikke er 19 læn-
gere.” 

Modfalden gik Karen hjem. Det 
var ikke lige den trøst, hun havde 
brug for. Men det lægen sagde, 
er jo det, de fleste danskere 
tænker, nemlig: ”Når vi er unge, 
er vi raske. Når vi bliver ældre 

skal vi være syge og svagelige.”
Heldigvis er det ikke alle, der, 

tænker sådan. For en tid siden 
læste jeg om en mand, en dan-
sker oven i købet, der på sin 100 
års fødselsdag sprang ud med 
faldskærm. 

Det ville han prøve. Det havde 
han aldrig gjort før. Denne mand 
havde i øvrigt også stadigt sit 
kørekort.

Jeg tænker også her på Lise 
Nørgaard. Det er hende, der er 
forfatter til TV-serien: Matador. 
Hun har udtalt noget i retning af: 
”At være gammel handler for de 
fl este om at have opgivet. Men 
jeg opgiver ikke.”

Hun har for øvrigt lige udgivet 
sin biografi, som hedder ”De 
første 100 år.”   

I Bibelen læser vi om herrens 
tjener Kaleb, som højt oppe i 
årene bad Herren om at måtte 
være med til at indtage bjergland. 
Han bad ikke om lavland, som 

man måske kunne forvente efter 
hans alder. Han var vist nok også 
over de 80.

Du har ret i, at Gud selvfølgelig 
gerne vil bruge os i sin tjeneste, 
også selv om vi er oppe i årene. 

Det er bare ikke derfor, Gud 
vil helbrede os og bevare os 
sunde og raske. Guds mål er 
først og fremmest, som det står 
i Bibelen, at vi på alle måder må 
have det godt. 

At have det godt er blandt 
andet for dig, fortsat at kunne 
tage til møder i din menighed. 
Desuden også at du fortsat kan 
blive i dit hjem. 

Disse 2 ting har jeg bedt om, 
og jeg har også sendt dig den 
ønskede salvedug.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Tak for din store tjeneste, hvor 

du beder for så mange menne-
sker ud over hele landet.

Jeg håber din forbøn + en sal-
vedug kan helbrede mig nu, for 
jeg er kommet til at lide af besvær 

med at falde i søvn.
Tidligere har jeg oplevet at få 

min ryg helbredt af Jesus gen-
nem dig.

Kh.
En Taknemmelig 

Kære Orla Lindskov
Jeg fremsender min salvedug 

til dig, og håber, at du vil bede 
over den igen. Den har hjulpet, 
synes jeg. 

Jeg har det bedre psykisk, og 
også min arm er i bedring. Vil 

du også bede for og sende en 
salvedug til min mand. Tak for 
din tjeneste.

Med venlig hilsen
              B.

Kære Orla Lindskov
Det er en glæde at kunne for-

tælle, at din forbøn for min mands 
hørelse har hjulpet.

Hjertelig tak endnu engang for 
din tjeneste.

Mange kærlige hilsener fra
                        K.

Kan en gammel kvinde som mig blive helbredt?

Vi må have det godt selv om vi bliver ældre

Rigtig mange takker for forbøn og salvedug

Det ville  være dej-
ligt, hvis jeg fortsat 

ville være i stand 
til at tage til møder 
i menigheden, og 

ligeså hvis jeg fortsat 
ville kunne blive i mit 

hjem.

Gud, som er vores kærlige Far, vil bevare og vedligeholde 
vores jordiske legemer, så længe vi skal være her på jorden.
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Af Steen Jensen

Det var ikke som-
mer, sol og søn-
dag på Ungdom 
Med Opgaves 

årlige familielejr i Fjellerup. 
Hér faldt sommeren nemlig på 
en onsdag.

Solen satte denne onsdag spot 
på de to glade sommerpiger, Sa-
rah og Christel, og bragede ned 
fra en skyfri himmel.

Glemt var regnen, der havde 
silet ned i dagene forud.

Sarah fra Græsted og Chri-
stel fra Skjern var med deres 
familier på sommerlejren hér på 
Djurslands nordkyst i den sidste 
uge af juli.

- Jeg kan slet ikke få nok af 
lejre, bedyrede Sarah, 14 år, 
som i hele to uger forinden havde 
været på GAF i forbindelse med 
Sommercamp i Mariager og hvert 
år er på efterårslejr på Rudehøj 
Efterskole i Odder.

- Man møder sine venner igen 
og får nye venner. Vi ser fi lm, får 
undervisning, spiser chips og slik, 
supplerede Christel, 11 år.

Begge piger har så at sige et 
livslangt forhold til Fjellerup og 
UMO-lejren. Begge var babyer, 
da de kom her første gang med 
deres familier.

- Jeg var bare 3 måneder, da 
jeg kom første gang, og vi har væ-
ret her næsten hvert år siden. Det 
er fedt at mødes med venner, man 
har kendt hele livet, sagde Sarah, 
som efter sommerferien skal i 8. 
klasse på Alme Kristne Friskole 
ved Græsted i Nordsjælland.

- Man møder sine venner og får 
nye venner. Jeg får nemt nye ven-
ner. Jeg går bare over og snakker 
med folk, sagde Christel, som 

begynder i 5. klasse på Skjern 
Kristne Friskole i Vestjylland.

Guds familie
Familielejr kalder UMO sin 

sommerlejr, og det gælder vel 
både de biologiske bånd, men 
også de fællesskaber, der er 
skabt hen over årene og ligner 
noget familiært. Mange kommer 
her sommer efter sommer og 
har knyttet venskaber på tværs 
af kirkeskel. 

UMO er en tværkirkelig be-
vægelse, hvor nogle kommer fra 
folkekirken, andre fra forskellige 
frikirker.

Tag bare Kaja og Lars Kruse 
fra Herstedøster ved København.

Ægteparret var med på UMO-
lejren for 16. gang på 17 år, og 
parrets tre børn er opfl asket med 
turene til Fjellerup. To af børnene 
var med i år.

- Det giver os meget åndeligt, 
og dét her er for mig indbegrebet 
af Guds familie. Vi skal gå med 
hinanden, gå i fællesskab. Hér 
mærker vi nærværet, fælleskabet 
og kærligheden, og man får en 
fornemmelse af at blive blødt op. 
Vi oplever en åbenhed, som også 
følger os, når vi er kommet hjem, 
fortalte Kaja.

- Hér får ingen lov at sidde i 
deres fortelt og passe sig selv. 
De nye skal føle sig inkluderet, 
og ingen overlades til sig selv. I 
vores familie har det altid været 
vigtigt, at vi er kommet hjem med 
fælles oplevelser, og at børnene 
har mødt andre voksne, supple-
rede Lars.

Han er sognepræst i Hersted-
øster Kirke og nød at være tilhø-
rer til familielejrens forkyndere 
– uden at han selv skulle være 
aktiv i dén rolle.

- Jeg er jo på sommerferie, og 
det er også vigtigt, sagde han 
med et smil.

Både Kaja og Lars Kruse 
værdsætter den kirkelige bredde 
på UMO-lejren.

- Det betyder noget at kunne 
mødes tværkirkeligt i det person-
lige møde, hvor man ikke stiller 
teologiske etiketter op, sagde 
ægteparret.

”Du er helbredt!”
Årets familielejr havde det en-

gelske ægtepar Linda og Trevor 
Galpin fra Fatherheart Ministeries 
som hovedtalere, og vanen tro 
bød formiddagene på masser af 
undervisning og lovsang i grup-
per, og eftermiddagene på hygge 
og campingliv.

11-årige Christel fra Skjern 
oplevede for 3-4 år siden at blive 
helbredt på UMO-lejren.

- Før kunne jeg ikke tåle æg 
og mælk. Jeg blev syg, kastede 
op, fi k ondt i hovedet og høj feber, 
hvis jeg spiste fx kager. En dag så 
jeg, at der blev fejret fødselsdag 
ved et bord, og jeg gik derover 
for at sige tillykke. Jeg hilste på 
manden, der havde fødselsdag, 
og han spurgte, om jeg ville have 
et stykke kage, men jeg svarede, 
at det kunne jeg ikke tåle. Så 
spurgte han, om han måtte bede 
for mig, og han sagde, at jeg 
ville føle det som sommerfugle i 
maven. Da han bad for mig, hørte 
jeg en stemme inde i hovedet, der 
sagde: ”Du er helbredt”. Manden 
tilbød igen et stykke kage, og jeg 
spiste det uden at blive syg. Jeg 
har spist kage, æg og drukket 
mælk lige siden, smilede Sarah, 
som med sine forældre og sø-
skende kommer i Midtjyllands 
Frikirke i Ikast.

14-årige Sarah fra Græsted 

oplevede engang at få to veninder 
med i sin kristne ungdomsklub, og 
begge endte med at tro på Jesus.

- Det var en virkelig fed ople-
velse. Det er også dét, jeg gerne 
vil, når jeg bliver ældre. At se folk 
blive omvendt fra ikke-kristne til 
kristne. Jeg vil vildt gerne på DTS 
(discipeltræningsskole under 
UMO) og rejse ud i verden med 
evangeliet. Jeg tror, at Gud har 
en plan for én lige meget hvad, 
og jeg véd, at Gud har en plan for 
mig, sagde Sarah, der er tilknyttet 
Græsted Frikirke.

Meget betegnende er hendes 
favoritvers fra Bibelen fra Jere-
mias Bog 29,11:

”For jeg ved, hvilke planer jeg 
har for jer, siger Herren, planer 
om fred og ikke om ulykke, planer 
om fremtid og håb”. 

- Jeg har lært, at Gud er med 
mig i hverdagen. Det har jeg fået 
mere fokus på. Og så er jeg blevet 
bedre til at bede og til at bede for 
andre, sagde Sarah.

Første UMO-lejr
Selv om mange var gengan-

gere på UMOs familielejr, var der 
også enkelte nye ansigter. Blandt 
dem var Jakoba Sevdal på 25 
år. Hun stammer fra Færøerne, 
men bor i København og læser 
til bioanalytiker.

- Jeg har hørt fl ere sige, at 
familielejren er årets højdepunkt 
for dem. Dén her har også noget 
andet over sig end de kristne 
sommerlejre på Færøerne, jeg 
har været på før. Man kan næ-
sten se på folk, at de kommer 
med en forventning om, at Gud 
skal gøre noget i deres liv, sagde 
Jakoba.

Første dag på lejren kendte 
hun næsten ingen. Men det kom 
hun hurtigt til, for hun var en af 
ungdomslederne i gruppen 17+, 

der bl.a. bestyrede caféen i tip-
piteltet, som var lejrens centrale 
mødested.

Helt uvant med UMO er hun 
nu ikke, for tilbage i 2014 tog 
hun et discipeltræningskursus 
(DTS) i England, før hun fl yttede 
til København, hvor hun stille og 
roligt er blevet involveret i UMO 
Danmarks tjeneste.

Hun skal bl.a. være en del 
af det team, som skal lede et 
kommende bønnehus og café, 
som UMO Danmark til næste år 
starter op i København i sam-
arbejde med Foreningen Unge 
Kristne. Det kommer til at ligge i 

Knabrostræde, lige ved Strøget, 
i en bygning, hvor UMO tidligere 
har haft aktiviteter. 

- Da jeg tog min DTS og i den 
forbindelse var i Thailand i seks 
uger, mærkede jeg, at Gud er 
større end den Gud, som jeg 
var opvokset med. Discipelskab 
er en proces, og det er en ny vej 
at gå for mig, hvor jeg lader Gud 
vise mig vejen. Det handler om 
at give Gud lov til at gøre, hvad 
han vil i ens liv. Det giver så 
meget mening i mit hjerte, sagde 
Jakoba med et stort smil.

Sommer, sol – og onsdag
Jesus og familien var i fokus på Ungdom Med Opgaves årlige familielejr i Fjellerup.

Christel fra Skjern (tv.) og Sarah fra Græsted er begge vilde med at være på kristen sommerlejr. Kaja og Lars Kruse fra Herstedøster ved København er trofaste deltagere på den årlige UMO-lejr.

Jakoba fra Færøerne server slush ice i lejr-caféen. Hun er med 
på familielejren i Fjellerup for første gang.
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ADRA DK vil give fl ygtninge i 
Uganda soldrevne vandpumper
I løbet af kort tid stod der knap 1 million mennesker på en mark. 
De har behov for vand og latriner, skriver ADRA Danmark, som 
det seneste år har givet 800.000 kr. til fl ygtninge i Uganda.

Borgerkrigen i Sydsudan har sendt hundredtusinder på fl ugt, 
og 86% af fl ygtningene i Uganda er kvinder og børn. De får uddelt 
hygiejne-kits, og ADRA gør også en indsats for at hindre seksuelle 
overgreb, bl.a. ved at opstille soldrevne lamper på offentlige arealer.

Den danske afdeling af ADRA indsamler nu penge, så ADRA 
Uganda kan anlægge 16.000 køkkenhaver til selvforsyning for 
fl ygtningene. På ADRA Danmarks hjemmeside kan man se en video 
om arbejdet blandt de mange fl ygtninge i Uganda.

Bodil

Da muslimske Koorosh skulle 
skrive om iraneres konverte-
ring til kristendommen, blev 
han selv ramt af Bibelens 
budskab. 

Redaktøren på et prominent 
kulturmagasin i Iran mente, at 
Koorosh måtte være den rette til 
opgaven, fordi han kommer fra en 
meget streng muslimsk familie.

Undergrundskirken 
Koorosh brugte herefter et par 

måneder til at fi nde en indgangs-
vinkel til emnet, uden at det lyk-
kedes for ham. 

”Men så, ud af det blå, mødte 
jeg en kvinde, der var tydeligt 
anderledes end alle andre, jeg 
kendte. Jeg havde en mistanke 
om, at hun muligvis var kristen”, 
fortæller Koorosh. Han indledte 
et venskab med hende, og hun 
viste sig ganske rigtigt at være 

kristen. Kvinden fortalte ham om 
Jesus, forærede ham en bibel og 
tog ham med i kirke.

Koorosh beretter: ”Min stør-
ste bedrift var, at jeg fi k hende 
overtalt til at tage mig med i en 
kirke, som mødes i hemmelig-

hed. Da jeg kom ind i kirken for 
første gang, blev jeg bestyrtet 
over at se en stor gruppe kristne 
konvertitter. 

Jeg blev fyldt af en blanding af 
vantro, frygt, vrede og skuffelse. 
Hvordan kunne alle disse menne-

sker have forladt vores religion?”

Guds kærlighed forvandler
Selv om kirkens fortælling om 

Jesus stred mod alt, hvad Ko-
orosh havde lært, måtte han trop-
pe op i kirken hver uge i mange 
måneder for at få materiale nok 
til sin historie. Men kirkegangen  
og bibellæsningen gjorde efter-
hånden noget ved ham.  

”I Johannesevangeliet så jeg, 
at Gud virkelig er kærlighed, og 
at han beviste det ved at komme 
til jorden for at dø for min skyld. I 
det øjeblik forvandledes mit hjerte 
fuldstændigt”, fortæller Koorosh.

- Den næste gang jeg tog i 
kirke, gik jeg op foran og knælede 
ned for at omvende mig og give 
mit hjerte til Jesus. Siden den dag 
har jeg fulgt ham. Jeg sagde mit 
job på bladet op og skrev aldrig 
artiklen, slutter Koorosh.

Bodil

Iransk journalist møder Gud, mens 
han forsøger at infi ltrere kirken 

Af Bodil Lanting

Sverige vil hjemsende skue-
spiller Aideen Strandsson til 
Iran, hvor hun risikerer tortur, 
voldtægt eller død i fængslet, 
fordi hun er konverteret til kri-
stendommen.

CBN News er gået ind i sagen 
og har bl.a. bragt et interview med 
iraneren.

Ifølge CBN News er det i mod-
strid med international lov at 
deportere Strandsson. Men de 
svenske myndigheder har sagt, at 
det var hendes egen beslutning at 
blive kristen, og at hun derfor selv 
må tage konsekvenserne.

Imod svensk lov
De svenske immigrationmyn-

digheder fastholder, at de aldrig 
udviser asylsøgere til en nation, 
hvor de vil være i fare, fortæller 
advokat Gabriel Donner, som 
har ført sager for omkring 1.000 
afviste asylansøgere.

- Migrationsverket har oplysnin-
ger om hvert enkelt land. Og infor-
mationen om Iran oplyser, at der 
ifølge mange rapporter foregår 
systematisk tortur og voldtægt i 
iranske fængsler. Vi har igen og 
igen spurgt nævnet: ’Hvorfor har I 
denne information på jeres hjem-
meside, når I ikke handler efter 
den?’ fortæller Donner.

CBN News har spurgt advoka-
ten, om de svenske myndigheder 
da ikke tror, at Aideen Strands-

sons konvertering er ægte.
- Det er de ligeglade med. Det 

er tal, det drejer sig om. De har 
lovet den svenske befolkning, at 
de vil deportere fl ere end før, og 
så må de opfylde deres kvote, 
svarer Gabriel Donner.

Drøm om Jesus
Aideen Strandsson kom til Sve-

rige i 2014 på et arbejdsvisum og 
tog et svensk navn. Hun har med-
virket i iranske fi lm og TV-serier 
og fortæller, at hun tog afstand fra 
islam, da hun så muslimer stene 
en kvinde til døde.

- I det øjeblik besluttede jeg, 
at jeg ikke længere ville være 
muslim. Jeg havde også en drøm 
om Jesus, og jeg husker, at han 
sad  hos mig og tog mig i hånden, 
fortæller Aideen.

Hun holdt sin omvendelse 
hemmelig, mens hun var i Iran. 
Derefter rejste hun til Sverige, 

hvor hun blev døbt.
- Jeg ville gerne døbes offent-

ligt, for jeg ville gerne sige ”Jeg er 
fri” og ”Jeg er en kristen”. Jeg ville 
gerne, at alle skulle vide det, siger 
Aideen Strandsson. Hun modtog 
efterfølgende trusler fra muslimer 
på de sociale medier.

Geneve-konventionen
I Genevekonventionens artikel 

33 om fl ygtninge, som også Sve-
rige har underskrevet, hedder det, 
at de ikke må sendes tilbage til 
lande, hvor de vil være i fare. Men 
det sker alligevel. 

CBN News har talt med fl ere 
kristne asylansøgere, som frygter 
for deres liv og helbred efter en 
evt. hjemsendelse til muslimske 
lande.

Gabriel Donner anslår, at om-
kring 8.000 kristne asylansøgere 
lever under jorden i Sverige for 
at undgå hjemsendelse. Men 

de svenske myndigheder forstår 
slet ikke, hvorfor folk ønsker at 
blive kristne.

- Det er mest tydeligt, når en 
konvertit siger: ”Jeg konverterede 
på grund af den kærlighed, jeg 
har modtaget fra Jesus Kristus.” 

Og så spørger de nærmest 
spottende konvertitten: ”Hvad 
mener du med kærlighed?”

Det er totalt fremmed for dem, 
forklarer Conner.

’Bare 6 måneders fængsel’
Aideen Strandssons asylan-

søgning er blevet afvist og hendes 
sag er sendt videre til grænse-
politiet. En svensk embedsmand 
fra migrationsmyndighederne har 
sagt, at hun nok ”bare” skal være 
fængslet i 6 måneder i Iran.

Men Donner fortæller om en 
lignende sag: En iransk kvinde 
blev løsladt fra fængslet. Hun for-
talte ikke, hvad hun havde været 
udsat for, men 6 uger senere be-
gik hun selvmord ved at springe 
ud af vinduet på fjerde sal.

Den slags beretninger gør 
dog ikke indtryk på de svenske 
myndigheder. De har nu kontaktet 
CBN News for at bede dem fjerne 
artiklen om iraneren. Immigra-
tionsmyndighederne har også 
understreget over for avisen, at de 
ikke vil ændre afgørelsen, uanset 
hvor mange af CBNs læsere, der 
prøver at kontakte dem for at tale 
Aideen Strandssons sag.

ADRA Danmark hjælper i Uganda, hvor der netop nu befi nder 
sig omkring en million fl ygtninge fra Sydsudan. 

Sverige: Kristen skuespiller 
frygter udvisning til Iran
- Jeg mødte Jesus i en drøm, før jeg kom til Sverige, siger Aideen Strandsson.

Aideen Strandssons liv og hel-
bred er i fare, hvis hun bliver 
udvist til Iran.

Advokat Gabriel Donner 
fortæller på CBN News om de 
kristne asylansøgere i Sverige.

Dansk Europamission fortæller om muslimske Koorosh, som mødte Jesus i undergrundskirken.

Et Ny Testamente på farsi koster ca. 40 kr. I Iran er det ulovligt 
at eje en bibel, derfor smugler Dansk Europamission bibler ind i 
landet eller uddeler dem til iranere i andre lande. 

Kristne minibøger udgivet på farsi
Dansk Balkan Mission har tidligere 
udgivet ’Hjertebogen’ på farsi. Fra 1. 
august kan man også få DBMs minibø-
ger Ankerbogen og Korsbogen på farsi.

Med de to nye bøger bliver den lille 
serie med bibelvers nu komplet på sproget 
farsi. De kan modtages til gratis uddeling, 
oplyser Dansk Balkan Mission (DBM). 

Farsi, eller persisk, er modersmål for 
ca. 60 mio. i Iran, Afghanistan og fore-
kommer som dialekt i bl.a. Tadsjikistan. 
Flere nydanskere kommer fra farsitalende 
områder.

Ligesom hjertebogen, der udkom på 
farsi i 2016, måler de to nye bøger 6x7 cm 
og er på 48 sider med ca. 65 bibelvers. De 
tre bøger symboliserer treklangen ”Tro – håb – kærlighed”. Anker-
bogen har gode bibelord om håb – i livet, i døden og for evigheden. 
Korsbogen har bibelord, som afspejler den apostolske trosbeken-
delse. Bøgerne kan uddeles og bruges til opmuntring og opbyggelse.

DBM modtager gerne gaver til projektet fx på MobilePay på 2389 
7070 – mrk. ”Minibøger”.

Bodil

Nu kan man få 
minibøger på farsi 
om både Tro, Håb og 
Kærlighed hos DBM.

Irans børn hjernevaskes til jihad
Skolerne i Iran laver propaganda for martyriet, hvor helten 
dræber sig selv sammen med ”de vantro”, idet han påkalder 
Allah. Et nyt kristent børneblad skal nu uddeles i kristne 
husmenigheder for at modvirke den islamistiske hjernevask.

Det skriver Åbne Døre i deres seneste nyhedsbrev. Her fortæller 
Mitra, hvordan hendes barndom var præget af frygt og strenge 
islamiske regler. Nu er hun blevet kristen, og hun brænder for at 
hjælpe børnene i Iran:

- Vi skal have vores børn tilbage. Jeg ønsker at plante troens frø 
i dette mørke. Jeg ønsker at sprede lys og kærlighed i stedet for 
frygt og skam, siger hun.

Det nye børneblad er fyldt med farver og opgaver for børn, men 
det lægger også op til familiestudier, hvor alle kan være med.

Bodil

Irans skolebørn lærer, at selvmordsbombning er en god mus-
limsk handling. Nu kommer et nyt børnbelad med et kristent 
budskab. (Print fra Åbne Døres blad).
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Af Bodil Lanting

Når du kommer hjem fra sådan 
en fantastisk kampagne, hvor 
så mange blev frelst, sat fri fra 
onde ånder, og helbredende 
mirakler fandt sted – så er du 
glad og taknemmelig, men 
også totalt tømt for energi og 
ikke alene det, men malaria 
pumper i kroppen.
 

Sådan skriver Hannah og Egon 
Falk, som netop har afsluttet 
en ny kampagne med New Life 
Outreach i Geita i det nordvestlige 
Tanzania.

Men denne kampagne, hvor 
10.000 hørte evangeliet, og 1.000 
deltog i morgenseminarer, er 
endnu ikke afslutningen på det 
danske ægtepars tjeneste.

”Alle vore ressourser og mere 
til er brugt til at bringe De Gode 
Nyheder til mennesker, som ikke 
har nogen steder at gå til, og vi 
tænker også på de millioner, som 
endnu ikke har hørt – hvad er der 
at gøre????? Nyde frugten af vort 
arbejde? NEJ IKKE ENDNU!

Vor næste kampagne er august 
22. – 27. i Buhongwa tæt på Lake 
Victoria. Vort udstyr er der alle-
rede, og vore folk træner de lokale 
kirkemedarbejdere i området”, 
skriver de danske missionærer i 
deres seneste nyhedsbrev. 

Hjælp til de udmattede
- Vi er udmattede, og den onde 

ånd af fortvivlelse banker på vo-
res dør, skriver ægteparret. Men 
de fi nder opmuntring i Guds Ord 
i Isajas 41: 11-13:  

”Se alle dine fjender lider ne-
derlag, dine modstandere bukker 
skamfuldt under. Hvis du spejder 
efter fjenderne, ser du dem ikke, 
for de er alle døde og borte. Jeg, 
Herren din Gud, griber din hånd 
og siger: Vær ikke bange! Jeg er 
her for at hjælpe dig.”

 
Hanna og Egon Falk fortæller 

videre, at mennesker langt borte 
fra kom til Geita for at fortælle om 
deres frelse og helbredelser helt 
tilbage til 1994.

- Vi ved, at vort arbejde bærer 
frugt, som ikke forgår, og derfor 
er vi ikke fl ove over at bede om 
din hjælp i form af bøn, men også 
økonomisk, slutter nyhedsbrevet 
fra Hannah og Egon Falk.

Døve hører og lamme går 
ved kampagne i Tanzania

Danske missionærer fortæller:

Denne mand kunne næsten ikke se noget, nu kan han fi nde 
Egons næse uden problemer. 
Til højre ses en kvinde, hvis ryg var brækket. Hun havde mange 
smerter og svært ved at gå, men Jesus helbredte hende fuld-
stændigt, fortæller Hannah Falk fra New Life Outreach kampag-
nen i Geita, Tanzania.

10.000 deltog i møderne, og mange oplevede Guds kraft, skriver Hannah og Egon Falk.

New Life Outreach forsøger altid at hjælpe med noget i det 
område, hvor kampagnen foregår. Her giver man et skrivebord 
og en computer til inspektøren på den lokale skole. 

Da denne unge kvinde var 3 måneder gammel, havde 
hun et hul i sin hals, så når moderen gav hende mad, 
løb mælken ud. Lægen ville ikke operere, men pigen 
blev helbredt efter forbøn på en af Falks kampagner. 
Nu, mange år senere, kom pigen til Geita og fortalte, at 
hullet aldrig åbnede sig igen.

En lille pige var lam i venstre ben. Efter 
at Jesus helbredte hende, gik hun alene 
hen over platformen.

- Man er taknemmelig - men 
tømt for energi med malaria i 
kroppen, skriver Hannah ef-
ter den seneste kampagne.

Hannah og Egon er tæt 
på pensionsalderen, men de 
satser på at holde kampagner 
i Buhongwa d. 22.-27. august, 
i Misungwi d. 12.-17. septem-
ber, og i Ibaga og Itaja hhv. 
den 3.-8. og 24.-29. oktober. 
Hver af disse kampagner 
koster 165.000 kr.

– Mindst 10.000 værdifulde 
mennesker, som Jesus døde 
for, vil blive frelst, forudser de 
ud fra tidligere kampagner. 
Man kan støtte via New Lifes 
konto i Danske Bank nr. 9570 
– 1 693 3244.

Finland: Hundreder af muslimske 
fl ygtninge bliver kristne
Hundreder af fl ygtninge i Finland  er blevet kristne, skriver det 
fi nske medie Yle Uutiset.

Avisen The Christian Post oplyser, at de fl este konverteringer 
fi nder sted i Finlands evangelisk-lutherske kirke. De muslimske 
asylansøgere kommer fra Iran, Irak, Afghanistan og andre lande 
i Mellemøsten.

Søgningen til kirken er så stor, at den lutherske kirke nu har startet 
særlige ’konfi rmationsklasser’ for at hjælpe og undervise de tidligere 
muslimer i den kristne tro.

En af de nye kristne, den 32-årige Johannes, forklarer, hvorfor 
han valgte at bekende sin kristne tro:

”Jeg fandt ud af, at historien om islam var helt anderledes end 
det, vi havde lært i skolen. Jeg tænkte, at det måske var er religion, 
der var startet med vold. Og en religion, der startede med vold kan 
ikke lede mennesker til frihed og kærlighed. Jesus Kristus sagde: 
’Den, som griber til sværd, vil omkomme ved sværd’. Det har virkelig 
ændret min opfattelse.”

Mange af de tidligere muslimer nævner skuffelse over islam som 
årsagen til deres konvertering. Men myndighederne mistænker 
også nogle for at konvertere til kristendommen i håbet om at undgå 
hjemsendelse til Mellemøsten.

Bodil

Indisk præst skudt på åben gade
Den 15. juli blev pastor Sultan Masih Kumar skudt og dræbt 
af to mænd på motorcykel uden for sin kirke i Peerubanda 
Mohalla. Han døde på stedet.

Det skriver UCAN India. Drabet er blot et af de seneste eksem-
pler på øget forfølgelse af kristne i Indien. Mange har efterfølgende 
demonstreret mod myndighedernes passivitet over for hinduistiske 
angreb. De påpeger, at Indien ifølge sin forfatning har religionsfrihed.

- Det bliver værre dag for dag, siger rev. Sandeep Kumar, der er 
præst i en lille kristen menighed i det nordlige Indien. 

I januar i år blev to præster angrebet og alvorligt såret. I februar  
blev pastor Raorukala Samuel og hans menighed angrebet under 
en gudstjeneste. Men politiet truede pastor Samuel og nægtede 
at retsforfølge angriberne, oplyser International Christian Concern 
(ICC). Der har også været angreb mod præster i april og maj i år.

Pastor Kumar har besøgt USA for at skabe opmærksomhed om 
problemet, som ikke kun rammer præsterne - enhver kristen mand, 
kvinde eller barn i Indien risikerer at blive udsat for fysisk vold.

- Somme tider vil pastorerne miste modet, men de bliver også 
styrket, og de oplever, at hele situationen styrker kirken, siger Kumar.

Den øgede forfølgelse startede efter den hinduistiske Narendra 
Modis tiltrædelse som præsident i maj 2014.

Indien er nu nr. 15 på Åbne Døres liste over lande, hvor kristne 
forfølges mest. I 2013 lå landet på en 31. plads.

Bodil

Australien overvejer at forbyde 
julekort og evangelisering på skoler
Et nyt lovforslag skal begrænse elevers mulighed for at ud-
trykke deres tro i de offentlige skoler i Australien. 

Det skriver Christian Today i Queensland. Lovforslaget kommer, 
efter at Australiens undervisningsministerium for nylig undersøgte 
religionsundervisningen i de offentlige skoler. 

- Selv om det ikke bliver udtrykkeligt forbudt eller direkte nævnt 
i reglerne for religionsundervisningen, forventer ministeriet, at 
skolerne griber ind, hvis de bliver klar over, at deres elever evan-
geliserer overfor andre elever, som ikke deltager i undervisningen. 
Det kunne modvirke skolens evne til af sikre et trygt, støttende og 
inklusivt miljø, hedder det i en vejledning fra ministeriet.

Men hvis eleverne ikke må dele evangeliet med deres kamme-
rater, og selv uddeling af julekort bliver kriminaliseret, vil det være 
”et massivt angreb på både ytrings- og religionsfriheden”, siger 
Peter Kurti, der er seniorforsker på Center for Independent Studies.

- Jeg tror ikke, at folk generelt føler sig krænkede, fordi der bliver 
uddelt julekort, tilføjer han.

Bodil

Australske Peter Kurti har netop udgivet en bog om ’Tole-
rancens tyranni’. Han fortæller om den i en video fra ’Church 
And State’ med Dave Pellowe som studievært.
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Af Bjørn Hansen

Banning L ieb-
scher fra Jesus 
Culture var hoved-
taler ved Sommer-
Camp i Kolding. 

Da jeg kun kendte Jesus Culture 
af navn og gerne ville have for-
kundskab om manden, fandt jeg 
bogen ”Rooted” i bogteltet. Nogle  
af emnerne i bogen og talerne var 
næsten identiske, og jeg er vild 
med talerne og med det, jeg har 

læst i bogen. 
Her er mine indtryk fra Banning 

Liebschers indlæg på Sommer-
Camp i Kolding:

Keynote onsdag morgen:
Guds rige tager tid

- Vi lever ikke tæt på et land-
brugssamfund, men i et forbru-
gersamfund med instant food, 
instant coffee, straks levering og 
lynlapning. 

I nogle stater i USA har Ama-
zon lavet et nyt koncept, Amazon.
now. Indenfor en time garanterer 
de, at du får de varer, du har 
bestilt. 

En af Bannings venner bestilte 
is og noget andet og havde begge 
ting indenfor en time. Det ligger i 
vores kultur, at hvis du har brug 
for noget, så vil du have det med 
det samme.

Sådan virker det bare ikke i 
Guds rige. Gud giver dig en stor 
vision, og du vil gerne begynde i 
morgen. Men du er bare ikke klar 
til at bære den store vision endnu. 
Gud må først udvikle dit rodnet.

Det tager 7 år, fra du planter en 
kerne, til træet bærer sin første 
frugt. En bestemt nød tager 20 
år fra kerne til frugt. Dine rødder 
skal udvikles. Gud begynder fra 
dag ét at udvikle dit indre rodnet 
under overfl aden, usynligt for det 
menneskelige øje. 

Moses var 40 år i ørkenen, Jo-
sef var 17 år i fangenskab, Paulus 
var 3 år i den Arabiske ørken, 
Jesus var 40 dage i ørkenen, 
Johannes fremstod i ørkenen. Der 
er en forberedelsestid!

Youngstreet onsdag 
eftermiddag: 
Hvad er sandhed?

- Guds ord er sandhed. I er den 
generation af unge, som oplever 
det absolut største pres fra jeres 
jævnaldrende, jeres venner, klas-
sekammerater, medstuderende. 

For at kunne modstå dette 
pres må du vide, hvad der er 
sandt. Det er ikke nødvendigvis 
majoriteten, der har ret. 

Guds ord er sandhed. Jesus 
er ordet. 

Da Banning var teenager læste 
han Bibelen første gang på 10 
måneder. 

- Du kan ikke bygge på det, du 
føler, når du skal afgøre, hvad der 
er sandt. Du må blive rodfæstet i 
Guds ord, læse Bibelen. Når du 
står i et dilemma, hvad er sandt? 
Hold det op mod, hvad Bibelen 
siger. Hvis du ikke kender Guds 
ord, bliver du løbet over ende.

Aftenmøde onsdag:
Sådan salver Gud dig

Temaet blev taget fra beretnin-
gen om Jehu, der bliver salvet til 
konge over Israel i 2. Kong. 9:1-
12, hvor der i vers 2-3 står: ”…
gå hen og få ham til at stå op fra 
sine fæller og før ham ind i det in-
derste kammer; tag så oliefl asken 
og gyd olie ud over hans hoved 
med de ord: Så siger Herren: Jeg 
salver dig til konge over Israel!

Ingen konference, ingen 
håndspålæggelse, ingen forbøn 
kan erstatte den salvelse, du får i 
det inderste rum, i dit lønkammer. 

Gå ind i dit kammer og luk din 
dør og bed til din far, som er i det 
skjulte. Dér vil Gud salve dig og 
åbenbare sine planer for dit liv. I 
det inderste rum, i dit lønkammer 
vil Gud tale til dig. 

Intet kan erstatte dette liv med 
Gud i det skjulte. Det kan ikke 
fås på konferencer, til forbøn eller 
håndspålæggelse, kun dér, hvor 
du trækker dig tilbage for at bede, 
for at søge Herren.

Åben ledersamling 
torsdag eftermiddag:
Det er Gud, der bygger

- Vi er alle kaldet til at være 
ledere. En efterfølger af Jesus 
er samtidig en leder, et forbillede 
for andre. Dine opgaver vil langt 
overstige det, du kan i egen 
kraft, derfor har du brug for tro 
og for Gud. 

Men du skal lede ud fra fred, 
dvs. det er ikke dig, der bygger 

kirken. Jesus sagde: ”Jeg vil 
bygge min kirke”. 

Når du ved, at det er Jesus, 
der bygger kirken, bygger du i 
tro til ham. 

Når du glemmer, hvem der 
står bag, og du tror, at det er dig, 
der opbygger menigheden, så 
bliver du stresset, for opgaven er 
langt større, end du magter. Og 
når du bliver stresset, mister du 
den dimension af troen, at det er 
Herren, der bygger gennem dig.

Aftenmøde torsdag: 
Sig tak! 

Med udgangspunkt i beretnin-
gen om de 5 brød og 2 fi sk, en 
oversættelse har 2 ”små” fisk, 
talte Banning om vigtigheden af 
at sige tak. 

Vi bliver så let distraheret. At 
sige tak er en modvægt mod det. 

Fordi Gud er alle gode gavers 
giver, kan vi rette vores taknem-
melighed mod ham. Derved bliver 
vi ”låst fast” på Gud i hverdagen, 
når vi husker at sige tak. Samtidig 
ser vi, hvad vi har i hænderne!

Da Jesus skulle mætte de 
5.000 (måske 20.000 i alt) i ør-
kenen og beder disciplene om at 
skaffe mad, siger Andreas: Her er 
5 brød og 2 (små) fi sk, men hvad 
er det til så mange? 

Ofte ser vi ikke de ”små” fi sk, 
det er jo ikke noget. ”Hun spiller 
meget bedre klaver end mig”, 
eller, ”jeg er for ung, jeg gik ud 
af 7. klasse”. 

Når vi siger tak, får vi øje på 
vores ”små” talenter, evner, gaver. 
2 ”små” fi sk var med til at mætte 
5.000 foruden kvinder og børn!

4 af Banning Liebscher’s taler 
ligger på www.staevne.dk

Banning Liebscher fra 
Jesus Culture var hoved-
taler ved SommerCamp 
i Kolding.

Troen udvikles 
gennem 
udholdenhed
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Af Steen Jensen

Det var ren optur for Hjallerup 
Bibelcamping, som for 5. år i 
træk satte rekord i antal cam-
pister i den sidste uge af juli. 
2000 glade campister rejste 
opløftede hjem, og det var 200 
fl ere end sidste år.

- Det er vores bedste bibelcam-
ping hidtil. Organisatorisk var det 
den mest vellykkede bibelcam-
ping siden starten i 2012, men 
også indholdsmæssigt var det 
vores bedste år. 

Jeg synes, at vi har haft nogle 
fortræffelige forkyndere. Især vil 
jeg gerne fremhæve vores danske 
forkyndere, som jeg synes, at vi 
kan være frygteligt stolte af hér i 
Danmark. Det er forkyndere af et 
højt niveau, siger Jonas Holden-
sen, som er formand for Hjallerup 
Bibelcamping.

Lokal interesse
Dét, han ikke mindst glæder 

sig over, er den overvældende 
interesse, som lokalsamfundet 
har vist bibelcampingen.

De lokale aviser og tv-medier 
har fået blik for Hjallerup Bibel-
camping og rapporterede lystigt 
fra ugens aktiviteter, og det er 
muligvis noget af forklaringen på, 
at rigtig mange nordjyder, også 
folk, der ikke er kirkevante, kig-

gede forbi i ugens løb. Desuden 
er bibelcampingen en åben cam-
pinglejr, hvor alle og enhver kan 
komme og gå, som de vil, og også 
deltage i aftenmøderne.

Relevante tilbud
Hjallerup Bibelcamping gør 

meget ud af at forny sig fra år til år.
Vi er allerede i gang med at 

planlægge næste års bibelcam-
ping, og vi vil gerne gøre plads 
til, at Familien Danmark får endnu 
mere lyst til at besøge os i ugens 
løb. Altså også fl ere besøgende, 

der ikke er kirkevante. Det bety-
der, at vi skal skabe nogle rele-
vante tilbud, så de får lyst til at 
komme, og det er vi i gang med. 

Vi er jo en stor camp med fl ere 
målrettede tilbud eller spor, fordi 
folk har forskellige behov, og de 
tilbud skal vi styrke næste år, siger 
Jonas Holdensen.

Deltagerne på årets bibelcam-
ping har selv mulighed for at få 
indfl ydelse på næste års program 
via en deltagerfeedback på Face-
book med plads til idéer, ros og 
ris, så næste års camp kan blive 
endnu bedre.

Indsamlede 250.000 kr.
Indsamlingen på bibelcampin-

gen er netop øremærket udvik-
lingen af næste års stævne, og 
i ugens løb blev der indsamlet i 
omegnen af 250.000 kr.

Pengene blev bl.a. indsamlet 
på markedsdagen om onsdagen, 
hvor der var opstillet små boder, 
og hvor alt overskuddet gik til Hjal-
lerup Bibelcamping, der har Indre 
Mission som hovedarrangør. Der 
var også masser af fysiske akti-
viteter for børn og modige sjæle, 
bl.a. oppustelige legeredskaber, 
disc-golf og en Super-Jumper, 
som er et elastikspring.

Næste års Hjallerup Bibelcam-
ping bliver i uge 31.

Ny besøgsrekord
på Hjallerup 
Bibelcamping
2000 campister på årets bibelcamping i Nordjylland, 
som også havde mange en-dags-besøgende. 

Jonas Holdensen, formand for 
Hjallerup Bibelcamping, kalder 
årets bibelcamping den bedste 
hidtil.

Der var godt fyldt op til møderne, hvor dygtige forkyndere spredte budskabet om Jesu kærlighed og nåde.

Familierne spiser pizza på Hjallerup Bibelcamping. Vinderfoto i fotokonkurrence. (Foto Martin Bro)

Sædding Efterskole

Ny bog om Hans BerntsenNy bog om Hans Berntsen
 AF HENRI NISSEN

184 SIDER 
FARVER - INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

En opmuntrende 
bog, som viser, 
at miraklernes 
tid slet ikke er 
forbi - tvær ti-
mod! Indeholder
f a n t a s t i s k e 
vidnesbyrd fra 
helbredte efter 
forbøn.
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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. 

Kan man leve uden Gud - Af R. Zacharias
Med stor indsigt og interessante eksempler giver forfat-
teren en logisk fremstilling af kristendommen og tro i det 
hele taget. Bogen bygger på forfatterens forelæsninger på 
Harvard-universitetet i USA. Indbundet. Kr. 249,-

#Troselv - Af Kristoffer Hjorth Kruse
Kristoffer Hjorth Kruse fremfører her først, hvorfor han 
mener, at det giver bedre mening at tro på en gud end 
at lade være. Derefter udfolder han, hvorfor netop den 
kristne Gud giver bedst mening. Kr. 159,95

Gymnasietro - Af Rasmus Jonstrup Hansen
Hvad vil det sige at være kristen og gå på gymnasiet? 
Rasmus Jonstrup Hansen deler her sine erfaringer fra 
gymnasietiden - både sejre og fejl. En bog som skaber 
forventning og håb om en spændende og udviklende 
gymnasietid. Kr. 149,95 

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,-

Bliv klar til studiestart med bøger fra 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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Anmeldt af Josua 
Christensen

”Du er nødt til 
at stoppe disse 
møder! Hvis du 

ikke stopper disse møder, vil vi 
beslaglægge dit hus, og vi vil 
smide dig på gaden,” siger politiet.

”Vil I have mit hus? Vil I have 
min gård? Ja, hvis I vil det, er 
I nødt til at tale med Jesus om 
det, for jeg har givet bygningerne 
til Ham,”…

”Vi kan ikke få fat i Jesus, men 
vi kan sandelig få fat på dig! Når 
vi tager din bygning, har du og 
din familie ikke noget sted at bo!”

”Så vil vi være frie til at stole på, 
at Gud giver os tag over hovedet 
og mad at spise,” erklærer de 
kristne i husmenigheden.

”Hvis I bliver ved med dette, 
vil vi tæve jer!” siger forfølgerne 
til dem.

”Så vil vi være frie til at stole 
på, at Jesus helbreder os”

”…så smider vi jer i fængsel”
”Så vil vi være frie til at prædike 

de gode nyheder om Jesus til 
fangerne, så de bliver sat fri. Vi 
vil være frie til at plante kirker i 
fængslet.”

”Hvis I forsøger at gøre det, slår 
vi jer ihjel!”

”Så vil vi være frie til at komme 
i himlen, og vi vil være sammen 
med Jesus for evigt.”

Friheden kan aldrig
tages fra dig 

Ovenstående dialog udtryk-

ker mødet mellem den forfulgte 
menighed i Kina og de undertryk-
kende myndigheder. Samtidig er 
det et billede på den fantastiske 
historie, der gentager sig i land 
efter land, hvor kristne betaler 
den ultimative pris for at følge 
Jesus Kristus og gøre ham kendt 

over for deres landsmænd. 
Når disse modige kristne står 

ansigt til ansigt med deres for-
følgere, som vil tvinge dem til at 
fornægte Jesus eller i det mind-
ste holde ham for sig selv, lyder 
svaret, som et ekko fra Peter og 
Johannes, vi kan ikke lade være 

med at vidne om Ham. 
Konsekvenserne er diskrimi-

nation, undertrykkelse, fængs-
linger, tortur og i nogle tilfælde 
henrettelse, og det foregår på 
daglig basis i nogle af verdens 
barskeste steder, den dag i dag. 
Beretningerne fra den forfulgte 
kirke minder os, i vores trygge 
og frihedselskende Danmark, 
om, at friheden ikke kan tages 
fra et menneske. Friheden til 
at tro, på trods af modstand, 
forfølgelser og uretfærdighed, 
lyser som et fyrtårn, helt fra det 
åndeligt formørkede Kina og de 
undertrykkende muslimske re-
gimer og til den vestlige verden, 
der med største selvfølgelighed 
nyder friheden til at tro og udøve 
kristendommen. Og når lyset 
falder, rammer det lige i hjertet 
og afslører, at det, der ikke kan 
tages fra et menneske med vold 
og magt, alligevel kan mistes, når 
forfængelighed, menneskefrygt, 
materialisme og manglende tros-
lydighed forhindrer den vestlige 
kristenhed i at holde vidnesbyrdet 
og troen frem som det, vi sætter 
allerhøjest i livet.

Guds vandvid 
Nik Ripken (pseudonym) er 

forfatter til bogen, som har fået 
den noget provokerende titel 
”Guds vanvid”. Nik Ripken ser i 
bogen tilbage på mange år, hvor 
han har været en del af eller 
fulgt den forfulgte kirke. Det er 
en rejse, der tager læseren med 
tilbage til begyndelsen af 90’erne, 

hvor forfatteren beskriver en 
tilværelse i Somalia – et helvede 
på jorden – hvor mennesker døde 
som resultat af borgerkrigens 
kampe eller følgevirkningerne, 
hungersnød og sygdom.           

I dette hærgede land prøver Nik 
Ripken og den organisation, som 
virkede der, at give nødhjælp til 
tusinder i håb om også at kunne 
give dem Jesus. Men efter 6 års 
indsats er det, som om alt falder 
til jorden, og han må tage fl ugten 
selv.  

Tilbage i USA leder Nik Ripken 
efter svaret på, hvordan Gud er 
at fi nde midt i dette vanvid. Har 
Gud mistet magten, eller er han 
bare ligeglad med de ufattelige 
menneskelige tragedier, spørger 
han sig selv. Og så kommer 
han på sporet af et endnu mere 
interessant spørgsmål: ”Hvordan 
kan kristne, der lever under hård 
forfølgelse for deres tro, ikke bare 
overleve, men have fremgang i 
troen og gøre fl ere til disciple af 
Jesus?” 

Dette spørgsmål driver forfat-
teren til at opsøge den forfulgte 
kirke i over 70 lande og høre be-
retninger fra tusindvis af kristne. 
Nogle af de mest gribende og ud-
fordrende historier er at fi nde i bo-
gen. Det er historien om Sophia, 
der synger for Somalias fortabte 
børn, om Dmitrij, der overlever 
russiske fængsel og tortur ved 
hjælp at to rutiner; en salme til 
Gud hver morgen og takkeofre 
af bibelvers, hver gang han kan 
skaffe en lap papir. Det er troen 

lutret som guld gennem ilden.  
Midt imellem historier om Guds 

suveræne åbenbaringer og inter-
ventioner, som historien om mus-
limen Pramana, der i et forsøg på 
at redde sit ægteskab, sine hus-
dyr og sit liv, oplever Jesus, der 
åbenbarer sig for ham og fortæller 
ham, hvordan han skal fi nde frem 
til én af de tre kristne, der fi ndes i 
en befolkning af millioner.     

Guds veje er over vore
Det er altid en glæde at læse 

om mennesker, som følger Jesus 
Kristus. Guds vanvid minder os 
om, at vi aldrig kan gennemskue 
Guds veje, men at vi kan have 
tillid til, at ”Han er det hele værd” 
– som verdens barskeste mand 
(kalder forfatteren ham) siger. 
Den minder os om, at vi har 
ufatteligt meget at være taknem-
melige over, at der er mennesker 
vi skal huske i vore bønner, og at 
Jesus sendte alle sine disciple ud 
i verden med en befaling. Det kan 
virke umuligt, ja ligefrem vanvit-
tigt, at tale om Jesus til kolleger, 
fl ygtninge, fjender af alt hvad der 
lyder religiøst… men vi kan være 
lydige mod Jesu befaling, være 
hans efterfølgere og opleve, at 
Guds veje er over vore.

Nik Ripken: Guds vanvid
348 sider • 149,95 kr.
Åbne Døre

Guds logik er bare anderledes
Forfatteren til ”Guds vanvid” har opsøgt den forfulgte kirke i over 70 lande, for at fi nde svar på hvordan kirken kan vokse under så barske vilkår.

Anmeldt af Edith 
Theis-Nielsen

I sin nyeste bog 
”Ikke i Guds navn” 

skriver Sacks, at vold aldrig 
kan retfærdigøres hverken af 
religion eller dens egne hellige 
skrifter. Det er en fortræffelig 
bog, fuld af dyb indsigt og 
viden. 

Sjældent læser man så nuan-
ceret og velovervejet et værk, 
som er værd at læse for enhver. 
Sacks er fi losof og tidligere over-
rabbiner for Storbritannien og 
Commonwealth-landene. Han 
har skrevet mange bøger og 
betragtes som en af de mest 
indflydelsesrige debattører og 
intellektuelle i den engelsktalende 
verden. 

Hvor kommer volden fra?
En af Sacks’ grundteser er, at 

vi mennesker på den lange bane 

har bedst chance for at overleve 
i grupper med identitet og fæl-
lesskab, ikke som enkeltstående 
individer. Problemet er så, at der 
kan opstå interne konfl ikter i en 
etableret gruppe. For bedst at 
løse dem, ser man ofte, at grup-
pen er nødt til at fi nde en synde-
buk for at afl ede volden inden for 

en splittet gruppe. Det løser dog 
aldrig de interne konfl ikter.

Om at forstå 
Det Gamle Testamente 

Sacks påviser, hvordan de 
tre monoteistiske religioner, jø-
dedom, kristendom og islam, 
på forskellig tid og sted har 
argumenteret for at bruge vold 
til konfl iktløsning, men først når 
man giver slip på volden og læser 
de hellige skrifter med åndfuld 
indsigt, vil man se, at det er her, 
løsningen findes. Altså netop 
gennem religion, da tro tilbyder 
identitet, mening og et sæt regler 
for opførsel, moral og spiritualitet.

Hans tese er, at religioner 
med Abraham som stamfar ikke 
har forstået fortællingerne i Det 
Gamle Testamente (GT), som de 
udspringer af. Derfor illustrerer 
han gennem centrale skikkelser, 
hvordan de abrahamitiske religio-
ner er præget af rivalisering (om 
Guds kærlighed). 

Sacks fortolker indsigtsfuldt 
forholdet mellem Kain og Abel, 
Isak og Ismael, Jakob og Esau, 
Rebekka og Lea, Josef og hans 
brødre for at vise, at den men-
neskelige kompleksitet rummer 
meget mere end det bogstavelige 
ord i GT. Og at Gud i disse fortæl-
linger er den samme som i NT, og 
at hans kærlighed, retfærdighed 
og tilgivelse gælder både i GT 
og NT. 

Sacks analyserer med bibelsk 
forståelse i kapitlet ”Den frem-
mede” og peger på faren ved en 
skyldkultur, hvor det onde aldrig 
er ens egen skyld, kun de ”an-
dres”, for det fører til had og vold. 

De to sidste kapitler ”At give 
slip på hadet” og ”viljen til magt 
eller viljen til livet” rummer meget 
konstruktive tanker og formaner 
os til at bekæmpe had og religiøs 
vold med en fornyet forståelse af 
Mosebøgerne, da rationalisme 
alene ikke løser opgaven. 

Vejen udenom vold
Tidligere overrabbiner tager udgangspunkt i Det Gamle Testamente, når han forklarer,
hvorfor vold aldrig kan retfærdiggøres af hverken religion eller hellige skrifter.

Jonathan Sacks: Ikke i Guds navn 
– hvordan vi bekæmper religiøs vold •  315 sider
300 kr. • E-bog 139 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

Rabbiner Jonathan Sacks er 
forfatter til fl ere bøger og en 
indfl ydelsesrig debattør.
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Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77
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• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Eva-Lene 
Sode Nielsen

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

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

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Kronik, fortsat

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Forsat fra side 7:

Jeg har skrevet en bøn som 
har tre udgangspunkter:

* Fokus på frelsen.
* Fokus på det nye liv, Je-

sus vil leve igennem os.
* Fokus på Helligånden 

som den hjælper, trøster og 
vejleder, der kommer os til 
hjælp midt i al vor menne-
skelighed og vore omstæn-
digheder.

Bønnen er meget enkel:
* Jesus, tusind tak for din 

frelse.
* Lad dit liv lyse gennem 

mit liv. 
* Hjælp mig, Helligånd, 

lige nu.

Bøn og meditation 
udspringer fra Guds ord

Første sætning i bønnen: 
Jesus, tusind tak for din 
frelse.

Lad os i nuet glæde os over 
vores frelse. Her er nævnt blot 
enkelte ud af mange skriftaf-
snit, som man kan meditere 
over.  ”Også jer, der var døde 
i jeres overtrædelser, uom-
skårne på kroppen, gjorde 
Gud levende sammen med 
ham, da han tilgav os vore 
overtrædelser. Han slettede 
vort gældsbevis med alle dets 
bestemmelser imod os, han 
fjernede det ved at nagle det 
til korset;” (Kol.2:13-14)

”Så er der da nu ingen 
fordømmelse for dem, som 
er i Kristus Jesus. For livets 
ånds lov har i Kristus Jesus 
befriet mig fra syndens og 
dødens lov.

Det, som loven ikke kunne, 
fordi den kom til kort på grund 
af kødet, det gjorde Gud.” 
(Rom.8:1-3)

”Men i sin rige barmhjertig-
hed og på grund af den store 
kærlighed, han elskede os 
med, gjorde Gud os, der var 
døde i vore overtrædelser, 
levende med Kristus - af nåde 
er I frelst” (Ef.2:4-5)

”og han oprejste os sam-
men med ham og satte os 
med ham i himlen, i Kristus 
Jesus, for i de kommende 
tidsaldre at vise sin over-
strømmende rige nåde og 
sin godhed mod os i Kristus 
Jesus.” (Ef.2:6-7)

Anden sætning i bønnen: 
Lad dit liv lyse gennem 
mit liv.

Lad os i nuet lade Kristi 
liv komme til udtryk. Lad os 
glæde os over Guds tanker 
og planer for os! 

”For af den nåde er I frelst 
ved tro. Og det skyldes ikke 
jer selv, gaven er Guds. Det 
skyldes ikke gerninger, for at 
ingen skal have noget at være 

stolt af. For hans værk er vi, 
skabt i Kristus Jesus til gode 
gerninger, som Gud forud har 
lagt til rette for os at vandre i.”

(Ef.2.8-10)
”I er jordens salt.”
”I er verdens lys.”
(Matt.5.13+14)
”Jeg lever ikke mere selv, 

men Kristus lever i mig, og 
mit liv her på jorden lever 
jeg i troen på Guds søn, der 
elskede mig og gav sig selv 
hen for mig.”(Gal.2.20)

Sidste sætning i bønnen: 
Hjælp mig Helligånd lige nu.

Vi er hjælpeløse, men Hel-
ligånden er sendt som vor 
hjælper – lad os leve i denne 
virkelighed.

”Men Talsmanden, Hellig-
ånden, som Faderen vil sende 
i mit navn, han skal lære jer alt 
og minde jer om alt, hvad jeg 
har sagt til jer. Fred efterlader 
jeg jer, min fred giver jeg jer; 
jeg giver jer ikke, som verden 
giver. Jeres hjerte må ikke for-
færdes og ikke være modløst.”

(Joh.14:26-27)
”Den, der tror på mig, han 

skal også gøre de gerninger, 
jeg gør, ja, gøre større ger-
ninger end dem, for jeg går til 
Faderen, og hvad I end beder 
om i mit navn, det vil jeg gøre, 
for at Faderen må blive herlig-
gjort i Sønnen. Beder I mig om 
noget i mit navn, vil jeg gøre 
det.” (Joh.14:12-14)

”Vær vise i jeres omgang 
med dem udenfor, og brug 
det gunstige øjeblik. Jeres 
tale skal altid være venlig, 
krydret med salt, så I ved, 
hvordan I skal svare hver 
enkelt.” (Kol.4:5-6 )

Bønnen og de ”to stole” 
kan indtages flere gange 
hver dag. 

Lad os tage pauser i løbet 
af dagen så al vor flakken 
undgås. Lad os indtage vores 
”stol” her på jorden og vores 
”stol” i det himmelske over 
enhver omstændighed. Lad 
vor sjæl blive stille, sige tak, 
lytte og bede. Lad os helt 
fundamentalt forstå, at vi intet 
kan gøre skilt fra Ham.

* Jesus, tusind tak for din 
frelse.

* Lad dit liv lyse gennem 
mit liv. 

* Hjælp mig Helligånd lige 
nu. 
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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 

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

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

12. august 19.30 Irak t/r på seniorkursus Kolding Int. Højskole. 
19. august kl. 10-12: Lyngsbo, Krist. Fællesskab Odense: Lys og salt i dag.
19. august kl. 14: Ørslevkloster menighedsudfl ugt til Christiansfeld
1-3. September “Hvide Klit “ lejren. Gul weekend for IM i Strandby
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.

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

Søndag d. 13. august 2017 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Finn Jegård

Kirken i 
Kulturcenteret

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

16. august kl. 11.30 - 13.00: Finn Jegård 

23. august kl. 11.30 - 13.00: Knud Ipsen

30. august kl. 10.30 - 13.00: Jørgen Christensen
(Læg mærke til tidspunkt)

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost 
i husets café: CaféKant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. august kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud Ipsen Hans BerntsenJørgen Christensen

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du i forbindelse med salg af din bolig kan fraskrive 
dig ansvaret for skjulte fejl og mangler ved at få lavet 
en tilstandsrapport, en elrapport og et tilbud på en 
ejerskifteforsikring?
Husk at kontakte din advokat, når du har
brug for et godt råd.

Erhverv

Fra d.1/9 til d 10/9—2017 besøger Gary følgende kirker i jylland: 

Kontaktperson: Anders Jakobsen. Tlf. 21471476 Følg med på Aars Frikirkes Facebook 

Fredag 1. Sep. Kl. 19.00 Midtjyllands frikirke, Ikast 
 
Lørdag 2. sep. Kl. 13.00 – 16.30 Betania kirkecenter, Blåhøj   
 
Søndag 3. Sep. Kl. 10.00 Betania kirkecenter, Blåhøj 
 
Søndag 3. Sep . kl. 16.00 Kolding frikirke, Kolding 
 
Tirsdag 5. Sep. Kl. 19.00 Multihuset, Haderslev 
 
Onsdag 6. Sep. Kl.19.00 Multihuset, Haderslev 
 
Torsdag 7. Sep. kl. 19.00 Multihuset, Haderslev  
  
Lørdag 9. Sep. Kl. 11.00 Aars frikirke, Aars 
 
Lørdag 9. Sep. kl. 14.00 Aars frikirke, Aars 
 
Søndag 10. Sep kl. 10.30 Thisted Pinsekirke, Thisted 
 
Søndag 10. Sep kl. 14.00 Aars frikirke, Aars

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. 13/8 kl. 10:30
Hugo Troelsen
TEMA:  Ydmyghed og 
 sagtmodighed

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

Søndag 20/8: Peter Kjær -  Det handler om Jesus
Søndag 27/8: Mattias Lekardal og David Hansen

annoncer@udfordringen.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 
27-30:

Poul Søndergaard
Damtoften 1, st. tv.
6950 Ringkøbing

Kodeord: Studentergilde

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 
17. 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

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  

Bestil det gratis på
Udfordringen.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.

ØKONOMIANSVARLIG 
PÅ DANSK BIBEL-INSTITUT
GENOPSLAG: Grundet jobskifte søger vi pr. 1. september 2017 eller snarest derefter en ny 
økonomiansvarlig med bred interesse for budgetarbejde, økonomi og indsamling.

Vi tænker, at du
-  Har evne og lyst til at styre DBIs økonomi 
-  Ønsker at yde en god service overfor DBIs bidragsydere
-  Vil tage aktiv del i supportafdelingen, som varetager de administrative opgaver på DBI
-  Har lyst til at være en del af et akademisk kristent studiested

Vi forventer at du
- Har de fornødne regnskabsmæssige kvalifi kationer 
- Kan arbejde selvstændigt og serviceminded
- Er fl eksibel ift. at integrere nye tiltag

Vi tilbyder
- Stor selvstændighed ift. arbejdsopgaverne
- Et spændende hverdagsmiljø på et studiested med mange unge
- Et godt og alsidigt kollegafællesskab

Læs mere om stillingen på www.dbi.edu    Ansøgningsfrist senest 13. august kl. 24.

Dansk Bibel-Institut • Leifsgade 33 6-7 • 2300 København S • 3313 5500 • www.dbi.edu

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning
.........................................................................................
Skærvebo  7565 0990 - Annekset  7565 0996...................................................................................................

Social og Sundhedsassistent/Pædagog til 
Bofællesskabet Skærvebo/Annekset
Skærvebo søger SSA/Pædagog 30 timer ugentlig med overvægt 
af nattevagter. Stillingen ønskes besat til 1. oktober 2017.
Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 og 
8 dejlige beboere, der er fysisk og eller psykisk udviklings-
hæmmede.

Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humørfyldt, 
en kollega der ønsker at være med til at give vores beboere et 
respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi forventer en medar-
bejder, der kan tage ansvar, være tydelig og arbejde struktureret. 
Vi sætter medarbejdernes trivsel meget højt og forventer, at det 
vil være naturligt for dig at bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og skal 
i gang med KRAP-uddannelsen.  
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte og 
unikke”.   
Der påregnes overvægt af nattevagt og enkelte dag-/aftenvagter 
og arbejde hver 2. weekend.

Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på 
Haremarksvej 76, 8723 Løsning

Ansøgningsfrist mandag d. 28/8 17 kl. 12.
Samtale uge 35. 

Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden 
www. skaervebo.dk eller ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen 75650990/30546677 eller 
afdelingsleder Gitte Pedersen 75650990.

Indenlandsk Sømandsmission søger 

2 SOUSCHEFER
Med særligt ansvar for diakoni og mission

Til Aasiaat Nord for polarcirklen 
Til Sisimiut På polarcirklen 

Sømandsmissionen har besluttet at ansætte en souschef med særligt ansvar for diakoni og mission til 
hvert af sømandshjemmene i Sisimiut og Aasiaat. 

Med disse ansættelser forstærkes sømandshjemmets ledelsesteam, og Sømandsmissionen styrker sin 
kristne profil med aktiviteter indenfor diakoni og mission i Sisimiut og Aasiaat.

Om ansøgeren 
Du er initiativrig og struktureret, udadvendt og empatisk. Du brænder for at snakke om tro og liv med 
andre, du har et stort hjerte for diakoni og mission, og evne til at omsætte dette i praksis. 

Du har et ledelsespotentiale, som du ønsker at prøve af i en fremmed kultur. Du trives med en travl og 
uforudsigelig hverdag, og har flair for effektivitet i driftsopgaver. 

Du har en relevant uddannelse. 

Om ansættelsen 
Du ansættes i en fuldtidsstilling. Ansættelsesstart, introduktionsforløb, udrejse og løn efter aftale.
Ansøgning sendes på mail til på: nw@somandsmissionen.dk senest den  08.september 2017.

Se uddybende stillingsbeskrivelse på: www.somandsmissionen.dk  

Yderligere information fås ved henvendelse til generalsekretær Nicolaj Wibe, tlf. 33932543 / 23699664.

Blå Kors 
I Sisimiut sker ansættelsen i samarbejde med Blå Kors, således at 1/3 af ansættelsen er afsat til arbejde i 
Blå Kors’ regi, lokalt i Sisimiut. 

Med dette samarbejde skaber Blå Kors et godt grundlag for udvikling af Blå Kors-arbejdet i Sisimiut.

Se uddybende stillingsbeskrivelse på: www.blaakors.dk/job 

Yderligere information om Blå kors-arbejdet fås ved henvendelse til projektleder Gert Svendsen, 
gsv@blaakors.dk, Tlf. 20581777. 

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

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

Bogsalg

Husk forbøn for Husk forbøn for 
Danmark den førsteDanmark den første  

mandag hvermandag hver
måned kl. 19-21.  måned kl. 19-21.  
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Mandag 7/8
19:10 Gåden om den hellige 
lanse. Britisk dokumentar fra 2015.
Ifølge Det Ny Testamente er den 
hellige lanse det våben, som den 
romerske 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.

Torsdag 10/8
15:30 Store danskere - Kai Munk. 
Digterpræsten Kaj Munk var 30er-
nes og 40ernes store dramatiker, 
men den 4. januar 1944 blev 
han myrdet af Gestapo. Forinden 
havde han i prædikener, skuespil 
og taler udfordret besættelses-
magten, samarbejdspolitikerne og 
værnemagerne. Men Munk havde 
selv i 30erne været forblændet af 
Mussolini og Hitler. Efter mordet 
blev Kaj Munk et symbol på dansk 
modstand mod den tyske besæt-
telse. Sendes også fredag kl. 14.35.

Lørdag 12/8
19:45 Før Søndagen
9. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Far, verden, far vel”, og om livets 
forgængelighed. Bandet ”Psalmo-
die” giver et anderledes bud på 
salmen i Vor Frue Kirke i Århus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DR-Kirken holder 
sommerferien til 
den 20. august. 

Morgenandagten 
på DR K

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

Radio 

Søndag 6/8
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 teaterfore-
stillingen SKAM på Aveny-T til 
efteråret. Dernæst skal vi snakke 
om Ramadanens teologiske 
indhold samt Eid-klippeklister. 
Afslutningsvis skal vi høre om 
meningen med livet - diskuteret 
ud fra to positioner, der ofte for-
muleres som modsætninger og 
som uforenelige: videnskab og 
kristendom.
00.32 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 7/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 8/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 9/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
Om historie og tro. Om hvor vi 
kommer fra, og hvor vi er på vej 
hen. Hver uge udfordrer Christof-
fer Emil Bruun en aktuel gæst 
på holdninger til og viden om 
værdier, ideer, historie og religion.
13.03 Mennesker og Tro
Forskning, nybrud og spiritualitet.
Professor Andreas Roepstorff 
besøger skurvognen for at for-
tælle om nye veje i beskrivelsen 
af virkeligheden. (Sendes også 
torsdag 20:30, søndag 6.30 og 
00.32, mandag kl. 5.03).
 
Torsdag 10/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Debat

Dorthe Ullemose (DF) har i Udfordringen svaret 
på min kritik af hendes indlæg i fynske medier 
med den bombastiske titel: ”Sæt militæret ind i 
Vollsmose”. Her får hun nogle få ballademageres 
opførsel i odensebydelen til at gælde de fl este 
muslimer, når hun skriver, at de ”for størstedelens 
vedkommende, er aldeles uegnede til at leve i det 
vestlige samfund.” 

- Når disse mennesker er blevet mange nok, 
opfører de sig utilstedeligt og psykopatisk. Det vi 
ser her er en konsekvens af de seneste årtiers 
masseindvandring fra overvejende muslimske 
lande, skriver hun. 

Jeg genkender ikke dette skræmmebillede, og 
jeg er endda vokset op i et delvis muslimsk land, 
besøger jævnligt Østafrika og Mellemøsten som 
journalist, og har en del venner, som er muslimer. 

Mit indtryk fra almindelige muslimer herhjemme 
er, at rigtig mange kæmper for at passe ind i 
det danske samfund, de lærer dansk, de tager 
uddannelser og de jobs, de kan få – hvis virk-
somhederne da vil ansætte dem. Med hensyn 
til islam, så har de en personlig gudsdyrkelse og 
overlader til Gud at dømme om dette eller hint. 
De vil bare leve i fred, forsørge deres familier og 
give deres børn en fremtid. 

Jeg reagerer imod Ullemoses fremmedfjendske 
udgydelser, fordi de forgifter debatten og opildner 
til had. Det går især ud over muslimer, der siges 
at have særlige udfordringer med at passe ind i 
et demokrati. Men er det nu rigtigt? Tag et kig på 
verden: I Myanmar er det buddhister, der forfølger 
muslimer, i Indien er det hinduer, der forfølger 
kristne, og i Den Centralafrikanske Republik er 
det kristne, der forfølger muslimer – og omvendt. 
Det handler altså ikke om tilhængere af en be-
stemt religion, men om magtsyge mennesker, der 
misbruger religionen.

Nuancerne kommer slet ikke med i Ullemoses 
retorik, og derfor får vi ikke en kvalifi ceret debat 

om, hvilke faktorer, der spiller ind for vellykket 
integration, og hvad kristne og muslimer konkret 
kan gøre for at komme hinanden i møde. Derfor 
opfordrer jeg Ullemose og ligesindede til at knytte 
kontakt til muslimer, læse Koranen igennem og i 
øvrigt læse den gode litteratur, der netop behand-
ler forholdet mellem kristendom og islam. 

For her vil man både opdage slående ligheder 
og vigtige forskelle. Lighederne kan vi fejre og 
forskellene skal udforskes. For ja, vi skal kriti-
sere islam, ligesom vi har en lang tradition for 
at kritisere kristendommen, men det skal gøres 
på et kvalifi ceret grundlag med mennesker, vi 
har opbygget en god relation til. Så kan religi-
onssamtaler lede til eftertanke og faktisk fl ytte 
holdninger. Og derfor kan religion blive et plus i 
integrationsprocessen.

Det er kun glædeligt, at Dorthe Ullemose har et 
kristent menneskesyn. Det ville så også være klæ-
deligt, om dette menneskesyn ville præge hendes 
omtale af andre mennesker. Og det undrer mig, at 
hun slet ikke ser mulighederne i det, hun kalder 
”den massive muslimske indvandring”. Her kom-
mer et folk, der tror på Gud, der kender Bibelens 
profeter, der anerkender Jesu særstatus: at han 
blev født af en jomfru, at han gjorde mirakler, at 
han er Guds Ord og Guds Ånd og Messias, og at 
han skal komme igen og dømme jorden. 

Ja, muslimer har divergerende opfattelser af 
ovenstående, men der er da mulighed for masser 
af gode samtaler her! Tænk på, at vi kristne heller 
ikke er enige om alt, ja der er faktisk ikke to men-
nesker på denne jord, der er fuldstændig enige. 
Heri ligger jo muligheden for samtale, som fører til 
samvær og kan ende med frugtbart samarbejde. 

Hvis vi altså ikke spænder ben for os selv ved 
at tale nedsættende, grave grøfter og ønske vores 
medborgere hen, hvor peberet gror! 

Svend Løbner, freelancejournalist
Gl. Lundeborgvej 32, 5874 Hesselager

Svend Løbner: Stop fremmedfjendsk retorik, DF!

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Støt Touboro med radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

I uge 6 i februar 2018 planlægger Udfordringen sammen med 
Gospel Outreach en kampagne i Touboro på grænsen mellem 
Cameroun, Centralafrika og Tchad. 

Her satser vi på at oprette en lokal radio, som kan invitere til 
kampagnen og følge op bagefter med kristen undervisning og 
sociale udsendelser til de lokale beboere.

Gaver mrkt. TOUBORO eller RADIO kan overføres til Gospel 
Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK: Navn og 
cpr. nummer, for fradrag!) 

Lørdag 12/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Gudstjeneste fra Skørringe kirke, 
Lolland-Falster stift. 9. efter Trini-
tatis. Prædikant: Jesper Bacher.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Rigtig beslutning?
Moses Hansen er fyret af bestyrelsen. Er 

det nu en rigtig beslutning, af en mand som er 
kaldet af Herren, og som har opfyldt sin tjeneste 
eksemplarisk?

Han er faldet i synd - ja, sammenlignet med 
David, som også faldt i synd. Han fi k sin straf af 
GUD, men fortsatte som konge. Som skrevet står: 
Thi sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. 
Rom. 11/29.

Jeg tror, sagen i sig selv er straf nok for Moses 

Hansen. Vort land behøver prædikanter af hans 
støbning.Tro mig, om ikke hans vidnesbyrd, med 
den faldne baggrund, og med Jesu og bestyrel-
sens tilgivelse, vil blive til stor velsignelse, for 
Pottemagerens Hus og for Moses’ videre færd 
med evangeliet.

NB Joh. 8/ 7: Den af jer som er syndfri, lad ham 
være den første, der kaster sten på hende.

MOGENS SKIBSTED

BAGSVÆRDVEJ 248
2880 BAGSVÆRD
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Musik
TJEK

Åh, Adam! Du er simpelthen den eneste ene i hele 
verden for mig!

K
unstner:  The C

ity H
arm

onic Titel: B
enediction Live  G

enre: Lovsang Forhandler: itunes - P
ris: 69 kr.

Netdatingsider for kristne er 
ved at blive et stort marked i 
de nordiske landene, mener 
Nettdating-eksperten.no.

Ifølge informationsportalen 
Nettdating-eksperten.no er krist-
ne singler en attraktiv målgruppe 
for mange af de store netdating-
tjenester i Norden. 

– Kristen-dating er i færd med 
at blive en stor business i Norden, 
og religion påvirker online dating-
verdenen, siger Birgit Semper, 
som er ansvarlig for nettdating-
eksperten.no.

Nettdating-eksperten.no ser 
sig selv som en uafhængig og 
objektiv observatør af dating-
markedet. De har ensartede 
netsider i 15 europæiske lande.

I tillæg til de store aktører, som 
markedsfører sig mod kristne, 
fi ndes der også fl ere rent kristne 
netdatingtjenester som kristen-
date.no, kristenromantikk.no og 
solidlove.com.

Solidlove.com ejes af Mentor 
Medier og har hele Skandinavien 
som sit område.

– Mentor Medier har en sats-
ning på det kristne publikum i 
Skandinavien både ved at vi har 
avisen Vårt Land og Dagen i Sve-
rige. Vi ser et behov for, at kristne 
singler fi nder et mødested, siger 
Bjørn Jarle Sørheim-Queseth, 
som er redaktionel projektleder i 
Mentor Medier.

Mindre tabu
Bjørn Jarle tror, at det kan være 

vanskeligt at møde den rigtige 
i den moderne dating-verden, 
hvis man har en kristen tro eller 
kristne værdier.

– Jeg tror, mange kristne sy-
nes det er vanskeligt at operere 
i dagens dating-verden. Hvis du 
ønsker at møde andre kristne, 

nogen med samme værdier og 
livssyn som dig selv, så er det ikke 
sikkert, at det er løsningen at gå i 
byen, siger han.

Han mener også, at netda-
ting er blevet et mindre tabu de 
senere år. 

– Før tænkte man måske, at 
det var noget lidt fl ovt, men nu 
er det blevet meget mere almin-
deligt. Jeg tror, at mange har en 
netdatingprofi l i tillæg til, at man 
er socialt aktiv. Tidligere var det 
måske lidt tabu, og man tænkte, 
at dem som brugte netdating kun 
sad foran computeren og ikke var 
ude blandt folk, siger Bjørn Jarle.

Men med fremvæksten af 
sociale medier de sidste ti år og 
tilgængelige smarttelefoner tror 
han, at situationen er anderle-
des nu.

– Nu er folk så tilstedeværende 
på nettet på mange kanaler, at jeg 
tror, der er mange som synes, det 
er helt fi nt at have en netdating-
profi l, selv om man er aktiv so-
cialt. Der er ikke noget skamfuldt 
ved at have en netdatingprofi l.

Datingsider tilpasser 
sig et kristent marked

I en anmeldelse af datingsider 

for kristne fra 2015 hævder Nett-
dating-eksperten, at 60 procent af 
de norske brugere af de alminde-
lige datingsider som match.no og 
be2.no er kristne.

– Vi har gjort nogle undersøgel-
ser på de forskellige datingsider 
for at fi nde vore resultater. For 
60 procent af singlerne på Be2 
og Match spiller religion en stor 
rolle, når de vælger en fremtidig 
partner, siger Semper.

Hun mener, at datingsiderne 
ofte tilpasser sig efter brugerne, 
som ønsker mere kristent indhold, 
information og kristne datingsider.

– På en google-søgning kan du 
ofte fi nde nogle store aktører, som 
har specialtilbud for kristne sing-
ler, eller information for kristne 
singler, uden at være egentlig 
kristne datingsider, for tæller 
Semper.

Ønsker at blive størst
Solidlove har nu cirka 15.000 

medlemmer, som er kristne sing-
ler i hele Skandinavia. Her er det 
muligt at komme i kontakt med 
andre kristne i dette område 
og forhåbentlig fi nde den store 
kærlighed.

– Man kan registrere sig gratis 
og have en profi l der og så vælge 
selv, om man efterhånden ønsker 
at betale. Det er der heldigvis en 
del, som gør, siger Bjørn Jarle 
Sørheim-Queseth.

Han fortæller, at Mentor Medier 
foreløbig ikke tjener penger på 
Solidlove. 

– Men vi ser, at der er et behov 
derude og vi ønsker at satse på 
det. Vi håber dette skal blive den 
største mødeplads for kristne i 
Skandinavien.

Solidlove.com er ganske store i 
Sverige, og de fl este af brugerne 
er svenske ifølge Bjørn Jarle 
Sørheim-Queseth.

– Vi ønsker at opbygge marke-
der både i Norge og Danmark og 
må nok arbejde lidt for at gøre det 
mere kendt, siger han. 

Tro og livssyn er afgørende
Bjørn Jarle Sørheim-Queseth 

mener, at der er stor forskel på en 
almindelig datingside og en, som 
retter sig specielt mod kristne.

– De, som bruger Solidlove 
oplever nok, at tro og livssyn er 
vigtigere end bare det at krydse 
det af som en interesse. Man 
ønsker at møde andre, som synes 
dette er vigtigt og noget, som 
præger deres liv, siger han.

Han mener, at tro og livssyn er 
meget afgørende, når man skal 
vælge  partner. 

– Hvad man tror på, og hvilken 
type livssyn, man har, præger jo 
hele livet. Man ønsker at træffe li-
gesindede, og det tror vi er vigtigt, 
når man skal bygge langvarige 
forhold, at man er enige om de 
store spørsmål i livet, siger Bjørn 
Jarle Sørheim-Queseth.

KPK/Bodil

Netdating hitter 
blandt kristne i Norden
Det er ikke længere et tabu for kristne singler at søge en partner på nettet.

– På en google-søg-
ning kan du ofte fi nde 

nogle store aktører, 
som har specialtilbud 

for kristne singler, 
eller information for 
kristne singler, uden 

at være egentlige 
kristne datingsider.

Før i tiden så man på 
netdating som noget 
for sociale tabere. 
Men de sociale medi-
er har gjort det mere 
acceptabelt at have en 
profi l på en datingsi-
de, fordi man samtidig 
kan være social i den 
virkelige verden.

AdamogEva.dk er Indre Mis-
sions hjemmeside for unge om 
følelser, krop og sex. Her kan 
man fx fi nde en artikel med 
titlen ”At fi nde den rigtige”.

Det canadiske rockband The City Harmonic har siden 
deres debutalbum i 2011 hvert andet år leveret nye al-
bums. Dermed er det nye album Benediction Live det 
fjerde i rækken. 

Dette album har kun få nye numre, men er primært en sam-
ling af de bedste numre fra de andre gode albums. Det lykkes 
måske ikke altid for bands at lave et godt sammenhængende 
live-album, men det skal jeg love for, at det gør her!

Siden bandets debut har de modtaget nomineringer og 
priser. I 2015 blev de kåret til årets gruppe, og sidste år blev 
deres nyeste album ’WE ARE’ nomineret til årets album. Så 
det er nogle dygtige fyre vi har med at gøre her. 

Der er en dejlig energi og positivitet i albummet. Forsan-
ger Elias Dummers stærke stemme bærer albummet langt. 
Musikken virker forfriskende, rocket og lidt anderledes end 
mange andre lovsangsalbums. Og så synes jeg også, at de 
mange gode tekster er med til at løfte albummet op på en høj 
hylde. Fx i det nye nummer ’Honestly’, hvor afhængigheden 
af Gud bliver anerkendt: Could I sit at your feet, forget about 
me, and remember what I’m here for? / Honestly I need to be 
broken / Honestly I need to fall down / Go ahead and shake 
my foundation because honestly I’m fi guring out that of all 
that I have all that I need is you.” Det skyldes selvfølgelig ikke 
mindst den overbevisende måde, lyrikken bliver leveret på. 

Kan du lide en smule rocket lovsang, så skal du have fat i 
dette album. Jeg har kun set top-anmeldelser, siden de udgav 
albummet. Det er bare lækker og helstøbt lovsang med Jesus 
i fokus. Bandet stopper delvist efter denne live-udgivelse, men 
vil stadig spille på festivals og lignende. Jeg håber snart de 
vender tilbage igen.

Henrik Engedal

Stærkt canadisk 
live album
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- Gud kan ændre et menneskes 
seksualitet, fastslår Jackie Hill-
Perry, som nu er gift og mor til 
en datter. Hun har for nylig fortalt  
om sin vej til kristen tro - hvor hun 
blev klar over, at hun måtte bryde 
ud af et lesbisk forhold.

- Som barn gik jeg i kirke 
sammen med min tante. Men 
det med troen sagde mig ikke 
så meget, og min far var der 
ikke for mig. Så jeg søgte 
bekræftelse hos andre - og 
jeg fi k den mest fra kvinder.

Jackie Hill-Perry (28) fortæller 
i videoen fra Charisma News om 
sin barndom og ungdom. Hendes 
far forlod hende og moderen og 
viste sig højst en gang om året. 
Moderen arbejdede hårdt for at 
forsørge familien - og Jackie gik 
i kirke hver eneste søndag sam-
men med sin tante.

- Det var helt utroligt kedeligt. 
Men jeg nød at få popcorn og slik 
bagefter, fortæller hun.

Søgte bekræftelse
Allerede som barn var Jackie 

forvirret omkring sin kønsidentitet, 
og hun begyndte at søge kær-
lighed og bekræftelse fra andre. 

- Jeg længtes efter, at folk skul-
le fortælle mig, at jeg var noget, 
at jeg var værdifuld og at jeg var 
nogen. Og det var især kvinder, 
som blev kilden til det for mig. 

Jeg var forvirret. Det er utæn-
keligt, at man kan være homosek-
suel i en sort kirke. Jeg syntes, 
kristendommen var kedelig. Jeg 
havde ikke lyst til at blive kristen, 
fortæller Jackie.

Jackies far dør
Det hele blev for meget, da 

Jackies far pludselig døde, før 
hun nåede at få talt ud med ham. 
Nu måtte hun se i øjnene, at hun 
aldrig ville få det gode forhold til 
ham, som hun længtes efter. 

Jackie kom ud i kriminalitet og 

blev arresteret. Også forholdet til 
moderen var alt andet end godt.

- Hele mit liv gik den forkerte 
vej. Jeg var ensom. Men det, jeg 
vidste om Bibelen blev ved med 
at  rumstere i mit hoved. Som 
19-årig følte jeg, at Gud talte til 
mig. Han sagde: ’Det, du gør nu, 
vil koste dig livet’.

Jeg blev klar over, at det med  
synden ikke bare var en idé, jeg 
havde. Gud var imod det, jeg 
gjorde. Det var virkeligheden. 
Og jeg måtte gøre noget ved det 
”I dag”!

Jeg vidste, at jeg ikke kunne 
frelse mig selv. Jeg kunne ikke 
bare forlade de ting, for jeg nød 
dem alt for meget.

Jeg vidste det fra bibeltimerne, 
da jeg var fem år, at Jesus døde 
for mig. Og jeg sagde det til ham: 
”Du har sagt, at du døde for men-

nesker som mig. Og jeg vil gerne 
tro på det.”

- Jeg måtte bryde med min 
kæreste, selv om det var svært, 
fortæller hun.

Jackies kusine hjalp hende 
med at komme tilbage til troen - 
og til kirken.

- Da jeg så kom i kirke igen, 
skulle jeg til at lære at klæde mig 
rigtigt og sidde som en kvinde. 
Jeg skulle i det hele taget lære 
at være kvinde igen, fortæller 
Jackie.

Et nyt liv
Jackie blev i 2014 gift med 

Preston Perry, og de har datteren 
Eden Grace. Foruden sin sang-
karriere er Jackie forfatter, og hun 
underviser personligt og stærkt 
om seksualitet ud fra Bibelen.

Bodil

Jackie mødte Jesus - og 
forlod sin lesbiske livsstil
Hip-hopper Jackie Hill-Perry har for nylig fortalt sin livshistorie bl.a. til Charisma News.

Fra 16. august er det muligt 
for kristne fællesskaber og 
enkeltpersoner at få del i 
noget af undervisningen på 
Børkop Højskole.

I et udviklingsprojekt støttet 
af Højskoleforeningen vil Indre 
Missions Bibelskole fra dette ef-
terår livestreame noget af deres 
bibelundervisning, så man kan 
følge med fra en hvilken som helst 
enhed med adgang til Facebook.

Daniels Bog over 1½ år
Forstander Robert Bladt forkla-

rer: ”Vi er som bibelhøjskole sat i 
verden for at rodfæste unge i den 
kristne tro og udruste dem til at 
tjene Gud og deres næste. Derfor 
arbejder vi på bibelhøjskolen med 
at fordybe os i Bibelen og med at 
formidle dens budskab i lyset af 
vor tids problemstillinger.

 Ved hjælp af livestreaming har 
vi mulighed for at give fl ere del i 

denne undervisning.”
Første gang, Børkop Højskole 

sender bibelundervisning live er 
onsdag d. 16. august kl. 19.30. 
Robert Bladt vil undervise over 
Daniels Bog kapitel 1. Dette er 
den første af 4 aftner i efteråret, 
og alle gange vil der blive under-

vist i Daniels Bog.
- Vi vil gennemgå Daniels Bog i 

løbet af 1½ år. Jeg forestiller mig, 
at enkeltpersoner, bibelgrupper 
og kristne ungdomsfællesskaber 
vil følge med via Facebook, for-
klarer Robert Bladt. 

Folk, der følger livestreamin-
gen, inviteres til at bidrage aktivt. 
Undervisningen bliver nemlig 
efterfulgt af en runde med spørgs-
mål, kommentarer og svar fra 
højskolens elever, som er med 
til undervisningen, der forgår i 
skolens foredragssal. 

Som ”skærm-deltager” kan 
man skrive ind via kommentar-
feltet på Facebook.

En smagsprøve
Højskolen regner ikke med, at 

det vil undergrave deres egen 
virksomhed at gøre bibelunder-
visningen gratis tilgængelig.

- Jeg tror ikke, vi mister noget 

ved at dele ud af bibelundervis-
ningen. Det er et af vores bidrag til 
det fælles bedste. Skulle der en-
delig være nogen sammenhæng 
til størrelsen på vores elevhold, 
tror jeg den vil være positiv. Her 
giver vi i hvert fald en smags-
prøve på den undervisning, man 
kan få meget mere af på Børkop 
Højskole. 

Jeg håber, det vil give nogen 
smag for mere. Mere bibelunder-
visning, men også mere fælles-
skab end det, man kan få gennem 
en skærm. Venner, der synes 
om en, er noget helt andet på en 
højskole end på Facebook, siger 
Robert Bladt.

Datoer for kommende live-
stream af undervisning fra Da-
niels Bog kan fi ndes på Børkop 
Højskoles hjemmeside: www.
imb.dk

Bodil

Bibelskole livestreamer undervisning

- Man kan opleve undervisningen 
og stille spørgsmål hjemmefra via 
Facebook, fortæller Robert Bladt.
Foto: Jonas Kragh.

Kursus om helbredelse
Lørdag den 16. September kl. 10-18

med Carrie og Hans Lautrup
Healing Rooms 

For interesserede, nybegyndere og 
erfarne. Lær om omsætte de bibel-
ske løfter, opleve Guds nærvær, fjerne 
blokeringer. Øvelser. - Kun 250 kr. for 
undervisning, manual og mad.
Sted og tilmelding: Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Tilmelding: 7456 2202. forbedere@ud-
fordringen.dk Begrænset antal pladser.

www.healingrooms.dk

”Nyateismen kom som et resultat af 9/11, hvor fl ere menne-
sker tabte tilliden til, at religion gjorde noget godt for verdenen. 
Den måske fremmeste kritiker af religion har i den forbindelse 
været Richard Dawkins, som i 2006 udsendte bogen The God 
Delusion, hvilket for mange var en stor udfordring. Bogen er 
sågar blevet oversat til dansk med navnet Illusionen om Gud. 
I USA og England har der allerede været fl ere modsvar på 
nyateismen. Bl.a. kan nævnes Alister og Joanna McGraths bog 
The Dawkins Delusion, hvor de påpeger, hvorfor de mener, at 
Dawkins tager fejl…

Den nyateistiske bølge er først rigtig kommet til Danmark i 
2015-16, hvilket må siges at være overraskende. Der har dog 
været optræk til det tidligere. Eksempelvis har Lone Frank gjort 
sit til at understrege religionens fallit, men det er først nu, det er 
kommet ud i den brede offentlighed. Derfor er tiden nu inde til 
at forsvare kristendommen rationelt. Og jeg håber, at min bog 
kan bidrage til dette projekt.

”Men hvordan ser vi så, at nyateismen har stukket ansigtet 
frem?” tænker du måske. Det ses bl.a. ved Ateistisk Selskabs 
nye kampagner. Ateistisk Selskab har bl.a. brugt buskampagner 
til at stille retoriske spørgsmål som ”Talte Jesus og Muhammed 
med en gud?” og ”Hvorfor tro på en gud?”. Her er det vigtigt at 
lægge mærke til, at gud selvfølgelig er skrevet med lille g, da et 
af Ateistisk Selskabs fremmeste argumenter er, at der fi ndes 
fl ere tusinde guder, så hvordan kan man lige vælge en bestemt? 

Derudover, og det er måske det mest tydelige, så begynder 
fl ere og fl ere mennesker at melde sig ud af folkekirken. Ateistisk 
Selskab skrev på deres Facebookside d. 5.7. 2016, at 10.000 
havde brugt deres nemme internetbaserede ret til udmelding af 
folkekirken, og 10.000 svarer altså til, hvad folkekirken normalt 
får af udmeldelser på et år.

Der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at stoppe. 
Jeg tror derfor, at debatten kommer til at fylde markant mere, og 
jeg er sikker på, at vi som kristne skal være klar til at forsvare 
vores kristne tro. Derudover var jeg selv i debat med Anders 
Stjernholm, som er formand for Ateistisk Selskab, uddannet 
journalist, standupkomiker og politisk aktiv for Alternativet, i 
maj 2016, hvor ca. 600 mennesker kom, og efterfølgende er 
debatten blevet set over 10.000 gange på YouTube. Jeg ved 
selvfølgelig ikke, hvem der har set det, men det er et udtryk for, 
at religionsdebatten optager mange mennesker.

Jeg håber derfor, at min bog kan va-
retage en stemme i de kommende års 
religionsdebat.” 

(Uddrag fra side 15-16, red.)

Svar på Nyateismen 
I ’#Troselv’ side 15-16 skriver Kristoffer Hjort Kruse:

r

Bogen #Troselv. En bog om hvorfor 
kristendommen giver rationel me-
ning. Den koster 159,95 kr. og kan 
købes på Hosianna.dk
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Udfordringen

(Særtilbud-August/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 august 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 31. august 2017.
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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!

Læs interviewet side 3.

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

Ronaldinho 
spinner med 
Mathias - s.30
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Vindere af sommerkonkurrencer

Jim Carrey: Jesus’ tilgivelse 
åbner porten til himlen for os
Den berømte fi lm-komiker Jim 
Carrey (kendt fra bl.a. Bruce the 
Allmighty) er begyndt at tale 
meget om Jesus.

Trods sin store karriere og sine 
150 millioner har han kæmpet 
meget med depression.

Men på en video fra et møde 
med tidligere kriminelle i Home-
boy LA fortæller han om, at Jesus’ 
død på korset åbner himlens dør. 

Til de tidl. kriminelle siger han:
”I sidste ende tror jeg, at lidelse 

fører til frelse. Faktisk er det den 

eneste måde,” sagde Carrey. 
”Vi må på en eller anden måde 

acceptere, ikke benægte, men 
føle vores lidelse og føle vores 
tab. Og så gør vi en af to beslut-
ninger: Vi beslutter enten at gå 
igennem vredesporten, hvilket 
fører til hævn, hvilket fører til 
selvskade, hvilket fører til skade 
for andre. Eller vi går gennem tilgi-
velsesporten, som fører til nåde. ”

Og han fortsatte:
”I har truffet beslutningen om 

at gå gennem tilgivelsens gave, 
til nåde - ligesom Kristus gjorde 

på korset. Han led forfærdeligt og 
blev nedbrudt helt ned til tvivlen 
og en følelse af absolut forladt-
hed, som I alle har følt. Og så 
var der en beslutning, der skulle 
træffes, og beslutningen var at 
se på de mennesker, der forårsa-
gede lidelsen eller den situation, 
der forårsagede lidelsen, med 
medfølelse og med tilgivelse. Og 
det er, hvad der åbner portene til 
himlen for os alle.”

Carrey har tidligere været 
interesseret i bl.a. buddhisme og 
taget afstand fra al organiseret 

religion. Og selv om han ikke klok-
keklart siger, at han nu er kristen, 
er det tydeligt, at han nu er dybt 
fascineret af Jesus.

Henri.

Jim Carrey taler til tidligere 
bandemedlemmer om at vælge 
at tilgive, ligesom Jesus.

Sommer-tilbud fortsætter i august: 

Jeg har et særligt forhold til rhododendron. Ikke fordi jeg 
som sådan går højt op i blomster, men rhododendron, der 
netop har stået i fuldt fl or, har velsignet mig med et par gode 
barndomsminder. 

Der kunne jo være mange dårlige af slagsen, og derfor er 
det en øvelse at fi nde de gode frem. Guldet! Rhododendron i 
forskellige farver! Der sidder et gulnet fotografi  i sort-hvidt i et 
gammelt familiealbum. Her ser man to drenge med brede smil. 
De har pæne, ternede skjorter på, deres hår er beeboppet, de 
har et dannebrogsfl ag i hånden, og i knaphullet har de hver en 
kæmpestor rhododendronblomst. 

At dømme efter drengenes humør skammer de sig ikke over at 
være udstyret med sådan et stykke natur. Og det var der nogle 
grunde til. Drengene er min bror og jeg, som dengang var en 
knægt på 4 et halvt år. Vi er nok blevet fotograferet, lige inden vi 
skulle med i optoget til børnehjælpsdag. I optoget var der prinses-
ser, cowboys, måske en Tarzan og så altså to drenge i ternede 
skjorter og med en rhododendron i knaphullet. 

Det var før ordet ”sejt”, men min bror og jeg gik, så vidt jeg 
husker, gladelige med i optoget. De store blomster var hentet 
omme fra ”oldemors have”, hvor der var kæmpestore rhododen-
dronbuske, man kunne gemme sig i. Jeg var tit omme i haven for 
at lege med mine kammerater, og den gode oplevelse af omsorg 
med mirabellesaft og kammerjunkere serveret for os af en mild, 
ældre kvinde, iført forklæde, skabte en atmosfære af tryghed og 
en følelse af frihed. 

Den store have stod til vores rådighed, herunder rhododendron-
buskene med deres spændende muligheder. Når jeg ser på det 
gamle fotografi , bliver jeg glad. Det minder mig om en mor, som 
ønskede det bedste for sine børn til hverdag og fest. 

Der var ikke kirkegang og ”den slags” i hjemmet, men vores 
mor bad hver aften: ”Jeg er træt og går til ro” med os. Trods 
genvordigheder, der mødte mig som teenager, minder billedet 
mig om, at der var omsorg og gode hensigter omkring mine 
søskende og mig. 

Og masser af rhododendron!

Rhododendron

Konkurrencen for børn blev vundet af:
1. Margit Christensen, Bastholmmøllevej 175, 9760 Vrå
2. Rebekka Smed Lyng, Nr. Redsøvej, 9500 Hobro
3. Britta Mortensen, Webersvej 129, 7500 Holstebro

Det rigtige svar var: C = 14 duer

Konkurrencen for voksne blev vundet af:
1. Bodil  Witvliet,Vangs Allé 10, 2500Valby
2. Else Jensen, Skolegade 54, 7400 Herning
3. Grete Jensen, Langbovej 1, 7490 Aulum
4. Britta Jensen, Nordborggade 33, 8000 Aarhus C
5. Lærke Holm, Favrgårdsvej 77, 8300 Odder

De rigtige svar var: 2-2-x-2-1-x-x-1-2-2 
(Pga. fl ere tolkningsmuligheder accepteres 1 også som rigtigt svar 

i spørgsmål 1.)
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