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den fælles kristne ugeavis

Autisme stjal 
hans ord,

Gud gav ham en 
stemme.

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as
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Sædding Efterskole

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

Flere og fl ere forældre vælger 
en kristen friskole til deres 
børn, når de skal starte i sko-
len. I februar offentliggjorde 
Jyllands-Posten tal, der viser, 
at de 35 skoler under Forenin-
gen af Kristne Friskoler på fem 
år har fået hele 12 procent fl ere 
elever. Det er en større frem-
gang end for andre friskoler.

Der kan være forskellige be-
grundelser, når forældre vælger 
at sende deres barn på en kristen 

friskole frem for folkeskolen eller 
andre friskoler. 

Det kristne grundlag vægtes 
højt, men ofte kan der også være 
andre faktorer, der spiller ind. På 
de fl este kristne friskoler kommer 
der børn fra både kristne hjem og 
børn fra ikke-kirkevante familier.

Udfordringen ringede til nogle 
forældre, der har valgt en kristen 
friskole til deres barn/børn, og 
spurgte: Hvorfor kristen friskole 
frem for folkeskolen?

Tro, faglighed og størrelse
David Sommer er far til Ra-

kel og Rebecca, der starter i 
henholdsvis 1. og 5. klasse på 
Jakobskolen i Aarhus. Hans to 
ældste børn gik også på skolen:

- Vi er kristne, så det var natur-
ligt for os, at det skulle være en 
kristen friskole. 

En anden grund er fagligheden, 
og at det er en skole med et godt 
omdømme, som har nogle meget 
dygtige undervisere. Der er et 
stort engagement fra lærernes 
side, og det er som om, at læ-
rerne går meget op i, at det skal 
lykkes for den enkelte. 

En tredje grund er, at det er 

en lille skole, hvor der er plads 
til at være lidt familiær og tæt. 
Der har for os også ligget nogle 
forhåbninger om, at vores børn 
måtte få nogle gode venner, 
måske for livet. 

Uden at det skal lyde eks-
klusivt, så synes vi, at der er 
noget mere seriøst over det end 
folkeskolen. Når forældre smider 
penge efter det, så gør de det 
selvfølgelig også med ønsket om 
at få noget igen. 

Desuden lægger vi vægt på, at 
der er andagter, og at der under-
vises i kristendom og ikke bare 

i religion, siger David Sommer.

Flere kristne i klassen
Lene Skovens datter Julie star-

ter i 0. klasse på Lukas-Skolen i 
Vejle:

- Vi har valgt en kristen friskole, 
dels fordi vi kan lide det kristne 
grundlag, dels fordi Lukas Skolen 
ikke er så stor en skole, og den 
har et godt ry. 

Artiklen fortsætter side 5.

Hvorfor kristen friskole og ikke folkeskolen?
Vi spurgte forældre, der har små børn, der skal begynde i skolen, om deres grunde til at vælge en kristen friskole.

- Den kristne friskole tør stå 
ved troen og der er ro på i 
klasserne, siger Lene D. Holm.

Hans Tausen og Alvilda Hans Tausen og Alvilda Film side 17Film side 17
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
Evnen tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 
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Støt Udfordringen kampagne 
med Per Hyldgaard i Touboro 
og en ny kristen radio-station!

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

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

Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel 
Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; Navn og 
cpr nummer, for fradrag.) - Tak, fordi du er med! 

 
Ugens profi l: Margit Risum
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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 til mandag 4/9 kl. 9.

Conny har 25 års jubilæum på Filadelfi a

To nye ungdomskonsulenter i IM
Nikolai Meyer Ole-
sen og Nanna Di-
deriksen bliver en 
del af ungdoms-
konsulenterne i 
Indre Missions 
Ungdom.

Nikolai Meyer 
Olesen, 26, der 
er opvokset i Løs-
ning begynder som 
ungdomkonsulent i 
Indre Missions Re-
gion Midt den 15. 
august. Han er lige blevet færdig med 3K-uddannelsen (Kristen-
dom, Kultur og Kommunikation) i Aarhus. 

Nicolai har tidligere været med i udvalget bag Ung Camp på 
Mørkholt, været volontør i Indre Mission og fritidsforkynder i Indre 
Missions Ungdom. Og han er med i IMs musikarbejde Glow.

Nanna Dideriksen (24) er ansat i Indre Missions Region Aarhus 
fra den 1. februar 2018 til den 30. juni 2018. Derefter skal hun være 
ungdomskonsulent i Indre Missions Region Aarhus på deltid fra 
den 1. juli 2018. Nanna Dideriksen er lige nu i gang med at færdig-
gøre sin 3K-uddannelse, og skal i forbindelse med denne rejse til 
Israel nu i efteråret.

Nanna har tidligere været volontør i Cafébussen og har senest 
været projektmedarbejder i kommunikationsafdelingen på Indre 
Missions Hus, skriver Indre Missions Tidende.

Bodil

Tidligere brevkasseredaktør 
på Udfordringen, cand. theol., 
præst og folkeskolelærer Mar-
git Risum, er død kun 71 år 
gammel.

Margit Risum var oprindeligt 
lærer og voksede op i pinsebevæ-
gelsen i København, men stude-
rede i sin fritid til cand. theol. og 
blev i 1999 ordineret som præst 
i Folkekirken. Hun var herefter 
ansat i 21 vikariater.

Margit Risum var en meget 
populær brevkasseredaktør på 
Udfordringen gennem 10 år i 
1990’erne. Desuden holdt hun 
en del foredrag. 

Margit Risum var gift med 
sognepræst Finn Risum, som 30. 
juni fyldte 72 år. Finn Risum var 
oprindeligt uddannet som tømrer 
og arkitekt, men valgte også at 
læse teologi og blev ordineret 
som 44-årig. Han nåede at være 
præst 25 år i Fløng kirke på Sjæl-
land, mens Margit måtte stoppe 
tidligere på grund af en alvorlig 
sygdom, som medførte demens.

Margit fik ikke færre end ni 
skønne børn, heraf en handikap-
pet pige, som døde i 2005, og en 
29-årig søn som døde af hjerte-
stop i 2014. Det skyldtes ikke, at 
parret var imod prævention, men 
simpelthen at de gerne ville have 

mange børn. 
Samtidig med den store børne-

fl ok, som hun bl.a. selv syede tøj 
til, studerede den kloge og fl ittige 
kvinde også teologi fra 1985 - og 
svarede i den sidste periode også 
på spørgsmål i brevkassen!

I 1999 blev hun ordineret og 
indsat som præst i et vikariat i 
Sengeløse. 

Jeg traf selv Margit og Finn 
første gang ved en Oase-leder-
konference i Jels i begyndelsen af 
1990’erne, hvor de var begyndt at 
orientere sig mere tværkirkeligt. 

Jeg blev hurtigt overbevist om, 
at hun var den helt rigtige til at 
bestyre en brevkasse, og hun 

lagde hele sin sjæl i arbejdet, 
som gav hende en platform i 
mange kirkelige kredse. Da jeg i 
1996 rejste til Afrika i tre år, fort-
satte hun med den nye redaktør 
Leif Munk til 1999, men valgte 
desværre at stoppe i 2002 med 
brevkassen i forbindelse med et 
nyt præste-vikariat.

I forbindelse med Udfordrin-
gens 40-års jubilæumsfest i 
2012 tog hun imod en invitation 
og var blandt gæsterne, selv om 
hun allerede da var mærket af 
sygdommen. 

Henri Nissen.

Elsket brevkasse-redaktør
på Udfordringen er død

Den 1. august 2017 var det 25 år 
siden, at underviser, diakon og 
ph.d.-studerende Conny Hjelm 
blev ansat på Filadelfi a.

På det daværende Institut for 
Diakoni og Sjælesorg blev Conny 
Hjelm ansat som diakonsekretær 
og institutlærer.

Opgaven var – for den netop 
nyuddannede diakon – at under-
vise på Instituttets forskellige dia-
koni- og sjælesorgsuddannelser.

- Conny formidler sit stof og 
sin faglighed i et ligefremt sprog 
og med stor nærhed og energi 

overfor tilhørerne. 
Det omdømme har hun siden 

fået styrket igen og igen på det 
utal af kurser, uddannelser, te-
madage og andet, som hun har 
undervist på gennem årene, ikke 
kun internt på Filadelfi a, men i 
frivillige, kirkelige og diakonale 
foreninger og organisationer over 
hele landet, siger Connie Yilmaz 
Jantzen, der er leder af Filadelfi a 
Uddannelse. 

- Conny Hjelm er i dag en 
kendt, respekteret og efterspurgt 
underviser og oplægsholder. 
Hun er desuden en meget brugt 
superviser og mediator,” siger 
Connie Yilmaz Jantzen.

Master i diakoni
I 2015 færdiggjorde Conny 

Hjelm en Master i Diakoni fra 
Diakonhjemmet i Oslo, og siden 
2016 har hun arbejdet halvtids på 
en ph.d. om, hvordan diakonien 
som fag kan supplere sundheds-
fagligt arbejde, fx på et hospital 
som Filadelfia. Hun har også 
skrevet en fagbog, der udkom-
mer i efteråret 2017, ”Diakoni for 
novicer og nørder”.

Jubilæet fejres med en recep-
tion den 1. november kl. 15-16 i 
festsalen på Filadelfi a.

Bodil

Diakon Conny Hjelm.

Nanna Dideriksen og Nikolai Meyer 
Olesen skal være ungdomskonsulenter i 
Indre Mission.

Ny bogholder på KFUMs 
Soldatermissions landskontor
43-årige Mie Eriksen fra Vejle begyn-
der 14. august som ny bogholder på 
KFUMs Soldatermissions landskontor 
i Fredericia. 

Mie afl øser Inger Marie Nielsen, der går 
på pension efter 46 år på posten.

Mie Eriksen kommer fra et lignende 
job i Apostolsk Kirke i Danmark, hvor hun 
har været i 8½ år. Mie er uddannet regn-
skabsassistent fra Landbogården i Brørup. 
Oprindeligt kommer Mie fra Tønder, hvor 
hendes barndoms Apostolske Kirke i dag 
har til huse i samme bygning, som var 
KFUMs Soldaterhjem frem til 1999. 

I seks år har Mie Eriksen arbejdet i Zam-
bia frem til 2008. Her arbejdede hun med 
administration og økonomi ved en bibelskole og et hjælpeprojekt 
for forældreløse børn som udsendt for Apostolsk Kirke. 

 Mie er gift med Michael, der er programmør, og parret bor i Vejle, 
hvor de kommer i Indre Mission og Frimenigheden Broen. Mie er 
desuden kasserer for Indre Mission i Vejle. 

Bodil 

Mie Eriksen har 
tidligere været bog-
holder i Apostolsk 
Kirke.

Utraditionelt valgforbund giver KD 
en ny chance i Region Syddanmark 

Spidskandidaterne fra venstre journalist Henri Nissen, KD, cand. polit. Gösta Toft, Slesvigsk Parti, 
socialrådgiver Susanne Hagelberg, Folkefl okken, entreprenør Vagn Christensen, Retsforbundet. 
Ikke til stede, men med i valgforbundet er Regionslisten, som endnu ikke har valgt spidskandidat. 

Ved sidste valg til Region Syd-
danmark var Kristendemokra-
terne kun et halvt hundrede 
stemmer fra at få Henri Nissen 
valgt. 

Det skyldtes et valgforbund 
med bl.a. Social Balance, Regi-

onslisten og fl ere små lister.
Nogle lister er nu skrumpet ind 

eller forsvundet, men til gengæld 
har man fået det tyske mindretals 
parti med. De fi k ved kommune-
valgene ca. 8.000 stemmer. 

- Vi er rigtig glade for, at vi har 
kunnet lande denne aftale. Vi har 

gode erfaringer med det valgtek-
niske samarbejde i de sønderjy-
ske kommuner og er glade for, at 
vi nu har etableret et tilsvarende 
samarbejde til regionsrådsvalget 
sammen med andre små partier, 
udtaler Henri Nissen og Gösta 
Toft, spidskandidater for hhv. KD 

og Slesvigsk Parti.
Selvom partierne har individu-

elle mærkesager, så er de enige 
om en række grundlæggende 
emner, som f. eks. udbygning af 
det nære sygehusvæsen, som 
et supplement til de centrale 
supersygehuse, mere personale 
i psykiatrien og ordentlig ambu-
lancedækning i yderområderne.

- I KD er en af vores vigtigste 
mærkesager, at der skal være 
obligatorisk rådgivning før abort, 
ligesom i Tyskland, hvor der er 
ca. 1/3 færre aborter, siger Henri 
Nissen. Han er også redaktør for 
Udfordringen, og selv om han 
skulle blive valgt, vil han fortsætte 
på avisen - i hvert fald deltids.

I Region Syddanmark sidder 
også en anden markant kristen 
personlighed, nemlig Niels Erik 
Søndergaard, Fyn, der er valgt 
for Dansk Folkeparti.

Der er valg til regionerne tirs-
dag den 21. november - samme 
dag, som der er valg til kom-
munerne. 

Lisbeth.
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Af Tina Varde

Om tempo og hvile – sorg og 
glæde. En samtale med præst 
og forfatter Tomas Sjödin, der 
blev betragtet som et af årets 
hovednavne ved Sommerstæv-
net i Lindenborg.  

Kærligheden mellem Lotta 
og Tomas Sjödin ses tydeligt: I 
måden han i en lille pause lader 
hånden glide gennem hendes 
hår, mens de kigger hinanden 
i øjnene, og i deres lette skridt, 
da de hånd-i-hånd går væk fra 
hallen, hvor han har prædiket…
Der er lys og glæde mellem dem.

Der har også været meget 
smerte. De er et bevis på, at kær-
lighed gør stærk. Sammen har de 
levet med og mistet to børn, født 
med samme hjernesygdom. 

Når Tomas Sjödin prædiker, 
inddrager han ofte oplevelser 
fra hverdagen med sin hustru. 
Det forekommer derfor også helt 
naturligt, at Lotta sidder ved hans 
side under interviewet. Undervejs 
svarer han fl ere gange ”vi” i stedet 
for jeg. De er så tæt forbundet. 

Præsten fra Pinsekirken i Gøte-
borg har skrevet 12 bøger. Tre af 
dem er oversat til dansk og udgi-

vet af Forlaget Boedal: ”Det sker 
når du hviler”, ”Der er så meget vi 
ikke er nødt til” og ”Den der fi nder 
sin plads tager ikke en andens”.

Han vil gerne minde os om, 
at det vigtigste i livet ikke er ar-
bejdet, men kærligheden og livet 
med dem, vi elsker.

Sabbat fra lørdag til søndag
Hvor meget hviler du selv?

- Godt spørgsmål. Jeg tror, man 
skriver og taler om det, man selv 
kæmper med. Jeg er et meget 
hurtigt, rastløst menneske, der 
elsker at have meget at gøre – og 
brænder for sager. Vi arbejder 
begge hårdt. Og vi har indset, at 
vi ikke kan klare at sætte tempoet 
ned. Men for os handler det heller 
ikke om langsomhed. 

- Vi har systematiseret hvile – 
24 timer en gang om ugen. Det 
bygger på de jødiske tanker om-
kring sabbatten, hvor familierne 
samles og fester. Det er vigtigt 
med tempovekslinger; man arbej-
der hårdt, hviler, arbejder hårdt…

- Lørdag fra klokken 18 til søn-
dag klokken 18 er mobilen kun for 
familien. Vi køber ingenting og gør 
det, som vi nyder: Omgås familie 
og venner, sover, går til gudstje-
neste, læser, lytter til opbyggende 
musik, forklarer han.

Lotta arbejder med børn i 
Svenska Kyrkan, fortæller hun. 
For hende er haven en vigtig 
oase, hvor hun opnår at komme 
helt ned i gear. En passion hun 
deler med parrets 28-årige søn, 
John, der er gartner - og ikke 
har den hjernesygdom, deres to 
andre børn var født med.

Sorgen
Hvad har livet lært dig om 

sorg?

- At man aldrig er ensom i tab. 
Man tror, man er den eneste i 
verden, men der er andre. Det 
gør ikke sorgen mindre, men 
det er skønt at være sammen 
med andre, der har oplevet det 
samme. Vi har mistet børn. Folk 

med syge børn - og dem, som har 
mistet børn - kommer til os. Det er 
lægende for os at tale med dem. 

- Man bliver følelsesmæssig 
ensom i sådan et tab. Hvor bliver 
Gud af? Men med tiden sker der 
noget. Troen er stærkere end 
tvivlen. Det er femten år siden, 
min ene søn døde – og for ti år 
siden døde den anden. Vi havde 
et håb, som vi mistede, siger 
Tomas Sjödin.

I livets værste stunder, i mag-
tesløshed og afmagt, kan man 
lære, blive i stand til, erfare - at 
man kan modtage glæde og lys, 
selvom man er trist. Hvis man 
tager imod. Vender sig mod lyset.

- Man kan lære at grine over 
noget midt i det sørgeligste. Man 
får et andet syn på livet. Vurderer 
ting anderledes. I dag under vi os 
selv fl ere ting. I femten-tyve år har 
vi givet omsorg til syge børn – i en 
del år var de relativt friske, men 
de sidste år var meget svære, 
fortæller han.

At leve med syge børn medfø-
rer ofte, at man må give afkald.

- Mens de levede, kunne vi 
kun rejse til bekvemme steder, 
fordi børnene sad i kørestol. I dag 
tænker vi: ”Vi kan være døde i 
morgen”, når vi overvejer om, 
vi har råd til noget. Vi tænker og 
lever meget i nuet, siger han.

Det er vigtigt at drømme
Da Tomas Sjödin nogle timer 

senere igen prædiker på Som-
merstævnet i Lindenborg, kom-
mer han ind på drømme. Deres 
positive betydning. Især i svære 
tider. Han fortæller om, hvordan 
han plejede at nærlæse og for-
tælle hustruen om afbudsrejser 
til Italien…på et tidspunkt, hvor 
de umuligt kunne rejse på grund 
af syge børn. 

Men når man drømmer, så 
kan man i et kort øjeblik i tanker 
og følelser tage noget af kraften 
i drømmene med ind i hverdags-
livet: 

- Vi skal give plads til drøm-
mene engang imellem. Drømme 
er energiskabende. De er ret-
ningsgivende. Og har man en 
drøm, så fortsætter man. ”Om 
man inta drømmer, bliver man 
galen”, pointerer han.

Parrets ene søn, Ludvig, døde, 
da han var 14 år. Karl Petter blev 
15. Da de havde mistet begge 
sønner, havde Tomas og Lotta 
et stille år.

Start dagen med hvile
I samtalen om sorg og glæde, 

travlhed og hvile - i pausen mel-
lem talerne på stævnet – kommer 
han også ind på det essentielle 
i livet:

- Tiden er kort, så den må 
håndteres varsomt. Især i re-
lationer. Når mennesker ligger 
på deres dødsleje, taler de alle 
om kærlighed. Den bedste - og 
den som gik i stykker. De sørger 
over, at de arbejdede mere, end 
de var sammen med deres børn. 
Livet er kort. Vi må forvalte det 
varsomt – både det fantastiske 
og det meningsløse.

- Min bog siger ikke ”sænk 
tempoet”. Det er umuligt for 
mange. Arbejd gerne hårdt, men 
hvil ind imellem. Vi har godt af at 
starte dagen med hvile – inden 
vi er udbrændte. Jeg starter hver 
morgen med en stille time.

- Lotta og jeg er da også sta-

dig optaget af uvæsentlige ting 
ind imellem. Men man skal ikke 
tænke, at det ordner sig senere…
hvordan man regulerer sit liv. Pro-
blemet er, når man ikke forstår, 
hvor vigtigt det er: At ellers går 
alt i stykker. 

- Man skal huske at gøre det, 
som er vigtigt! opfordrer Tomas 
Sjödin.

De dårlige beslutninger tager 
man, når man er for træt. Så kan 
man også let komme til at sige 
ting, man aldrig ville sige, hvis 
man var udhvilet: 

- Der er mange meget travle 
mennesker. Mit budskab er en 
”alarm-rapport”. Et forsøg på at 
forklare, hvad der sker i hvilen. 
Den jødiske tanke om sabbatten 
har så meget at lære os. Jeg 
praktiserer den ved at skære ned 
24 timer om ugen.

- De fl este, som får Nobelspri-

sen, er jøder. De forsøger kun at 
få den seks dage om ugen, poin-
terer Tomas Sjödin med et smil.

At hjælpe andre
Præsten har et motto:”Man 

behøver ikke slå til. Det er nok, 
at man er til. Alt ud over det er 
bonus”. 

Han strør i det hele taget kon-
stant om sig med små fi ne pointer 
og opfordrer til, at man giver alle 
en chance for at indtage deres 
plads i livet. Drop småligheden og 
lyt til drømmene, opfordrer han.

Titlen på hans seneste bog er: 
”Den, som hittar sin plats, tar in-
gen annans”. For som han tilføjer:

- Det sjoveste jeg har gjort i mit 
liv – egen fremgang kan aldrig 
måle sig hermed – er at hjælpe 
et andet menneske med at fi nde 
sin plads.

Det vigtigste er kærligheden og livet med vore kære, mener Thomas Sjödin. 
Han og hustruen Lotta har selv mistet to teenage-børn.

Øverst: Præst og forfatter 
Tomas Sjödin.

Tomas og Lotta Sjödin gør 
sig umage med livet og 
med kærligheden. Og - 
som det hedder i sangen: 
”To som elsker hinanden 
kan læge de ondeste sår, 
blot ved at se på hinanden, 
og glatte hinandens hår”.

Tomas Sjödin:
Har været præst i Pinsekir-

ken i Gøteborg i 30 år.
Har oplevet vækkelse 

blandt iranere og afghanere: 
500 iranere er blevet døbt 
i kirken i løbet af de sidste 
fem år – de fl este omvendte 
muslimer.

Inspireret af en samtale 
med et medlem af menighe-
den leder han stort hjælpe-
arbejde:

- Da den sociale nød ban-
kede på vores dør, kom jeg til 
at lede vores sociale arbejde, 
fordi en kvinde i menigheden 
brændte for at dele mad ud 
til fattige. Derfor samlede vi 
folk til maduddeling – og 70 
frivillige deler nu hver uge 
mad ud til 600 familier. I sam-
arbejde med grossister og 
forretninger har vi regnet ud, 
at vi deler mad ud for mellem 
50.000 og 100.000 kroner om 
ugen. Mad, som ellers skulle 
kasseres, oplyser han.

 I femten-tyve år har 
vi givet omsorg til 

syge børn – i en del år 
var de relativt friske, 
men de sidste år var 

meget svære.

- Man er aldrig 
ensom i tab  

Forfatter og præst Thomas Sjödin:
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, 
illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h i dk

200 til turistkirke i Hvide Sande
Helligåndskirken i Hvide Sande 
dannede sidste søndag ram-
men om årets første turist-
gudstjeneste. 

Som ved tidligere turistguds-
tjenester blev salmerne sunget 
samtidig på dansk og tysk. Så 
alle kunne synge på eget moders-
mål ligesom i de danske kirker i 
Sydslesvig.

Prædikanten var den tyske 
præst, Helmut Pipiorke fra Tunin-
gen i Sydtyskland, mens pastor 
Birgit Morsing Madsen varetog 
de øvrige funktioner.

Gennem alle de 12 år, hvor tu-
ristkirken har eksisteret, har den 
store udfordring været at fi nde 
tolke, da det ud over at beherske 
dansk og tysk også kræver, at 
tolken er hjemmevant i Bibelen.

Ved den første gudstjeneste 
kom tolken fra Kolding.

- Turistkirken er et tilbud til de 
mange tyske turister, der hvert 
år besøger den jyske vestkyst, 
fortæller Kurt Pihlman, som var 
med til at oprette turistkirken.

- Her kan de lytte til evangeliet 
på deres eget modersmål og 
møde kirkegængere fra andre 
lande og fra andre kirkesamfund, 
hvilket skaber en pragtfuld for-
nemmelse af, at vi hører sammen, 
selvom vi ikke kender hinanden.

Klittens Tenorer
Samtidig med at gudstjenesten 

er en ordinær gudstjeneste, så 
er den krydret med ekstra mu-
sikalske indslag, som ”Klittens 
Tenorer” i går stod for. 

- Det er interessant at be-
mærke, at turistgudstjenesterne 
også fungerer som en slags ydre 
mission, da de i 12 år har vist os, 
at mange kirkefremmede besø-
ger disse gudstjenester, hvilket 

vi er blevet klar over gennem de 
uopfordrede tilbagemeldinger, 
fortæller Kurt Pihlman.

Der er nu godt 200 kirkegæn-
ger pr. gang. En del af gæsterne 
i turistkirken er gengangere, og 
fl ere har fortalt, at de tilrettelæg-
ger deres ferie i Danmark efter, 
hvornår der er turistgudstjene-
ster, fortæller Kurt.

Næste turistgudstjeneste er 
den 13. august, hvor Tina Lyn-
derup synger og Villy Egmose 
spiller. 

Læs mere på:
www.kirkernepaaklitten.dk

Turistkirken holdes i de lokale folkekirker i Hvide Sande, men 
deltagerne kommer fra fl ere forskellige kirker.

l år er Helligåndskirken 
smykket med malerier af 
kunstneren Allan Skuldbøl, 
der henter sin inspiration fra 
de bibelske fortællinger.

”Klittens Tenorer” stod for et musikalsk indslag.

For 12 år siden etablerede 
Annie og Kurt Pihlmann Søn-
dervig Turistkirke, efter at de 3 
gange havde fået en profetisk 
hilsen.

 
Det var de 10 første år med 

Herning Frikirke som arrangør.
- For 2 år siden flyttede vi 

fra Søndervig til Hvide Sande 
i forbindelse med, at Annie 5 
år tidligere havde fået arbejde 
som koordinator for det frivillige 
arbejde på Anker Fjord Hospice, 
fortæller Kurt.

- Ret hurtigt fandt vi ud af, at 
der i Hvide Sande er et blom-
strende kristenliv både ud fra 
Helligåndskirken og Indre Mis-
sion, og vi tog derfor kontakt med 
sognepræst Daniel Kristiansen 
og formanden for menighedsrå-

det for at høre, om de evt. kunne 
tænke sig at overtage ansvaret 
for Turistkirken.

Efter et par møder gav de et 
hurtigt tilbagesvar, at det ville 
de rigtig gerne. Forinden havde 
de vendt det med de tre menig-
hedsråd ved Nr. Lyngvig kirke, 
Helligåndskirken i Hvide Sande 
og Haurvig Kirke, hvor Daniel 
Kristiansen er præst.

Ret hurtigt fi k vi en henvendel-
se fra præsten og formanden for 
menighedsrådet for at høre, om 
vi ikke kunne tænke os at hjælpe 
dem i gang, hvilket vi selvfølgelig 
rigtig gerne ville.

Vi har nu i 2 år været en aktiv 
del af denne arbejdsgruppe, 
men nu er der kommet endnu 
fl ere hænder til at løfte og bære 
opgaverne.

Vi er  fortsat frikirkefolk i hjertet, 
men med 140 km frem og tilbage 
til Herning, så indså vi ret hurtigt, 
at den bedste løsning ville være 
at tilslutte sig det lokale kristne 
fællesskab, fortæller Kurt.

De sidste tre år i Søndervig 
var der mellem 70 og 140 men-
nesker på vore gudstjenester pr 
gang. Hver søndag med en ny 
menighed.

 Efter at turistgudstjenesterne 
er fl yttet til Hvide Sande er der 
nu ca. 200 pr gang. - Den første 
gudstjeneste sidste år talte ca 
275 mennesker fra forskellige lan-
de og forskellige kirkeretninger.

Kurt Pihlmann har opfundet 
kp-lampen og er til daglig er-
hvervsdrivende.

Frikirkefolk giver 
turistkirke videre 
til Folkekirken
Godt samarbejde i Hvide Sande.

Kurt Pihlmann byder velkommen til en af de mere utraditio-
nelle gudstjenester, der foregik i bowlinghallen og blev omtalt 
i Dagbladet for Ringkøbing og Skjern.

En 15-årig pige er konverteret til islam i en moske i Vollsmose. 
Hendes forældre anede intet om det, førend hun sendte et bil-
lede af sig selv med slør på. Da forældre i følge lovgivningen 
ikke har ret til at gribe ind i deres barns religionsskifte, ønsker 
fl ere politikere nu at indføre en lov, der giver forældre mulighed 
for at forbyde et barn under 18 år at konvertere.

Det er efterhånden symptomatisk, at vi reagerer med at kræve 
forbud og strammere lovgivning, når islam kommer for tæt på. 
Når terroristerne råber “Allahu akbar” og gør det tydeligt for os, at 
det er deres religiøse tro, som motiverer deres handlinger, så er 
vores eneste svar, at der må være noget i vejen med strategierne 
for terrorbekæmpelse. Vi vil ikke tale om ånden i det, men kun om 
loven, som overhovedet ikke forhindrer islams udbredelse i de 
vestlige samfund.

Når det drejer sig om unge konvertitter til islam, som der bliver 
fl ere og fl ere af, og især kvinder, bør vi spørge, hvorfor de unge 
bliver tiltrukket af disse radikale religiøse miljøer. En 16-årig pige 
fra Tyskland konverterede for nylig til islam og stak af til Irak, hvor 
hun giftede sig med en IS-kriger, uden at forældrene kunne nå 
at forhindre det. Hun begyndte at komme i moskeen i sin hjemby 
Pulsnitz, efter at hendes forældre blev skilt og moderen fi k en ny 
mand. DR sendte i foråret en dokumentarserie om tre danske 
kvinder, der er konverteret til islam. Alle havde de haft rod i livet, 
men fandt nu mening, struktur, regler og ritualer i islam. Oven på 
den systematiske nedbrydning af kristen kultur og moral, er mange 
unge i dag så rodløse og usikre på deres identitet, at islam, der 
tilbyder faste rammer og et fællesskab, virker tillokkende. Islam 
kommer nu og overtager 68-generationens åndelige dødsbo og 
sætter en ny religiøs agenda.

Det er vores åndelige vakuum og en kirke, der sover, som er det 
største problem. Unge mennesker er idealistiske af natur. De søger 
mening og noget der er værd at sætte livet ind på. Vores gudløse 
velfærdssamfund, hvor familien er i opløsning, og enhver har nok 
i sig selv, får unge til at søge islam, hvor der er værdier, en højere 
mening og et svar på alt. Det er den samtale vi skal tage i stedet 
for blindt at fokusere på fl ere forbud.

Islam overtager
68-generationens 
åndelige dødsbo

å hh

198,-



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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Michael Meyerheim, Finn Nør-
bygaard, Ulla Essendrop og 
mange fl ere medvirker i nyt ma-
gasin fra KLF, Kirke & Medier 
under temaet ”Gladere – og 
lidt klogere”.

Der er gang i medieforhandlin-
gerne på Christiansborg for tiden, 
og i debatten hører vi af og til, at 
fx DR skal holde sig til at lave alt 
det, som de kommercielle medier 
ikke vil lave. 

Det er noget sludder, mener 
KLF, Kirke & Mediers generalse-
kretær Mikael Arendt Laursen. 

- DR og de øvrige public ser-
vice-medier skal naturligvis også 
sende programmer, som kan 
samle familierne og give os fælles 
oplevelser på tværs af generatio-
ner og øvrige skel i samfundet. 
Her spiller den gode underhold-
ning en væsentlig rolle. Den skal 
der være penge til både hos DR 
og TV 2. Det må politikerne sørge 
for, fastslår han i Kirke & Medier.

Magasinet sendes til mediebru-
gerorganisationens over 13.000 
medlemmer på onsdag den 
15. august og har med temaet 
”Gladere – og lidt klogere” netop 
underholdning i fokus. 

Menneskers historier 
fængsler os

Her kan læserne møde un-

derholdningsikoner som Michael 
Meyerheim fra TV 2, Finn Nør-
bygaard fra Radio 24syv og 
Ulla Essendrop fra DR, og her 
forklarer en lektor i pædagogik og 
en garvet retrætepræst, hvorfor 
netop underholdning får os til at 
slappe af, slippe bekymringerne 
og endda lære noget. 

Som Michael Meyerheim siger i 
magasinets hovedhistorie:

- Det er god underholdning, når 
man lærer mennesker at kende 
fra en ny side i talkshowet, og når 
panelet i Spørg Charlie diskuterer 
emner, som seerne kan identifi -

cere sig med og fængsles af.
Spørg Charlie har sæsonpre-

miere onsdag den 23. august på 
TV 2 Charlie.

Humor hjælper samtalen 
Og man lærer noget ved at lytte 

til menneskers historier, fastslår 
Ulla Essendrop, der er vært ved 
Aftenshowet på DR:

- Alle personer, der sidder i 
vores sofa, skal kunne berette 
om egne oplevelser og erfaringer. 
Hver eneste historie skal tale 
gennem følelserne til forstanden. 
Aftenshowet skal give noget nyt at 

tænke over og tale om, siger hun. 
Aftenshowet vises alle hverdage 
kl. 19 på DR1. 

- Humor og selvironi kan være 
med til at holde en armslængde 
til ens egen situation, så man kan 
komme af med forkrampethed, 
når man har ondt et sted, forkla-
rer entertainer og terapeut Finn 
Nørbygaard:

Finn Nørbygaard er vært ved 
programmet Finns Terapi hver 
søndag på Radio 24syv. 

Klogere, gladere og rørte
Magasinet Kirke & Medier rap-

porterer desuden fra et af DR’s 
dialogmøder og interviewer en 
producer bag DR’s store serie 
Historien om Danmark. Redaktør 
Svend Løbner går også TV 2’s ka-
nalchef Lotte Lindegaard på klin-
gen om, hvorfor kanalen bruger 
så meget tid på underholdning:

- Familier skal føle, at de er 
blevet lidt klogere, har haft det lidt 
sjovere, og er blevet lidt mere rørt 
af at se TV2, siger hun.

Magasinet udkommer fi re gan-
ge om året og sendes gratis til alle 
medlemmer af KLF, Kirke & Me-
dier. Ved tilmelding får man alle 
årets magasiner gratis tilsendt 
sammen med Svend Løbners 
interviewbog Mediepræster. 

Red.

KLF: Underholdning kan 
gøre os gladere og klogere

”Det er god underholdning, når man lærer mennesker at kende 
fra en ny side og diskuterer emner, som seerne kan identifi cere 
sig med og fængsles af, ” siger tv-vært Michael Meyerheim til 
KLF, Kirke & Medier. Foto: Henrik Lundahl Revshøi.

Don Kosakkerne atter i Esbjerg 
 Det verdenskendte bulgarske mandskor, Sortehavs Don Ko-
sakkerne, holder koncert den 31. august i Skt. Nikolaj Kirke 
i Esbjerg. 

Koret synger stemningsfuld kirkemusik fra den russisk-ortodokse 
liturgi, blandet med folkesange fra hjemlandet – en sangtradition, 
der er helt unik og kun sjældent kan opleves herhjemme. 

I over 30 år har koret optrådt i kirker, oprerahuse og koncertsale 
over hele verden. Mandskoret består af professionelle sangere, 
som hver især både er dygtige korister og efterspurgte solister. 

Billetter kan købes i forsalg via www.billetten.dk eller www.
ticketmaster.dk eller på kirkekontoret for 150 kr. eller ved døren 
Skt. Nikolaj kirke d. 31. august for 180 kr. Dørene åbnes kl. 18.00.

Bodil

Det bulgarske mandskor, Don Kosakkerne, har fl ere gange 
holdt koncert i Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg.

Jubilæumskoncert i Nyk. Falster
Onsdag 30. august kl. 17.00 er der koncert i Lindeskovkirken 
i Nykøbing Falster. Lindeskovkirkens Pigekor og kirkens 
organist Per Nedergaard Hansen medvirker.

Per Nedergaard Hansen vil fra fl yglet ledsage kirkens pigekor til 
nogle kirkelige sange samt spille solo på kirkens orgel. 

Efter den cirka 50 minutter lange koncert i kirken er der  reception 
i den tilstødende menighedssal. Nykøbing F. Menighedsråd er vært 
ved både koncert og reception i anledning af, at Per Nedergaard 
Hansen i år fejrer sit 25 års jubilæum som ansat organist i Folke-
kirken. Der er gratis adgang til koncerten, og enhver er velkommen.

Bodil

(Fortsat fra forsiden)

Flere kristne i klassen
- Vores store pige går der og 

skal i 7. klasse, så vi kender 
skolen i forvejen. Det er ikke pro-
blemfrit, og der har bestemt været 
problemer, men der tages hånd 
om problemerne mere end der 
gøres i folkeskolen, som måske 
ikke har de samme ressourcer 
til det. 

Desuden vil vi gerne, at vo-
res børn oplever, at det ikke er 
ualmindeligt at være en kristen 
i klassen, som de måske ville i 
folkeskolen, siger Lene Skoven, 
der vurderer, at halvdelen af bør-
nene på Lukas-Skolen kommer 
fra troende hjem og halvdelen fra 
ikke-kirkevante familier.

Skolen tør stå ved troen
Lene Dissing Holms søn Jeppe 

starter i 0. klasse på Lukas-
Skolen i Vejle:

- Vi har valgt friskolen, fordi vi 
selv tror på hele baduljen, og vi vil 
gerne en skole, som understøtter 
dét, som vi selv tror på. Og som 
tør stå ved det. Vi har også valgt 
Lukas-Skolen, fordi den har et 
godt ry, men også fordi den har 
gode undervisere. 

Folkeskolen har også mange 
gode lærere, men ikke nødven-

digvis et grundsyn, og det er 
vigtigt for os. 

På friskolen er der et bredt 
spekter af børn, og der skal være 
plads til forskellighed, men vi 
oplever, at folkeskolen skal have 
alt, hvilket nogle gange kan gøre 
det svært for lærerne. 

Det er også vigtigt for os, at der 
er ro på, når undervisningen star-
ter kl. 8, og at skolen tager hånd 
om de problemer, der kommer. 

I et af vores børns klasse er 
der en pige med en diagnose, 
men skolen har virkelig taget 
hånd om det, synes vi, siger Lene 
Dissing Holm, der foruden Jeppe 

har to andre børn på skolen, en 
pige, der starter i 3. klasse, og 
en dreng, der starter i 1. klasse.

Vælger heldagsskolen fra
Christina Sylvest Jensens søn 

Bertram starter i 0. klasse på 
Lukas-Skolen i Vejle:

- Vi har valgt Lukas-Skolen, 
dels fordi den ligger tæt på, hvor 
vi bor, dels fordi vi ikke går ind 
for heldagsskolen, og derfor har 
folkeskolen aldrig været på tale 
hos os. At det så lige er en kristen 
friskole har ikke været afgørende 
for os. 

Vi er døbt og går i kirke til jul, 

men vi er ikke selv udprægede 
kristne. Vi går dog ind for de 
kristne værdier, og vi ser ikke 
noget problem i, at vores barn 
lærer nogle gode normer. 

Vi lægger vægt på nogle gode, 
trygge rammer, og at vores barn 
får en god skolestart og bliver 
udviklet både fagligt og socialt, 
så han kan blive et selvstændigt 
menneske, siger Christina Syl-
vest Jensen.

Steen

Hvorfor vælge kristne friskoler?

- Der bliver taget hånd om 
problemerne i friskolen, siger 
Lene Skoven. Hendes børn 
går i Lukas-Skolen i Vejle.

- Lærerne går meget op i den 
enkelte elev, siger David Som-
mer, hvis børn går på Jakob-
skolen i Aarhus. 

25 års gospeljubilæum i Rønne
For 25. gang indbyder Gospelfællesskabet 
Bornholm til gospelgudstjeneste i Musik-
huzet i Rønne. Det sker den 27. August, og 
jubilæet bliver fejret med besøg af Gospel 
Fellowship i København, hvor bl.a. Hans 
Christian Jochimsen og Claes Wegener 
står for musikken. 

Knapt 20 københavnere tilbringer weeken-
den sammen med aktive frivillige fra Bornholm. 
De bor på Hasle Camping og synger, spiller 
og snakker i Vækst-Huzet i Hasle.

Ved gospelgudstjenesten søndag, som 
afslutter weekenden, er det som sædvanlig 
Ninna Langstrup Mortensen og Rasmus 
Mortensen, der leder det musikalske, ligesom 
præst i Gospelfællesskabet Bornholm, Lone 
Møller-Hansen, prædiker. Men gæsterne vil også bidrage, så det 
bliver en gospelgudstjeneste ud over det sædvanlige.

Gospelgudstjenesten den 27. August starter kl. 15.30 i Musik-
huzet i Rønne. Der er gratis café fra kl. 14.30.

Bodil

Lone Møller-
Hansen 
prædiker ved 
gospelgudstje-
nesten
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                        Af Anne Mie Skak Johanson

Sognepræst ved Tyrstrup 
og Hjerndrup kirker

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 16:1 - 9

Om måden at bruge penge på
1 Jesus fortalte nu følgende historie til disciplene: »En rig 

godsejer havde ansat en forvalter til at bestyre sit gods. Nogen 
tid efter blev han underrettet om, at forvalteren var uærlig og 
brugte løs af hans penge. 2 Derfor kaldte han ham ind til sig. 
‘Hvad er det, jeg hører om dig?’ sagde han. ‘Nu skal du afslutte 
alle dine regnskaber, og så bliver du fyret!’ 3 ‘Hvad skal jeg dog 
gøre?’ tænkte forvalteren. ‘Nu mister jeg mit job. Jeg kan ikke 
klare hårdt fysisk arbejde, og jeg vil ikke være bekendt at gå 
rundt og tigge. 4 Vent lidt! Nu har jeg det! Jeg må sørge for at 
have nogle venner, som kan hjælpe mig, når jeg ikke har fl ere 
penge.’ 5 Derfor tilkaldte han en efter en alle de folk, der stod i 
gæld til godsejeren. ‘Hvor meget skylder du?’ spurgte han den 
første. 6 ‘100 tønder olivenolie.’ ‘Godt, her er gældsbeviset. Sæt 
dig straks ned og ret det til 50.’ 7 ‘Og du,’ spurgte han den næste, 
‘hvor meget skylder du?’ ‘100 tønder hvede.’ ‘Okay, skriv 80 i 
stedet for.’ 8 Da godsejeren hørte, hvad hans uærlige forvalter 
havde fundet på, roste han ham for hans klarhjernede initiativ.« 
Jesus fortsatte: »Denne verdens børn behandler folk af deres 
egen slags med større skarpsindighed, end lysets børn gør. 
9 Og jeg siger til jer: Pas på, hvordan I bruger denne verdens 
materielle værdier. Brug dem til at skaffe jer venner og vinde 
dem for Guds rige. Når penge ikke længere har gyldighed, så 
vil disse venner tage imod jer i de evige boliger.«

Sådan en mand SKAL da fyres!

Det er da klart, at manden 
står til fyring. Man kan ikke 
bare sløse sådan med andre 
folks penge. Det er egentlig 
utroligt, at han får lov til at blive 
på jobbet og fortsætte sine små 
eskapader og ikke bliver bortvist 
med det samme. Men regnska-
berne skulle først gøres op, det 
var trods alt kun på rygterne, at 
manden blev fyret. 

Trods udsigten til fyringen 
fortsatte godsforvalteren sin 
uhæderlighed, men nu med 
mere omtanke. Han brugte de 
sidste timer af sin ansættelse 
på at redde sig venner. Sam-
arbejdspartnere og venner fi k 
klækkelige afslag på deres 
gæld, sådan så de i taknem-
melighed ville tage imod ham, 
når han fi k sparket. 

Uventet ros
Helt igennem en uheldig ad-

færd. Men der, hvor man med 
rette forventer en irettesættelse 
af den ”uærlige” godsforvalter, 
så roses han i stedet. Godsejeren 
synes ligefrem, at hans handling 
er klog. Og Jesus fortsætter i 
samme spor med at fortælle, 
hvordan vi som lysets børn skal 
lære af den uærlige, men alligevel 
”vakse og kloge” godsforvalter. 

Hvad er det dog vi kan lære 
af denne noget tvivlsomme ka-
rakter?

Forvalteren som forbillede
Forvalteren var ansat af gods-

ejeren. Han var økonom, hvilket 
på græsk er ordet for den, der 
er forvalter af penge og andre 
jordiske værdier. Forvalteren 
havde kapital til sin disposition 
og myndighed til at bruge den. 
Den myndighed testes, da for-
valteren bliver presset af sin nært 
forestående fyring. Her vælger 
han at bruge pengene til at købe 
sig venner.

I lignelsen handler den uærlige 
mand - midt i sin uærlighed - al-
ligevel snarrådigt og klogt. Han 

anvender sine økonomiske midler 
på en måde, som lysets børn kan 
lære af. 

Når et almindeligt verdsligt og 
uærligt menneske i en presset 
situation kan udnytte sin dispo-
sitionsret over materielle ting 
så klogt, så bør vi som Jesus’ 
disciple udvise samme kløgt. 

Vær klog - ikke uærlig
Det er selvfølgelig ikke en 

opfordring til uærlig omgang med 
midler, for Jesu disciple er lysets 
børn. Men vi kan lære at handle 
klogt med det, vi har fået betroet. 
Penge og andre jordiske ting 
er ikke bare ligegyldige. Det er 
vigtige midler, som har magt og 
derfor skal anvendes rigtigt. Det 
betroede skal bruges generøst 
og for at fremme et større mål 
end midlerne selv. Og skulle der 
blive ødslet lidt, så er det ikke nær 
så slemt som forkert anvendelse. 
Pengene og det materielle må 
aldrig blive den Herre, vi tjener. 

Og vi kan lære noget om re-
lationer. ”Rigtige venner kan ej 
købes for penge”, og de venner, 
som forvalteren vinder sig ved at 
nedbringe deres gæld, er heller 
ikke nære intime venner, som 
dem Jodle Birger synger om. De 
er derimod kollegaer, arbejds-
forbindelser og venner, som ud 
af taknemmelighed vil hjælpe 
forvalteren i fremtiden. 

Og man kan jo godt gøre noget 
for at etablere venskaber, som 
senere kan udvikle sig dybt. Vi 
vil ikke kalde det at ”købe ven-
ner”, men mere at investere i 
venskaber. Det gøres ved at 
være inviterende og gæstfri, ved 

at bruge nogle af vores midler på 
kommende venner.  

At vær tro med den
uretfærdige mammon

Næsten en tredjedel af Jesu 
lignelser berører penge, guld eller 
skatte. I NT er penge synonym for 
enhver form for materielle goder, 
såsom ejendomme, marker, men 
også magt, indfl ydelse, anerken-
delse og besiddelse af evner, 
uddannelse og viden. Hvad der 
siges om penge, gælder ethvert 
jordisk gode, som kan fordeles og 
kontrolleres. Goder giver ligesom 
penge magt - magt til at tilbage-
holde, til at give og til at bruge. 

Magt kan bruges til det gode 
eller til det onde. Derfor bliver 
det afgørende at forvalte godt. 
Forvaltningen af disse ”små 
ting”, som de jordiske midler jo 
er, viser hvilken grundindstilling 
vi som lysets børn har til det, der 
er betroet os. Her forbereder vi os 
på troskab og ærlighed i forvalt-
ningen af de store ting, nemlig de 
evige goder. 

Den, der vil tjene Gud og følge 
Jesus, må acceptere, at penge 
og ting altid må underordnes 
Guds plan og vilje. Penge er et 
gode, som ikke skal foragtes, 
men bruges i det godes tjeneste. 

Denne lignelse er lige til os 
danskere. Materialister, som vi 
alle er, så taler den ind i vores 
virkelighed. Hvad er det, vi bru-
ger alle vores midler til? Er det 
for os selv, eller til at vise god-
hed, vinde venner og fremme 
det, som er evigt? Jesus kalder 
os til at være tro med den uret-
færdige mammon.  

Det var ikke
gået i mit fi rma

I søndagens tekst bliver en uærlig økonom rost af sin chef. Hvad vil Jesus lære os med den lignelse?

Fungerer din mail-adresse 
stadig eller har du fået en ny?
Udfordringen sender jævnligt en mail ud til en større gruppe 
modtagere, som har lovet at bede for avisen, samt til Bøn for 
Danmark. 

Hvis du mener, at du engang har tilmeldt dig, men ikke får 
mail, så husk at fortælle os din nye mail. 

Hver gang vi sender noget ud, ser vi nemlig, at nogle mail-
adresser er ude af drift, eller at mail-boksene er overfyldt. 

Send derfor din nuværende velfungerende email-adresse 
og dit navn og din adresse med telefon-nummer til forbedere@

udfordringen.dk. Og gør venligst opmærk-
som på, om det gælder Bøn for Danmark 
eller Udfordringens egen bede-mail. 

Hvis du ønsker at blive forbeder enten for 
avisen eller for din by, hører vi også meget 
gerne fra dig. 

’Frihed’ bliver til 
mobning af andre
Den 26. august holdes der igen Gay Pride parade i København 
og Aarhus, og i år er der også planer om at de homoseksuelle 
og deres tilhængere vil demonstrere med en parade i den lille 
landsby Gesten i nærheden af Vejen.

Det skyldes at en byrådsmedlem, som bor her, Anni Grimm, 
DF, har skrevet et læserbrev, hvor hun udtrykker sin bekymring 
over, om Danmark er ved at blive et land af afvigere. Straks er 
de homoseksuelle og pressen faldet over hende. Og Dansk 
Folkeparti måtte sende hende en advarsel om ikke at udtale sig 
nedsættende om minoriteter. Nu vil en gruppe så rigtig mobbe 
hende ved at holde en demonstration i hendes egen by, hvor 
de forsøger at vende befolkningen imod hende... 

En politiker fra Nye Borgerlige, Holger Gorm Petersen, støt-
tede hendes ret til at sige sin mening og udtrykte, at ”de fylder 
for meget”. Også han fi k en tur i vridemaskinen. Man forsøgte 
at få formanden til at irettesætte ham. Det ville hun dog ikke, 
men ville tage en kammeratlig samtale. 

Alt det viser, hvor indskrænket vores ytringsfrihed er 
blevet på dette specielle område. 

De fl este danskere er blevet skræmt fra at sige noget som 
helst. For alle der ikke synes, at det er vidunderligt med bøsser 
og lesbiske, bliver fremstillet som om vi er samfundets afskum. 

For os kristne er dette et særligt problem, fordi vi jo véd 
at homoseksualitet i Bibelen og i kirken gennem 2000 år er 
betragtet som synd og oprør imod Guds skaberorden. 

Som bekendt er præster i Folkekirken også blevet presset til 
at gifte par af samme køn, selv om 62 pct. ifølge en undersø-
gelse forud var imod. Men hvis de nu siger fra, giver det ofte 
en masse dårlig omtale, og nogle politikere vil have præsters 
samvittigheds-ret til at sige nej helt afskaffet. Ved mange job-
samtaler skal nye præster love at ville vie homoseksuelle. 

Så det er begrænset med samvittigheds-friheden. 

August bruges normalt af bøsser og lesbiskes organisation 
til at promovere deres sag i forbindelse med paraden. 

Men jo mere ”frihed” de tilkæmper sig, des sværere 
bliver det for de kristne, der er tro mod Bibelen.

Lad os derfor bruge august til at forløse Guds ægte frihed 
over landet gennem enig om intens bøn.

Esajas skriver i 51, 7-8:
Lyt til mig, I, som ved, hvad retfærdighed er, 
og som har min lov i jeres hjerter: Vær ikke 
bange for menneskers hån og spottende ord. 
... for min retfærdighed varer for evigt.
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Af Rasmus Jonstrup Hansen

Teologistuderende

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.

Teologi eller ej? - det er en 
svær beslutning for mange! 
Og når man så endelig har 
taget sin beslutning, står man 
over for en ny: Skal jeg så 
studere på MF (Menigheds-
fakultetet) eller på uni (uni-
versitetet)? På den ene side 
er MF et kristent sted, men 
på den anden side får man SU 
på uni - plus en masse andre 
overvejelser… Hvad skal man 
vælge!?

Året var 2014. Jeg vidste, 
at der ikke var længe til. Snart 
skulle jeg tage min beslutning. 
Jeg havde egentlig tænkt, jeg 
hellere ville studere på et kri-
stent universitet i USA. Men 
da det gik op for mig, at det 
kostede…. opgav jeg den tanke.

Det svære valg
Hvad skulle jeg nu vælge? 

Jeg vidste, at jeg nu kun havde 
to muligheder, som jeg overve-
jede seriøst: MF eller uni. Men 
hvilken én? Jeg skiftede mening 
igen og igen. Jeg vidste jo ikke, 
hvad der ville være bedst.

Heldigvis kom studieprak-
tikken. Her fik jeg lov til at 
besøge begge steder. Uni var 
lidt kedelig, men jeg tænkte, 
at det kunne være spændende 
at studere her sammen med 
folk, der ikke troede på Jesus. 
Så kunne jeg måske gøre en 
forskel for dem!

Men MF… Fra starten af 
kunne jeg mærke, at der var 
noget anderledes over stem-
ningen her. Mens uni var enorm 
og upersonlig i de store gange, 
virkede MF mere hjertelig og 
familiær med sofaer, køkken 
og baghave. 

Og dog var intet af det her 
afgørende for mig. Det afgø-
rende for mig var derimod, 
da jeg hørte MF’s slogan og 
alting pludselig faldt på plads 
i mit hjerte: “Teologi for kirkens 
skyld.”

Et ben i hver lejr
Jeg måtte på MF. Men min far 

stillede mig de svære spørgs-
mål om økonomi, som den 
bankmand, han er. 

Jeg ville jo ikke bare få SU på 
uni - jeg ville også få et meget 
billigere pendlerkort, nu når 
jeg ville blive boende i Aalborg. 
Desuden ville jeg være færdig 
2 år før på uni, bl.a. fordi jeg 
kunne få merit for græsk og latin 
fra gymnasiet. Jeg stod altså i 
en særlig situation, som ville 

gøre uni gunstig for mig. Men 
MF havde vundet mit hjerte. Så 
hvad skulle jeg gøre? 

Jeg valgte begge dele. Ingen 
før mig har gjort det helt på den 
her måde. Lad mig prøve at for-
klare det: Jeg er indskrevet på 
uni, men kommer til alle timer 
på MF - og også til nogle på uni. 
Det er lidt kompliceret, men kort 
sagt studerer jeg begge steder 
og har altså på en måde et ben 
i hver lejr.

Argumenterer ligesom mig
Siden da har fl ere kontaktet 

mig, fordi de havde hørt om 
“ham, der gør begge dele.” Og 
jeg har nu i de sidste år prøvet 
at vejlede kommende teologer 
i valget mellem MF og uni. Det 
interessante er, at de fl este ar-
gumenterer, ligesom jeg gjorde.

Det gjorde bl.a. også Daniel 
i en klumme i Udfordringen d. 
29/6. Det var nøjagtigt som at 
høre mig selv for år tilbage. 

Daniels argumenter for at 
skulle vælge MF var nemlig, 
1) at det ville være det “sikre 
teologistudie - både for troen og 
for mit sociale liv”, og 2) at der 
“bliver du den bedste teolog”. 

Og hans argumenter for at 
vælge uni var, 1) at her kan han 
få SU, og 2) at han her kan få 
lov til “at vidne”, og ikke bare 
for hvem som helst, men for 
“Danmarks fremtidige teologer”.

Slet ikke så lyserødt
Daniel konkluderede, at uni 

ville være det bedste for ham, 

for det ville være “træls” kun at 
studere med kristne i “osteklok-
ken” - han vil ud og se det, der er 
“skræmmende ukendt” og gøre 
en forskel dér.

Og det er jo faktisk et fedt 
motiv. Han vælger uni for at 
evangelisere - hvem kan sige 
noget i mod det? Men der er 
bare også en anden side af 
sagen at være opmærksom på. 

Jeg mener at være kvalifi-
ceret til at udtale mig om det 
her, fordi jeg har valgt den her 
særlige mellemvej og kender til 
både MF og uni. Og beklager, 
men uni er ikke så lyserødt, som 
det lyder til i Daniels klumme.

Lad mig prøve at forklare det 
med de her fi re punkter imod at 
vælge uni:

1) Svært at 
evangelisere på uni

Det er virkelig, virkelig svært 
at påvirke sine medstuderende 
på teologi, for folk lytter altid 
meget mere på læreren end 
på de medstuderende. Og det 
er da klart! For man er jo også 
selv på rejse som studerende 
og kender ikke lige umiddelbart 
svaret på tingene i forvejen.

Jeg kan huske en time i faget 
Ny Testamente på uni, hvor min 
lærer sagde, at 1 Timoteus ikke 
var skrevet af Paulus - også 

selvom det står i brevet. 
Så rakte jeg hånden op og 

gav nogle argumenter for, at det 
rent faktisk var af Paulus, men 
min lærer skød det ned med et 
par dårlige argumenter, bl.a. 
”alle mine kolleger mener det 
samme” - og så gik han videre i 
undervisningen. Hvem ville lige 
vælge at lytte til den tossede 
studerende her?

2) Lunken tro
Jeg kan med sorg sige, at 

fl ere af mine venner på uni er 
blevet ramt af stor tvivl på Je-
sus, og nogle har endda forladt 
deres kirker. 

Men hey, det handler ikke 
bare om, hvorvidt man kan be-
vare troen eller ej - det handler 
også om, hvordan man bevarer 
troen. Og hvorfor ikke hellere 
blive fyldt på med god teologi og 
brændende tro, så man kan på-
virke samfundet resten af livet?

Jeg har oplevet, at min tro er 
blevet styrket på MF. Engang 
sad jeg på MF til en time i  faget 
Gammel Testamente, hvor læ-
reren først gav argumenter for, 
at israelitterne ikke udvandrede 
af Egypten. 

Herefter gav han argumenter 
for, at de udvandrede - og det 
endte med at jeg måtte prise 
Gud på vej hjem i toget for Bi-
belens troværdighed og fortælle 
om det til andre. 

3) Lavere niveau
Der kræves noget mere af 

de studerende på MF end på 

uni, både i timerne og til eksa-
menerne - både fordi forvent-
ningerne er højere, men også 
fordi selve eksamensformen er 
sværere på MF. 

Og når MF’ere har sprogfag 
med lærere på uni, kommen-
terer lærerne altid den høje 
standard, MF’erne har.

Desuden har de, der starter 
på MF, generelt et bedre kend-
skab til Bibelen, når de starter, 
end dem der starter på uni. Og 
de, der går på MF, vil det virkelig 
gerne. Og det påvirker ganske 
simpelt en i en god retning.

MF er altså ikke det nemme-
ste sted at læse. Det er mere 
krævende end uni, men det 
betyder bare, at de studerende 
generelt bliver dygtigere på MF.

4) Dårligere præst
Og nu til det vigtigste punkt: 

Uni adskiller det akademiske 
og troen, mens MF tænker det 
sammen. Derfor er MF en me-
get bedre vej at gå, hvis man 
har kaldet som præst. 

Man lærer jo ikke, hvordan 
man leder en menighed i Skrif-
ten og praksis på uni - men det 
gør man i højere grad på MF 
gennem bibeltro eksegese og 
fag som prædikenlære, sjæle-
sorg og samtidsanalyse.

Jeg tror oprigtigt på, at nogle 
er kaldet til gå ind i kampen på 
uni - særligt for dem, der væl-
ger at forske resten af livet og 
kæmpe for bibeltroskab på den 
akademiske slagmark. Men jeg 
tror også, at langt de fl este af 
os er kaldet til i stedet at gøre, 
hvad vi kan for at blive dygtige 
præster - for vores kirkes og 
samfunds skyld.

Jeg tror, at mange er kaldet til 

MF, men få er udvalgt til uni. Og 
hey, hvis man vil vælge uni pga. 
pengene, så synes jeg virkelig, 
man skal prøve at se det i et 
større perspektiv. Alle MF’ere 
er jo endt med at få netop det, 
de har brug for i studiet. Der 
må altså være noget at fi nde 
her i løftet om “Søg først Guds 
rige …”

Konklusionen
Skal du til at starte på uni nu, 

men er ved at ombestemme 
dig? Lad mig være frimodig: 
Hvorfor ikke skifte over på MF? 
Jeg har fl ere venner, der senere 
er skiftet fra uni til MF. Hvorfor 
ikke hellere gøre det, før du 
starter?

Som én, der har været begge 
steder, konkluderer jeg: Hvorfor 
være et sted, hvor det er svært 
at evangelisere, hvor din tro 
med større sandsynlighed bliver 
lunken, hvor niveauet er lavere, 
og hvor du nok bliver en dårli-
gere præst? Hvorfor ikke hellere 
vælge MF?

Universitetet eller 
Menighedsfakultetet?
Teologistuderende Rasmus Jonstrup Hansen svarer her på klummen ”MF eller Uni” fra Udfordringen uge 27.

Jeg har oplevet, at min tro er blevet styrket på MF. Læreren i faget Gammel Testamente argumenterede 
overbevisende for, at israelitterne udvandrede af Egypten. Det endte med at jeg måtte prise Gud på vej hjem 
i toget for Bibelens troværdighed og fortælle om det til andre, skriver kronikøren. 

Jeg tror, at mange er 
kaldet til MF, men få 

er udvalgt til uni. 

Jeg er indskrevet på 
uni, men kommer til 

alle timer på MF - og 
også til nogle på uni. 

Det er lidt kompli-
ceret, men kort sagt 

studerer jeg begge 
steder og har altså på 
en måde et ben i hver 

lejr.
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Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Min mand og jeg har den 

udfordring med vores søn (9 
år), at han er helt utrolig distræt. 

Han kan ikke huske fra næse 
til mund, og jeg har ikke tal på, 
hvor mange trøjer, håndklæder, 
huer, vanter og jakker han har 
mistet i tidens løb. 

Jeg ved godt, at han ikke 
gør det med vilje, og han er jo 
også bare en dreng, men det er 
så utroligt frustrerende, og det 

koster jo også en del penge at 
erstatte alle de ting. 

Jeg griber mig selv i at skæl-
de ham ud, når det sker – men 
konstaterer, at det ikke hjælper 
en bønne. Han bliver bare ked 
af det og sur. 

Har du nogle gode råd til os 
– udover at binde tingene fast 
til ham???

På forhånd tak.
B.

Kære B.
Du beskriver en situation, som 

rigtig mange af os forældre ken-
der – især os, der har drenge. Så 
velkommen i klubben.

Først og fremmest er det vigtigt 
at holde sig for øje, som du også 
selv er inde på, at børnene ikke 
gør det med vilje. Det handler 
i stedet om meget selektiv op-
mærksomhed og en optagethed 
af andre ting, end det vi voksne 
synes er vigtigt, fx at have overblik 
over ting og udstyr. 

Fra den voksne verden ved 
vi, at mange mænds hjerner 
adskiller sig fra den kvindelige 
hjerne ved primært at fokusere 
på én ting ad gangen – deraf 
den typiske opfattelse af mænd 
som værende nogle, der ikke 
kan multitaske (det er selvføl-
gelig en overgeneralisering). I 
modsætning til dette har den 
kvindelige hjerne noget lettere 
ved at overskue fl ere forskellige 
ting på en gang, det er helt klart 
en fordel i nogle situationer, men 

en ulempe i andre. 
Mange kvinder i min praksis 

har i tidens løb da også suk-

ket over, at de ikke, som deres 
mandlige bedre halvdel, bare kan 
”lukke af” for dit eller dat, i stedet 

for det ”tankemylder”, som nogle 
gange udfordrer. 

På samme måde med dren-
gehjerner: Mange drengehjerner 
evner kun at være optaget af én 
ting ad gangen, og når den ting 
fylder – så skubbes de andre 
ting ud af opmærksomehden. 
Man kan sige, at de på en måde 
tænker lineært: Som perler på en 
snor, én perle ad gangen, og når 
fokus er på den nye perle, er alle 
de andre ude af syne. 

Du og din mand kan hjælpe 
jeres dreng med at have et større 
fokus på de ting, han skal have 
med sig hjem, ved at skabe 
”slut-perler” på hans mentale 
perlekæde. 

Læg derfor hjernerne i blød og 
tænk over, hvordan I kan skabe 
en rutine for ham, som indebærer, 
at han skal ”kigge på en sidste 
perle”, inden han går hjem fra 
skole/SFO/klub, en perle som 
hedder ”har jeg husket alle mine 
ting?”. Det kan fx være ved, at 
der er en besked, der hver dag 
popper op på hans telefon, når 
det er gå-hjem-tid, eller det kan 

være en seddel i en plastisk-
lomme, der er sat fast på hans 
bagagebærer osv. 

Som du skriver, er jeg helt enig 
i, at det ikke nytter at skælde jeres 
dreng ud for, at han har mistet 
sine ting, eftersom han ikke gør 
det med vilje. Men der kan til 
gengæld slås ned på en ligegyldig 
indstilling overfor det. Hvis jeres 
dreng altså kommer hjem med 
en trøje eller en jakke for lidt, og 
han virker helt ligeglad med det 
faktum, ej heller gør en synderlig 
stor indsats for at lede efter den, 
huske hvor den er henne – ja, så 
er det noget, I kan kommentere 
på. Det er nemlig noget han kan 
gøre for, og gøre noget ved. 

Herhjemme har vi med ret stor 
succes gjort det, at hvis en større 
ting manglede, når vores yngste 
søn kom hjem, så inddrog vi hans 
iPad som pant, indtil denne ting 
var generhvervet. Det giver en 
enorm motivation i forhold til at 
fi nde den mistede ting.

Hilsen Suh

Vores dreng glemmer sine ting i skolen

Kære Suh
Jeg har en veninde, hvis 

mand for knap et år siden fi k 
en blodprop i hjernen. 

Han overlevede heldigvis, 
men han har efterfølgende for-
andret sig en del. For det første 
har det betydet, at han ikke kan 
tale særlig godt, og det er også 
som om, at hans temperament 
er helt anderledes. 

Før var han en meget glad 

og venlig mand, nu er han 
vrissen og ofte opfarende. Jeg 
har svært ved at forholde mig 
til det, og jeg kan godt forstå, 
at min veninde har det meget 
svært med det. 

Jeg spekulerer på, hvordan 
man skal tænke på ham - som 
den samme som før eller ej? 

På en måde er han jo den 
samme og alligevel slet ikke?

Veninden

Kære Veninde
Uha, det er et meget svært 

spørgsmål, du der stiller. For hvad 
defi nerer, hvem vi er?? Hvor me-
get skal ændres i os – kropsligt, 
følelsesmæssigt – før vi ikke er 
”os” længere? Jeg mener ikke, at 

man kan svare entydigt på det, for 
i virkeligheden er det et stort fi loso-
fi sk spørgsmål, du dér rejser. Hvad 
man synes svaret er, afhænger af 
øjnene, der ser. 

Nogle ville mene, at så længe 
man stadig er i live i den samme 

krop, som man blev født med, 
så er man den samme. Andre vil 
argumentere for, at hvis person-
ligheden ændres, altså fx tempe-
ramentet og de følelsesmæssige 
sider af vedkommende, så er man 
en anden. Andre igen vil mene, 
at det er noget, der afklares og 
dermed defineres i samspillet 
mellem den pågældende og hans/
hendes relationer. Peter Seeberg 
har skrevet en novelle, ”Patien-
ten”, som netop handler om den 
problematik: En mand bliver ramt 
af en særlig sygdom, hvor hans 
legemsdele og organer et efter et 
udskiftes med kunstige reserve-
dele. Er han stadig den samme 
til sidst??

Selvom man måske kunne øn-
ske sig en klar og entydig defi nition 
af, hvornår man var ”den samme”, 
så er der på samme tid en kæmpe 
frihed i, at det er op til den enkelte 
at afgøre: At det er noget, vi hver 
især må forholde os til individuelt. 

Det betyder, at vi i den sam-
menhæng både har ret til, men 
også ansvar for at konkludere, dét 
der er rigtigt for netop os og vores 
pårørende – men det betyder 
også, at vi ikke kan afgøre det på 
andres vegne. Vi kan give vores 

mening til kende, hvis adspurgt, 
men vi skal ikke dømme andre, 
hvis de konkluderer anderledes 
end vi selv.

Til gengæld kan der ikke være 
tvivl om, at mennesker kan ændre 
adfærd, både som følge af pludse-
lig sygdom, alderdom, hændelser 
eller andre ting. 

Denne ændring i adfærd udfor-
drer vores fl eksibilitet og tvinger os 

til at tilpasse os på den ene eller 
anden måde, så relationen stadig 
kan fungere. Vi kan selvfølgelig 
også helt fravælge at tilpasse os, 
men ofte med den konsekvens, at 
relationen umuliggøres. 

Din veninde er i en meget svær 
situation, da hun skal forholde sig 
til, at hendes mands adfærd er en 
helt anden efter hjerneblødningen. 
Du kan støtte hende ved at lægge 

et tålmodigt øre til, samt en skulder 
at græde ud ved – eller måske 
at rase lidt sammen med hende 
over den uretfærdighed, det må 
opleves at være, at være kommet 
i den situation. 

En ekstra tøsetur i ny og næ 
vil sikkert også være et tiltrængt 
pusterum fra hverdagens alvor-
ligheder.

Hilsen Suh

Min venindes mand er blevet syg og sur 

I kan prøve at inddrage hans iPad som pant, indtil de ting, 
han har glemt, er generhvervet. Det giver en enorm motiva-
tion i forhold til at fi nde de mistede ting.

Din veninde er i en meget svær situation, da hun skal forholde sig til, at hendes mands ad-
færd er en helt anden efter hjerneblødningen, støt hende ved at lægge et øre så hun kan få 
raset ud.
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Af Steen Jensen

I løbet af sommerhalvåret 1917 
viste Jomfru Maria sig angive-
ligt seks gange for tre børn i 
Fatima i Portugal, og siden har 
den lille by været pilgrimsmål 
for millioner af katolikker.

100-året for begivenhederne 
blev nu i foråret markeret af 
pave Frans, da han besøgte den 
lille portugisiske by cirka 140 km 
nordøst for Lissabon.

Pavens besøg skete 13. maj, 
som er årsdagen for den første 
åbenbaring af Jomfru Maria i 
Fatima for 100 år siden.

Jomfru Maria siges at have 
vist sig hver måned frem til den 
13. oktober, hvor det hele kulmi-
nerede i dét, der er blevet kaldt 
”solunderet i Fatima”. Rygterne 
om åbenbaringerne i Fatima 
havde dén dag lokket op mod 
70.000 pilgrimme til, og ifølge 
fl ere vidner rev solen sig nærmest 
løs fra himlen, dansede rundt og 
udsendte de mest utrolige farver.

Det skønnes, at 4-5 millioner 
pilgrimme besøger Fatima hvert 
år, og stedet er i dag ét af katolik-

kernes mest besøgte pilgrimsmål.

Profetier
Forud for Maria-åbenbaringer-

ne i 1917 var der ellers ikke sket 
det store på egnen. Fatima var en 
lille uanseelig fl ække omgivet af 
bjergskråninger med appelsin- og 
citrontræer, olivenlunde og græs-
sende får.

De tre børn, 10-årige Lucia, og 
hendes fætter og kusine, 9-årige 
Francisco og 7-årige Jacinta, var 
da også helt almindelige børn af 
fattige fårehyrder. 

Den 13. maj var de på vej hjem 
fra marken, mens det trak op til 
tordenvejr. Pludselig viste der sig 
en lysende skikkelse over et træ. 

Det var en kvinde klædt i hvidt, 
som holdt en rosenkrans i hæn-
derne. Hun udstrålede et klart, 
kraftigt lys, og hun talte til børne-
ne med en mild, men kraftig røst.

Hun fortalte, at hun kom fra 
himlen, og hun bad børnene 
vende tilbage til træet hver den 
13. i de næste fem måneder. 

Ifølge den ældste af pigerne, 
Lucia, gav den hvidklædte kvinde, 
Jomfru Maria (senere refereret til 
som Vor Frue af Fatima) profetier 

om nogle af det 20. århundre-
des nøglebegivenheder, inkl. 
afslutning på Første Verdenskrig, 
udbruddet af Anden Verdenskrig 
mange år senere og truslen fra 
Sovjetunionen og dens fald.

En sidste profeti blev holdt 
hemmelig af Vatikanet indtil år 
2000. Kirken tolker profetien som 
et forvarsel om attentatforsøget 
på pave Johannes Paul II den 13. 
maj 1981 – årsdagen for Jomfru 
Marias første tilsynekomst i Fa-
tima. Paven tilskrev det Jomfru 
Marias indgriben, at han over-
levede, og donerede senere en 
af kuglerne fra attentatforsøget 
til kirken i Fatima, hvor den blev 
anbragt i kronen på Jomfru Maria 
statuen. 

Solunderet
Selv om alle tre børn så den 

lysende Jomfru Maria, så var 
det kun Lucia, der kunne høre, 
hvad hun sagde. Lucia hævdede 
i sommeren 1917, at der ville ske 
et mirakel i forbindelse med den 
sidste Maria-åbenbaring den 13. 
oktober, og da dagen oprandt var 
op mod 70.000 strømmet til Fa-
tima, heriblandt fl ere journalister 

og fotografer.
Ifølge øjenvidneskildringer dan-

sede solen på himlen, skiftede 
størrelse, farve og bevægede sig 
i zigzag, og fænomenet skal have 
varet omkring 10 minutter. Nogle 
tilstedeværende berettede om, at 
deres våde tøj pludseligt var ble-
vet tørt, og tilsyneladende kunne 
alle se direkte på solen, uden at 
øjnene tog skade.

Den indfl ydelsesrige portugisi-
ske avis O Século bragte efterføl-
gende en artikel med overskriften: 
”Utrolige hændelser. Solunder 
ved højlys dag i Fatima”.

Siden har skeptikere forsøgt at 
forklare fænomenet som optiske 
illusioner, men har aldrig kunnet 
give en entydig forklaring.

Den italienske katolske præst 
John De Marchi rejste senere til 
Fatima og boede der i syv år for 
at forske i hændelsen og samle 
øjenvidneskildringer. Han hæf-
tede sig ved det store antal af 
enslydende øjenvidneberetninger 
og udelukkede muligheden for 
massesuggestion.

Han interviewede hundredevis 
af mennesker, der havde over-
været begivenheden, og selv om 

vidneudsagnene kunne variere, 
var der ingen, der direkte afviste 
at have oplevet ”noget”. 

Et liv i kloster
Pave Johannes Paul II foretog 

fl ere rejser til Fatima og mødtes 
med Lucia, som var den eneste 
overlevende af de tre børn.

Jacinta og Francisco døde 
begge blot tre år efter Maria-
åbenbaringerne - i forbindelse 
med en infl uenzaepidemi - men 
Lucia levede til 2005 og blev 97 år.

Søster Lucia, som hun nu blev 
kaldt, tilbragte det meste af sit 
liv i et karmelitterkloster i den 
portugisiske by Coimbra, hvor 
hun også døde.

Hun er nu på vej til helgen-
kåring, som først sker efter en 
længere proces i den katolske 
kirke. I forbindelse med pave 
Frans’ pilgrimsrejse til Fatima 
tidligere i år blev både Francisco 
og Jacinta helgenkåret.

Den katolske Kirke var først 
skeptisk, men anerkendte i 1930 
underne i Fatima, og siden har 
fl ere paver været på pilgrimsrej-
ser til byen.

I første halvdel af århundredet 

blev Rosenkranskirken opført 
– en kæmpe, kridthvid kirke 
med et 65 meter højt tårn – og 
senere esplanaden foran, som 
er dobbelt så stor som Peters-
pladsen i Rom. Her er bl.a. det 
allerhelligste, Åbenbaringernes 
Kapel, som er opført på stedet, 
hvor Jomfru Maria skal have vist 
sig, og som hvert år besøges af 
strømme af pilgrimme, der kom-
mer for at bede om mirakler eller 
takke for et.

Fra at være en lille, uanseelig 
by er Fatima vokset til 11.000 
indbyggere. Mange lever af at 
sælge religiøse souvenirers i by-
ens mange souvenirbutikker, og 
denne massive religiøse kommer-
cialisering falder sikkert mange, 
ikke mindst mange protestanter, 
for brystet.

100-året for Maria-åbenbarin-
gerne fejres i Fatima i hele som-
merhalvåret 2017.

Miraklet i Fatima 100 år
Katolikkerne fejrer 100 året for Jomfru Marias åbenbaring i byen Fatima i Portugal.

De tre hyrdebørn Jacinta, Francisco og Lucia skal have set 
Jomfru Maria første gang den 13. maj 1917. Lucia blev nonne og 
nedskrev profetier om bl.a. 1. og 2. Verdenskrig.

Pave Frans velsigner en gruppe pilgrimme under et besøg i Fatima den 13. maj i år.

Pave Johannes Paul II mødtes med Søster Lucia, som blev 97 
år. Hun nedskrev profetierne fra Jomfru Maria.

Rosenkranskirken med den store esplanade foran, hvor der er plads til tusinder af pilgrimme.

Pilgrimme i Fatima den 13. oktober 1917 kigger op mod solen, 
som tilsyneladende opførte sig anderledes end normalt.
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Af Bodil Lanting

Et nyt syntetisk opioid-stof, 
som er op mod 100 gange 
stærkere end morfi n, dræber 
hvert år flere amerikanere, 
end AIDS-epidemien gjorde i 
80’erne og 90’erne.

Det var fentanyl, der dræbte 
den kun 20-årige Ashlynn Bailey 
fra Alabama den 30. januar sidste 
år. Hun havde købt stoffet fra en 
pusher i Birmingham i den tro, at 
det var heroin.

Stoffet fentanyl er så stærkt, 
at en politibetjent fra Ohio kom til 
overdosere sig selv gennem hud-
kontakt. Chris Green havde netop 
arresteret to dealere og børstede 
derpå noget af det hvide pulver 
fra sit ærme med de bare hænder. 
Få minutter efter begyndte han at 
føle sig dårlig:

- Jeg begyndte at føle mig 
underligt tilpas og mærkede, at 
min krop begyndte at lukke ned. 
Jeg kunne høre folk tale, men jeg 
kunne ikke svare. Jeg var i totalt 
chok, fortæller betjenten til The 
Morning Post of Lisbon, Ohio.

Chris Green blev kørt på ho-
spitalet med fuld udrykning - og 
overlevede. Men fentanyl er så 
farligt, at et kvart milligram kan 
dræbe. Og det er 30-50 gange 
stærkere end heroin. Det er den 
nye situation, som amerikanerne 
nu må forholde sig til.

Dømt - og tilgivet
Ashlynn voksede op i et kristent 

hjem og kom til personlig tro 
som helt ung. Men hun eksperi-
menterede med stoffer allerede 
i gymnasietiden og begyndte at 
bruge heroin. Hun købte, hvad 
hun troede var heroin den 30. ja-
nuar 2016 - og døde samme dag.

De sørgende forældre startede 
efterfølgende The Ashlynn Bailey 
Foundation, som hjælper misbru-
gere og deres familier. 

Dealeren Rodrigus Lee Pear-
son er nu blevet dømt for nar-
kohandel. Anklageren fi k held til 
at øge straffen, fordi Lee Person 
var årsag til Ashlynn Baileys død.

Under retssagen gik Ashlynns 
far, Mike, op til den anklagede og 
rakte hånden frem med ordene: 
”Vi tilgiver dig for det forkerte, du 

har gjort mod vores familie, lige-
som Kristus har tilgivet os vores 
synd, selv om vi ikke engang 
havde bedt ham om tilgivelse”.

Senere sagde Mike Bailey til 
journalisterne: ”Jeg mener, at 
Pearson skal holdes ansvarlig. 
Men jeg ønsker ikke, at han skal 
føle sig mindre som menneske i 
Guds øjne”.

Dæmoniske kræfter
- Jeg hader stoffer, jeg hader 

det stoffer gør, den smerte de 
bringer og hvordan det berører 
familier... 

Det er en af de største dæmo-
niske kræfter i vores nation netop 
nu, og det er sendt for at sønder-
rive familier. Jeg hader det hele, 
men jeg hader ikke personerne, 
siger Mike Bailey.

Lægeordineret
I 2014 menes 19.000 eller 40 % 

af alle narkorelaterede dødsfald 
i USA at skyldes lægeordineret 
smertemedicin. De farlige læ-
gemidler er kendt som ”Dræber-
heroin”,  Oxycontin eller ”Hillbilly-
heroin”. Tusinder af amerikanere 

er ikke blevet oplyst om de meget 
alvorlige bivirkninger ved deres 
lægeordinerede medicin. 

Stoffet fentanyl er specielt far-
ligt, fordi det er ekstremt potent 
selv i små mængder, billigt at 
fremstille, hurtigtvirkende og eks-
tremt afhængighedsskabende.

Sangeren Prince
Det mest berømte offer for 

’fentanyl-epidemien’ er sangeren 
Prince, der døde som 57-årig i 
2016. Han blev fundet livløs i en 
elevator i sit hjem i Minneapolis. 
Prince var ikke kendt som mis-
bruger, men hans død viste sig 
at skyldes en utilsigtet overdosis 
af lægeordineret medicin. 

Obduktionsrapporten fastslog, 
at dødsårsagen var fentanyl. 
Senere indrømmede en læge, at 
han havde ordineret lægemidlet 
oxycodone, som indeholder fen-
tanyl. Lægen havde dog skrevet 
et andet navn på recepten for at 
beskytte sangerens privatliv.

I Danmark kan fentanyl or-
dineres i form af bl.a. plastre til 
behandling af stærke smerter.

Tilgivelse midt i voldsom 
narko-epidemi i USA
Tyve-årige Ashlynn døde af en overdosis. Men hendes familie har tilgivet pusheren.

Ashlynn Bailey til højre døde 
efter at have indtaget stoffet 
fentanyl, der er 50-100 gange 
stærkere end morfi n. Men 
hendes forældre har valgt at 
hjælpe både ofre og pushere 
i USAs nye narkoepidemi. 
Foto fra hjemmesiden for The 
Ashlynn Bailey Foundation.

Mænd kan få traumer efter abort
Ikke kun kvinder, men også mænd kan få følelsesmæssige 
traumer mange år efter et abortindgreb.

I en større artikel i den britiske avis Daily Mail fortæller en række 
mænd om sorg og skyldfølelser, fordi deres barn blev aborteret. 
Nogle af mændene har som unge bedt deres kæreste vælge abort, 
mens andre oplevede, at det mest var kvindens ønske.

- Det har efterladt dybe ar. Der er altid en skygge i baggrunden. 
Sagt på en anden måde er det som at bære en rygsæk. De fl este 
dage ved du bare, at den er der, men andre dage føles det som en 
ekstra vægt, der tynger dig ned.

Det siger Tony Perry, som nu er far til to. Men han fortryder stadig, 
at han som tyveårig gik med til, at hans daværende kæreste fi k en 
abort. Derefter kom det til et brud mellem Tony og kæresten.

- Mænd oplever også følgerne af en abort, og 10 procent af 
opkaldene kommer fra mænd, fortæller Margaret Cuthill, som har 
været leder af telefonrådgivningen The Abortion Recovery Care 
and Helpline. ”Det er mest tydeligt, når mænd er midt i fyrrerne og 
ser tilbage på deres liv. De spørger sig selv, hvad de har gjort eller 
ikke har gjort, især hvis de aldrig har fået børn. De kan opleve det 
som en hjertesorg, hvis deres eneste barn blev aborteret”, siger 
Margaret Cuthill.

Bodil

To millioner dollars doneret til 
genopbygning af IS-hærget by
Den katolske organisation The Knights of Columbus har ind-
samlet over 2 millioner dollars i støtte til ærkebispedømmet i 
Erbil, så de kan genopbygge den irakiske kristne by Karamdes.

- Folk i Irak siger, at de næste 60 dage er afgørende. Hvis vi 
ikke begynder af fl ytte folk hjem, vil de begynde at forlade landet 
for godt, fortæller Andrew Walther fra The Knights of Columbus til 
The Christian Post.

- Eftersom den kristne befolkning er faldet fra 1.5 millioner til 
omkring de 200.000 er det nu eller aldrig, tilføjer han.

Byen Karamdes ligger omkring 30 km sydøst for Mosul. Islamisk 
Stat erobrede store områder omkring Mosul i 2014 og tvang mange 
på fl ugt. Nu satser The Knights of Columbus på at kunne påbegynde 
genopbygningen af de over 750 kristne hjem, som er blevet mere 
eller mindre ødelagt. Organisationen håber, at mindst halvdelen af 
de ødelagte huse vil være klar til indfl ytning i løbet af august.

- Kristendommen hænger i vægtskålen. Vi har fået at vide, at hvis 
der ikke er tegn på håb og genopbygning i løbet af 60 dage, når 
folk vender hjem, vil de bare forlade stedet i stort tal - og så er der 
ingen vej tilbage for kristendommen i Irak, fastslår Andrew Walther.

Bodil

Tre år efter Islamisk Stat an-
greb det yezidiske mindretal 
i Nordirak, vender yezidierne 
nu tilbage til Sinjar, hvor Mis-
sion Øst hjælper dem med at 
opbygge en tilværelse på ny.

I august 2014 blev det yezidi-
ske mindretal i byen Sinjar i Nord-
irak angrebet af Islamisk Stat. 
IS-krigere gik amok og dræbte 
mænd, voldtog kvinder og bort-
førte unge piger som sex-slaver.

Tusindvis af overlevende fl yg-
tede op på det golde Sinjarbjerg, 
hvor de måtte undvære mad og 
drikke i fl ere dage, inden luftbom-
bardementer afskar IS-krigerne 
og skabte en korridor, så mange 
yezidier kunne fl ygte videre.

Nødhjælp til 10.000
Men over 10.000 blev boende 

i en lejr på bjerget. Den danske 
hjælpeorganisation Mission Øst 
(MØ) har hjulpet dem med pre-
senninger og byggematerialer til 
telte, kogegrej, vandbeholdere og 
hygiejneartikler, så de fordrevne 

kan bevare deres sundhed og 
personlige værdighed.

MØ har også to centre, hvor 
børn kan tegne og tale sig ud 
af deres traumatiske oplevelser. 
De lærer også at læse, skrive og 
regne, og de unge får træning i et 
fag eller håndværk, som hjælper 
dem med at komme videre i livet.

Hjælp til landbrug
Nu da yezidierne er begyndt at 

vende tilbage til Sinjar, hjælper 
MØ dem med at opbygge en 
normal tilværelse igen. 

Husene skal genopbygges, og 
folk skal have noget at leve af. 
MØ har blandt andet startet to 
levebrødsprojekter: grøntsags-
dyrkning  og biavl. 

Her lærer 400 familier at dyrke 
og sælge grøntsager, og 50 fami-
lier lærer at producere og sælge 
honning. Indsatsen kommer om-

kring 2.700 mennesker til gavn.
- Vores landbrugseksperter har 

oprettet to planteskoler i Sinjar 
for at kunne levere kimplanter til 
150 drivhuse og 250 køkkenhaver 
op til efterårssæsonen, fortæller 
Mission Østs landechef i Irak, 
Charles Silva.

Foruden at give udstyr til 50 
nye biavlere har eksperterne 
holdt et 15-dages kursus for dem.

- Desuden har Mission Øst 
bidraget til at genetablere 25 
butikker i den nordlige del af 
Sinjar, butikker, hvor mange blev 
totalt vandaliseret af IS’ invasion, 
fortæller Charles Silva.

MØ har dels leveret repara-
tionsmaterialer, arbejdskraft og 
penge til at oprette varelager, 
dels undervist i forretningsførelse. 

Mission Øst har hjulpet over 
150.000 fordrevne irakere siden 
2014. Hjælpen fortsætter – både 
i Mosul, på Sinjar-bjerget og i 
den store Daquq-flygtningelejr 
udenfor Kirkuk.

Svend/Bodil

Mission Øst hjælper fordrevne yezidier

Hassans butik blev helt ødelagt af IS. Nu hjælper Mission Øst 
ham med at genopbygge den. Foto: Mission Øst.

Kristne briter føler sig 
marginaliseret i samfundet
Hele 93 procent af de britiske kristne føler, at deres tro er mar-
ginaliseret, viser en ny undersøgelse.

Undersøgelsen, som omtales i The Christian Post, er foretaget 
af Premier Christian Communications, der er ejet af velgørenheds-
organisationen Premier Christian Media Trust.

Ifølge Premier har over 12.000 ”almindelige kristne” deltaget i 
den såkaldte ”State of the faith”-undersøgelse. Mens 93% mener, 
at ”kristendommen bliver marginaliseret” har 50% oplevet fordomme 
på grund af deres tro. Fire ud af fem kristne i undersøgelsen mener, 
at ”kristendommen ikke nyder samme respekt” som andre livssyn 
og religioner. Samtidig siger 26%, at de ikke formår at tale åbent om 
deres tro på arbejdspladsen. Ifølge Premier siger 67% af respon-
denterne, at det ikke anses for akceptabelt i samfundet at kristne 
deler deres tro med andre. Kun 29 procent er uenige i udsagnet. 

Blandt de yngre kristne i alderen 15-19 år sagde hele 70 procent, 
at de oplever fordomme mod deres tro. 

De senere år har en række britiske kristne oplevet problemer, når 
de gav udtryk for deres tro. En kristen sygeplejerske blev sidste år 
fyret, efter at patienter klagede over, at hun havde tilbudt at bede for 
dem. Og i år er to gadeprædikanter i Bristol blevet idømt bødestraf 
for at tale om homoseksualitet og islam.

- Undersøgelsen viser, at det britiske samfund ikke er det liberale 
accepterende samfund, vi selv tror, konkluderer administrerende 
direktør i Premier, Peter Kerridge.

KPK/Bodil

Paven: ’Gud skaber folks køn’
I forrige uge talte pave Frans til en gruppe polske biskopper 
og advarede bl.a. mod de stærke kulturkræfter, som hævder, 
at selv børn har ret til at vælge eget køn.

- Det er frygteligt og præcis det modsatte af Guds skabelse. Børn 
lærer det i skolen, fordi deres bøger kommer fra folk og institutioner, 
som donerer penge. Men det udsletter menneskets gudbilledlighed 
og værdighed, fastslog paven ifølge The Christian Post.

Bodil



Udfordringen søndag den 13. august 2017  UDLAND . 11 

FN hædrer læges indsats 
for kvinder gennem 60 år
Af Bodil Lanting

Hvert år dør 350.000 kvin-
der i forbindelse med fødsler. 
Tusinder af andre får svære 
fødselskader, og babyen dør. 
Den kristne læge Dr. Cathe-
rine Hamlin har viet sit liv til 
at bekæmpe disse lidelser i 
Etiopien.

- Mange piger bliver gift for 
tidligt. I vestlige lande vil unge 
teenage-piger være normalt ud-
viklede, men i Etiopien har de ofte 
ikke fået tilstrækkelig ernæring. 
Når de så skal føde langt ude på 
landet, kan de have veer i fl ere 
dage, før de kommer til klinikken. 
På det tidspunkt er barnet dødt, 
og pigerne har fået fødselsska-
der, så de ikke kan holde på urin 
og måske også afføring.

Sådan forklarer Dr. Catherine 
Hamlin det problem, som hun har 
viet sit liv til at udrydde.

Pionér-læger
I 1959 kom Catherine sammen 

med sin mand, Dr. Reg Hamlin, til 
Addis Abeba, hvor de bl.a. ville 
starte en jordemoderskole. Men 
så mødte de fi stula-patienterne:

- Vi blev både rørte og oprørte 
over den tristhed, som prægede 
vores første fistula-patient: En 
smuk ung kvinde sad klædt i 
urinvædede pjalter helt alene i 
vores venteværelse langt fra de 
andre patienter. Vi vidste, at hun 
var i større nød end nogen af de 
andre. Hun havde været igen-
nem en lang fødsel på fem dage, 
hvor hun kun havde landsbyens 
kvinder til at hjælpe sig. Dermed 
havde vi set den første af mange 
fi stula-lidende, fortæller Cathe-
rine Hamlin.

Ægteparret udviklede ope-
rationsteksnikker for de svære 
fødselsskader, og kvinderne kom 
langvejs fra for at blive opereret. 

Behovet var så stort, at man 
måtte bygge et specielt fi stula-
hospital, som blev indviet i 1975.

I erkendelse af, at mange fat-
tige familier ikke kan samle nok 
penge til at sende patienterne 
med bus til hovedstaden, opret-
tede man i 2003 fem regionale 
klinikker, hvor man også arbej-
der med forebyggelse. Ni ud af 
ti patienter bliver helt helbredt, 
men de får strenge ordrer om at 
opsøge en klinik, hvis de en dag 
skal føde igen.

Har genskabt helbred 
og værdighed for 50.000

Den australske FN-forening 
The United Nations Association 
of Australia, (UNAA) vil nu hædre 
Dr Catherine Hamlin med ‘UNAA 
Lifework Award 2017’. Det sker i 
anledning af FNs World Humani-
tarian Day den 19. august.

Dr. Catherine modtager pri-
sen i den individuelle kategori. 
Modtagerne af UNAA-prisen i 
fælles-kategorien er Australiens 
fl yvende læger.

I begrundelsen for valget af 
Catherine Hamlin understreger 
UNAA, at ”hun har viet sit liv til at 
genskabe helbred og værdighed 
for over 50.000 etiopiske kvin-
der, som har overlevet frygtelige 
fødsselsskader, som kunne have 
været undgået, nemlig obstetrisk 
fi stula. Sammen med sin mand, 
Reg, har Dr. Hamlin på drama-
tisk vis omformet landskabet for 
lægehjælp til mødre i Etiopien.”

Australskfødte Dr. Catherine Hamlin har hjulpet 50.000 af etiopiens fattigste kvinder til nyt liv 
og værdighed efter en operation på fi stula-hospitalet i Addis Abeba.

Etiopiens Moder Theresa, den 
93-årige Dr. Catherine Hamlin, 
har i årenes løb modtaget 
en lang række priser. Hun 
har også været nomineret til 
Nobelprisen. Hun modtager 
FN-prisen ’Individual Award’ 
den 25. august.

En fi stula-patients historie:
For fem år siden havde Na-

niye en fødsel, som trak ud i 
tre dage, før hun endelig kom 
til en klinik. Men da var skaden 
sket. Lægerne sagde, at Naniye 
var heldig, fordi hun i det hele 
taget havde overlevet. Men des-
værre var babyen dødfødt, og 
hun var selv blevet permanent 
inkontinent.

Naniye vendte tilbage til sin 
landsby så fuld af skam, at hun 
bad sin mand om skilsmisse. 
Han afslog, men Naniye valgte 

at bo alene uden for lands-
byen. En helsearbejder fandt 
Naniye tre måneder senere og 
fi k hende sendt til Dr. Hamlins 
Hospital. Her blev hun opereret 
og helbredt for sin lidelse, og 
senere vendte hun hjem til sin 
mand. Nu er hun lige vendt 
tilbage til hospitalet, hvor hun 
snart skal føde ved planlagt 
kejsersnit.

- Jeg er tilbage igen for at få 
en sikker fødsel i jeres hænder. 
Tak for alt, hvad I har gjort for 
at gøre mig til kvinde igen, siger 

Naniye blev kvinde igen

Maryam løsladt fra iransk fængsel
Maryam Naghash Zargara blev løsladt den 1. august. Hun blev 
idømt 4 års fængsel den 15. juli 2013 for at have ”handlet mod 
nationens sikkerhed” – blot fordi hun konverterede fra islam 
til den kristne tro og var aktiv i undergrundskirken.

Dansk Europamission skriver: 
”Maryam har haft en meget hård tid i fængslet og har måttet 

kæmpe for at få korrekt medicinsk behandling for sine fysiske 
lidelser. Hun har fl ere gange måttet gå i sultestrejke for at råbe 
fængselsmyndighederne op. Maryam lider af sygdommene: ’hul 
i hjertet’ (atrieseptumdefekt), knogleskørhed, gigt samt slidgigt i 
ryggen. Derudover har hun kæmpet med depression samt et ube-
handlet skadet ben, efter at en medfange overfaldt hende i fængslet.”

Sidste år fi k Maryam bevilget en midlertidig sygeorlov i hjemmet 
efter en sultestrejke. Nu opfordrer Dansk Europamission til fortsat 
forbøn for Maryam, så hun må blive helbredt både fysisk og mentalt 
og fi nde ud af, hvad hun skal gøre fremover.

Bodil

Maryam Zargara fi k 4 års fængsel, fordi hun blev kristen. 

Selv verdslige medier har be-
mærket, hvor vellidt den 86-åri-
ge Marilyn Hickey er i verdens 
mest muslimske samfund.

For nylig var CBS News med, 
da Marilyn Hickey besøgte Paki-
stan for 6. gang. Hun fi k en varm 
velkomst af en imam ved an-
komsten, hvorpå han inviterede 
hende hjem til te. 

Ifølge Charisma News opleve-

de Marilyn Hickey, at Gud kaldte 
hende til tjenesten i Pakistan 
allerede i 1995. Hun rejste derfor 
til Punjabprovinsens hovedstad 
Lahore - og folk strømmede til.

- Det var absolut en skæbne-
time. Den første aften kom der 
4.000. Den fjerde aften havde vi 
over 20.000. Masser af menne-
sker blev frelst. Masser af menne-
sker blev fyldt med Helligånden, 
sat fri fra onde ånder og helbredt. 

Den gang blev en ung mand 
ved navn Anwar Fazal frelst. Og 
han er nu pastor i Pakistan og 
sikrer opfølgning blandt de mange 
nye kristne, også gennem TV-
udsendelser.

Som 81-årig havde jeg mit 

største møde i Pakistan. Vi havde 
230.000 mennesker samlet. Det 
er sådan, jeg lever som pen-
sionist. Jeg elsker bare at gøre 
det, sagde Marilyn Hickey i et 
interview i 2016.

Bodil

86-årig forkynder 
evangeliet i Pakistan
Mange bliver frelst, når ’Mom of Pakistan’ fra 
Texas prædiker i det muslimske land.

Selv i det islamistiske Pakistan er der 
mange, der som denne imam elsker den 
gamle kristne missionær, Marilyn Hickey.

Ansat nægtet at prædike for 
fanger pga. ’homofob’ bibeltekst
En kristen fængselsansat i England fi k forbud mod at holde 
andagter i fængslets kapel, fordi han i 2014 citerede et bibel-
vers, der omtaler homoseksualitet som synd.

Pinsepastor Barry Trayhorn arbejdede i et fængsel for mandlige 
sexkriminelle nær Huntingdon i Cambridgeshire, hvor han har været 
frivillig prædikant siden 2011. Men han fi k ikke lov til prædike for 
fangerne, efter at han havde citeret ordene fra 1 Korinterbrev 6:9-10. 
Her nævnes homoseksualitet som en af 10 typer synder.

Ifølge de kristne jurister i Christian Legal Centre havde Barry 
Trayhorn i sin prædiken sagt, at bibelverset handler om, at Gud 
tilgiver dem, som omvender sig.

Men bare det at Trayhorn læste bibelverset, var for meget for 
nogle af tilhørerne. Fire dage senere indsendte de en klage over, 
at han havde nævnt homoseksuelle. Trayhorn blev straks frataget 
retten til at hjælpe ved andagterne med den begrundelse, at hans 
kommentarer var ’homofobiske’ og i modstrid med fængslets politik. 
Samtidig fi k han at vide, at der ville blive en disciplinær sag.

Efterfølgende følte Trayhorn sig presset til at sige op som gartner 
ved fængslet. I marts 2016 afgjorde arbejdsretten, at prædikan-
tens religionsfrihed ikke var blevet overtrådt. Retten fandt derimod 
Trayhorns reference til bibelverset ”insensitivt” og fastslog, at han 
”ikke havde taget hensyn til den særlige type menighed i fængslet.”

I sidste uge endte appelsagen ved England og Wales’ højesteret. 
Dommer Elizabeth Slade opretholdt den første kendelse og sagde, 
at brug af et sådant bibelvers ”kan legitimere mishandling”.

- Jeg havde ikke til hensigt at true eller skade nogen ved at citere 
1 Kor. 6. Jeg delte evangeliet med dem, fordi Kristi kærlighed får 
mig til at fortælle, hvor de kan fi nde tilgivelse. Jeg sagde også til 
fangerne, at jeg selv er den værste synder, jeg kender, sagde Barry 
Trayhorn efter appelsagen.

Bodil

Nigeria: Privat konfl ikt førte 
til drab på 11 kirkegængere
Det var ikke terror, men et privat hævntogt, som førte til skyde-
riet i den katolske St. Philip’s Church i Ozubulu, hvor 11 blev 
dræbt og 18 såret ved den tidlige gudstjeneste sidste søndag.

Morning Star News oplyser, at ukendte bevæbnede mænd foretog 
angrebet. Det har rødder i en bandekonfl ikt, der involverer to nige-
rianere bosat i Sydafrika. Angriberne ledte angiveligt forgæves efter 
den lokale høvdings søn for at likvidere ham. Da de hverken fandt 
ham i hjemmet eller i kirken, åbnede de ild mod mange medlemmer 
af den katolske menighed.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, har fordømt angrebet 
som en ”skræmmende forbrydelse mod menneskeheden og en 
ubeskrivelig helligbrøde”, og guvernøren har lovet, at regeringen 
vil betale alle familiernes medicinudgifter.

Bodil



Miraklernes
tid er ikke 

forbi
Ny bog bringer masser af beviser for 

helbredelse ved kristen forbøn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Han har vitterligt helbredt 
en hel masse. Det gør han 
ved Guds hjælp, men san-
delig også gennem det en-
kelte menneskes tro, siger 
”Radiodoktoren” Carsten 
Vagn-Hansen.

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

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

 - Jeg var begyndt at planlægge 
min egen begravelse. Jeg havde 
skrevet testamente. Jeg havde 
besluttet, at mine to hunde skulle 
afl ives, når jeg var væk, og at det 
var min mor, der skulle tage med 
dem til dyrlægen, fortæller Sara 
i bogen.

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

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

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

Den er skrevet af 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). 

Han bad bare for venner, bekendte og kol-
leger. Og de syge blev gang på gang helbredt! 
Snart blev der arrangeret større møder og 
tv-udsendelser. 

I over 35 år har Hans Berntsen bedt 

for tusindvis i Danmark og udlandet. Han 
lover aldrig noget, men facebook-opslag 
strømmer ind fra taknemmelige helbredte. 

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

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

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

Farverig bog om Hans Berntsen

Journalist Henri Nissen, som har skrevet 
bogen om Berntsen, har skrevet 15 bøger 
- foruden at redigere den kristne ugeavis 
Udfordringen hver uge.

Hans Berntsen: Volvodirektøren, som helbreder 
tusinder med Helligåndens kraft. Af Henri Nissen. 
184 sider, farver, 200 kr. Udfordringens forlag.

Kan købes i boghandlen, hos forlaget eller på 
webshoppen www.Hosianna.dk. 

12 . HELBREDELSE Udfordringen søndag den 13. august 2017



Udfordringen søndag den 13. august 2017     KULTUR . 13

Spændende personer
som HP aldrig glemmer
Af Henri Nissen

Få af os har haft chancen for 
at møde Nicky Cruz, bandele-
deren i bogen og fi lmen Korset 
og Springkniven. Men det har 
Hans P. Pedersen (HP).

Og Nicky fra New York er en af 
de uforglemmelige personer, han 
fortæller om i sin nye bog.

HP - som han kaldes af mange 
- oversatte Nickys egen bog ”Al-
drig alene”  i 1982 og fi k lov at tale 
med den hårdkogte bandeleder 
på tomandshånd. Men det var 
altså efter at Nicky havde nedlagt 
våbnene og rejste verden rundt 
og fortalte om, hvad David Wil-
kersons demonstration af Jesus’ 
kærlighed havde betydet for hans 
og mau-mau bandens liv.

HP har også et venskab med 
Ida Nudel, den russiske men-
neskeretsforkæmper, som fik 
mange jøder til Israel.

Og så er der en lang række 
personligheder, som ikke er så 
kendte, men som har gjort indtryk 
på HP med deres liv eller historie.

Paven talte i tunger
Der er fx en karismatisk pres-

sesekretær i Vatikanet, som 
fortæller om nogle af de seneste 

pavers åbenhed for Helligånden. 
Fx om Pave Johs. d. 23, som 

under optagelsen af en radioud-
sendelse fra Vatikanet ved åbnin-
gen af det anden vatikanerkoncil 
bad ”giv os igen pinsens mirakler 
og gaver” - hvorefter han slog 
over i tungetale!

Den del af udsendelsen blev 
- desværre - gemt af vejen. Men 
Helligånden blæste en ny vind 
ind over den katolske kirke i de 
kommende årtier. Mange kato-
likker begyndte at praktisere de 
karismatiske nådegaver, som 
hidtil havde været forbundet med 
de nye pinsekirker. 

20 vidt forskellige
HP er selv pinseven, men 

fortæller i bogen bl.a. om en 
koptisk munk i Egypten, som han 
besøgte, en munk i munkerepu-
blikken Athos i Grækenland og en 
jødisk rabbiner.

Her er også en kinesisk under-
grundskristen, et østtysk aktivist, 
en iransk fl ygtning, en sovjetisk 
Gulag-fange imellem de tyve 
portrætter.

Blandt dem er også den store 
norske verdensevangelist Aril 
Edvardsen, som oprettede en 
kæmpe missionsvirksomhed ud 
fra Sarons Dal med satellit-tv til 

den muslimske verden, kampag-
ner, bibelskole m.m. 

Hans største bedrift var nok, at 
han fornyede missionstænknin-
gen. I stedet for at udsende kost-
bare missionærer understøttede 
man tusindvis af lokale evangeli-
ster - ikke mindst i de lande, hvor 
udenlandske missionærer ikke 
kunne arbejde. 

Af øvrige portrætter kan næv-
nes bibellæreren Ken Nedham, 
Kina-kenderen Paul E. Kaufman, 
pinselederen Stig Hedström, 
bibeloversætteren Mildred L. 
Larsen fra Peru, bibellæreren 
Dick Mohrman, chefredaktør Olaf 
Djurfeldt, Dagen, psykoterapeut 
Andre Stein og den israelske 

”peace now”-aktivist Amos Oz.

God fortæller
HP er en god fortæller, og 

mange af hans læsere fra de tid-
ligere otte bøger vil sikkert nyde 
at læse denne portrætbog, som 
dog adskiller sig fra hans Israels-
bøger ”Med ryggen mod muren” 
og ”Fra drøm til virkelighed” eller 
de to rejsebeskrivelser bygget på 
Johannes Åbenbarings menig-
hedsbreve, ”Brevene fra Patmos” 
og ”Stenene i vindueskarmen”. 

HP har også skrevet en tyk bog 
om ”2000 år med Helligånden”, 
der beskriver de mange næsten 
ukendte karismatiske grupper 
i kirkehistorien, som ofte blev 
bekæmpet af den offi cielle kirke.

Typisk for HPs skrivestil er, at 
han fx beskriver de måltider, han 
spiser sammen med personerne, 
og han lader historierne få rigelig 
plads. Det kan man jo i bogform, 
mens det er sværere i en avis. 

Så selv om man kunne have 
lyst til at gengive nogle af histo-
rierne her, må vi nøjes med at 
henvise til bogen.

Hans P. Pedersen:
Dem glemmer jeg aldrig
200 sider, 199 kr. Proskrift.dk 

Ordet&Israel har udgivet en 
lille bog om Bibelen. For-
målet er at få os til at læse 
Bibelen og få tillid til den.

Det er ikke et egentligt 
forsvar for Bibelens trovær-
dighed, som ellers kunne 
være interessant, men mere 
en opfordring til at anerkende 
hvilken skat, vi har i Bibelen. 
Og til at komme i gang med 
at læse den. Hver for sig. I 
familien. I grupper. Og højt.

Bagerst i bogen fi ndes en 
tidslinje over bibelhistorien fra 
urtiden til Paulus’ død.

Der lægges selvfølgelig 
også vægt på, at det meste af Bibelen er skrevet i et jødisk  miljø, så 
man kan få meget ud af at studere geografi en og de lokale forhold 
i Israel, sådan som denne bevægelse er så god til.

Som eksempel nævnes sennepsfrøet. Jesus fortæller disciplene, 
at det er mindre end de andre frø, men at det bliver større end de 
andre træer. I virkeligheden er sennepsplanten ikke et træ, men en 
busk. Så oversættelsen burde istedet have været, at sennepsplan-
ten bredte sig over det hele - ligesom Guds rige jo gør.

Jeg er selvfølgelig enig i formålet og tror også, at hele Bibelen 
er inspireret af Gud, og dermed er Guds Ord. Men der ligger mere 
i udtrykket ”Guds Ord” end blot den nedskrevne kanon. 

De første kristne havde slet ikke en bibel, før den ca. 300 blev 
samlet. De havde måske adgang til nogle skrifter fra Gamle Te-
stamente, og så havde de måske en kopi af Paulus’ breve, som 
blev læst op. Så de var afhængige af Helligånden. Utroligt, at det 
gik godt, ikke? Eller måske var det netop derfor. 

Vi bliver ikke nødvendigvis mere troende af intellektuelt at kende 
Bibelen på kryds og tværs, eller vide om baggrund, sprog og geo-
grafi . Vi får først for alvor gavn af Bibelen, når vi véd, at Gud taler 
til mig den enkelte, lige i min situation, også gennem det, som er 
sagt i en anden sammenhæng. For Helligånden er på spil, og Guds 
Ord er levende og virkende, både det, der er nedskrevet, og den 
inspiration Gud, giver os i forkyndelse og profeti i dag.

Henri Nissen.

Tillid til Bibelen, 
men hvad med 
Helligånden?

Torben Mathiesen og Ole 
Andersen: Tillid til Bibelen. 47 
sider. 48 kr. Ordet&Israel.

Anmeldt af Pia Hinderfelt

Anette Broberg Knudsens nye 
roman ”I skyggen af pesten” 
er en historisk roman for de 
10-13 årige. Historien foregår 
i middelalderen og bygger på 
et gammelt sagn fra den jyske 
hede, nærmere bestemt fra 
Randbøl og Vorbasse egn. Den 
handler om drengen Laurs, der 
tror, at han er helt alene tilbage 
efter pestens hærgen.

Da Laurs’ li l lebror dør, er 
han den sidste, der er tilbage i 
landsbyen. Alle andre er enten 
flygtet fra pesten eller ligger 
begravet på kirkegården. Det 
sætter selvfølgelig en masse 
eksistentielle spørgsmål i gang 
hos Laurs, såsom: hvorfor har 
Gud ladet hele hans familie død? 
Pesten blev nemlig i i middelalde-
rens kristne opfattelse af verden 
set som, at det måtte være Guds 
straf for synder.

Laurs må også overveje, hvilke 
fremtidsmuligheder han nu har til-
bage. Planen var jo, at han skulle 
have læst til præst i Ribe, men det 
kunne han jo ikke nu, og hvad 
skulle der ske med den store 
slægtsgård, Højgården? Det var 

den største og vigtigste gård i 
Randbøl. Skulle han mon blive 
og forsøge at drive den videre?

Laurs er ved at opgive alt, da 
han pludselig i det fjerne hører en 
velkendt lyd ud over heden. Han 
er ikke alene i verden alligevel.

Laurs vælger at vandre ud over 

heden og prøve at 
fi nde den eller de 
personer, som har 
fremkaldt den vel-
kendte lyd. Hvor 
end han kommer 
frem, er der mas-
ser af ødegårde, 
hvor markerne er 
klar til at blive hø-
stet, men der er 
ingen mennesker 
til at gøre det hår-
de arbejde. Rundt 
omkring løber der 
køer, grise, får, 
geder og høns, 
som havde hørt 
til de forskellige 
gårde.

Laurs møder 
andre overleven-
de efter pestens 
hærgen, og sam-
men forsøger de 
ved hjælp af en 

kæmpe viljesindsats og en tro 
på, at fremtiden kan blive bedre, 
at få en ny hverdag og tilværelse 
op at stå.

Prisbelønnet forfatter
Anette Broberg Knudsen er 

kendt som forfatter, oversætter 

og journalist. Hun har skrevet 
bøger for børn, unge og voksne. 
Genrerne er alt fra krimier, histo-
riske- og bibelske romaner. Sidste 
år, i 2016, vandt hun Spar Nords 
Karin Michaëlis pris for sin histo-
riske roman ”Udenfor byporten” 
om en radikaliseret ung jøde, der 
levede på Jesus tid.

Hendes liv og dermed hen-
des forfatterskab er præget af 
den kristendom, hun opdagede 
som ung. Hun har bevæget sig 
i mange forskellige egne i det 
kristne landskab, men altid med 
kompasnålen rettet mod Kristus.

Med denne bog får vi fortalt en 
vigtig del af vores historie, som vi 
sjældent hører om, men som vi 
stadig kan lære meget af i dag. 
Børn og unge tumler ofte med 
mange store spørgsmål, som de 
har brug for at tale med voksne 
om. Det gælder måske især, når 
de hører om, hvordan krig og 
ødelæggelser får folk til at fl ygte. 
Denne bog er netop fyldt med alt 
fra spørgsmål om død og ødelæg-
gelse til håb og tro på en fremtid, 
der kun kan blive bedre.

Anette Broberg Knudsen: 
I skyggen af pesten
200 sider • 149,95 kr. • Lohse

Et gammelt jysk sagn 
om pesten vækkes til live

Mal Guds smukke skaberværk
”Lovpris Herrens Navn” er en indbydende malebog som 
består af 32 sider klar til farvelægning og med citater fra 
Salmernes Bog. 

Teksterne er illustreret med yndefulde engle, svævende som-
merfugle, dansende delfi ner, fugle i fl ugt og kyllinger, der sover trygt 
hos deres mor. Malebogen er for de 9 til 90-årige, eller sagt med 
andre ord, for alle som elsker at fordybe sig i kreativ farvelægning.

”Lovpris Herrens Navn” er udgivet af Lohse og koster 99,95 kr. 
Ved køb af mindst 10 stk. er prisen 50 kr.  
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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 

Lørdag  19. august kl. 14.00
Søndag  20. august kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Bogsalg
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

Ferie

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. 20/8 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA:  Det handler om Jesus

Søndag 27/8: Mattias Lekardal og David Hansen
Søndag 3/9: Jørn Pedersen -  ”Men alle tings ende er nær”

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

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

Oplev Spaniens 
sydligste provins

Tag med på eventyr i Andalusien! Se arabiske palad-
ser fra middelalderen i Alhambra, tag på udflugt til 
nogle af Europas smukkeste drypstenshuler, besøg 
Picasso-museet i Malaga og oplev også et live Fla-
mencoshow under en middag. Der er desuden god tid 
til at gå på egne eventyr.
Rejseledere: Jane og Palle 
Kure, Aakirkeby
Rejsen bliver gennemført  

- forhør om pladser.

30. sept. - 7. okt.

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

Apostolsk Profetisk Konference 2

”Sine nådegaver og sit kald 
fortryder Gud ikke”

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

Talere: 
Päivi Heikkilä, Finland
Andy Wallis, Roskilde   

        Anette Holt Larsen, Næstved

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

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

   

2

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

2 verdener
- Kæmper om din sjæl
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.
277 sider - paperback

A
’
e
s
k
222

198,-

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

Bogsalg
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 31:

Birthe Andersen
Prangerager 61
7120  Vejle Øst

Kodeord: Kanosejlads
(Pga. fejl blev ordet til ”aanosej-

lads” - begge svar har deltaget i 
trækningen)

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 
24. 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

Kolofon

Diverse

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor

mellem kl. 10:00 
og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - 
Tast 1 for 

abonnement

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til 
nettet, kan du ringe til 
os på tlf. 7456 2202 

kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

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 

Erhverv

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. 

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

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

Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

SUELL Team
Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2017: Årgang 45. 

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), generalsekr. Karsten Bach, 
chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus, bofællesskabsleder Claus Mester.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad og Lisbeth Thomsen
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Lørdag 12/8
19:45 Før Søndagen
10. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Skriv dig, Jesus, på mit hjerte”, 
og om Jerusalems ødelæggelse.
Cæciliakoret synger i Vor Frue 
Kirke i Århus, dirigeret af Michael 
Deltchev.

Søndag 20/8
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Stine Tougaard 
er liturg og prædikant 10. søndag 
efter trinitatis, hvor Jesus i evange-
liet taler kalder templet i Jerusalem 
for en røverkule. I Mariager kirke 
er det skik, at menigheden står 
op under salmesangen der ledes 
af organist Mikael Ustrup og Klo-
sterkoret.

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.

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

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

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

Radio 

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)

Mandag 14/8
05.03 Mennesker og tro (P1)
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 15/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 16/8
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.
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03 og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Anders Laugesen får besøg i sin 
skurvogn til en samtale om tro.
www.dr.dk/tro. (Sendes også tors-
dag 20.30, søndag 6.30 og 00.32
og mandag 5.03).
 
Torsdag 17/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 18/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 19/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 20/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Vor Frue Kirke, København Stift. 
10. søndag i trinitatis.
Prædikant: Steffen Ringgaard 
Andresen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte 
radiotransmission af Morgenan-
dagten fra Domkirken i København 
på DR K. Sendes alle dage fra 
mandag til lørdag kl. 8.05.
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Svensk reporter gik ombord på Africa Mercy
Den svenske reporter Anne 
Lundberg har været på besøg 
på hospitalsskibet Africa Mer-
cy i Congo. Hospitalsskibet er 
den tidligere storebæltsfærge 
Dronning Ingrid og ejes nu 
af nødhjælpsorganisationen 
Mercy Ships. 

På opfordring af den svenske 
sygeplejerske Anneli Persson 
(billedet) rejste Anne Lundberg 
til Congo. Her gik hun ombord 
på Africa Mercy og tog en tjans 
i køkkenet. Med base bag gry-
derne lærte hun både frivillige 
og patienter at kende. 

Udsendelserne fra besøget 
blev sendt på DR 2 hhv. den 3. og 
4. august og kan nu ses eller gen-
ses på dr.dk. Find udsendelserne 

under ”programmer” og under ”E/
En reporter går ombord”. Afsnit 
1:7 og 2:7 omhandler Mercy 

Ships arbejde. Serien kan ses 
frem til 1. september.

På opfordring af den svenske sygeplejerske Anneli Perrson 
(billedet) har reporter Anne Lundberg besøgt hospitalsskibet. 

Mandag aften kan du på GOD 
TV se CBN News - en halv times 
nyhedsudsendelse med aktu-
elle historier relevante for kristne. 
Også andre af ugens aktuelle 
overskrifter sættes i et bibelsk 
perspektiv. 

Produceret af Christian Broad-
casting Network. Se CBN News 
mandag d. 14.8 og mandag den 
21.8 kl. 21.30 på GOD TV. 

Download en app til iPhone, 
iPad eller Android eller se www.
god.tv hvor der fi ndes 20 web 
kanaler 24/7 m.m.

Nyheder set fra en 
kristen synsvinkel på GOD TV

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

Mandag aften kl. 21.30 sen-
der GOD TV CBN News.

6 nye fi lm om reformationen med Sigurd Barret
Danmarks Kirkelige Medie-
center har produceret seks 
nye kortfilm á 10 minutter, 
som giver et bud på, hvorfor 
reformationen er relevant for 
børn i dag. 

I fi lmene optræder Sigurd Bar-
ret som den danske reformator 
Hans Tausen. Tausen er rejst til 
nutiden for at se, hvordan det er 
gået siden reformation. Her møder 
han Alvilda, og sammen går de på 
jagt efter spor fra reformationen.

De seks fi lm kommer omkring 
emner som faderoprør, at holde 
hvad man lover, bøder, forvent-
ninger, samvittighed, sprog, skole 
og splittelsen af kirken i katolikker 

og protestanter.
Filmene er gratis for alle kirker 

og skoler, og kan allerede nu ses 
på www.dkm.dk/luther.

Målgruppen er primært 3.- 6. 
klassetrin. Materialet er oplagt 
til både undervisning, samtale 
og arrangementer.                   /lt

Avilda og Hans Tausen alias Sigrud Barret på ”reformationsjagt”.
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Musik
TJEK

Jeg synes slet ikke, jeg kan huske noget som helst 
fra min barndom!

K
unstner: S

tu G
  - Titel: B

eatitudes  -  G
enre: B

landet/M
ixed  -  Forhandler: itunes - P

ris: 94 kr.

Saligprisningerne. Beatitudes hedder de på engelsk. Og 
det er også titlen på Stu Garrard seneste udgivelse. 

Den indeholder 16 musiske numre og fi re tekstoplæsninger. 
Sangene bliver sunget af mere end ti kendte kristne kunst-
nere, som også har skrevet dem i samarbejde med Stu G, 
som han kalder sig. 

Sammen med cd’en udgiver det tidligere Deliriousmedlem 
også en bog og en fi lm med samme tema: Hvordan Jesus 
vender virkeligheden på hovedet i saligprisningerne. 

Tekstlæsningerne er spredt ud på cd’en. De skal hjælpe 
med at fokusere på indholdet af sangene, som for langt de 
fl estes vedkommende er teksttunge og med dominerende 
vokallyd i produktionen. Sangene er helt tydeligt produceret 
med respekt for den enkelte kunstner. Både Michael W. Smith, 
Hillsongs United, Matt Maher og Amy Grant lyder som sig selv. 

Albummets første del har en lovsangsinspireret tilgang til 
emnet. Især Sons and Daughters lykkes med deres ”You will 
make a way”. Den vil jeg gerne synge igen i min lokale kirke.

I midtersektion har vi stille og tænksomme sange med både 
jazz, eksperimenterende softrock og traditionel kristen pop. 
Her er et af højdepunkterne datteren af en fl ygtning, Audrey 
Assad, som synger den smukke ballade: ”I will be your home”. 

De sidste sange har på forskellig vis lidt mere tempo i sig. 
Stu Garrards eneste solonummer er rigeligt fi rserrocket til 
mig, men et andet og overraskende ungt nummer har også  
sneget sig ind her. Propaganda får sagt det præcist, som det 
er, med hiphopsangen ”Make a little trouble”. 

Som afslutning serverer Brilliance, med det ene af album-
mets to bonustracks: ”Makers of the Peace”, et lækkert stykke 
folkpop. 

Alt i alt er dette et album, som har rigtig meget på hjerte. 
Det betyder også, at det kræver noget at lytte til det. Både fordi 
alsidigheden kræver musikalsk åbenhed, og fordi albummet 
og hele projektet insisterer på fordybelse.  

Eva Jørgensen

En bred invitation 
til fordybelse

De nye volontører vil få man-
ge spændende opgaver, der 
spænder fra salg af bøger, 
undervisning af missionær-
børn, menighedsarbejde, un-
dervisning af lokale kristne til 
arbejde i en børnehave for børn 
af tidligere prostituerede. 

Volontører til Tanzania
Nikolai Bach-Svendsen rejste 

den 2. august. Han er 20 år, fra 
Esbjerg og blev HTX-student 
i 2017. Han skal arbejde med 
salg af kristen litteratur for Soma 
Biblia fra mobile bogsalg i Dar es 
Salaam i Tanzania.

Samuel Muldbjerg Christen-
sen rejser den 14. august. Han er 
22 år, fra Hillerød og blev student i 
2015. Han skal undervise i dansk 
og give lektiehjælp til missionær-
børn og lave ad hoc-opgaver i Dar 
es Salaam i Tanzania.

Volontører til Cambodja
Caroline Slot Pedersen rejste 

den 8. august. Hun er 19 år, fra 
Videbæk og blev student i 2017.
Hun skal lave menighedsarbejde 
og undervise missionærbørn i 
dansk i Siem Reap i Cambodja.

Simona Kragh Jensen rejste 
den 8. august. Hun er 21 år, fra 
Svaneke og blev student i 2016.

Hun skal lave menighedsarbej-
de og undervise missionærbørn i 

dansk i Siem Reap.
Johanne Olesen rejste den 8. 

august. Hun er 19 år, fra Aulum og 
blev HHX-student 2017. Hun skal 

arbejde med børnepasning og leg 
i en børnehave tilknyttet ”Daugh-
ters of Cambodia” i Phnom Penh.

Katrine Jensen rejste den 8. 
august. Hun er 20 år fra Silkeborg 
og blev student i 2017. Hun skal 
arbejde med børnepasning og leg 
i en børnehave under ”Daughters 
of Cambodia” i Phnom Penh. 

Luthersk Mission 
LM er den danske organisa-

tion, der har fl est missionærer 
udsendt - i øjeblikket omkring 40 
missionærer og volontører. De 
arbejder blandt andet med bibel-
undervisning, sundheds- og lit-
teraturarbejde i Peru, Cambodja, 
Tanzania, Etiopien og Grønland. 

Nye LM-volontører i 
Tanzania og Cambodja

Herover: Samuel Muldbjerg 
Christensen fra Hillerød skal 
undervise missionærbørn og 
lave ad hoc-opgaver i Dar es 
Salaam i Tanzania.

Til højre ses fem af de seks 
volontører, da de var samlet 
til introduktionskursus i april. 
(Foto: Kaja Lauterbach).

I august begynder seks unge i Luthersk Missions volontørarbejde ”Reach” i Tanzania og Cambodja.

Nikolai Bach-Svendsen fra 
Esbjerg skal arbejde med mo-
bilt salg af kristen litteratur for 
Soma Biblia i Dar es Salaam, 
Tanzania.

Caroline Slot Pedersen fra 
Videbæk skal lave menigheds-
arbejde og undervise missio-
nærbørn i dansk i Siem Reap i 
Cambodja.

Simona Kragh Jensen fra 
Svaneke skal lave menigheds-
arbejde og undervise missio-
nærbørn i dansk i Siem Reap i 
Cambodja.

Johanne Olesen fra Aulum 
skal arbejde i en børnehave 
under ”Daughters of Cambo-
dia” i Phnom Penh.

Katrine Jensen fra Silkeborg 
skal arbejde i en børnehave 
under ”Daughters of Cambo-
dia” i Phnom Penh.

Disney har valgt Naomi Scott til 
at spille Jasmin i den nye fi lmati-
sering af eventyret om Aladdin.

Naomi Scott (24) har spillet 
Pink Power Ranger, men er også 
sanger og lovsangsleder. Hun 
er halvt indisk og halvt britisk, 
og hendes forældre er pastorer 
i Bridge Church i Storbritannien.

- Gud er den stærkeste ska-
berkraft. Det at vokse op i kirken 

har givet mig en åndelighed og 
det har lært mig, at musik har en 
dybere mening. 

Der har altid været en forbindel-
se mellem min tro og musikken. 
Og det at være lovsangsleder 
har også formet mig kunstnerisk, 
sagde den nye Jasmin i et inter-
view med HypeBae i april.

Naomi Scott er gift med fod-
boldspilleren Jordan Spence.

Bodil

Ny Jasmin er kristen

Skuespiller, sanger og lovsangsleder Naomi Scott har også 
udtalt sig om forfulgte kristne og siger, at hun beder for dem.



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

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

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

Se www.Hosianna.dk

Tilfældig udvikling
Tak for spørgsmålet, som er 

overordentlig vigtigt.

Evolutionsteorien, sådan som 
den undervises i fra folkeskole til 
og med universitet, er en 100% 
materialistisk fi losofi , som lyder 
sådan her: Den første levende 
celle opstod som resultat af til-
fældige kemiske processer i en 
ursuppe for ca. 3,5 milliarder år 
siden og har siden udviklet sig via 
tilfældig mutation og naturlig ud-
vælgelse til den mangfoldighed af 
levende organismer, vi ser i dag. 

Bemærk ordet ”tilfældig”, som 
forekommer to gange, for det er 
heri, problemet ligger. 

I evolutionsteorien er liv et 
resultat udelukkende af naturlige 
udirigerede processer, hvilket 
nok levner mulighed for en eller 
anden slags gud, men altså ikke 
Biblens Gud.

  
Intelligent ’evolution’

Professor Michael Behe er 
åben overfor muligheden af, at 
levende organismer kan have 
fælles afstamning, hvor skaberen 
fra begyndelsen har uploaded 
hele det levende skabelsesværk 
i DNA-informationen hos den 

første celle og gradvist ladet den 
udfolde sig. 

Denne ide er langtfra det sam-
me som at tro på evolution; fæl-
les afstamning er kun ét enkelt 
aspekt af evolutionsteorien. 

Evolutionister hævder, at DNA- 
information er et produkt af til-
fældigheder, ikke et resultat af 
intelligent kausalitet. Tror man 
på intelligent kausalitet, sådan 
som Behe gør, tror man ikke på 
evolution, men Behe giver, for 
evolutionisternes skyld, plads 
til muligheden for intelligent de-
sign med et ”evolutionslignende” 
forløb. Han udtaler i et interview: 

”Intelligent design er i det 
mindste kompatibelt med ideen 
om fælles afstamning.” 

Og han siger videre, at yderli-
gere forskning vil kunne afdække, 
om liv blev skabt i ét hug eller var 
noget, som skaberen lod udfolde. 

Ifølge evolutionsteorien udvik-
ler arter sig fra andre arter via 
tilfældigt opståede programme-

ringsfejl i DNAet. 
Behe dokumenterer i sin bog 

”The Edge of Evolution”, at tilfæl-
dig mutation kun kan producere 
ganske små variationer indenfor 
én art, ikke udvikle en art til en 
ny art – Behe tror derfor ikke på 
evolution.   

Hjemmestrikkede 
fi losofi er og kompromiser

Der eksisterer ikke en klart 
defi neret teistisk evolutionsteori 
(evolution styret af Gud), hvilket 
betyder, at mennesker, som 
mener sig i stand til at forene 
evolution og Bibel, sjældent har 
gjort sig klart, hvad de selv tror på. 

En kristen tro, som samtidig 
omfatter troen på evolution, vil 
altid være en hjemmestrikket 
filosofi, som kun er gangbar, 
fordi den bygger på et overfl adisk 
kendskab til, hvad evolutionsteo-
rien er. 

De ganske få kristne forskere, 
som også tror på evolution, fx 

Francis Collins, indgår store kom-
promiser i både deres fortolkning 
af evolution og i fortolkning af 
Biblen; deres fortolkning af evolu-
tion er ikke anerkendt af det store 
fl ertal af evolutionstilhængere, og 
deres bibelforståelse ligger i den 
superliberale ende af spektret.

Problemet med teistisk evolu-
tion er, at det bliver et rodsammen 
af tilfældige fysiske processer 
kombineret med bevidst ska-
belse, altså en selvmodsigel-
sens filosofi sammensat efter 
den enkelte persons personlige 
præferencer. 

Tilhængere af teistisk evolu-
tion vil således hver for sig selv 
skønne, hvad i naturen der er pro-
dukt af tilfældighed, og hvad der 
skyldes Gud – er det kristen tro?

Uforenelige størrelser
Richard Dawkins, den le-

dende evolutionsfortaler i dag, 
mener, ligesom jeg, at der kun er 
2 muligheder: Enten tror du på 
evolution, hvilket fører til, at du 
nødvendigvis er ateist/agnostiker, 
eller også er du kristen og tror 
derfor på skabelse. 

Kristen tro og evolution kan 
ikke kombineres, fordi evolutions-
teorien udelukkende handler om 
materialistiske processer uden 
intelligent direktion. 

Logik stiller betingelsen for, 
hvad man kan tro: Enten er liv 
et produkt af tilfældige fysiske 
processer, eller også er det et 
produkt af intelligens. 

Hvis du vil kombinere de to, 
altså hævde, at der er foregået en 
eller anden form for evolution med 
tilfældighed som kausalitet, men 
at den er styret af Gud, så står du 
med en uholdbar selvmodsigelse. 
Liv kan ikke være et produkt af 
blind tilfældighed og samtidig et 
produkt af bevidst skabelse.

Biblen peger på liv som et 
produkt af bevidst skabelse, ikke 
et produkt af tilfældige fysiske 
processer, derfor er evolution og 
kristen tro uforenelige.

Jesus troede på skabelsen
Jesus siger i Markus 10:6, at 

i begyndelsen ”ved skabelsen 
skabte Gud dem som mand og 
kvinde” – hvordan vil man forene 
det med, at vi skulle stamme 
fra dyr? 

I begyndelsen af 1. Mosebog 
tales der om, at Gud skabte hver 
levende organisme efter sin art 
– hvordan skal vi forene det med 
troen på, at arter udvikler sig fra 
andre arter via tilfældig mutation? 

Vi er nødt til at antage et ver-

denssyn, som er logisk og uden 
interne konfl ikter.

Afviser evolutionslæren
af videnskabelige grunde

Dengang jeg selv troede på 
evolution, var jeg agnostiker, 
fordi jeg forstod, at hvis evoluti-
onsteorien var sand, ville Biblen 
være forkert på så mange punk-
ter, at den overordnet ville være 
utroværdig. 

Efter 5 års grundig research 
erkendte jeg, at evolutionsteorien 
er forkert. Først herefter kom 
jeg til tro, fordi jeg pludselig så 
muligheden for, at Biblen kunne 
være sand. 

For mange kristne danskere 
handler det desværre om be-
kvemmelighed – det er det ra-
reste, hvis vi kan være kristne 

samtidig med, at vi bekender os 
til det, fl ertallet tror på, nemlig 
evolution. Så fremstår vi ikke alt 
for fundamentalistiske, uoplyste 
og måske ligefrem smådumme.

 Personligt er jeg evolutionsaf-
visende, fordi jeg har sat mig 
grundigt ind i de videnskabelige 
facts fra biologiens verden. Jeg 
afviser ikke evolution, fordi jeg op-
lever, at den er i konfl ikt med min 
tro. Jeg afviser den på dens egne 
præmisser, nemlig af videnskabe-
lige grunde, hvilket er det eneste 
gyldige afvisningsgrundlag.  

Mit håb er, at et mere udbredt 
kendskab til intellligent design-
hypotesen vil gøre, at man får 
øjnene op for, at evolutionsteorien 
er forkert. Hvis det lykkes, vil 
ingen kristen længere skulle føle 
sig tvunget til at forene sin tro 
med en videnskabelig teori, som 
modsiger Biblen.

  

Spørgsmål (lidt forkortet):

Du fremhæver i seneste ud-
gave af Udfordringen den tilta-
gende erkendelse i fagmiljøer af 
evolutionsteoriens svagheder, 
med henvisning til tyskeren 
Bechly, som igen er påvirket af 
bl.a. Michael Behe.

Jeg har ikke læst nogen af 
dem, men jeg har af referater 
mv. forstået, at Behe er evoluti-
onsfortaler, men vel at mærke 
med ID som klar forudsætning. 
Ja, faktisk ser han vel netop 
muligheden af evolution som 
stærk evidens for eksistensen 
af en Designer. 

Jeg synes, at du selv for-
mulerer dig så evolutionsafvi-
sende, at jeg bliver nysgerrig: 

mener du, at spørgsmålet om 
evolution eller ej er et ”crucial 
point”  for den kristne tro? 

Du siger fx: ”Hvis der var en 
overvejende sandsynlighed for, 
at Darwin har ret, ja, så synes 
jeg bestemt, det er ok, at folk 
mister deres tro. Mit problem 
er imidlertid, at jeg ved, at evo-
lution er umulig”. 

Jeg er selv evolutionskritisk – 
på et yderst amatøragtigt plan! 
– men jeg er noget optaget 
af, om dette tema har fået en 
placering, så det er blevet en 
unødvendig anstødssten eller 
trostest for kristne. Jf. Behe 
og andre kristne evolutionstil-
hængere.

Venlig hilsen 
Henrik Højlund

Hvor vigtigt er det at tro 
på skabelsen for en kristen?

Liv kan ikke være et 
produkt af blind til-

fældighed og samtidig 
et produkt af bevidst 

skabelse.

Professor i biokemi, Dr. Michael Behe, har skrevet bogen ”Darwin’s 
Black Box”. Han er åben for, at Gud kan have skabt verden, så den 
kunne udvikle sig videre fra den første celles DNA, men det betyder 
ikke, at han tror på evolutionslæren som sådan. 

Svar

 I bogen ”The Edge of Evolution” 
skriver Michael Behe, at tilfældig 
mutation kun kan producere 
ganske små variationer indenfor 
én art, ikke udvikle en art til en 
ny art .  

Hvis evolutionslæren er sand, tager Bibelen fejl. Men den bibelske skabelsestro giver logisk mening, understreger Karsten Pultz.

De ganske få kristne 
forskere, som også 

tror på evolution, fx 
Francis Collins, indgår 

store kompromiser i 
både deres fortolk-

ning af evolution og i 
fortolkning af Biblen

Efter 5 års grundig 
research erkendte 

jeg, at evolutionsteo-
rien er forkert. Først 
herefter kom jeg til 

tro, fordi jeg pludselig 
så muligheden for, at 

Biblen kunne være 
sand. Vi er nødt til at an-

tage et verdenssyn, 
som er logisk og uden 

interne konfl ikter.
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Matthew McConaughey:

Af Bodil Lanting

S k u e s p i l l e r e n  M a t t h e w 
McConaughey har for nylig 
fortalt i Good Morning America, 
hvorfor han og hustruen Ca-
mila Alves valgte at give deres 
første barn navnet Levi.

Matthew McConaughey (47) 
har ved fl ere lejligheder talt om 
sin kristne tro. Det skete fx. i marts 
2014, da han holdt takketale efter 
at have modtaget en Oscar som 
bedste mandlige skuespiller.

En katolsk supermodel
Mens han opbyggede sin kar-

riere i Hollywood lagde skuespil-
leren både barnetro og kirkegang 
på hylden. Han har tidligere været 

kæreste med en række kendte 
skuespillerinder. Men mødet 
med den 12 år yngre supermodel 
Camilla Alves, som var troende 
katolik, fi k Matthew McConaug-
hey til at søge mod troen igen, 
skriver Christian Today. 

Før brylluppet i 2012 indgik 
parret en pagt både med Gud og 
hinanden, og de fi k indgraveret 
Matthews yndlingsbibelvers fra 
Matt. 6,22 i vielsesringene.

Ægteparret har nu tre børn, 
datteren Vida, og sønnerne Levi 
og Livingston. Det at blive far fi k 
Matthew til helt at give sit liv til 
Jesus, og han er nu med i en 
kirke i Texas.

Da Levi blev født
Matthew og hustruen kendte 

ikke barnets køn, før deres søn 
blev født. De havde overvejet at 
kalde ham Matthew Jr. (Junior), 
hvis det blev en dreng.

En time efter fødslen kom 
lægen og gav forældrene en 
seddel, hvor de skulle udfylde 
navnet. Teksten lød: ”_____blev 
født klokken 6:22”.

- Vi så på hinanden og sagde: 
”Det er Levi”. Levi er et andet 
navn for Mattæus i Bibelen. Og 
mit yndlingsvers er Matt. 6:22, 
forklarer Matthew McConaughey.

Mattæus 6:22 lyder: 
”Øjet er som en lampe, der 

bringer lys til dit indre. Hvis du 
har et åbent og oprigtigt sind, vil 
dit indre fyldes af mit lys.” (Bibelen 
på Hverdagsdansk).

’Derfor fi k min søn 
et bibelsk navn’

Matthew McConaughey har 
bl.a. spillet med i de romanti-
ske komedier ’The Wedding 
Planner’ og ’How to Lose a 
Guy in 10 Days’. Han fi k en 
Oscar for sin rolle i ’Dallas 
Buyers Club’. I takketalen 
(billedet) sagde han allerførst 
tak til Gud. Før rollen som 
den AIDS-syge cowboy Ron 
Woodroof måtte McConaug-
hey på streng slankekur, og 
den veltrænede skuespiller 
med tilnavnet ”The Body” tabte 
sig hele 27 kg.

Mine forældre var h.h.v. sønderjyde og molbo, og der var 
sjældent de store udsving i sproget, så når jeg kom hjem med 
topkarakterer (den ene gang det skete), så var kommentaren: 
“Det var da ikke så ringe”.

Bandeord var ikke forbudt, det var bare ligesom ikke en mulig-
hed. Jeg mindes ikke, at de nogensinde har råbt en eneste gang 
(Av! undtaget). Man sagde, hvad man mente, og behøvede ikke at 
sætte “trumfer” på for at understrege betydningen.

Jeg ved ikke, om det er min opdragelse, eller det er de mange år, 
jeg i skolen har arbejdet med børn med autisme, men hver eneste 
gang folk bander hører jeg, præcis det de siger….Og jeg undres.

Jeg besøgte en ven på kræftafdelingen og faldt i snak med 
patienten i nabosengen. Jeg spurgte ham, hvor han havde kræft, 
og han svarede venligt med et smil: “Jeg har kræftædemig ikke et 
sted i denne krop, hvor der ikke er kræft”. 

Jeg har lige været sammen med en masse små før-skole-børn 
i en månedstid, skønne børn, der smiler og leger, mens de ofte 
bruger vendinger som “for helvede” eller ”for Fanden”. En pige bliver 
overrasket og glad for en forespørgsel og svarer spontant: “Ja for 
helvede, kom og vær med!”

En mor henter sit barn, der (næsten) ufrivilligt havde forsøgt 
brystsvømning i en mudret vandpyt: “Gud, hvor er du beskidt!”

En far havde en større diskusion med sit barn, om hvorvidt søn-
nen skulle svare på et givent spørgsmål: “Nu holder du din kæft og 
svarer på det du bliver spurgt om!”

En sød kollega kommer ind på personalestuen og ser en bunke 
jordbærkager: “Så for Satan, så er der dømt hygge!” 

I Mathæus kap 15. står der: 10) Og han kaldte skaren til sig og 
sagde: »Hør og forstå: 11) Ikke det, som kommer ind i munden, gør 
et menneske urent, men det, som kommer ud af munden, det gør 
et menneske urent.«

Og i Ordsprogenes Bog kap.5 v. 2 opfordres vi til at 
vælge vores ord med omtanke.

Det er måske blevet så normalt i vores lille 
land at proklamere det modsatte af, hvad 
man egentlig ønsker, at vi glemmer at lytte 
til betydningen… Det gør Gud bare ikke, 
og han er aldrig FOR Satan… Altid imod!

Hvad er det
dog du siger?

Få klassikeren 
om at vise 
teenagere 
kærlighed: 
Elsker I mig 
stadig?” 
sammen med 
avisen på søn-
dag. Tilmeld 
dig Udfordrin-
gens bogklub 
senest 
tirsdag. 

Sådan gør du:
Gå til udfordringen.dk/bogklub eller send en mail til 
abonnement@udfordringen.dk – Det koster kun 50 kr. pr. 
bog 4 gange årligt, hvis du holder Udfordringen. 
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