
Sø
n

d
ag d

en
 2

7
. A

u
gu

st 2
0

1
7

 
Sø

n
d

ag d
en

 2
7

. A
u

gu
st 2

0
1

7
 •

 
•

 U
ge 3

5
U

ge 3
5  

 
 

 
 

 

den fæ
lles kristne ugeavis

Autisme stjal 
hans ord,

Gud gav ham en 
stemme.

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Netop udkommet!

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

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

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

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Syrisk fl ygtning fandt en dansk mor side 12

www.prorex.dk
tlf 7456 3343

TONNY JACOBSEN:
ÅNDELIGT VENSKAB

Svaret på kirkens
største udfordring

Hvordan hjælpe åndeligt 
søgende danskere med at 
forbinde tro med kirkens 
fællesskab? 

176 s. paperback med flap
199,95 kr. 

Regeringen sætter fokus på forfulgte kristne
Der er afsat 2 mio. kr. på fi nansloven til en særlig afdeling i Udenrigsministeriet, fortæller Nazar Khader fra de Konservative. Men er det nok?
- Det er vigtigt og glædeligt, at 
regeringen nu sætter handling 
bag løfterne om at beskytte re-
ligiøse minoriteter – heriblandt 
kristne mindretal.

Det siger Danmissions gene-
ralsekretær Jørgen Skov Søren-
sen om de Konservatives nyhed 
om et kontor for forfulgte kristne 
i Udenrigsministeriet.

Finansloven fremlægges først i 

den kommende uge, men der er 
åbenbart opnået enighed i rege-
ringen og støttepartierne. 

Udviklingsminister Ulla Tør-
næs (Venstre) siger, at hun åben 
overfor at tilføje et sådant kontor.

Men vil det hjælpe nok?
- Der fi ndes ingen lette løsnin-

ger på så komplekse problemer, 
som vi ser dem i fx Syrien, siger 
Jørgen Skov Sørensen. 

- Men ved at samtænke kirke-

udvikling, dialog og fattigdoms-
bekæmpelse kan vi være med 
til at hjælpe de kristne og andre 
udsatte religiøse grupper, så de 
på længere sigt får mulighed for 
at leve trygt som ligeværdige 
medborgere i deres hjemlande, 
siger Danmissions generalsekre-
tær Jørgen Skov Sørensen.

Mission Øst er dog ikke sikker 
på, at et kontor vil hjælpe.

- Det er fi nt og fl ot med et kon-

tor, men hvis jeg skal være ærlig, 
tror jeg ikke, det vil løse proble-
met, siger generalsekretær Kim 
Hartzner til Kristeligt Dagblad. 

Han siger, at han ikke tror, man 
løser problemet med fundamen-
talistiske muslimer, der vil slå folk 
med en anden tro ihjel, gennem 
dialog og konferencer.

- Vi har talt længe nok, men det 
har ikke hjulpet et pip. Kristne er 
ved at blive udryddet af Mellem-

østen, konstaterer han.
Dansk Europamission, som i 

årtier har arbejdet blandt forfulgte 
kristne, er glad men skeptisk:

- To millioner kroner til det nye 
kontor i Udenrigsministeriet er 
ikke mange penge, men sym-
bolværdien er stor. Jeg håber, at 
forfølgelse af kristne bliver en in-
tegreret dimension i dansk uden-
rigspolitik, så udenrigsministre 
kan tale fængslede kristnes sag 

ved statsbesøg i deres hjemlande 
ligesom udenrigsministeriet igen 
bør forbyde danske virksomhe-
ders salg af overvågningsudstyr 
til diktaturstater, som blev let-
tere under Thorning-regeringen. 
Udstyret kan bruges til at afsløre 
kristne, hvis de downloader en 
bibel fra internettet, siger kom-
munikationschef Samuel Nyman 
Eriksen, Dansk Europamission.

Henri.
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Som abonnent kan du frit læse 
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.

I dag bliver Kent Jakobsen 
indsat som seniorpræst i Den 
Evangeliske Frikirke i Randers. 

Den tidligere lærer og forstan-
der på hhv. Mariager Efterskole 
og Mariager Højskole gennem 20 
år er allerede startet som præst 
i Frikirken.

Tværkirkelig ansættelse
Den Evangeliske Frikirke i 

Randers startede i 1888 som en 
menighed under Missionsforbun-
det, og den har siden holdt til på 
forskellige adresser. 

I 1974 fi k menigheden navnet 
Den Evangeliske Frikirke. Nu er 
frikirken kommet med i Mosaik, 
der er et netværk af evangelikale-
pentekostale kirker, hvor Kent 
Jakobsen er næstformand i be-
styrelsen.

Kent Jakobsen har læst på 
Harvest Bible College i Australien. 
Han har taget diplomuddannelse 
i ledelse på VIA College i Aarhus 
og udgav i juli den selvbiogra-
fiske bog ’Discovering My Life 
Mandate. The Sovereignty and 

Goodness of God leading an 
Ordinary Man’.

Festgudstjeneste 
og indsættelse

Der er gudstjeneste i Den 
Evangeliske Frikirke på Niels 
Brocks Gade 1 fra 10.30, hvor 

Kent Jakobsen prædiker. Herefter 
vil der være frokost i kirkens café.

Fra 13.30-15.00 vil Tonny Ja-
cobsen, der er præst i Vejle, 
indsætte Kent Jakobsen som 
præst i menigheden. Der bliver 
anledning til at byde Kent, Trine 
og deres børn velkommen til Ran-

ders, kirken og tjenesten. Der vil 
være små indslag, velkomsttaler 
og kaffe, oplyser Den Evangeliske 
Frikirke.

Bodil

Højskoleforstander fra Mariager 
bliver seniorpræst i Randers

Sygeplejerske ansat på 
KH-bofællesskabet Solglimt
Jenny Brondbjerg fra Herning er pr. 1. 
august ansat som den første sygeple-
jerske på Solglimt i Vildbjerg, hvor der 
bor voksne med varig, nedsat funkti-
onsevne. 

Ind i et tværfagligt fællesskab kommer 
hun med sin sygeplejefaglige viden og 
erfaring fra både sygehus, plejehjem og 
hjemmepleje. 

Allerede nu glæder hun sig over, at der 
på Solglimt er afsat arbejdstid til nærvær, 
hjælp og støtte til beboerne: ”Det er en stor tilfredsstillelse, at 
der er fokus på nærvær og relationer, når vi skal skabe de bedst 
mulige vilkår for beboerne. Derfor tiltaler det mig også, at der er 
gode vilkår for såvel en god sygepleje som kompetent pædagogisk 
arbejde. Solglimt er et hjem, som beboerne bliver boende på hele 
deres liv, og det stiller forskellige krav til sygeplejen – en god faglig 
udfordring. Beboerne har samme krav på fx sygepleje som andre 
borgere i kommunen. ”

Som noget nyt går Jenny i gang med en uddannelse som 
seksualvejleder. Den nye viden skal hun bruge på Solglimt, hvor 
seksualitet ikke er tabu: ”At være menneske er både sjæl, krop og 
ånd. Mht. seksualitet handler det blandt andet også om integritet 
og personlighed. Om samspil mellem mennesker. Om følelser. 

Solglimt er medlem af Kristelig Handicapforening, og det tiltaler 
Jenny: ”Det er en glæde for mig at arbejde et sted, hvor det kristne 
italesættes hos dem, der ønsker det. Solglimt er et kristent hjem. 

Ud fra faglig indsigt og et kristent livssyn hjælper vi den enkelte 
med at udvikle sit potentiale gennem bevægelse, musik og en 
aktiv hverdag.”

Hanne Baltzer

Den Kristne Ambassade mangler 
volontører til Løvhyttefesten

Kent og Trine Jakobsen med børnene Camilla, Matthias og Andreas.

25 års jubilæum i Krifa 
Michael Andersen, Kbh S., kan den 1. sep-
tember fejre 25 års jubilæum i Krifa. 

Michael Andersen er oprindeligt uddannet 
bankassistent og arbejdede i UNIBANK frem 
til skiftet til Krifa i 1992, hvor han blev ansat i 
Glostrup afdeling. 

Michael Andersen har gennem årene først 
arbejdet som a-kassekonsulent og senere som  
kundekonsulent. Han er dygtig til at hjælpe det 
enkelte medlem og giver en god service med et glimt i øjet, fortæller 
kundecenterchef Britt Rune Lundø.

Bodil

Kirkesangbogen kan nu fås med 
tilhørende nodebog
Kirkesangbogen, som udkom 
tidligere i år, har nu fået en 
akkompangementsbog med 
noder tilrettelagt for orgel til 
de 229 sange og salmer.  

Redaktionsgruppen bag Kir-
kesangbogen har ønsket at vi-
dereudvikle og styrke den unikke 
danske tradition for kirkelig 
fællessang. Derfor er Kirkesang-
bogen en bred tolkning af kristen 
tro og eksistens og er en slags 
mellemting mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen.

Redaktionsgruppen har gennemgået et tusindtal stort materiale 
af især danske salmer og sange fra de seneste ca. 50 år med hen-
blik på at udvælge de bedst egnede. Der har også været et nært 
samarbejde mellem sangskrivere, digtere og komponister på en 
række workshops undervejs.

Kirkesangbogen indeholder tekster af både Steffen Brandt, Lars 
Lilholt, Iben Krogsdal, Anne Linnet og Kim Larsen for bare at nævne 
nogle af de nyere bidragydere. Melodisiden er præget af tilsvarende 
fornyelse i forhold til både Salmebogen og Højskolesangbogen.

Akkompagnementsbogen koster 607,25 kr, mens Kirkesangbo-
gen koster 249 kr. Udgiver er Det Kgl. Vajsenhus.

Bodil

Den Internationale Kristne Am-
bassade i Jerusalem har brug 
for volontører i oktober.

Løvhyttefesten i Jerusalem 
samler hvert år over 5000 kristne 
fra hele verden på tværs af kul-
turer og kirkeskel til den såkaldte 
Løvhyttefest.

- Vi samles fra alle verdens-
hjørner for at trøste det jødiske 
folk, feste sammen med dem og 
bede for Jerusalems fred, fortæl-
ler Christina Elisabeth Leinum, 
som er leder af den danske afde-
ling af Den Internationale Kristne 
Ambassade i Jerusalem (ICEJ). 

ICEJ Danmark rejser i år med 
35 repræsentanter fra Danmark. 

- Vi mangler frivillige volontø-
rer, der vil bruge 9 dage i Jeru-
salem som volontører ved Løvhyt-
tefesten. Man booker selv fl ybillet 
og sørger selv for transport til 

Jerusalem, derefter bliver alt 
omkring overnatning på hostel, 
god mad og transport arrangeret 
af ICEJ. Udgiften for overnatning 
og mad er 700 dollars.

- Hvilken type volontører er der 
brug for?

- Vi har brug for 4 medarbej-
dere i ”AJ’s Children Ministries” 
(3-12 oktober).

1 kvalifi ceret professionel til TV 
Production (3-12 oktober).

30 medarbejdere som ”Ushers” 
(3-12 oktober)

10 medarbejdere til ”Security” 
(3-12 oktober).

City of God
Emnet for årets løvhyttefest er 

”City of God” (Guds by) og henvi-
ser til, at Jerusalem i år fejrer 50 
års jubilæum som genindtaget 
israelsk-jødisk by efter over 1900 
år som hedninge- (romersk), kri-

sten (korsridder) og muslimsk by. 
Israelerne erobrede Jerusalem 
ved 6-dages krigen i 1967. 2017 
er samtidig et jubilæumsår (efter 
7x7 sabbatsår + 1 jubilæumsår) 
i den jødiske kalender. Mange 
messianske jøder og kristne 
mener, det har en symbolsk og 
åndelig betydning.

Bonnke kommer
I år er en af hovedtalerne i øv-

rigt den verdenskendte evangelist 
Reinhard Bonnke, som har været 
redskab til, at mindst 76 millioner 
mennesker siden 1987 personligt 
har taget imod Jesus Kristus og 
udfyldt et registrerings-kort, som 
bringer dem i kontakt med lokale 
menigheder. Bonnke ventes at 
holde sit sidste korstog i Nigeria 
i november i år.

Henri.

Der er brug 
for frivillige 
til at hjælpe 
de 5.000 
besøgende.

Temaet for årets Løvhyttefest er ”City of God” - Guds by - Jerusalem, som netop for 50 år siden igen blev jødisk.



Udfordringen søndag den 27. august  2017 INTERVIEW . 3

Af Henri Nissen

Ved valget i 2013 var Niels Erik  
Søndergaard kun opstillet som 
nr. 13 på Dansk Folkepartis 
liste. Men han fik så mange 
personlige stemmer, at han 
overhalede næsten alle og 
kom ind på partiets 2. plads 
blandt de fem DF-valgte blandt 
Regionsrådets 41 medlemmer. 

- Hvordan har det så været at 
være med i de 4 år?

- Det har været rigtigt godt. 
Og jeg har haft det godt med 
alle medlemmer - uanset deres 
partier - måske lige på nær den 
tidligere regionsformand Carl 
Holst og SFs Karsten Hønge. 

Med alle de andre kan man 
hygge sig, lave jokes og have et 
godt fællesskab - selv om man 
naturligvis kæmper for hver sin 
politik og nogle gange er uenige, 
fortæller Niels Erik. 

- I den kommende valgkamp 
går vi jo ud og står hårdt på 
vores egne synspunkter. Men i 
det daglige forsøger vi faktisk at 
samarbejde og forstå hinanden.

Selv om man tit bliver stemt 
ned, så er det jo ikke i de der kon-
frontationer, man  har indfl ydelse. 
Det er i samtalerne. 

Ofte er indrømmelserne sket 
før afstemningen. Man forsøger at 
tage hensyn til andres meninger.

Store fremskridt 
på sygehusene

- Det er jo især sygehusene, I 
har ansvaret for i Regionsrådet.

- Ja, og når man ser, hvad der 
er sket af fremskridt indenfor 
sygehusområdet de sidste tyve 
år, så er det jo fantastisk. 

Men det er ikke det indtryk, 

man får, når man læser om sy-
gehusene i pressen.

- Hvorfor tror du det?
- Folks forventninger stiger jo 

tilsvarende. 
- Og vi bruger stadig flere 

penge på sygehusvæsnet?
- Ja, der bruges enormt mange 

penge, indrømmer Niels Erik. 
- Men Regionen har jo også 

ansvaret for en del af miljøet. Der 
er fx 10.000 giftgrunde, man skal 
administrere - med kun 45 mio. kr. 
til rådighed.

Der er også regionale udvalg, 
der har med turisme at gøre, og 
med erhvervsudvikling, gymna-
sier, erhvervsskoler og kultur.

Og selv om det normalt ikke 
interesserer pressen, så er det 
faktisk enormt vigtigt.

Med i vigtige udvalg
- Der er ti udvalg under Re-

gionsrådet. Hvilke er du med i?
- Jeg sidder i forretningsudval-

get, miljøudvalget, præ-hospitals-
udvalget (med ambulancerne) og 
regionaludvalget. De vigtigste 
udvalg er sundhedsudvalget og 
regionaludvalget.

- Hvad med præ-hospitalsud-
valget - der tales da meget om 
ambulancerne?

- Ja, men der var ingen, der 
havde hørt om det udvalg, før det 
hollandske selskab Bios overtog 
ambulancetjenesten. De sidste 
tre år har der været rigeligt med 
arbejde. Det har været en van-
skelig opgave.

- Men nu kører ambulancerne 
bedre end før, viser en ny rede-
gørelse...?

- Ja, de kører bedre, end de 
nogensinde har gjort. Men det 
kan folk ikke forstå, når de har 
læst aviserne de sidste tre år. 

De har kun læst om, hvor dårligt 
det hele var.

- Så det var et dårligt valg at 
tage Bios ind?

- Bios blev kvalt af, at Falck 
trak 300 redere ud af region 
Syddanmark og fl yttede dem til 
Midtjylland og Sjælland. Falck 
har misbrugt sin ledende mar-
kedsandel. De sørgede for, at det 
ikke fungerede ved fx at ansætte 
40 mand i Tarm, hvor der normalt 
kun var ansat 9 mand. På den 
måde kunne Bios jo ikke få folk.

Bevar små sygehuse
- Er der særlige områder, du 

har kæmpet for?
- Ja, jeg stiller mig på bagbene-

ne, når der skal lukkes sygehuse. 
- Men er der ikke lukket så 

mange sygehuse nu, at den nye 
struktur med supersygehuse er 
på plads?

- Nej. Efter valget vil fl ertallet 
igen lukke sygehuse - i vores 
område vil det gå ud over Tønder, 
Nyborg og Middelfart. Derfor er 
det vigtigt, at der er nogen, der 
råber op om det i valgkampen, 
så det bliver for svært for dem, 
mener Søndergaard.

Kristen i politik
- Du er jo valgt for Dansk Fol-

keparti. Og du er samtidig også 
en meget bevidst kristen.

- Der er nuancer indenfor alle 
partier, og det er der også inden-
for DF. Jeg står for min særlige 
nuance, og der er nogle ting, 
som der bliver holdt fast i, fordi 
jeg sidder der.

Man vil gerne have det kristne 
med indenfor mit parti, men det 
skal gerne være lidt moderat, og 
der er nok nogen, der er bange 
for, at jeg kan blive for kristen, så 

der er også en kamp at kæmpe 
indenfor partierne.

- Føler du, det er menigsfyldt 
som kristen at være aktiv i politik?

- Ja, det er meningsfyldt, og 
det er også interessant. Når folk 
fra menighederne går ud i sam-
fundet, får de jo heller ikke deres 
vilje på alle områder, men de går 
ud og ”fylder” noget, siger han.

Niels Erik var engang aktiv i 
Kristendemokraterne. Men på det 
tidspunkt var det ikke god tone 
at tale om faren ved muslimsk 
indvandring, så Søndergaard blev 
i stedet aktiv i Dansk Folkeparti.

- Når du skriver læserbreve - 
bl.a. i Udfordringen - er det ofte 
om indvandrere og kulturradikale. 
Hvad er problemet med dem?

- De kulturradikale ønsker jo at 
nedlægge både vores klassiske 
nationale og kristne værdier. 

Derfor kan de kulturradikale se 
en fordel i, at man har en masse 
muslimer, mener Niels Erik, der 
kan lide at udtrykke sig enkelt.

Krævende at være med
- Kan man passe et job ved 

siden af Regionsrådet?
- Det kommer an på, hvor 

mange udvalg man er med i. Jeg 
har fyldt min tid op med udvalg 
og bestyrelsesposter. Jeg sid-
der fx i Videnskabsetisk komité. 
Og det trækker virkelig tænder 
ud at skulle sætte sig ind i en 
masse fagstof og følge med i 
lægeforsknings-forsøg.

Der er også konferencer, man 
kan være med i, så man bedre 
forstår, hvad administrationen 
taler om. Så jeg har nok brugt 2½ 
arbejdsdag hver uge. 

- Hvad arbejder du ellers med?
- Jeg har indtil juni været læ-

rervikar i Odense kommune. Men 

der er ændret så meget på skole-
området, så nu er jeg stoppet. Jeg 
er i øvrigt også byrådskandidat i 
Odense, så det tager jo også tid. 
Og jeg har været indkaldt som 
suppleant en del gange.

- Er du folketingskandidat?
- Nej, det er et rakkerliv... Kom-

mune og region kan man passe, 
og alligevel blive boende og have 
sine aftner fri.

Aktiv kristen
- Du og din hustru Erna er ak-

tive i frikirken Kristent Fællesskab  
i Odense...

- Ja, vi er kommet i den menig-
hed gennem de sidste 30 år. Min 
kone er fra Nyboder i København, 
og jeg kommer oprindeligt fra 
Kjellerup mellem Silkeborg og 
Viborg. Så vi blev enige om at slå 
os ned midt i mellem.

Min kone har arbejdet som 
ergoterapeut i København og 

på Odense Universitets Hospi-
tal. Hun har arbejdet 19 år ved 
psykiatrisk afdeling i Odense. 
Hun er nu gået på pension, men 
hjælper en dag om ugen i Kristent 
Bogcenter i Odense.

Vi har to børn. Hanna på 31 år 
med vores barnebarn Emil. Hun 
er ved at læse til socialrådgiver. 
Vores anden datter er sygeplejer-
ske. De bor begge i København.

Glad vandrer
- Du går meget, har jeg hørt?
- Ja, jeg går tit 25 km om dagen 

i vinterhalvåret. I sommerhalvåret 
cykler jeg tit ture på 75 km. 

Jeg har også gået på Cami-
noen i Spanien. 

Det holder kredsløbet i orden, 
så jeg kan bevæge mig ligesom 
en 40-årig, selv om jeg nu er fyldt 
70, siger Niels Erik, som stiller op 
igen til valget d. 21. november.

NY
BOG

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...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Niels Erik er politiker og kristen
Niels Erik Søndergaard er en af de aktive kristne, der stiller op til kommuner og regionsråd – og som er på valg i november. 
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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 dkå hh

198,-

Balkanmissionen inviterer 
til ’Rumænsk sangaften’

Kristne har brug for profetisk indsigt 
for at kunne gøre en forskel i dag

Dansk Balkan Mission 
inviterer til møder med et 
rumænsk kirkekor, som 
optræder forskellige steder i 
Danmark den første uge af 
september.

Dansk Balkan Mission støtter kirken og arbejdet blandt romaer i Rumænien.
Af Bodil Lanting

Der er fri entré, når Dansk 
Balkan Mission inviterer til Ru-
mænsk sangaften i seks jyske 
kirker fra 1.- 6. september.

En rumænsk sangaften by-
der på fællessang, korsang og 
mandskor på dansk, rumænsk 
og engelsk ledsaget af  violin- og 
klavermusik. 

I aftenens løb vil DBM orientere 
om arbejdet i Rumænien, hvor 
man dels støtter den rumænske 
kirke med undervisning og huma-
nitær hjælp og dels hjælper i fl ere 
roma-landsbyer. 

Den 1. september er der kon-
cert i Grindsted Kirke. Den 2/9 
og den 3/9 vil koret besøge de 
rumænske menigheder Biserica 

Sønderborg og Biserica Herning. 
Den 4. september besøger koret 
Tyrstrup Kirke, den 5. september 
er der koncert i Rise Kirke i Røde-
kro og endelig den 6. september 
er der koncert i Gram Kirke. Alle 

koncerterne er arrangeret af 
Dansk Balkan Mission.

25 års Balkanmission
I maj i år kunne DBM fejre 25 

års jubilæum sammen med 100 

deltagere i Gram menighedshus.  
Ligesom ved missionens start 
var det Ingolf Henoch Pedersen, 
som prædikede. Denne gang var 
teksten Saligprisningerne, som 
samtidig blev brugt til at belyse 
DBMs virke gennem årenen.

DBM har både sociale og kir-
kelige projekter blandt romaerne, 
hvor de holder børnelejre, sikrer 
rent drikkevand mm. Samtidig 
udgiver missionsselskabet kristen 
litteratur på fl ere forskellige sprog. 
Tidl. højskoleforstander Hans Erik 
Nissens bog ”et er nødvendigt” 
er udgivet på engelsk, rumænsk 
og spansk. Der er også udgivet 
en katekismus på rumænsk, og 
tre minibøger med bibelord er 
udgivet på ukrainsk, ungarsk, 
dansk og farsi.

En rumænsk sangaften byder både på blandet kor og 
mandskor foruden fællessang på dansk og engelsk.

Päivi Heikkala fra Finland, 
som skrev ”Herren vil give jer 
byen”, er en af hovedtalerne på 
den apostolsk-profetiske kon-
ference, som fem kvinder ar-
rangerer den 22.-24 september.

Paivi har tidligere været i Dan-
mark til Bedehus Danmarks 
konference, samt til et Bøn for 
Danmark-seminar på Ribes Vi-
kinge Museum.

Paivi er trods sin fi nlandske  
baggrund en meget levende taler, 
som brænder for at mobilisere 
kristne til bøn for landet. Hun satte 
gang i bedebevægelsen i Finland 
og bruges i dag som taler i fl ere 
europæiske lande.

Udover Päivi Heikkala fra Fin-
land taler også Andy Wallis, som 
har en profettjeneste og virker 
ud fra Impact Church i Roskilde.

Og desuden underviser bl.a. 
Anette Holt, Næstved.

Konferencen arrangeres af 
fem kvinder, som på egen hånd 
arrangerede den første Apostolsk 
Profetiske konference på KIH-
højskolen i Kolding sidste år.

Emnet for i år bliver denne 
gang: ”Sine nådegaver og sit kald 

fortryder Gud ikke …” og man vil 
igen fokusere på de apostolske 
og profetiske tjenestegaver.

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

Nødvendige gaver
- Tjenesterne skal føre kirken 

frem til fuldendelse. Skriften viser 
os klart, at vi ikke kan nå dette 
uden disse tjenester, siger tidl. 
forstander Leif Rasmussen, som 
var med på sidste års konference.

- Konferencens budskab var 
ikke blot til fornuften, da det er 
vore hjerter, Herren vil nå. Han vil 
have os til at tage stilling til den 
5-foldige tjeneste. Tager vi imod 
eller forkaster vi den? spørger 
Leif Rasmussen, Kolding, som 
har skrevet bøgerne ”Brev til 
menigheden i Danmark”, ”Vejen 
tilbage til fremtiden” og ”Efeser-
brevet hemmelighed”, som alle 
handler om, hvordan kirken igen 
kan blive lys og salt.

 
Frustreret

- Jeg kom til konferencen med 
en frustration, desperation, og 
med spørgsmålet, om Gud vir-
kelig har lagt kald og visioner på 
mit hjerte - eller om det bare var 
mig, fortæller Carrie Lautrup, som 
også tolkede på konferencen.

- Under konferencen fik jeg 
vished om mit kald. Jeg fi k også 
stiftet bekendtskaber, som bety-
der, at jeg ikke føler mig alene, 
men er en del af et netværk af 
mennesker, som virkelig ønsker 
at se Guds herlighed komme over 
Danmark, gennem sit folk,” siger 
Carrie Lautrup.

Henri.

Andy Wallis, som har en 
profettjeneste og virker ud 
fra Impact Church i Ros-
kilde, kommer også.

Päivi Heikkala fra Finland

Hele Danmark - og resten af verden med - er rystet over fundet 
af den svenske journalist Kim Wall’s torso i Øresund, efter 
hun havde været ombord på opfi nder Peter Madsens ubåd 
og siden blev meldt savnet. Torsoen mangler hoved, arme og 
ben, og retsmedicinsk institut siger, at liget er parteret bevidst. 

Alle er chokerede over, hvad der mon er foregået på havets bund. 
Kun Peter Madsen ved det, og så længe politiet mangler hovedet 
på den lemlæstede torso, kan ingen afgøre dødsårsagen. Er der 
tale om et overlagt mord eller en ulykke? Peter Madsen forklarer 
selv, at der skete en ulykke. Men hvilken? 

Det vil alle gerne vide, og på de sociale medier er mulige for-
klaringer i disse dage det helt store samtaleemne. Den parterede 
torso, der viser en vanvittig uhyggelig form for bestialitet, og tanken 
om hvad der kan være gået forud, fylder os med afsky, væmmelse 
og frygt, men også med en vis form for fascination.

Ubåden er symbol på de mørke sider, som kan gemme sig i 
et menneskets sind, på dybet. Peter Madsens venner forklarer 
til formiddagspressen, hvor venlig og troværdig en person han 
normalt er. Hvordan kan han så have parteret et lig? Hvor kommer 
denne ondskab fra? 

Boghandlerens hylder har de senere år bugnet med krimier, der 
omhandler den ene mere blodige forbrydelse end den anden. Vi 
er fascineret af ondskab og ønsker at forstå den. Vi vil trænge ind 
i forbryderens hjerne og se, hvordan der ser ud. Jeg vil ikke blive 
overrasket, hvis der kommer en udgivelse med interview med Peter 
Madsen, når han har fået sin dom, hvor han kan fortælle om sig 
selv og hændelsen på ubåden. 

Når vi ønsker at få indblik i ondskaben, skyldes det, at vi tror, 
at hvis vi forstår dens mekanismer, så kan vi også blive herre 
over den. Men ondskab er ikke blot et produkt af nogle social-
psykologiske forhold, men en åndelig realitet, som har direkte 
forbindelse til dæmonernes univers. Som mennesker kommer vi 
aldrig til at forstå, at de alene påfører ondt for ondskabens egen 
skyld. Derfor skal vi heller ikke søge en dialog, for så risikerer vi 
at blive fristet til selv at begå det, som ikke kan forklares. Vi skal 
ikke forstå ondskab, men forsage den. Da Jesus møder Djævelen 
i ørkenen, går han heller ikke i dialog med ham, men svarer ham 
alene gennem skriftsteder fra Bibelen.

Ubådsmysteriet 
vækker farlig 
fascination af ondskab



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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Af Bodil Lanting

Et nystartet akademi, KPI Aka-
demi, skal give inspiration og 
økonomisk støtte til unge, der 
vil være med til at forme fremti-
den for dannelse og formidling 
i kristent perspektiv.

- Vi skal i langt højere grad 
tage konsekvensen af, at vores 
tro rummer et stort potentiale for 
dannelse og formidling. 

Jeg drømmer om, at KPI Aka-
demi kan være med til at virkelig-
gøre dét i forhold til fremtidens 
religionspædagogiske opgaver. 
Både i samfundet og kirken, siger 
daglig leder af Kristent Pæda-
gogisk Institut, Carsten Hjorth 
Pedersen.

Nyt akademi
- Det danske samfund og de 

kirkelige miljøer i Danmark har 
brug for kristne unge, som vil 
fremme god dannelse, opdra-
gelse og undervisning af den 
opvoksende generation. 

Samtidig må de med indlevelse 
i den kristne tro kunne formidle 
den til børn, unge og voksne – og 
inspirere andre til at gøre det på 

en respektfuld måde, understre-
ger KPI, som nu  lancerer KPI 
Akademi.

Gruppesamlinger 
og mentortilbud

KPI Akademi vil samle en 
gruppe på mindst tre-fem unge,  
som vil dygtiggøre sig i religions-
pædagogisk retning. Det handler 
om dannelse, opdragelse, under-
visning, vejledning, formidling, 

oplæring og forkyndelse i den 
kristne tro og på grundlag af den 
kristne tro.

Den nye gruppe skal ledes 
af KPI´s daglige leder, Carsten 
Hjorth Pedersen. Der vil være 
samlinger, hvor man drøfter fagli-
ge spørgsmål og praksis samt får 
sparring med henblik på udarbej-
delse af artikler, facebookopslag, 
videoer, undervisningsoplæg 
eller lignende til inspiration for 
lærere, pædagoger, forældre, 
klubmedarbejdere eller andre.

Gruppen vil arbejde i 2018 og 
2019 i forbindelse med to samlin-
ger (á otte timer) årligt. Her holder 
gruppens medlemmer korte op-
læg for hinanden, og der arbejdes 
frem imod konkrete produkter.

Rejse, bespisning og ophold 
dækkes af KPI. Desuden får hver 
deltager årligt et honorar på 8.000 
kr. – forudsat man overholder 
visse forpligtelser.

Der tilbydes løbende sparring 
og mentorering mellem samlin-
gerne.

Deltagere under 35
For at komme i betragtning som 

deltager skal man være under 35 
år. Man skal også for nylig have 

afsluttet eller være i færd med at 
afslutte en uddannelse som teo-
log, lærer, pædagog, psykolog, 
journalist, sociolog, retoriker eller 
lignende.

Deltagerne skal have et ønske 
om at dygtiggøre sig i religions-
pædagogisk retning og kunne 
være til stede i fi re samlinger i 
løbet af 2018 og 2019.

Samtidig forpligter deltagerne 
sig til at levere et nærmere aftalt 
produkt. 

Ansøgning
”KPI opfordrer interesserede 

og ambitiøse unge til at være med 
i et akademi, hvor dannelse og 
didaktik bringes til torvs og i fæl-
lesskab debatteres, studeres og 
gentænkes. På kristen grund. Til 
glæde for Danmark!” siger KPIs 
formand, Karen Aagard.

Man kan indsende begrundet 
og dokumenteret ansøgning til 
chp@kpi.dk senest den 1. no-
vember 2017.

Der bliver holdt samtaler med 
kvalificerede ansøgere inden 
optagelse i gruppen, oplyser 
Carsten Hjorth Pedersen.

Gratis bibler vækker glæde på 
Luthersk Missions børnelejre
”Har I ikke fl ere bibler?”, spurgte nogle af de børn og juniorer, 
som Luthersk Missions børnekonsulent Janne Bak Pedersen 
mødte i sommer.

Som LMs Kids-konsulent besøgte hun de forskellige lejre, og 
som noget nyt i år havde hun en stak bibler med, som LMBU havde 
købt billigt. Tanken var, at biblerne skulle gives til børn, der ikke selv 
havde en bibel. Men børnekonsulenten troede ikke helt på projektet.

”Jeg bad til Gud: ’Vis mig, hvad jeg skal gøre med de her bibler’, 
for jeg troede ærligt talt ikke, jeg ville få dem afsat”, fortæller Janne 
Bak Pedersen, som havde 5 børnebibler og 10 bibler på nudansk 
med til den første lejr.

Her fi k børnene at vide, at de, der havde lyst til at tage en bibel, 
kunne gøre det. Og inden lejren var omme, var kassen med bibler 
tom, så konsulenten måtte anskaffe fl ere før næste lejr.

”Yes, nu har jeg min egen bibel,” lød det glædesstrålende fra en af 
pigerne, der ellers havde måttet låne sin brors bibel med på lejren.

”Børnene tager virkelig imod det, vi giver dem. Det er skønt at 
mærke, at gratis bibler kan vække så meget glæde,” siger børne-
konsulenten begejstret.

- Mange af børnene er fra kirkevante hjem, men der er også 
en del børn med, som ikke er vant til at komme i en børne- eller 
juniorklub. Og det er dem, Janne forsøger at nå med de gratis 
bibler, forklarer Karin Ravnborg fra LM.

Bodil

Kristent Pædagogisk Institut 
vil støtte unge formidlere
Danmark har brug for en ny generation i det kristen-pædagogiske felt, mener KPI.

Den kristne tro har meget 
at bidrage med inden for  
undervisning, opdragelse og 
dannelse, mener KPIs daglige 
leder Carsten H. Pedersen.

Kristne radioer får sendetilladelse i 10 år
på FM - som DR ønsker at nedlægge
Men det kan blive en fordel for nærradioerne, hvis DR satser på DAB-radioer, siger Per Nielsen.

Kort før sommerferien gav 
Radio- og tv-nævnet nye 10 
års-sendetilladelser til 145 
nærradioer - heraf også nogle 
kristne radioer. 

De nye programtilladelser 
træder i kraft den 1. januar 2018 
og gælder til udgangen af 2027.

Der var i alt 161 ansøgere 
til ikke-kommerciel lokalradio, 
og der er i august udstedt 145 
programtilladelser fra Slots- og 
Kulturstyrelsen.

Det gælder bl.a. de kristne ra-
dioer Arkens Radio i Esbjerg og 
Den kristne radio i Holbæk, No-
rea Radio Haderslev, Nordsjæl-
lands Kristne Radio, Radio Bella, 
Rhema Radio, Københavns 
Nærradio, New FM natradio i på 
Amager, LUMI Radio Aalborg,  
UCB Radio i København.

Nogle af de tidligere kristne ra-
dioer har ikke kunnet overkomme 
at drive radioen videre og har 
derfor ikke søgt. Der er brug for 
frivillige i radioarbejdet.

Udover de specifikt kristne 
radioer fi ndes der kristent inspi-
rerede udsendelser og medar-
bejdere på bl.a. Radio Ådalen.

FM eller DAB-radio
De nye radioer skal leve op 

til et krav om mindst én times 
egenproduceret førstegangsud-
sendelse med lokalt indhold per 
uge. Den ene times lokalt indhold 
skal være i form af ét eller fl ere 
taleprogrammer.

Per Nielsen fra UCB Radio i 
København hæfter sig ved, at 

Danmarks Radio presser på for 
at få lukket FM-båndet ned, idet 
man vil gå over til DAB-radioer, 
når 50 pct. af befolkningen har 
anskaffet sådanne. 

- Det går imidlertid meget lang-
somt, og der er nu kommet en ny 
DAB+ standard, så mange må 
kassere de første DAB-radioer. 
Så jeg tror ikke, det bliver forelø-

big, siger Per Nielsen.
- I Norge har man lukket FM, 

men givet lokalradioerne lov at 
fortsætte, og det har betydet fl ere 
lyttere for de lokale, da mange 
ikke har DAB-radioer. Hvis man 
gør det samme i Danmark, kan 
det blive en fordel for os.

Henri.

Kirsten og Per 
Nielsen har i 
årtier drevet 
UCB Radio i 
København. De 
havde tidligere 
også sendetilla-
delse til tv, men 
mistede den. 
Derefter har de 
sendt på den 
norske Kanal10, 
men sender for 
tiden kun på 
internettet. Se
www.ucbmedia.
dk. Man kan 
også downloade 
en app med 
UCB-radio på 
sin mobiltelefon.

Komitéen af kristne mødes under simple forhold for at plan-
lægge Udfordringens kampagne i Touboro, Cameroun, i fe-
bruar 2018 med Per Hyldgaard, Gospel Outreach, som taler. 

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

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

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

Udfordringen har i forvejen oprettet en del kristne radioer i 
samarbejde med de lokale kristne fra forskellige kirkeretninger. 
De fl este radiostationer drives af de lokale ved frivilligt arbejde og 
gaver. Men der er brug for 50.000 kr. i hjælp til at oprette radioen 
(sender, mast, tilladelser, studie, udstyr, osv.)

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

Gaver mrkt. TOUBORO eller RADIO kan overføres til bankkonto: 
9046 – 457-34-58449. (Husk navn og cpr-nummer for fradrag.)
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Henrik  Kildahl

Frimenighedspræst i Silkeborg Oasekirke
og VIVA-klyngen (Viborg)

Raket-Madsen
og vi andre 
Vi er alle blevet chokerede over Raket-Madsen, som byggede 
sin egen ubåd og var meget populær i nogle kredse – men 
som nu er fængslet for drabet på en ung svensk kvinde, hvis 
krop er fundet uden arme og ben...

”Han er bare sindsyg,” var der en kollega, der mente. 
”Sådan noget gør et almindeligt menneske da ikke.”
Når vi møder synden i den mest afstumpede form, klistrer 

det moderne samfund diagnoser på, for vi vil nødigt tro, at 
almindelige mennesker kan gøre noget så forfærdeligt.

Men her har vi en dansker - ikke engang en islamisk udlæn-
ding, - som er intelligent og lever moderne i et åbent ægteskab. 
En nytænkende, kreativ og kunstnerisk person, der ikke er 
bundet af snævre normer. Intet tyder på, at han er sindsyg. 

”Men noget må der da være galt med ham!”
Ja, han har manglet de moralske pejlemærker, så han på 

ubåden gjorde noget ondt og i panikken forsøgte at skjule sin 
forbrydelse med noget, der var endnu værre. 

Når man tager kristendommens værdier og normer fra et 
folk, som det er sket i Danmark, så mister almindelige danskere 
fornemmelsen for, hvad der er godt og ondt. Så kommer det 
til at handle om, hvad der er godt - for mig! 

Vi ser det i de tidligere kommunistiske lande og i Kina. 
I årtier har magthaverne nedbrudt kristendommen i folket 

og erstattet den med ”videnskabelig ateistisme”.
Resultatet er et endnu mere egoistisk, kriminelt og afstum-

pet samfund, end den kapitalisme, man bekæmpede. 
I Danmark og Europa lider folkets sjæl under årtiers kulturra-

dikal påvirkning, der har fjernet kristendommen som grundlag 
for skolen og samfundet. Og vi ser nu resultaterne. Ingenting 
er rigtigt og forkert. Det handler for mange blot om, hvad man 
kan slippe af sted med, i det normløse samfund. Hvad der ikke 
ses og opdages. Og gør nogen noget helt galt, så klæber vi en 
psykiatrisk diagnose på dem. For ingen er da onde... 

Jo, vi mennesker kan i pressede situationer, eller når ego-
ismen og drifterne får frit løb, få os til de forfærdeligste ting. 

Vi har brug for normer. Derfor må vi som samfund tilbage 
til de kristne værdier. Helt fra børnehaven og skolen. Gennem 
søndagsskoler, børneklubber, spejdere, konfi rmand- 
og ungdomsklubber med moralske holdninger. 

De kristne normer kan hjælpe enhver til i kriser  
og panik at vælge det gode fremfor det onde. 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 18:9 - 14

Stolthed kontra ydmyghed
9 Derefter fortalte Jesus en historie til nogle, som var stolte 

over deres egen fromhed og følte sig højt hævet over andre: 10 
»To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, 
den anden var skatteopkræver. 11 Farisæeren stillede sig frem 
foran de andre og bad således: ‘Jeg takker dig, Gud, at jeg 
ikke er som så mange andre: røvere, ægteskabsbrydere og 
andre onde mennesker - eller som den skatteopkræver, der 
står derhenne. 12 Jeg faster to dage om ugen, og jeg giver 
tiende af alt, hvad jeg tjener.’ 13 Skatteopkræveren stod for sig 
selv med sænket blik. Han slog sig brødebetynget for brystet 
og sagde med fortvivlelse i stemmen: ‘Åh, Gud, vær nådig 
mod mig. Jeg er en synder.’ 14 Det siger jeg jer: Det var skat-
teopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke farisæeren! For 
de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger 
sig selv, skal ophøjes.«

…er for tiden en ofte hørt 
vending i SFO’en. Den handler 
om en lidt sjov-smart attitude: 
kast et lille håndtegn, send et 
cool blik og nik med hovedet, 
når pædagogen beder om fx at 
hænge jakken pænt i gardero-
ben. ”Det’ nemt”. 

Selvom det kan lyde en anel-
se fl abet eller overlegent med 
sådan et svar på en henven-
delse, er det i udgangspunk-
tet ganske uskyldigt, og når 
timingen sidder i skabet også 
ret sjovt. 

Den ene part i Jesu lignelse 
om farisæeren og tolderen får 
det til at lyde nemt at være 
gudfrygtig – den anden ikke så 
nemt. Farisæeren ophøjer sig 
selv og takker ligefrem Gud, 
fordi han er blevet skabt god og 
from. Han tilføjer i sin selvophø-
jelse, at han både giver tiende 
og faster; nemt! Det tager os 
ikke længe at gennemskue, at 
det er farisæeren, som Jesus 
her vil formane, og tolderen, 
der er den ydmyge og den, Gud 
vil ophøje. 

Vender alting på hoved
Lignelsen er en del af et læn-

gere afsnit i Lukasevangeliet, 
der handler om Gudsriget. I 
afsnittene, der følger, læser vi 
om de små børn og Gudsrigets 
rigdomme. At forstå Gudsriget 
er ikke altid bare ”nemt”. For 
i Guds rige er alting vendt på 
hovedet, fra det vi kender i 
denne verden. Den rige skal 
være fattig, den fattige rig. De 
første skal være de sidste, de 
sidste være de første osv. 

Gang på gang vender Jesus 
alt det, vi kender, på hovedet – 
og så kalder han det Guds rige. 

I kirken kalder vi det evan-
geliet, de gode nyheder og det 

glade budskab. For Gudsriget er 
givet til os i nåde og kærlighed 
fra Gud. Vi har ikke fortjent det. 
Vi kan ikke vinde det. Vi kan ikke 
engang forlange det. Men vi kan 
modtage det. Gud er kærlighed, 
og Jesus bringer Guds kærlig-
hed til jorden. 

Det må være den kor te-
ste forklaring, jeg kan give 
på Gudsriget: at det er Guds 
kærlighed, bragt til jorden af 
Jesus Kristus. Derfor bliver den 
ydmyge – eller den, der ydmy-
ges af andre, ophøjet. Derfor 
priser Jesus de sørgende, de 
sagtmodige, de barmhjertige, 

de rene af hjertet salige i Bjerg-
prædikenens indledning. Ikke 
fordi de fortjener det, men fordi 
de er trængende.

Ikke helt nemt alligevel 
Man skulle tro, at det at mod-

tage en gave, var det nemmeste 
i verden. Men hvis ikke engang 
en farisæer, der kendte til Guds 
love og løfter, kunne forstå, 
hvordan man modtager Guds 
rige som en gave og ikke skal 

gøre sig fortjent til den, så er 
det nok ikke helt nemt alligevel. 

Det er nemt at fremstå som 
god i det ydre. Det kræver 
faktisk ikke alverden at vise 
sine omgivelser, at man lever 
et fromt liv. Give tiende, være 
god mod familien og næsten, 
gå i kirke osv. Men det, Jesus 
beder om, er ikke bare det ydre 
fromme liv, men hele vores liv. 

Fra inderst til yderst 
Jesus ønsker, at vi skal give 

hele vores liv til ham med alt, 
hvad det indebærer. For tol-
deren indebar det et usselt og 
uperfekt liv – så skamfuldt, at 
han ikke engang kunne hæve 
blikket. Han havde intet at være 
stolt af. Men han gav det hele til 
Gud og bad bønnen: Gud, vær 
mig synder nådig. 

Farisæeren havde tilsyne-
ladende gode muligheder for 
at leve et liv til Guds ære. Han 
havde opdaget de gode discipli-
ner faste, troskab, ærlighed og 
giversind, men han misbrugte 
det. De blev ikke udført for at 
give Gud ære, men for at ophøje 
sig selv – måske endda med 
tanke på, at han kunne frelse 
sig selv. Men den del kan kun 
Jesus give. 

Frelsen og ophøjelsen tilhører 
Guds søn, som han giver den 
troende del i. Og til gengæld – 
ikke som en pris vi skal betale 
tilbage, men som et inderligt 
ønske, beder han om, at vi vil 
give hele vores liv til ham – også 
det, vi bestemt ikke er stolte af. 

Nemt? Ikke spor, men be-
stemt værd at arbejde på.

”Det’ nemt!” 

At forstå Gudsriget er ikke altid bare ”nemt”. For i Guds rige er 
alting vendt på hovedet, fra det vi kender i denne verden.

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Af Michelle Aaen

Elev på Mariager Højskole

Tanken om det holistiske men-
neske, som Gud har skabt os til 
at være som, synes i manges 
liv langt væk. 

I Nye Testamente læser vi om 
menigheder, hvor de slet ikke 
lever som de mennesker, Jesus 
kaldte dem til at leve som. I dag 
ses tendensen til at opdele vores 
menneskelige elementer af ånd, 
sjæl og legeme i, hvad der så er 
rigtige åndelige discipliner, og 
hvad der ikke er. Hvorfor har vi 
tendens til at gå i det forkerte 
spor, og hvad skal der så til for 
at komme ind på rette spor igen,  
og få forestillingen om det hele 
menneske ført ud i livet? 

Græsk tænkning 
vs. kristen tankegang

Den græske verdensopfattelse 
adskiller mennesket i ånd, sjæl 
og legeme. Legemet er i adskil-
lelsen den lavest rangerende af 
de tre dele af mennesket, mens 
sjælen er fi nere og mere værd 
og er noget guddommeligt og 
udødeligt. Legemets opgave er 
at være indpakningen for sjæ-
len. Sidst er ånden den højeste 
visdom i mennesket, som sjælen 
ikke kan opnå. 

I kontrast står den hebraiske og 
kristne tankegang, som Paulus 
også fl ere gange uddyber i sine 
breve til menighederne, at men-
nesket er skabt med ånd, sjæl 
og legeme, hvor Gud har skabt 
mennesket med denne opdeling. 
Derfor er det så vigtigt for Paulus 
at slå fast, at disse tre skal plejes, 
for det vil ære Gud. Fx beskriver 
han for korintermenigheden, at 
deres legeme er et tempel for Hel-
ligånden, som ikke må misbruges:

”For I blev købt dyrt. Ær derfor 
Gud med jeres legeme!” (1. Kor 
6:20)

Tilsammen danner ordene et 
hele, og der er tydeligvis ikke 
tale om modsætninger, som man 
ellers finder det i den græske 
tænkning. 

Men ligesom det blev formanet 
for korinterne dengang, har vi i 
dag stadig brug for denne form for 
formaning. Vi kan have tendens 
til at blive for snæversynede i for-
hold til hvilke dele af vort liv, som 
vil ære Gud, og som i virkelighe-
den tilhører Kristus. Vi kan måske 
have en tendens til at stå med et 
ben i hver lejr og ære Gud med 
nogle dele af vort liv, samtidig 
med at andre dele hører verdslige 
goder til. Men sådan et liv er ikke, 
hvad Jesus ønsker for os. 

Senere vil jeg komme tilbage 

til, hvad det er for et liv, som Jesus 
ønsker for os, men først må en ud-
dybning af de tre klassifi ceringer 
af mennesket gennemgås.

Legemet
Legemet er den fysiske ramme 

for Guds kreation, rammen for 
ånden og sjælen, ikke blot en 
nødløsning for en indpakning af 
hans skaberværk. Legemet er en 
del af skaberværket og er perfekt 
skabt i Guds billede. 

Sjælen
Det er nemt for os at forholde 

os til legemet, for det kan vi 
sanse. Straks sværere er det at 
definere og adskille ånden og 
sjælen fra hinanden. Forskellige 
defi nitioner er at fi nde, og for-
skellige tanker omkring, hvorvidt 
ånden og sjælen er et, er også 
diskutable. Derfor gøres der op-
mærksom på, at den forestående 
defi nition af sjæl og ånd kan mod-
argumenteres af andre teologiske 
argumenter. 

Ligesom legemet gør os unikke 
- vi har alle et unikt udseende 
og karaktertræk - så er det også 
sjælen, der giver os hver vores 
unikke personlighed med forskel-
lige egenskaber og talenter. 

Fra fødslen af har vi modtaget 
gaver og egenskaber, som gør 
os til dem, vi er. Det er DNA’et. Vi 
kan se på det som frø, der bliver 
sat i jorden. Det vigtige arbejde 
for sjælen begynder fra dag ét, 
hvor forældre spiller en stor rolle 
i at udvikle og hjælpe de frø, som 
er blevet plantet i vor sjæl. Ved 
at gøde og vande frøene vil de 
udvikle sig. Og en vigtig rolle for 
forældrene er også at hjælpe 
barnet med at opdage hvilke frø, 

det enkelte barn nu har fået. Det 
er nemlig ikke en selvfølge, at 
alle frø bliver opdaget. Livsvilkår 
og omstændigheder kan nemlig 
være med til at skjule frø, som 
ikke får lov til at spire. Ved at 
fremelske det bedste i børn og 
have en ubetinget kærlighed til 
dem vil det fremme muligheden 
for, at børnene opdager frøene 
et efter et. For jo større barnet 
bliver, des mere fl yttes ansvaret 
over på barnets egne skuldre, og 
da er det vigtigt, at forældrene har 
gjort et godt forarbejde (Bækga-
ard, 2008).

Ånden
Bibelen lærer os at:
”Alle, som bliver ledt af Guds 

Ånd, er Guds børn. Den Ånd, I 
har fået, gør jer ikke til slaver, for 
så kom I blot igen til at leve et liv i 
frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart 
for jer, at I er Guds børn. Det er 
Guds Ånd i os, der gør, at vi kan 
kalde ham vores far. Det er Guds 
Ånd, der bekræfter over for vores 
egen ånd, at vi virkelig er Guds 
børn.” (Rom 8,14-17)

Den åndelige dimension i livet 
er den måde, hvorpå Gud bla. 
kommunikerer med os. Fordi 
mennesket indeholder den ån-
delige dimension,  har mennesket 
naturligt en længsel efter det 
guddommelige. 

Problemet er bare, at vi er ble-
vet forskrækket over at søge Gud. 
I stedet for søger vi alle mulige 
ydre stimulanser, som skal fylde 
det hul, som Gud længes efter at 
fylde for os. Det kan være stoffer, 
misbrug af sex og overforbrug af 
alkohol. For en tid vil vi måske 
opleve en tilfredsstillelse i disse 

ydre stimulanser. Men vi vil aldrig 
blive helt mætte. Kun Gud kan 
udfylde det tomrum, som vi føler. 
Det er ved kommunikationen mel-
lem vor ånd og Guds ånd, at vi 
vil opnå den fulde tilfredsstillelse 
og modtage den fred, som vi så 
inderligt længes efter. 

Jesus som forbillede
I Europa kan vi, pga. den græ-

ske tankegang som har fulgt os, 
nemt forstå, hvordan vi overgiver 
og plejer vor ånd for Guds ære. Vi 
kender til praksisser som at bede, 
faste, lovsynge, tale i tunger og 
profetere. Dette er alle handlinger, 
som vi vil se som åndelige eller 
spirituelle. Ifølge vores opfattelse 
er det, når vi udfører disse hand-
linger, at Jesus arbejder i os, for 
der er vi åndelige mennesker. 

Men vi har et snævert billede 
af, hvem Gud har skabt os til at 
være. Jesus frelste mennesker, 
med alt hvad det rummer, på 
korset. Jesus, Guds søn, blev som 
bekendt menneske. Helt menne-
ske. Så lige meget om han spiste 
eller helbredte de syge, var det 
for sin himmelske faders pris og 
med en så stor årvågenhed på, 
at det var vigtigt at udføre sunde 
praksisser for hele sit væsen. 
Både hans ånd, sjæl og legeme.

Jesus skelner altså ikke mel-
lem nogle handlinger i livet som 
værende mere åndeligt rigtige 
end andre. Selvfølgelig er der de 
syndige handlinger, som ikke gav-
ner os overhovedet. Men vi har 
fået livet skænket med alle dets 
udfoldelser, hvor sjælen har brug 
for pleje som fx kan være i form af 
psykologhjælp, legemet har brug 
for motion og sund mad, mens 
ånden også har brug for sin pleje, 

som tungetalen eksempelvis er. 
Vi europæiske kristne har en 

tendens til at opdele vores liv 
og handlinger og skelne mellem 
åndelige praksisser. Men sand-
heden er altså, at Helligånden 
bor i os og følger os altid. Hans 
kærlighed ønsker at nå os på så 
mange andre måder, end dem 
vores fantasi kan forstå. Så det 
er blot med at komme i gang og 
prøve at udforske Guds kærlig-
hed til os. Gud kan og ønsker 
at arbejde med vor ånd, sjæl og 
legeme, lige meget hvad vi gør, 
og hvordan vi gør det. 

Åndelige discipliner
En typisk praksis for en euro-

pæisk kristen er andagten. Vi 
kan have en tendens til at tro, 
at en andagt kun er ”rigtigt” 
praktiseret, hvis den fi nder sted 
en time om morgenen, alene, 
med bibelstudie og den samme 
bøn, der gentages hver morgen. 
Jesus gjorde det højst sandsynligt 
ikke således. Jesus var et 100% 
holistisk menneske. Altså han vid-
ste, at for at være et fungerende 
menneske, måtte han overgive 
alle dele af sit liv til faderen og 
også sørge for at pleje alle dele og 
give det næring. Og for at komme 
tilbage til andagtsformen igen, 
må en tanke også være, at for 
at praktisere en andagt holistisk, 
må vi også forstå, at vi alle er 
skabt unikke og med forskellige 
kvaliteter og egenskaber. Derfor 
må andagtsformen tænkes ud af 

boksen. Hvordan mener vi selv, 
at en andagt kunne afholdes 
på bedste vis? Alt efter hvem 
vi er, og hvad vi lige præcis har 
brug for, vil andagten også få et 
andet udseende. Det kan være, 
at andagten skal omhandle be-
vægelse, relationer, diskussioner, 
natur, stilhed, musik, Bibel eller 
noget helt andet?

Når vi hele vort liv er vokset 
op med denne tankegang, der 
præger vores kultur så stærk, kan 
det være svært at vide, hvordan 
man bryder med det og begynder 
at leve et liv, hvor bevidstheden 
om, at alt hænger sammen og 
påvirker hinanden, er til stede. 
Derfor vil en nyttig metode til at få 
øjnene op for, hvad Gud i sin nåde 
har skænket hver enkelt af gaver, 
være de såkaldte Spiritual Path-
ways1 . Selvom disse er åndelige 
discipliner, kan de være en god 
vej hen imod at få øjnene op for, 
at Gud har så meget mere for os, 
end hvad vi tør håbe på. 

Vi må se på verden og få 
øjnene op for, at det er vores 
himmelske fader, som har skabt 
det hele, for at vi også skal nyde 
godt af det og gøre brug af de 
muligheder, som er lige foran os.

 
 1 Fra John Ortberg and Ruth 

Haley Bartons undervisning: An 
Ordinary Day with Jesus: Partici-
pant’s Guide

http://rezchurch.org/wp-con-
tent/uploads/2010/10/Spiritual-
Pathway-Assessment.pdf

Det (for)tabte 
holistiske menneske
Indfl ydelsen af græsk tænkning i vores kultur gør, at vi opdeler mennesket i tre dele: Ånd, sjæl og legeme, 
med legemet som den lavest rangerende del. Men ifølge jødisk og kristen tænkning kan de tre ikke adskilles. 
Ugens kronik ser på, hvilken betydning det har for vores liv som kristne.   

Gud har skabt os med legeme, sjæl og ånd. Påvirket af græsk tænkning er vi tilbøjelige til at adskille de tre. 
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Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve 
offentliggøres. Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Hveranden uge bringes brevkassen: ”Fra Sygdom til Sundhed” med Orla Lindskov om overnaturlig helbredelse. Orla@udfordringen.dk
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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. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Min søn på 8 år har svært 

ved at falde i søvn om aftenen 
og er ofte bange. 

Nogle gange er det nogle 
konkrete ting, han har set i TV 
eller på iPad, andre gange er 
det bare noget diffust noget, 
som han ikke rigtigt selv kan 
forklare. 

Han får ofte lov til falde i søvn 
i vores seng og sover der også 
ofte hele natten, hvilket giver 
ham tryghed. Min bekymring 
er, om det kan være med til at 

fastholde hans angst? Lærer 
han så aldrig at sove alene? 

Og ødelægger det for meget 
for min mand og mig (det er jo 
begrænset, hvor meget intimt 
samvær man kan have, når han 
sover der).

Det er som mor svært at lade 
sit barn ligge alene, bange i 
sin seng, men hvis det på den 
anden side vil hjælpe ham til at 
overvinde sin angst hurtigere, 
tror jeg godt, jeg ville kunne 
gøre det.

Venlig hilsen Moren

Kære Mor
Der er mange forskellige bud 

på, hvad der er det rigtige at gøre, 
når ens barn er bange for at sove 
alene, og jeg synes ikke, man kan 
sige, at det ene nødvendigvis er 
mere rigtigt end det andet. 

For det kommer an på den 
givne situation, og på barnet. 
Nogle gange kan et barn være 
virkelig skræmt og i særdeleshed 
have brug for at sove inde hos 
sin mor og far – og andre gange 
kan et barn blot kede sig lidt el-

ler bare synes, det er hyggeligt 
at sove hos mor og far, og så er 
situationen jo en helt anden, og 
man kan derfor håndtere det helt 
anderledes. 

Hvis din dreng af forskellige 
grunde virkelig er bange, så er det 
selvfølgelig først og fremmest din 
opgave at få ham til at føle sig tryg 
her og nu. I forhold til hans læring 
på længere sigt, så vil han med 
alderen automatisk blive mere ro-
bust (det er de færreste 16-årige, 
der stadig ønsker at sove i deres 

forældres seng). 
Naturligvis er der konsekven-

ser ved de forskellige løsninger, 
fx som du nævner kan dit og din 
mands sexliv blive forstyrret, hvis 
I vælger, at jeres søn skal sove 
hos jer hver nat. Så må I i stedet 
tage revanche de nætter, hvor det 
ikke er tilfældet, eller benytte jer 
af andre muligheder. 

At lade et bange barn ligge 
alene for at lære at overvinde 
sin angst selv, er i min optik 
ikke et særligt godt valg. Barnet 
skal selvfølgelig nok falde i søvn 
på et tidspunkt, om ikke andet 
så af udmattelse, men hvilken 
følelsesmæssig oplevelse følger 
der med? Er der ikke en risiko 
for en læring om, at ”når jeg har 

brug for andres hjælp, så får jeg 
den ikke?” eller ”når jeg viser min 
skrøbelighed, så bliver jeg afvist”? 
Igen vil jeg understrege, at der er 
gradsforskelle i et barns uro om 
aftenen, og at enhver situation må 
vurderes individuelt.

En tredje mulighed er at træne 
jeres dreng i at sove i egen seng 
ved at hjælpe ham til at fi nde roen 

og trygheden i hans seng, så 
hans krop og nervesystem væn-
ner sig til, at det er OK at sove dér. 

Her må I sammen finde ud 
af, hvad der giver ham tryghed, 
er det højtlæsning, musik, lidt 
massage eller blot jeres tilstede-
værelse?

Naturligvis må du også over-
veje, om der er noget, I ikke er 
opmærksomme på, som giver 
anledning til jeres barns angst. 

Annullering af iPad og TV lige 
før sengetid kan fx være en rigtig 
god idé, ligesom I bør tjekke, hvad 
han rent faktisk ser i TV eller på 
iPad’en i løbet af dagen.

Vigtigst af alt er, at du har det 
godt med det, du beslutter. For 
hvis du ikke inderst inde fi nder 
beslutningen rigtig, vil det for det 
første være uhyre svært for dig at 
gennemføre det, og for det andet 
vil dit barn mærke din ambivalens 
og utryghed og reagere på det, 
højst sandsynligt med endnu 
større angst. 

Så giv dig tid til at træffe den 
beslutning, der giver bedst me-
ning både i forhold til din hjerne 
og dit hjerte.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er i en meget vanske-

lig situation. Mine to bedste 
veninder er blevet uvenner og 
kan slet ikke snakke sammen 
i øjeblikket. De bruger begge 
to mig som deres fortrolige og 
betror sig til mig og brokker sig 
over den anden. 

De har hver deres version af 
det, der er sket, og jeg ved ikke 
hvem af dem, der har ret, det 
lyder lige sandsynligt, begge 
dele. Jeg har på en måde lyst til 
at vælge side, men vil kun gøre 

det, når jeg bliver absolut over-
bevist om, hvem der har ret. 

Imens er det mega hårdt 
og frustrerende at skulle lytte 
til dem begge og udvise for-
ståelse for dem. Jeg holder jo 
af dem begge, men føler, at 
jeg kun er halvt ærlig overfor 
dem, fordi jeg også støtter den 
anden. 

Vil meget gerne have et råd 
til, hvordan jeg skal gribe det 
an. På forhånd tak.

Veninden

Kære Veninde
Dine to veninder er heldige 

at have dig som veninde, for du 

bestræber dig virkelig på at være 
både loyal, støttende og sandfær-
dig. Det er nogle vigtige kvaliteter 

at have i et venskab. 
Jeg forstår godt, at du ønsker at 

fi nde frem til ”den rigtige” version 
af det, der skete, men måske er 
det ikke det, som er løsningen for 
dig. For som så meget andet er 
oplevelsen og tolkningen af en 
bestemt situation altid subjektiv, 
og selvom du måske kan fi nde 
frem til nogle faktuelle detaljer, så 
vil dine to veninder måske stadig 
opleve og fortolke dem forskelligt? 

Konklusioner afhænger altid af 
øjnene, der ser, og den bagage, 
man har med sig. Har man fx en 
historie med mange afvisninger, 
kan man være særligt sensitiv 
overfor ord eller handlinger, som 
kan tolkes som nye afvisninger, 
og man kan komme til hurtigt at 
konkludere, at andre er ”grove” 
eller ”fjendtlige”. 

En anden person med en 
anden forhistorie bemærker det 
måske knap nok. Måske kan du 
forsigtigt bringe dette på banen 
over for begge dine veninder og 
håbe på, at de hver især vil tage 
det til sig og se lidt mere nuan-
ceret på det, der er sket imellem 
dem. Hvis du fi nder det muligt 

kan du også prøve at fortælle 
dine veninder om, hvordan den 
anden ser på sagen, som en 
hjælp til det samme – at se mere 
nuanceret på situationen. Måske 
de hen ad vejen vil blive i stand 
til at acceptere hinandens forskel-
ligheder og dermed forskellige 
reaktioner? Hvis dine veninders 
indbyrdes krig bliver ved, er det 

fuldt forståeligt, at du ikke kan 
holde til at være den, der står i 
midten. Jeg vil i så fald råde dig 
til at melde klart ud til dem begge, 
at du holder af dem og ønsker at 
støtte dem – men at de må klare 
lige netop den sag udenom dig, 
fordi det er for hårdt for dig. 

Forvent den samme loyalitet 
og respekt fra dem til dig, som 

du ønsker at vise dem. Forvent, 
at de også vil tage hensyn til dig, 
ligesom du prøver at være der for 
dem. Måske det også kan være 
med til, at de vågner op og væl-
ger at håndtere deres indbyrdes 
konfl ikt på en bedre måde, end 
ved blot at læsse af på dig. 

Hilsen Suh

Min søn kan ikke falde i søvn om aftenen

Skal mine veninder klare deres ”krig” selv?

At lade et bange barn ligge alene for at lære at overvinde sin angst selv, er ikke et særligt godt 
valg. Der er risiko for, at barnet når frem til: ”Når jeg har brug for hjælp, får jeg den ikke...”

 Meld klart ud til dem begge, at du holder af dem og ønsker at støtte dem – men at de må 
klare lige netop den sag udenom dig.
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De kalder hende ”mor”. Mange 
af dem, som kommer i Flor 
Namdars menighed, kan ikke 
forlige sig med begrebet ”kvin-
delig præst”: De er kurdere, 
tyrkere, afghanere, arabere 
og persere, og de kender ikke 
begrebet kvindelige præster fra 
deres hjemegn. 

Den 52-årige kvinde anser det 
for en stor ære. ”Ordet ’mor’ er 
helligt for mig,” siger hun. 

Det udtrykker respekt og be-
tyder, at hun kan behandle dem 
som sine børn. At hun gør det på 
en kærlig måde, mærker man 
hurtigt på den livlige kvinde med 
de mørke øjne og det lange, sorte, 
bølgede hår. Hun har selv i sin tid 
kæmpet om forældremyndighe-
den over sin egen datter. 

Præcis på samme måde træ-
der Flor Namdar nu i skranken 
for sin menighed. Ikke mindst 
de store fl ygtningestrømme gør, 
at hendes opgaver er mangfol-
dige. ”Jeg er socialarbejder, tolk, 
sjælesørger, teolog og veninde,” 
remser hun op. ”Folk står helt 
på bar bund, når de kommer til 
Tyskland. Alt er nyt!” Og der er 
brug for praktisk hjælp med selv 
den mindste detalje. ”Jeg er tje-
nestepige for dem alle,” siger Flor 
Namdar leende. 

”Det bliver bedre!”
Ved siden af det klassiske 

præstearbejde i en stor frikirke 
med bibelkredse, prædikener og 
dåb går hun med dem til lægen 
eller socialkontoret og tolker. En 
stor del af hendes arbejde består 
af sjælesorg. 

”Mange mennesker har det 
svært og lider af depressioner. 
De har ladt alt tilbage og er her 
uden deres slægtninge og uden 
deres eget sprog. Det første år er 

helt forfærdelig slemt.” 
Det ved den iranske kvinde af 

egen erfaring. Hun kom som ene-
forsørger med sin dengang tolv 
årige datter til Tyskland for over 
tyve år siden. Som medarbejder 
i et missionsselskab tog hun sig 
af kurdere, der var fl ygtet fra Irak. 
Hendes egen hverdag var præget 
af misforståelser, usikkerhed og 
indre ensomhed. 

”Det kan godt være, at man 
lever som i et paradis her, men 
hvis man ikke ved, hvordan man 
skal leve i et paradis, er det ikke 
noget paradis,” forklarer hun.

Glæde og taknemlighed i 
stedet for frygt og klage

I mellemtiden har hun i Tysk-
land fundet et sted, hun kan kalde 
sit hjem, og er efter et teologistu-
dium slået ind på en helt ny vej. 
Men som præst i en menighed, 
hvor det hver søndag strømmer 
ind med nye mennesker, gør hun 
sig ingen illusioner. 

”Heller ikke i Europa er man 
længere i sikkerhed, også her 
fi ndes der islamister. Hver søndag 
kan være min sidste.” 

Den iranske kvinde er bekendt 
med propaganda fra mund til 
mund. At hun ikke nævner sit 
navn i artikler i medier, er en sik-
kerhedsforanstaltning, som hun 
også så vidt muligt vil bruge til 
at beskytte sin datter. Konkrete 
trusler har hun ikke fået. 

”Jeg lever ikke i frygt,” betoner 
Flor Namdar. ”Jeg forkynder 
Guds Ord fuld af glæde og tager 
alle i favnen! Gud har hidtil holdt 
hånden over mig. Da jeg var teen-
ager, eksploderede der bomber 
rundt omkring mig, og jeg fi k ikke 
så meget som en skramme. Han 
ved, når min tid er inde.”

Når hendes landsmænd klager 
over, hvor svær situationen på 

fl ygtningehjemmet er, plejer hun 
at svare: ”Mit barn, du har været 
på fl ugt, du må være taknemme-
lig! Det vil ikke være sådan resten 
af dit liv, det bliver bedre.” 

Gud glemmer ingen, det er hun 
sikker på.

Flygtning og ateist
Flor Namdar har selv gennem-

levet stor indre og ydre nød. Da 
hun var i begyndelsen af tyverne, 
efter et mislykket ægteskab og et 
selvmordsforsøg, boede hun selv 
i en fl ygtningelejr i Iran. Dengang 
måtte Flor indrømme over for sig 
selv, at hun var blevet ateist. 

Den Allah, hun engang havde 
troet på, var langt væk. 

Det harmløse spørgsmål om 
hendes formodentlig kristne for-
navn vakte en længsel i hende 
efter at lære om Jesus og den 
kristne tro. Hun var ”meget ihær-
dig”, husker hun, og fi k kontakt til 
en evangelisk kirke. Under guds-
tjenesten, som hun gik til, selvom 
det var forbundet med fare, hørte 
hun budskabet i kristendommen: 
”Gud elsker dig! Han har ofret sin 
søn af kærlighed til dig. Du kan til 
enhver tid vende tilbage til ham.” 

At Gud havde lagt præsten 
disse ord i munden med særligt 
henblik på hende, er Flor Namdar 
ikke i tvivl om i dag. Også selvom 
hun ikke dengang forstod alt, ville 
hun tro på denne Gud. 

Hendes mor var skrækslagen. 
Men trods den store frygt for, at 
der skulle ske hendes datter no-
get, stillede hun sig både indadtil 
i familien og udadtil beskyttende 
bag hende.

Også Flors søster omvendte 
sig snart efter til Jesus og senere 
sågar hendes mor.

Guds gode plan
Flor Namdar ser den ansæt-

telse, som dengang viste sig for 
hende i kraft af hendes sekre-
tæruddannelse, som en gave fra 
Gud: For et ”tålt” bibelselskab i 
Iran fi k hun til opgave at lægge 
hele Det Gamle Testamente ind 
på computeren på persisk. 

”Gennem arbejdet med Det 
Gamle Testamente blev Guds 
mål klar for mig – det mål, han 
har opfyldt i Ny Testamente. 
Jeg mærkede, at han aldrig har 
opgivet mennesker,” siger hun 
taknemmeligt. 

Hun kunne spørge sin chef om 
alt om Jesus. Hun bad meget, 
også om svar fra Gud. 

”Og jeg tror, at jeg ud af de100 
spørgsmål, jeg stillede, fi k svar på 
de 98,” siger hun i dag. 

Hvorfor Gud skabte os, når 
han dog vidste, hvor dumt vi ofte 
opfører os, forklarer Flor Namdar 
sådan: ”Jeg tror, han vil, at vi skal 
lære af vores fejltagelser. Vi for-
står ikke alt, men jeg ved, at han 
har en god plan.”

Muslimer ser Jesus
Hun oplever igen og igen, at 

Jesus møder muslimer. Han taler 
ofte til dem igennem drømme:

”En ser en lys, ansigtsløs skik-
kelse, som sågar ofte præsente-
rer sig som Jesus. Jeg tror, Gud 
ved, at dette er en vej til mit folk.” 

Mange muslimer ønsker at 
lære Gud at kende, tror præsten. 
Problemet er, at de ved for lidt 
om Jesus. 

”De små børn fra menigheden 
kommer tit hen og vil lægge ar-
mene om mig, men de kan kun nå 
op til mine ben. Jeg bøjer mig så 
ned og lægger armene om dem 
og siger: ’Sådan her gjorde Gud. 
Han gjorde sig lille. Han er den 
Almægtige, han skal ikke spørge, 
om han må. Han kan også blive 
et barn, hvis han vil. Sådan kom 

han til os.’ Hvis jeg forklarer det 
sådan, kan folk forstå det.”

Meget at forklare
Og Flor Namdar må forklare 

meget. At den kristne dåb for ek-
sempel er noget anderledes end 
den islamiske afvaskning. Eller at 
ordet menighed har en helt anden 
betydning for kristne: 

”Man går i moskeen for at 
samle pluspoint hos Gud. Som 
kristne har vi fået adgang til nå-
den. Menighed er et udtryk for det 
fællesskab, hvor vi hører Guds 
Ord og kan vokse i troen.” 

Flor Namdar ved, at tidligere 
muslimer har brug for lang tid, 
før de er fortrolige med den 
kristne tro. 

”Man kan ikke forvente af en, 
som har været muslim i tredive 
eller fyrre år, at han fra den ene 
dag til den anden bliver en moden 
kristen. Israels folk tilbragte fyrre 
år i ørkenen for at rette op på 
mange ting efter livet i Egypten,” 
siger hun. Derfor lyder hendes 
appel til de kristne: 

”Hav tålmodighed og følg ex-
muslimer! Hold jer til dem, stil 
spørgsmål, inviter dem hjem og 
prioriter fællesskabet.”

Hjemstavn i det fremmede
For mange er gudstjenesten på 

persisk et stykke hjemstavn. Når 
selv troen er ny, gør det godt at 
snakke om den på sit eget sprog.

Når præsten bliver opmærk-
som på, at der er en, der har 
manglet i længere tid, sender 
hun en sms: ”Mit barn, hvor er 
du? Jeg er bekymret. Har du det 
godt?” Hun oplever igen og igen, 
at muslimer kommer til tro på 
Jesus gennem prædikener og 
dåbsundervisning. Et ægtepar 
ville - for at få opholdstilladelse - 
simulere, at de var troende, men 

de blev faktisk begge troende og 
forkynder nu selv Guds Ord.

Forberedt til tjeneste
Når man hører Flor fortælle 

begejstret, har man følelsen af, 
at hun befi nder sig præcist på det 
sted, hvor Gud kan bruge hende. 
Men hvorfor denne lange og ofte 
stenede og bitre vej? Kunne Gud 
ikke have gjort det lidt lettere, 
spørger jeg. 

Den iranske kvinde nikker, 
vejen har ofte været svær. Men 
Gud har passet på hende i mange 
situationer, ofte på et hængende 
hår. Og hun smiler, da hun siger: 

”Alt, hvad jeg har været igen-
nem, kommer mig til gode i min 
tjeneste. Ingen kan sige: ’Mor, 
hvad kender du overhovedet til 
krig og forfølgelse!’ Når en sulter, 
kan jeg forstå det. Hvis en kvinde 
lider og føler sig forfulgt, kan jeg 
sætte mig i hendes sted. Jeg 
tror, Gud har tænkt det som en 
modning, for at jeg kunne blive 
forberedt til at lede en menighed. 
Dengang var det ikke godt, men 
nu er det godt!”

Hun vil med sin historie ind-
gyde mennesker mod og håb, 
ligegyldig hvilken nationalitet de 
tilhører. For hun er overbevist og 
har selv oplevet det:

”Gud har båret mig. Den, der 
holder fast ved ham i de mørke 
timer, vil altid møde lys igen.”

C.B.

Flor Namdar er et pseudonym. 
Præcise stedsangivelser er ude-
ladt. Hendes udførlige historie 
fortæller hun i sin bog ”Liebe 
statt Furcht” (Kærlighed i stedet 
for frygt).

Interviewet bringes med tilla-
delse fra det tyske kvindemagasin 
Lydia.

Kærlighed i stedet for frygtKærlighed i stedet for frygt
Efter en tryg barndom i Iran blev Flor Namdar under den islamiske revolution hjemløs i sit eget land. Vejen ud af fl ygtningelejren synes at være et 
ægteskab, men det var en fejl. Sammen med sin lille datter fl ygtede hun. I dag er hun præst i en menighed med mange nationaliteter i Tyskland.

Flor Namdar voksede 
op som muslim. Efter 

et mislykket ægteskab 
og et selvmordsforsøg 

blev hun ateist. Men 
inden i hende voksede 

en længsel efter at 
lære om Jesus og den 

kristne tro. 
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Skuespillerinde kritiserer Islands 
abort af alle fostre med Downs
”Island har ikke elimineret Downs syn-
drom. De slår bare alle dem ihjel, der 
har det. Det er en stor forskel”, tweetede 
Patricia Heaton for nylig.

Patricia Heaton, som er kendt fra sin rolle i 
”Everybody Loves Raymond” og ”Beethoven”, 
kommenterede en CBS News artikel, som 
afslører, at næsten 100 procent af alle ufødte 
børn med en Downs-diagnose bliver aborteret 
på Island. Ifølge rapporten var Island ”på 
vej til at eliminere Downs Syndrom gennem 
aborter”. I gennemsnit bliver der kun født to 
Downs-babyer på Island om året.

Danmark følger tæt efter Island mht. 
Downs-aborter, og det anslås, at Danmark vil 
være en ”Downs syndrom-fri nation” inden for ti år. I Storbritannien 
og USA bliver 90% af alle fostre med en Downs-idagnose aborteret, 
skriver LifeNews.com.

Bodil

373 ’mislykkede’ aborter på to 
måneder i Marie Stopes klinikker 
Marie Stopes Int. klinikker i Storbritannien kritiseres for at have 
udført 373 mislykkede aborter på otte uger. Efterfølgende måtte 
kvinderne have akut lægehjælp og 11 blev overført til hospitaler.

The Christian Institute oplyser, at The Care Quality Commission 
(CQC) har undersøgt abortgiganten og efterfølgende udgivet en 55 
siders rapport, som kritiserer både sikkerheden og hygiejnestandar-
den på klinikkerne. Nogle medarbejdere sørgede ikke for at vaske 
hænder, og andre havde ikke tilstrækkelig træning.

Marie Stopes klinikker er også tidligere blevet kritiseret for ikke 
at leve op til den nødvendige standard. Den første kritiske rapport 
fra december sidste år beskrev over 2.600 alvorlige hændelser i 
løbet af 2015. CQC krævede øjeblikkelige ændringer på ni områder 
og oplyste, at man fremover ville skærpe tilsynet med klinikkerne.

Den nye rapport er lavet på grundlag af uanmeldte besøg på 
hovedkontoret i London. Marie Stopes-klinikkerne udfører hvert år 
70.000 aborter, hvoraf de 60.000 er betalt over sygesikringen NHS.

Bodil

Patricia Heaton 
tweeter åbent 
både om troen og 
sine holdninger.

SAT-7 starter skole-tv
for fl ygtningebørn

Satellit-skolen når ud til børn i Mellemøsten samt i den nordlige 
og østlige del af Afrika med undervisning i fag som arabisk, 
matematik, naturvidenskab og engelsk.

- Flygtningebørn er lette ofre for radikalisering. Derfor er skole-
programmerne så vigtige, siger SAT-7’s europæiske generalse-
kretær, Kurt Johansen.

Skole-tv direkte ind i flygt-
ningelejrene kan forebygge 
radikalisering.

Det forklarer SAT-7’s euro-
pæiske generalsekretær Kurt 
Johansen. Han tilføjer, at ideen 
om skole-tv til fl ygtningebørnene 
stammer fra Synne Garff, der er 
international chef ved Det Danske 
Bibelselskab.  

Flygtninge uden håb
Kurt Johansen har netop be-

søgt en syrisk flygtningelejr i 
Bakaadalen i Libanon, og han 
fortæller om situationen:

”180 familier havde vandret 
over bjergene fra Syrien med 
terrorgruppen Islamisk Stat i 
hælene. De havde i 4-5 år boet 
i telte på den bare jord langt fra 
alfarvej. Om vinteren var der fryg-
teligt koldt, om sommeren støvet 
og ulideligt hedt.”

Flygtningene er sunnimuslimer 
og derfor ikke velkomne i et shia-
muslimsk område. De må leje det 
stykke jord, deres telte står på. 
Der er ingen lægehjælp, lege-
pladser eller skoler. Forældrene 
må ikke arbejde i Libanon, så de 

bruger alle deres sparepenge.
Samtidig har familierne levet 

med stor usikkerhed og frygt 
for deres kære og for fremtiden. 
Børnene har ikke gået i skole i 
årevis, og da Kurt Johansen var 
på besøg, fi k de besked om, at 
lejren skulle rømmes i løbet af fi re 
dage - uden at beboerne havde 
fået anvist et nyt sted at være.

Telt med 10 beboere og tv
”Jeg blev inviteret på besøg 

hos tre familier. De havde stort 
set ingenting. Bare en lille kamin, 
nogle madrasser og en smule 

tøj. I det lille telt boede, spiste og 
sov 8-10 mennesker. Men det var 
bemærkelsesværdigt, at de alle 
havde et fjernsyn og en parabol. 
Via satellit-tv kunne de nemlig 
døgnet rundt få nyheder fra 
hjemlandet og adspredelse i en 
ellers håbløs situation. Jeg fandt 
ikke et eneste telt, der ikke havde 
en parabol tilsluttet”, skriver Kurt 
Johansen.

Skole-tv for millioner
Flygtningenes tv-apparater er 

nu årsag til SAT-7s nye satsning: 
Skole-tv for millioner af børn via 
den nye kanal SAT-7 ACADEMY.

 Den nye kanal skal undervise 
i arabisk, matematik, naturvi-
denskab og engelsk. Samtidig 
lærer børnene en analytisk og 
kreativ tilgang, så de kan blive 
gode samfundsborgere. SAT-7 
vil også undervise forældre og 
lærere i, hvordan de bedre kan 
hjælpe børnene, forklarer gene-
ralsekretæren.

Forebygger radikalisering
Flygtningesituationen er en tik-

kende bombe. Børn, som vokser 
op uden skolegang vil være lette 

ofre for radikaliserede grupper, 
som måske kan tilbyde dem både 
indtægter, identitet og respekt.

- Vi må for enhver pris give 
disse udsatte børn god skolegang 
på trods af, at der oftest slet ikke 
er nogen lokale skoler for dem. 
SAT-7s skoleprogrammer er en 
meget vigtig forudsætning for, at 
millioner af syriske fl ygtningebørn 
kan få en fremtid, understreger 
Kurt Johansen og roser Bibelsel-
skabet for at have fået den idé, 
som SAT-7 nu vil føre ud i livet.

De bor i telte og mangler stort set alt, men de har tv og parabolforbindelse, forklarer SAT-7.

- Skolegang kan give fl ygtnin-
gebørn håb og hindre radika-
lisering, siger SAT-7s general-
sekretær Kurt Johansen.

SAT-7
Drives af kristne arabere. 
Har sendt satellit-tv i over 
20 år.
Modtog 824 henvendelser 
fra seerne det første år.
Har rådgivningscentre i 
13 lande, der modtager 
tusindvis af opkald.
Har over 900.000 følgere 
på Facebook.
Flere videoer på YouTube 
har over én million vis-
ninger.

Af Bodil Lanting

- Vinden spreder ballonerne 
med budskabet ud over Nord-
korea ligesom mælkebøttefrø.

Sådan forklarer ”Peter” fra 
Sydkorea tanken bag ’Operation 
Dandelion’ (mælkebøtte).

I Nordkorea er det strengt 
forbudt at være kristen, og bare 
det at eje en bibel kan medføre 
strenge straffe både for ejeren og 
hans/hendes familie. Det er også 
umuligt at sende bibler til Nord-
korea, så kristne fra nabolandet 
i syd har siden 1991 sendte bal-
loner ind over grænsen.

Ballonprojektet er heller ikke 
ufarligt, så folkene fra Operation 

Dandelion er anonyme. De beder 
over hver enkelt af de små bal-
loner, før de slippes ud i vinden, 
fortæller CBN News.

Specielle balloner
De sydkoreanske kristne frem-

stiller specielle balloner, som de 
fylder med helium - og bibeltek-

ster, fx Markusevangeliet. Bal-
lonerne bliver sendt afsted - når 
vindretningen og vejret iøvrigt 
passer - fra den demilitariserede 
zone i grænseområdet.

- Ligesom en mælkebøtte har 
brug for vinden til at sprede sine 
frø, har vi brug for vinden til at 
sprede budskabet. Det er næsten 
umuligt at få bibler ind i Nordko-
rea, så ballonerne er den mest 
effektive måde at dele evangeliet 
på, forklarer Peter.

En anden sydkoreaner tilføjer:
- Ved at sende disse balloner 

lader vi vores nordkorenaske 
brødre og søstre vide, at vi beder 
for dem, og bibelteksterne skal 
være til opmuntring for dem.

Sierra Leone: Hjælp på vej efter 
mudderskred har kostet 500 livet
Nødhjælpsorganisationen Christian Aid har startet en særind-
samling for at skaffe nødhjælp til de tusinder af mennesker, som 
er berørt af mudderskred og oversvømmelse i Sierra Leone.

- Vi fra Sierra Leone er ukuelige, og i denne uge er den ukuelighed 
blevet grusomt prøvet endnu engang, siger Christian Aids nationale 
manager Jeanne Kamara. - Som beboer i Freetown er jeg fyldt med 
sorg over endnu en tragedie, mens vi stadig er ved at komme os 
over de langtrækkende følger af ebola-epidemien. Vi går fra den ene 
nødsituation til den næste, og det skaber uendelig følelsesmæssig, 
fysisk og psykisk ødelæggelse, siger hun.

Christian Aid vil samarbejde med andre nødhjælpsorganisatio-
ner for at sikre rent drikkevand, mad, moskitonet samt køkken- og 
hygiejneartikler til befolkningen. Folk, som er blevet hjemløse efter 
katastrofen, bor nu i skoler, kirker og andre offentlige bygninger, 
indtil regeringen fi nder en mere permanent løsning.

- Lokalsamfund, kirker, nødhjælpsorganisationer og regeringens 
beredskab arbejder hårdt, men der er stadig mange huller mht. husly. 
Især kvinder og børn er sårbare. Skolerne starter om en måneds 
tid, men mange overlevende børn har mistet alle deres uniformer 
og skolematerialer, forklarer Jeanne Kamara.

Bodil

Balloner bringer bibeldele til Nordkorea
Siden 1991 har kristne sydkoreanere delt evangeliet gennem ’Operation Dandelion’.

Studievært for CBN News, George Thomas, har selv været 
med på en tur til grænseområdet, hvorfra kristne sydkoreanere 
sender balloner med evangelietekster til Nordkorea.

Ny hjemmeside får selv ateister 
til at opsøge de engelske kirker
De britiske kirker tilbyder nu aftenandagter 
(evensong) med særlige kor-oplevelser via en ny 
hjemmeside. Og det øger besøgstallet i kirkerne.

Ifølge ChristianToday.com tilbyder 481 kirker 
deres korarrangementer på den nye hjemmeside. 
Der kommer stadig fl ere til evensong - og den nye 
hjemmeside har mindst 11.500 besøg på en måned.

En kirke i London oplyser, at der kom 10 til even-
song før i tiden. Nu er man oppe på næsten 200. 
Og selv ateister drages til kirkerne.

- Jeg har en speciel forkærlighed for Evensong, udtaler ateisten 
Richard Dawkins. Nu håber kirkelederne, at interessen for kormusik 
fører til, at folk også på sigt vil søge kirkerne - og kirkens herre.

Bodil

Richard 
Dawkins
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Af Bodil Lanting

Mikroskopiske partikler i klæ-
det har registreret et sceneri 
med store lidelser, før offeret 
døde.

Det er konklusionen fra itali-
enske forskere, som netop har 
offentliggjort en ny undersøgelse 
af Torino-klædet.

- Linnedklædet i Torino indehol-
der nogle mikroskopiske partikler 
(nanopartikler), som ikke fi ndes 
i blodet hos raske mennesker, 
forklarer Elvio Carliono, som er  
forsker ved Institute of Crystal-
lography i Bari. 

Mange voldstraumer
Carlioni siger, at de mikrosko-

piske partikler ”har registreret et 
sceneri med store lidelser, hvor 
offeret blev indhyllet i ligklædet”.

- Disse partikler har en speciel 
struktur, størrelse og distribution, 
og de peger på, at den mand, der 
blev svøbt i Torinoklædet, har lidt 
en voldsom død, udtaler profes-
sor Giulio Fanti fra University of 
Padua.

Han siger, at partiklerne ikke 
er typiske for blod af raske men-
nesker, fordi de viser et stort ind-
hold af kreatinin og ferritin, som 

forekommer hos patienter, som 
har været udsat for store voldelige 
traumer som fx tortur. 

Ikke menneskeskabt
Torino-klædet er blevet under-

søgt fl ere gange. I 1988 konklu-
derede en gruppe forskere på 
baggrund af en C-14-analyse, 
at det ikke kunne være Jesu lig-
klæde, fordi de havde analyseret 
sig frem til, at selve linnedstof-
fet stammede fra Middelalde-

ren. Senere viste det sig, at det 
stykke stof, som disse forskere 
havde undersøgt, stammer fra 
en dygtigt udført lapning, efter 
at klædet var blevet reddet ud 
fra en brændende bygning. Stof-
lappen stammede desuden fra 
yderkanten af klædet og havde 
derfor været udsat for berøring og 
mange andre typer forurening før 
undersøgelsen.

- De biologiske nanopartikler, 
som er blevet fundet under de 
seneste undersøgelser, kan ikke 
være noget menneskeskabt, som 
skulle være malet på klædet, fast-
slår Fanti. Han hentyder dermed 
blandt andet til den fejlbehæftede 
C-14 undersøgelse fra 1988. 

Ny teknologi
Forskerne har brugt deres 

viden og erfaringer fra analyse 
af atomiske opløsninger og nyere 
medicinske studier af patienter, 
som har været udsat for flere 
typer af traumer og tortur.

- Disse resultater kunne kun 
afsløres ved hjælp af de nyeste 
metoder inden for elektromikro-
skopi, siger Elvio Calioni. Han 
tilføjer, at denne undersøgelse 
er den første af sin art, når det 
gælder ”nanoskala egenskaber 
af uberørte fi bre fra Torinoklædet”.

Hvem var i ligklædet?
For professor Fanti og mange 

kristne verden over er der ingen 
tvivl om, at Torinoklædet har 
været svøbt omkring Jesu døde 
krop efter korsfæstelsen. Profes-
sor Carlino derimod vil ikke udtale 
sig om, hvem den torturerede 
mand har været. Han siger dog 
til CBN News:

- Dette blodserum fortæller os, 
at personen led, før han døde. 
Det betyder, at Torinoklædet ikke 
er et falsum…. Det er afgjort et 
ligklæde, som har været svøbt 
om en tortureret mand.

Den nye undersøgelse er 
foretaget af Instituo Offi cia dei 
Materiali i Trieste og Institute 
of Crystallography i Bari, som 
begge hører under Italiens natio-
nale forskerråd samt University of 
Padua’s Department of Industrial 
Engineering.

Undersøgelsen beskrives i 
det amerikanske videnskabelige 
tidsskrift  Plos One i artiklen ‘New 
Biological Evidence from Atomic 
Resolution Studies on the Turin 
Shroud.’

Klædet er for tiden udstillet i 
St. John the Baptist Cathedral i 
Torino.

Blod på Torino-klædet 
stammer fra et torturoffer

Ny forskning:

Ny banebrydende undersøgelse støtter teorien om, at ligklædet virkelig var det, som Jesus blev 
svøbt i efter korsfæstelsen.

- Den nye teknologi udelukker, 
at aftrykket er menneskeskabt, 
siger professor Fanti, som har 
studeret ligklædet i fl ere årtier.
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Der er mange forskningresul-
tater, som tyder på at Torino-
klædet virkelig var Jesu lig-
klæde. Nu har forskere fundet 
mikroskopiske partikler, som 
kun kan stamme fra blodet 
af en person, der har været 
udsat for store lidelser.

Regeringen i det buddhistiske 
Thailand har påbudt fængs-
lerne at oplære fangerne i 
etiske værdier. Nu har et af 
fængslerne bedt den kristne 
fængselsmission om hjælp.

Det skriver Ingolf Bjørsted fra 
Missionsforbundets Internationa-
le Mission. Ifølge Peter Götz har 
fængslet i Udon Thani, Nordøst 
Thailand bedt den kristne fæng-
selsmission Somwang om hjælp.

I Somwang takker man Gud 
for muligheden for at kunne un-
dervise i kristen etik og bibelske 
værdier i det buddhistiske land. 

Den første del af undervisnin-
gen fandt sted fra d. 16. – 25. 
august i syv timer hver dag.

Et andet fængsel 70 km fra 
Udon Thani har nu spurgt Som-
wang om at holde samme oplæg 
hos dem. Nu overvejer Somwang, 
om de skal tage imod tilbuddet.

Bodil

Åbne døre i et
thailandsk fængsel

I første omgang har fængselsmissionen Somwang undervist 250 
fanger i fængslet i Udon Thani i det nordøstlige Thailand.

Arkæologer har måske fundet 
apostlen Peters hjemby 
Arkæologer mener, at de kan have løst mysteriet om place-
ringen af Betsaida, den bibelske by, som var hjemsted for 
apostlene Peter, Andreas og Filip, i el-Araj i Israel, skriver 
Baptist Press.

Nøglen til at identifi cere området el-Araj på Galilæasøens nord-
kyst som den gamle fi skerlandsby Betsaida, er et romersk badehus, 
som blev opdaget af forskere i sommer, rapporterer den israelske 
avis Haaretz. Badehuset dateres til mellem det første og det tredje 
århundrede og bekræfter tilstedeværelsen af en stor romersk by i 
denne periode, skriver Haaretz.

Dette er vigtigt på grund af en beskrivelse hos den jødiske hi-
storiker Josefus Flavius. Han skriver i ”Jødernes gamle historie”, at 
Filip Tetrarken, kong Herodes’ søn, udviklede landsbyen Betsaida 
til værdigheden som by, både i forhold til antallet af indbyggere og  
bygningsværker, og at han kaldte byen Julias.

De arkæologer, som er med til udgravingen af el-Araj under pro-
jektleder Mordechai Aviam, har tidligere afdækket ruiner af, hvad 
der ligner en byzantinsk kirke fra det femte århundrede. Fundet kan 
stemme overens med, at en bayersk biskop i det ottende århund-
rede talte om en kirke, som var blevet bygget i Betsaida over det 
formodede sted for Peter og Andreas’ hus. 

To potentielle steder
Siden 1800-tallet har forskere identifi ceret to potentielle steder 

som Betsaida: enten el-Araj eller det nærliggende område kendt 
som et-Tell. Mange arkæologer mener dog, at et-Tell ligger for langt 
fra kysten til at kunne være den fi skerlandsby, som Betsaida skulle 
være ifølge Det nye Testamente. Et-Tell synes heller aldrig at have 
været en betydelig romersk by, ifølge National Geographic.

– Efter 30 år med udgravninger har et-Tell kun produceret få 
beviser, som passer nøjagtigt til beskrivelsen af Betsaida i Bibelen 
og andre gamle kilder, siger Steve Andrews, der er professor i he-
braisk og Det gamle Testamente ved Midwestern Baptist Theological 
Seminary til Baptist Press.

Steve Andrews har også tidligere skrevet om el-Araj.
– Fund på el-Araj bør opmuntre troende i studiet af evangeliets 

beskrivelser. Selvfølgelig beror vores tro på Kristus ikke på den 
præcise pladsering af en gammel by, men den potentielle genop-
dagelse af selve stedet Betsaida minder os om, at vor Herre tjente 
ægte mennesker i en ægte fi skerlandsby. Endnu vigtigere er det, 
at han kaldte to af disse fi skere (Peter og Andreas) til at være men-
neskefi skere. Resultat er, at verden aldrig blev den samme igen, 
skriver Steve Andrews. 

Arkæologi er bare et værktøj
Daniel Warner, lektor i Det gamle Testamente og arkæologi ved 

New Orleans Baptist Theological Seminary, understreger, at fundet 
af Betsaida kan kaste lys over den bibelske tekst, men at arkæologi 
ikke bør betragtes som en katalysator for troen.

– Arkæologi er bare et værktøj, som kan give væsentlig indsigt i 
den bibelske verden, men det kan ikke opbygge troen. Kun Bibelen 
kan gøre dette, siger Daniel Warner med henvisning til teksten i 
Romerbrevet 10,17 om at ”troen kommer af det, som høres...i kraft 
af Kristi ord”.

KPK/Bodil
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Af Steen Jensen

En søndag for 
fire år siden 
blev den syri-
ske kurder og 
fl ygtning Bangin døbt i Ci-
tykirken i Aarhus. På den 
forreste række i kirken 
sad hans danske ”mor” 
– Kirsten Emilie - og bob-
lede af glæde.

Dette er historien om inte-
gration, der lykkes, men også 
om kærlighed. Om kamp, om 
håb og om en fælles tro på, at 
Gud er stor og nådig og nok 
skal vise vejen.

En solstrålehistorie, så-
mænd.

Kirsten Emilie og Bangin 
smiler da også begge om kap 
med solen, da Udfordringen 
møder dem i Kirsten Emilies 
frodige kolonihave i Aarhus.

På havelågen står tallet 7 – 
et helligt tal i Bibelen.

- Jeg kan huske, at jeg 
blev jublende glad, da jeg 
købte kolonihaven og så 

husnummeret. Det var en 
Guds velsignelse, storsmiler 
Kirsten Emilie.

Bag hækken gemmer sig 
et lille, jordisk paradis med 
masser af farverige blomster, 
klaser af vindruer i drivhuset 
og en stor saftiggrøn og vel-
plejet græsplæne.

Bangin elsker stedet lige 
så meget, som Kirsten Emi-
lie gør.

De har arbejdet mange 
timer sammen i haven, og 
Bangin har bl.a. anlagt blom-
sterbede og lagt fl iser. Kolo-
nihavehuset er i øvrigt bygget 
med god hjælp af kristne 
venner fra kirken.

En bange fl ygtning
29-årige Bangin Jafar er en 

glad, mild mand med øjne, 
der lyser af venlighed, og 
65-årige Kirsten Emilie Kjær 
en lattermild og umiddelbar 
kvinde, som er til store smil 
og store krammere. Hun fav-
ner livet i al sin glans.

Men det lå ikke lige i kor-
tene, at de skulle udvikle 

et så tæt, varmt mor-søn 
forhold, som de har. Kirsten 
Emilie havde ikke i sin vil-
deste fantasi forestillet sig, 
at hun nogensinde skulle 
blive ”plejemor” for en syrisk 
fl ygtning.

Det skete bare. For 5 år 
siden arbejdede hun på en 
sprogskole i Aarhus, da hun 
mødte en ny elev, Bangin, i 
skolens kantine. Hér sad han 
og duvede med overkroppen, 
som om han havde mave-
kramper. Han var bange, 
og han nærmest rystede af 
angst, så Kirsten Emilie satte 
sig hos ham.

- I det samme kom skolens 
eneste kristne arabisktalende 
gående forbi. Jeg spurgte, 
om han ville oversætte. Et 
sted i samtalen spurgte jeg 
Bangin, om han kendte Jesus 
Kristus, og om jeg måtte bede 
en bøn for ham. Det måtte 
jeg gerne. Da vi havde bedt, 
rettede Bangin sig op, rejste 
sig og virkede helt lettet. Et 
øjeblik forinden havde han 
siddet helt krøllet sammen 

og været bange, fortæller 
Kirsten Emilie.

Bangin storsmiler og nikker. 
Den dag husker han så godt. 
Mødet ændrede hele hans liv.

Han var ankommet t i l 
Danmark med dybe sår på 
sjælen. Han var med nød 
og næppe undsluppet det 
brutale Assad-styre hjemme 
i Syrien. 

Efter et års tid i Sand-
holmlejren og i København 
var Bangin blevet installeret 
i en lejlighed i Hammel ved 
Aarhus og havde fået plads 
på sprogskolen i Aarhus, hvor 
Kirsten Emilie arbejdede.

”Jeg elsker Jesus”
Kirsten Emilie ved godt, at 

hun sikkert brød reglerne på 
sprogskolen ved at spørge en 
elev, om hun måtte bede for 
ham. Men den slags kan hun 
ikke tage sig af. Er der noget, 
hun brænder for, gør hun det 
bare. Sådan er hun.

Hun blev lærer for Bangin 
i én-til-én undervisning. På 
et tidspunkt spurgte han, 

om han måtte komme med 
Kirsten Emilie i kirke, så en 
søndag sad han ved siden af 
hende i Citykirken, hvor Kir-
sten Emilie er kommet i 15 år.

- Bangin fortalte mig se-
nere, at han havde bedt Gud 
om at fi nde en ”mor” til ham 
her i Danmark, siger Kirsten 
Emilie.

Bangin siger ”mor”, når han 
taler til Kirsten Emilie. Og 
hun omtaler ham som ”min 
plejesøn”, selv om hun ikke 
formelt er plejemor for ham. 

Det udviklede sig bare hur-
tigt til dette særlige mor-søn 
forhold, hvor Bangin nærmest 
blev del af familien. Han blev 
introduceret til hendes søn, 
Thomas, og hans kone og 
børn. Og til hendes to ældre 
brødre og hendes mange 
venner. Alle har taget Bangin 
til sig.

Bangins venlige og char-
merende væsen og hans iver 
efter at hjælpe andre, hvor 
han kan, er gået rent ind.

Han havde ikke været med 
Kirsten Emilie i Citykirken 

ret mange gange, før han 
spurgte, om han kunne få lov 
at blive døbt. 

Søndag den 25. august 
2013 blev Bangin døbt i kir-
kens dåbsbassin. 

”Jeg elsker Jesus”, var 
Bangins korte svar, da han 
stod på podiet, lidt genert 
og forsagt, og blev spurgt 
om, hvorfor han ville døbes. 
Dermed var alt i grunden 
også sagt.

Slået for at være kristen
Bang in  e lskede også 

Jesus, da han var en lille, 
kurdisk dreng i byen Afrin 
et halvt hundrede kilometer 
nord for Syriens største by 
Aleppo. 

Han formulerede det bare 
ikke så tydeligt dengang. Fa-
milien var kendt som kristen, 
men gik stille med dørene af 
frygt for det muslimske fl ertal 
i området.

Allerede som barn hørte 
Bangin om kristne, der blev 
slået ihjel for deres tro. Selv 
fi k han tit tæsk af en bestemt 

Syrisk fl ygtning fandt 
sin danske ’mor’

Bangin fi k et helt nyt liv, da han mødte danske Kirsten Emilie på sprogskolen. For fi re år siden blev han døbt i Citykirken i Aarhus.Engang høstede Bangin oliven i Syrien. I dag tilser han druerne i Kir-
sten Emilies drivhus.

Bangin kom som syrisk kurder til Aarhus, hvor han traf den kristne Kirsten Emilie Kjær, som tog ham under sine vinger. 
Han er siden blevet voksendøbt i en kirke og ansat som buschauffør ved Arriva.
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lærer, fordi han var kristen, 
og i 4. klasse havde hans far 
fået nok.

Han tog Bangin ud af sko-
len og tog ham med sig til Li-
banon. Hjemme i Afrin havde 
familien en større olivenlund, 
men hver vinter rejste faren til 
Libanon for at arbejde.

12  år  gammel  mødte 
Bangin i Libanon en kristen 
mand, som havde et auto-
værksted, og han gav Bangin 
arbejde. I fem år blev han 
i Libanon og arbejdede på 
autoværkstedet.

Selv om han ikke var andet 
end en knægt, lykkedes det 
Bangin at lægge så mange 
penge til side, at han kunne 
købe en lejlighed i Aleppo til 
sin familie, hvor de kunne bo 
i vintermånederne. Foruden 
mor og far har Bangin tre 
yngre søskende.

- Lejligheden findes ikke 
mere, siger Bangin.

Mere behøver han ikke at 
sige, for de grusomme tv-
billeder af et Aleppo, der nær-
mest er jævnet med jorden i 
borgerkrigen, har for længst 
brændt sig ind på nethinden 
hos verdens befolkning.

Ville dokumentere 
Assads overgreb

Den 15. marts 2011 brød 
demonstrationer ud i Daraa 
og fl ere andre byer i Syrien. 
Oprøret mod Assad-styret var 
et udslag af den kæde af pro-
tester hen over den arabiske 
verden, som blev kendt som 
Det Arabiske Forår. 

Det syriske regime slog 
hårdt ned mod demonstran-

terne. Unge blev anholdt 
for at male revolutionære 
slagord, og mange demon-
stranter blev dræbt og såret, 
da syriske sikkerhedsstyrker 
åbnede ild mod demonstra-
tionerne. Alt sammen begyn-
delsen på dét, der udviklede 
sig til den blodige, syriske 
borgerkrig, som ingen ende 
synes at ville tage.

Bangin var tidligt på bar-
rikaderne. Han kom med i en 
modstandsgruppe, hvor hans 
opgave var i al hemmelighed 
at videofi lme demonstratio-
ner, som skulle dokumentere 
Assad-regiments brutalitet 
med tåregas og vold mod 
demonstranterne. Videoklip-
pene blev lagt ud på YouTube 
og vist på tv-kanaler verden 
over.

Men så blev det opdaget.
Han fi k et tip om, at politiet 

ventede på ham hjemme hos 
familien. I stedet for at tage 
hjem slap han ud af Syrien 
om natten, med økonomisk 
hjælp fra faren. Han sneg sig 
over grænsen til Tyrkiet, og 
senere kom han via Istanbul 
og Athen med fl y til Danmark 
på et falsk pas.

Hans bedste ven i brigade-
gruppen blev snuppet af po-
litiet, og Bangin regner med, 
at han er død. Den kvindelige 
leder af gruppen bor i dag i 
Berlin og sidder i kørestol. 
Hendes mand blev skudt og 
dræbt af det syriske politi.

Bangins lillebror blev an-
holdt og fængslet og udsat 
for tortur, alene på grund af 
Bangin. Politiet krævede svar 
på, hvor Bangin opholdt sig, 

men lillebroren vidste det ikke 
dengang . Senere lykkedes 
det lillebroren at fl ygte ud af 
Syrien, og han bor i dag i Irak. 
Det første, lillebroren gjorde, 
da han slap ud af Syrien og 
nåede frem til Istanbul i Tyr-
kiet, var at opsøge en kristen 
præst og blive døbt.

Resten af familien bor i dag 
i Libanon.

Græd over bombet 
børnehospital

Oplevelserne har ind imel-
lem forfulgt Bangin med nat-
lige mareridt.

I begyndelsen var hans liv 
fyldt med angst og frygt for, 
hvad der var blevet af ven-
nerne i modstandsgruppen 
og familien. Det psykiske 
pres gjorde, at han en dag 
faldt omkuld på sprogskolen 
og blev indlagt på sygehuset 
med stærk hovedpine og 
stresssymtomer. Lægerne 
frygtede i første omgang for 
en hjerneblødning.

Bangins held har været, 
at han mødte Kirsten Emilie. 
Men han har også fået mas-
ser af opbakning fra andre 
medlemmer i Citykirken, som 
både har ydet menneskelig 
og økonomisk støtte. På et 
tidspunkt indsamlede kirken 
en pengegave som hjælp til 
lillebrorens fl ugt fra Syrien.

Bangin er taknemmelig. 
Det stråler fra ham. Også 
selv om tv-billederne fra det 
sønderskudte Aleppo har 
påvirket ham voldsomt.

- Det er klart, at det har 
været hårdt. Da vi i tv-avisen 
så et bombet børnehospital 

i Aleppo, sad vi begge og 
græd, husker Kirsten Emilie.

I det hele taget har de 
seneste 5 år været en lind 
strøm af op- og nedture, 
men mest det første. Bangin 
blev fx på et tidspunkt sat 
på integrationsydelse, men 
Kirsten Emilie valgte at støtte 
ham økonomisk, så han kunne 
beholde lejligheden i Hammel.

Kommunen gik til sidst med 
til, at han kunne få et erhvervs-
kørekort til bus, hvis han 
gennemførte fl ere krævende 
tests i sprogundervisningen. 

- Vi sad og trænede dag 
og nat. Hvad det alt sammen 
hedder på en bil. Og navnene 
på alle mulige sygdomme, 
fordi Bangin også skulle ud-
dannes til handicapkørsel, 
siger Kirsten Emilie.

Æren er Guds
I foråret fi k Bangin sit er-

hvervskørekort, og det var en 
stor dag. I maj fi k han arbejde 
hos Arriva, hvor han på alle 
mulige skæve tidspunkter af 
døgnet kører Østjylland tyndt 
i blå rutebiler.

Kirsten Emilie smiler.
- Alle vores bønner til Gud 

er gået igennem. Vi er begge 
gode til at lægge vores be-
kymringer over til Gud. Jeg 
er sikker på, at vi ikke havde 
klaret os uden Guds hjælp. 
Æren er alene hans, siger 
hun.

Kirsten Emilie er næsten 
hver søndag at fi nde på de 
forreste rækker i Citykirken. 
For det meste side om side 
med Bangin. Hun begyndte 
selv at komme her for 15 år 

siden, efter at hun i nogle år 
havde haft det med kirke og 
kristendom sat på vågeblus.

Hun voksede op i en kri-
sten familie i Vejle og fik 
mand og barn, men blev skilt 
efter 16 års ægteskab. Hun 
fortsatte sin karriere som mo-
defrisør og stylist på kendte 
saloner i Aarhus og dyrkede 
i fritiden livligt byens café- og 
natteliv. Senere forlod hun 
frisørfaget og blev uddan-
net NLP-psykoterapeut og 
supervisor og snusede lidt 
til den alternative verden, 
dog uden at hun nogensinde 
rigtig involverede sig. Hun 
havde beholdt sin barnetro 
hele vejen igennem.

- Jeg savnede hele tiden 

noget. Noget, som jeg havde 
haft i min barndom, siger 
Kirsten Emilie om grunden til, 
at hun fandt tilbage til kirken.

Kirsten Emilie er en stærkt 
troende, karismatisk kri-
sten og elsker sin kirke og 
Gud. Hun maler sit liv med 
den brede pensel. Favner 
mennesker på sin vej og er 
som blottet for fordomme og 
forbehold.

- Gud har givet mig en 
dejlig ”mor” i Danmark, og 
jeg kunne straks mærke, hun 
har kærligheden fra Gud i sig. 
Hun har betydet alt for mig, 
smiler den syriske nydan-
sker, Bangin.

Bangin elsker at arbejde i Kirsten Emilies kolonihave, som han selv 
har været med til at anlægge.

Aleppo var engang en driftig by. Hér købte en purung Bangin en lejlighed til sin familie for penge, han havde tjent på et bilværksted i Libanon. I 
dag ligger det meste af Aleppo i ruiner, men Bangin nåede at slippe væk.
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Anmeldt af Kirsten Krog

Da jeg gik i kast med Ian Mor-
gan Crons og Suzanne Stabiles 
bog ”Tilbage til dig”, var det 
med blandede følelser. Årsagen 
var bogens undertitel ”Lær dig 
selv at kende med Enneagram-
met”. Som en del andre kristne 
har jeg et vist forbehold overfor 
enneagrammet, dog uden det 
store at have det i.

Forfatterne imødegår dette 
forbehold allerede i indledningen, 
men man bliver ikke specielt me-
get klogere af den grund. Bogen 
holder sig imidlertid indenfor en 
traditionel kristen ramme i sin 
brug af enneagrammet.

Ni personlighedstyper
Kort fortalt fi ndes der i følge 

enneagrammet ni forskellige 
personlighedstyper. Ethvert men-
neske er én af disse typer, ikke en 
kombination af fl ere forskellige. 

Som fx type 2, hjælperen, er 
man imidlertid del af en triade 
bestående af type 3, udretteren, 
og type 4, romantikeren. Med 9 
typer er der derfor i alt tre triader, 
vrede- eller instinkttriaden, følel-
ses- eller hjertetriaden og frygt- 
eller hovedtriaden. Den enkelte 
personlighedstype er dermed i 
slægt med de to andre i triaden. 
Udover at være en del af en 
triade, har hver type et stress- og 
et tryghedspunkt i to andre typer. 

Disse to typer, er typer, man får 
træk fra, enten når man er stres-
set eller i balance, men man er 
stadig sin egen type. 

Endelig har den enkelte type 
”vinger”, som er dens sidemak-
kere i diagrammet, og de kan 

også ”farve” ens type.

Givende betragtninger
og fastlåste typer

Bogen har mange givende 
betragtninger, men for mig at 
se bliver enneagrammet let en 

spændetrøje, fordi man lige me-
get hvad, fastholdes udelukkende 
i én personlighedstype, til forskel 
fra fx i teorien om de fi re per-
sonlighedstyper, hvor man er en 
blanding af de fi re typer. Overfor 
dette har ennegrammet et stænk 
af determinisme. 

I begge teorier har de forskel-
lige typer positive og negative 
træk, og man kan rykke sig til den 
mere positive del af sin personlig-
hed, men indenfor enneagram-
met forbliver man 100 procent sin 
type, trods påvirkninger fra visse 
andre typer. 

Mon der ikke er en enkelt læser 
eller to, der vil have svært ved at 
passe alene i én af de ni typer?

Bogen er opbygget sådan, at 
der efter et indledende kapitel, 
hvor principperne for enneagram-
met bliver præsenteret, bruges ét 
kapitel på hvert af de ni person-
lighedstyper. Alle disse kapitler er 
opbygget over den samme læst, 
hvor man bl.a. ser på typernes ud-
slag i barndommen, deres styrker 
og svagheder på arbejdspladsen 
og i relationer og veje til udvikling.

 Formålet med bogen er ifølge 
forfatterne, at læseren må opnå 
større medfølelse med sig selv og 
sin næste og derigennem også få 
et mere helt Gudsbillede.

Ian Morgan Cron & Suzanne 
Stabile: Tilbage til dig
288 sider • 299,95 kr. •  Boedal

Få medfølelse
gennem selvindsigt
Ny bog fra Boedal inviterer på en personlighedsrejse med Enneagrammet for i højere 
grad at komme til at forstå sig selv og andre, og derved opnå et mere helt Gudsbillede. 

Anmeldt af Josua Christensen

”Teenlivet er fyldt med over-
vejelser, udfordringer og store 
tanker…”

Sådan introduceres LMBU’ 
nye-gamle samtalehæfte til teen- 
og ungdomsarbejdet. Denne nye 
udgave er opdateret ift. nutidens 
teenagere, da den første udgave 
på dansk dateres tilbage til 1994. 

Hæftet er således lavet for at 
facilitere samlinger, hvor teen-
lederen/ungdomslederen kan 
hjælpe de unge til at sætte ord 
på deres spørgsmål, tanker og 
udfordringer. Samtidig med at de 
28 forskellige samtaleark identifi -
cerer væsentlige – og velkendte – 
temaer i teenagesammenhænge, 
giver de også et ophæng til Bibe-
len og den kristne tro, som på den 
måde aktualiseres i en relevant 
og vedkommende kontekst. 

Der er ingen tvivl om, at det 

er brugbart. Alene den tanke, 
at teenagerne på forskellig vis 
kommer til at refl ektere og høre 
andres overvejelser om det, som 
optager dem, er værdifuld. Sam-
tidig giver introduktionen også 
teenlederen friheden til at vælge 
ud og fi nde egne indfaldsvinkler 
til emnerne, og det mener jeg er 
helt essentielt for troværdigheden 
og ledernes autencitet.

Med 28 forskellige emner, der 
spænder lige fra ”Jesus som 
menneske” til ”Skål – om alkohol”, 
kan det ikke undgås, at der er 
emner, hvor en anden forfatter 
(eller anmelder) ville have lagt det 
anderledes op, men det ændrer 
ikke ved, at hæftet bygger på 
nogle sunde principper for sam-
tale- og gruppedynamik. 

Alt i alt et meget fi nt og tilgæn-
geligt materiale.            

Fornuftig teenagesnak

Talksheets - 28 samtaleoplæg til teenagere redigeret
og bearbejdet af Maria Legarth og Torben Schmidt 
128 sider • 275 kr. • Udgivet af LM Between

Anmeldt af Bodil Lanting

Mathilde Munks roman handler om de sidste tider - i vor egen 
tid. Det er en velskrevet dansk roman, som præsenteres i en 
smukt designet og indbundet bog. 

Hovedpersonen Viktoria vokser op i en dysfunktionel familie 
præget af karriereræs, forfængelighed og overfl adisk succes. Hun 
er fremmedgjort over for sig selv, andre og selve livet og er gået i 
stå i sin akademiske karriere som del af staben hos en forsker, der 
altid er lige ved at nå det store gennembrud. Ganske morsomt er 
det, at manden hedder Adam og forsker i borehuller…

En tragedie i familien får Viktoria til at opsøge den ældgamle, 
troende Johannes. Han er bortrejst, men Viktoria fl ytter ind i hans 
hus i skoven og bliver venner med en mandlig nabo i passende 
alder. De to forsøger at fi nde ud af, hvad den mystiske Johannes 
tænkte og troede, mens Viktoria prøver at fi nde sig selv.

Samtidig sker der usædvanlige ting uden for vinduerne. Et 
mystisk lys får naturen til at trives og blomstre og bære frugt midt 
om vinteren – mens de fl este mennesker holder sig inden døre af 
frygt for stråleskader.

Romanen har gode iagttagelser og beskrivelser af de usunde 
prioriteringer, mange mennesker lever efter. Det moderne samfund 
beskrives med en vis ironisk distance. Mens naturen får en ny 
opblomstringstid og sejrer over den menneskeskabte civilisation, 
vælger de fl este mennesker at gemme sig for det ukendte lys.

Nogle af de overnaturlige hændelser leder tanken hen på 
Bibelens beskrivelse af de sidste tider. Men denne verden er tilsy-
neladende ikke ved at gå under, som det fremstilles i Johannes’ 
Åbenbaring. Derimod er skaberværket ved at blive fornyet, mens 
mennesker gemmer sig.

Morgenstjernes sang peger altså i nogen grad på den bibelske 
lære om de sidste tider. Men der er også fokus på Grundtvigs lære 
om ”Menneske først og kristen så”. 

En roman skal ikke presses ind i en strengt dogmatisk form. Men 
i dette tilfælde spørger jeg mig selv, hvordan begrebet frelse bliver 
fremstillet. Er det åbenhed overfor alt det sunde og gode, naturens 
sejr over civilisationen og enkeltpersoners åbenhed overfor tanken 
om, at noget godt er ved at ske? Hvad med relationen til Frelseren?

Der er mange gode ting at hente i Morgenstjernens sang. Men 
der er også nogle ting, som får sangen til at skurre lidt og strider 
mod både Bibelen, logikken og de vilkår, vi lever under, selv når 
vi prøver at stå af ræset.

Mathilde Munk: Morgenstjernens sang
254 sider • 199,95 kr • Prorex

God sang om 
aktuelle problemer
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Alle har
INDFLYDELSE.

Alle vinder når en leder bliver bedre

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

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

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

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

WWW.GLS2017.DK

En konference med
inspiration og værktøjer 
fra internationale ledere, 

forfattere, forskere og 
praktikere. 
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC
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Reservér dit døgn
Ring: 30 80 74 32
imb.dk

Få en smagsprøve på dit ophold

BIBELHØJSKOLE
FOR ET DØGN

Gratis!

I Filippinerne er mere end 
350.000 mennesker, heraf 
mindst 175.000 børn, flygtet 
fra hus og hjem efter et blodigt 
angreb på byen Marawi, på øen 
Mindanao i den sydlige del af 
landet. 

Det skriver Viva Danmark, 
som har arbejdet i området si-
den 2013. Organisationen har 
netop modtaget penge fra ”Da-
nish Emergency Relief Fund” til 

uddeling af mad til familier og 
traume-indsatser for børn. 

Krigens ofre
- Når jeg hører høje lyde, så 

gemmer jeg mig. Jeg er bange 
for høje lyde, siger 11-årige 
Kar B. Han var til stede under 
angrebet på Marawi d. 23 maj. 
Regeringssoldater og militante 
islamister har lige siden kæmpet 
om byen. I dag bor Kar B. i en af 
de midlertidige fl ygtningelejre på 

en basketballbane 40 km fra sit 
tidligere hjem.

Mad og traumebehandling
Programmet ”Operation Safe 

for Marawi Children and Fa-
milies”, som Viva har igangsat 
sammen med lokale partnere, 
skal give børnene mulighed for 
at udtrykke sig gennem musik, 
skuespil, fortællinger og andre 
redskaber, der kan åbne for dialog 
om de barske oplevelser, de har 

175.000 børn på fl ugt fra IS i Filippinerne

Viva Danmark arbejder I Filippinerne, hvor 350.000 mennesker er fl ygtet efter et IS-angreb. Viva har netop modtaget støtte til uddeling af mad samt traume-indsatser for fl ygtningebørn.

Viva Danmark er i området og tilbyder nødhjælp og traumebehandling til børn på fl ugt.

Mission Øst har modtaget den 
eftertragtede og sjældne CHS-
certificering. Den gives kun 
til organisationer, der udfører 
hjælpearbejde af allerhøjeste 
standard.

Mission Øst har fået den for-
nemme CHS-certificering som  
anerkendelse af organisationens 
nødhjælps- og udviklingsarbejde. 
CHS (Core Humanitarian Stan-
dard) er et globalt, humanitært 
kvalitetsstempel. I Danmark er det 
ellers kun Folkekirkens Nødhjælp 
og Dansk Flygtningehjælp, der er  
blevet certifi ceret. 

CHS-certifi ceringen garante-
rer, at en organisation lever op 
til en række krav, så nødhjælp 
bliver uddelt rettidigt og effektivt 
af kompetente medarbejdere – og 
med respekt for modtagerne.

Effektiv hjælp
I certifi ceringen står der bl.a.: 

“Mission Øst præsterer bedst i 
levering af effektiv, relevant og 
rettidig humanitær hjælp. De er 
proaktive i koordinering og søger 
tæt samarbejde med regeringer 
og ikke-statslige aktører. Mission 
Øst planlægger og sporer brugen 
af ressourcer til at fremme effek-
tivitet og træffer foranstaltninger 
for at minimere muligheden for 
misbrug af midler.”

MØs generalsekretær Kim 
Hartzner er glad for anerken-

delsen: ”Det er en meget flot 
anerkendelse af vores arbejde. Vi 
er en af de første organisationer 
herhjemme – og blandt relativt 
få på verdensplan – der opnår 
denne certifi cering. 

Der er i den grad en tråd mel-
lem dette blåstempel og Mission 
Østs mål om at hjælpe de mest 
udsatte mennesker på en effektiv, 
værdig og etisk forsvarlig måde. 
CHS-certifi ceringen anerkender 
både kvaliteten af vores arbejde 
og vores vilje til at udvikle og 
forbedre os,” siger han. 

CHS-certificeringen uddeles 
af organisationen Humanita-
rian Quality Assurance Initiative 
(HQAI), der er en uafhængig kva-
litetskontrol af hjælpeorganisatio-

ners virke. HQAI har foretaget en 
grundig undersøgelse af Mission 
Østs arbejde, bl.a. gennemgang 
af skriftligt materiale og interviews 
med medarbejdere og fordrevne, 
som har fået hjælp fra MØ.

- Vi er meget glade for, at 
undersøgelsen endnu engang 
bekræfter, at Mission Øst opfattes 
som en organisation, der uddeler 
hjælp hurtigt og effektivt, hvor der 
er mest brug for det. 

Vurderingen fra modtagerne 
lægger også vægt på vore meget 
engagerede feltarbejderes dygtig-
hed. Uden dem ville vores opgave 
være umulig, understreger Kim 
Hartzner.

Svend Løbner, 
freelancejournalist 

Mission Øst får blåt stempel 
for humanitært arbejde

Mission Øst rækker ud til de mest sårbare grupper med 
nødhjælp. Foto: Mission Øst.

været igennem. 
Der etableres støttegrupper 

mellem børnene, og forældrene 
lærer, hvordan de bedst kan 
støtte børnene under de svære 
omstændigheder. Desuden bliver 
børnene screenet, således at de 
børn, der har behov for det, kan 
få yderligere professionel hjælp. 

Lokale frivillige
Indsatsen bygger på stor t 

engagement hos lokale frivillige, 
som trænes i at møde børnene og 
lave de første aktiviteter. 

Tess Torres har arbejdet med 
børnene i Sta. Elena Evacuation 
Center. Hun siger: ”Vi nåede ud 
til 1.000 børn på to uger. Børnene 
var glade for, at der skete noget, 
og havde det svært med, at vores 
indsats kun varede i 5 dage for 
hver gruppe af børn”.

Viva Danmark 
Viva Danmark udtrykker stor 

lettelse over at kunne hjælpe i 
den svære situation på Mindanao. 

-  Viva er en børneorganisation, 
og derfor fokuserer vi på børnene 

i denne konfl ikt. Vi ved, at det er 
vigtigt med en hurtig indsats. Med 
midlerne fra ”Danish Emergency 
Relief Fund” og vores private 
donorer har vi haft mulighed for at 
reagere hurtigt. Det er vigtigt for 
små organisationer, at vi nu også 
kan hjælpe i katastrofesituationer.  

Vores mangeårige samarbejde 
med lokale partnere giver os et 
solidt kendskab i området og en 
særlig adgang, som sikrer, at vi 
kan sætte hurtige og bæredygtige 
løsninger sammen, siger leder af 
Viva, Gritt Holm Hedehus. 
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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 

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

1-3. september: Gul weekend for IM i Strandby på “Hvide Klit “ lejren.
5. september 19.30 KFUM & KFUKs familiearbejde Impuls, Jyllands-
gade 1a, 8700 Horsens. Emne: Jagten på Noahs Ark.
16. Sept. 10-18 Undervisningsdag om Healing Rooms, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld m. Carrie og Hans Lautrup. - Henri medvirker. 
19. sept. kl. 14.30: Mellem Venner, Betaniakirken, Aalborg: Noahs Ark.
30. sept. kl. 19: Steve Meyering fra USA underviser om profetisk tjeneste 
og profeterer. Udf., Jernbanegade 1, 6070 Chr. - Henri er mødeleder.

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

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

Fredag d. 1. sep. kl. 19.00
Kulturcenter Vendsyssel, Sæsing, Sæby Landevej 417, Tårs 

Fredag d. 15. sep. kl. 19.00
Roskilde Bap  stkirke, Vindingevej 32 A, Roskilde

Lørdag d. 16. sep. kl. 14.00
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved
Søndag d. 17. sep. kl. 10.30 (Gudstjeneste)
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved

Søndag d. 1. okt. kl. 19.00
Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg

Onsdag d. 25. okt. kl. 11.00
Herning Frikirke, Møllegade 1B, Herning

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

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

Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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. 3/9 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA:  ”Men alle tings 
 ende er nær”

Søndag 10/9: Claus Møller -  Mirakler & Helbredelser
Søndag 17/9: Benny Mikkelsen -  Gud er for dig, i Kristus

Søndag d. 27/8 
kl. 10:30

Mattias Lekardal 
& David Hansen

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.

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

27. - 29. oktober på
Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

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

Bogsalg

Erhverv

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

SUELL Team

Kirken i 
Kulturcenteret

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

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

6. september kl. 11.30 - 13.00: Palle Flyger

13. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Anders Jacobsen (IAS)

20. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
24. september 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 Palle Flyger Anders Jacobsen
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 33:

Sanna Jensen
Skærskovvænget 15
8600 Silkeborg

Kodeord: sommerudsalg

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 
7. september 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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Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. Obs! 
Max 200 ord. Send til debat@
udfordringen.dk

Debat

Stillingsannoncer

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 22 02 - redaktion@udfordringen.dk
Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk

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

Find oplysninger om login 
på side 2 i avisen.

A  rak  ve studiejobs:

Krifa søger stud.jur./stud.merc.jur. 
 l vores juridiske center i København 

Er du godt i gang med jurauddannelsen, og vil du gerne opbygge
prak  sk juridisk erfaring indenfor ansæ  elsesret? Kan du lide at 
gøre en forskel for andre mennesker? 

Så har du måske chancen nu!

Læs mere og søg på krifa.dk/job
Ansøgningsfrist d. 15. september

 

 
 
Thomasskolen søger en lærer 
 
På Thomasskolen er der en ledig lærerstilling som barselsvikar i resten af dette skoleår 2017-2018. 
Med tiltrædelse senest den 1. november og gerne før. 
 
Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har ca. 280 elever fra 0.-9. klasse og 35 
medarbejdere. Skolen vægter den kristne profil højt, og har et højt fagligt niveau og en god trivsel. 
 
Om jobbet 
Vi søger en lærer der skal undervise i 0. klasse og i 1. klasse (matematik og kristendom) samt en 
del timer i hjemkundskab og specialundervisning. Stillingen er på 91 %.  
 
Vi forventer af dig 
At du er uddannet lærer. 
At du kan tilslutte dig og arbejde positivt med på skolens værdier. 
At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fællesskab. 
 
Vi tilbyder dig: 
En skole og arbejdsplads med højt til loftet. 
Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangsform. 
Dygtige og velfungerende elever der gerne vil undervises.   
Gode fysiske rammer og faglokaler. 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 22. september 2017 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Lærernes 
Centralorganisation og Finansministeriet. 
Ansøgning med bilag sendes til skoleleder Christian Bruun christian@thomasskolen.dk 
Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere oplysninger, eller læs mere på 
www.thomasskolen.dk. 
 

Thomasskolen søger en lærer

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

Bogsalg

Erhverv

Find dagens by 
- og bed!

Endelig – langt om længe – er 
jeg kommet i gang med at starte 
dagen med at se, hvilken by der er 
fokus på denne dag via Bedehus 
Danmark.

Det synes jeg er både spæn-
dende og givende. Vi kommer 
godt rundt i landet, både store og 
mindre byer. Nogle godt kendte, 
andre mindre kendte. Tak for det 
arbejde, der bliver gjort med at 
fi nde oplysninger om de forskel-
lige byer. 

Jeg vil gerne anbefale det til 
andre. Man tænker på byen i løbet 
af dagen og ekstra, når det er en 
by, man har tilknytning til.

Vi kan som medlemmer af 
KriSoS bede med fokus på So-
cial- og Sundhedssektoren i de 
enkelte byer. 

Jeg håber mange vil være med 
på www.bedehus.dk - i nederste 
halvdel af forsiden fi ndes dagens 
by!

Tak, at vi er med i Bedehus 
Danmark.

ERNA FROST/KRISOS

Tyv stjæler 
Kors fra Skt. 
Nikolaj kirke

Indenfor de sidste to uger, 
sidste gang d. 17. august ca. 
kl. 13.30, har en tyv to gange 
stjålet et fritliggende Kors fra 
Kirkens Alter samt stjålet nogle 
værdiløse ledninger fra kirkens 
højtaleranlæg samt en forstærker.  
Tyven er blevet optaget på kirkens 
overvågningskamera, hvor der 
er et tydeligt billede af ham, som 
sammen med en politianmeldelse 
nu er overgivet til politiet. Kære 
tyv. Det syvende bud siger at “du 
må ikke stjæle”, og tilføjer jeg, 
slet ikke fra en kirke, det er under 
lavmålet. Så derfor: omvend dig, 
gå ned til præsten, afl éver hvad 
du har stjålet, sig undskyld og tag 
imod den tilgivelse, Jesus giver, 
når vi beder ham om tilgivelse. 
Derefter er tavlen vasket ren, og 
du kan begynde et nyt liv. Gud 
velsigne dig.

PASTOR BENNY BLUMENSAAT,
KIRKEGADE 58
6700 ESBJERG. 

Et svar til 
Svend Løbner!

Påstand 1. Muslimer anerken-
der Jesus Kristus som Messias!

Svar 1. Forkert! Koranens sura 
9:30  ”De kristne siger at Messias 
er Guds Søn, må Allah ødelægge 
dem!”

1. Joh. 4.2 siger derimod, at de 
der ikke anerkender at Jesus er 
Kristus, Guds Søn, er af Antikrist.

Påstand 2. DF er fremmed-
fjendsk!

Svar 2. Forkert! DF er specifi k 
kritisk mod, at 75% af muslimerne 
går indfor Sharialoven og udtryk-
ker jødehad, jf. bogen ”Danmark 
og de fremmede” udgivet af Aka-
demica samt bogen ”Tørklæder, 
tillid og tørre tal”. DF har vist intet 
imod nepalesere, inderere eller 
kineserere etc.

Det er en ommer Svend Løb-
ner!

FLEMMING LAU

KRAGEMOSEVEJ 3
4200 SLAGELSE

Bandekrig 
skyldes fri
opdragelse

Bander skyder og hærger i 
Danmark. Medierne diskuterer 
sagen, men fi nder ingen løsninger. 
For løsningen hænger sammen 
med årsagen, den frie opdragelse.

Både folkeskolen og danskerne 
har glemt deres moralske kompas. 
Ord som respekt, høfl ighed og 
dannelse kendes ikke. Resul-
tatet af den frie opdragelse er 
synligt. Og indvandrerbanderne 
lærer ikke noget godt af vores 
frie opdragelse, hvor ord erstatter 
konsekvens.

RUTH BRO

KOLONIVEJEN3
4520 SVINNINGE

På Bedehus Danmarks 
hjemmeside kan man fi nde 
”dagens by”. Foto: Skærmprint 
fra bedehus.dk
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Søndag 26/8
14:00 Gudstjeneste fra Mariager 
kirke. Sognepræst Jacob Duevang 
Krogh Rasmussen er liturg og præ-
dikant 11. søndag efter trinitatis, 
hvor Jesus i Lukasevangeliet taler 
om, at enhver, som ophøjer sig 
selv, skal ydmyges, og den, der 
ydmyger sig selv, skal ophøjes. 
Sendes også mandag og lørdag 
kl. 8.30.

Torsdag 31/8
16:25 Mordet på Jesus (1:3)
Amerikansk drama-miniserie fra 
2015. (Killing Jesus). Da Jesus 
kommer til verden i Betlehem, har 
han allerede farlige fjender. Kong 
Herodes tillader ikke rivaler til sin 
trone, og da en drøm fortæller ham, 
at et nyfødt barn vil blive en mægtig 
konge, beordrer han alle drenge-
børn dræbt. Jesus overlever, men 
som voksen skaffer hans prædike-
ner ham igen farlige modstandere 
blandt Israels politiske og religiøse 
magthavere. Jesus: Haaz Sleiman. 
Herodes: Kelsey Grammer. Pontius 
Pilatus: Stephen Moyer.

Fredag 1/9
15:45 Mordet på Jesus (2:3)
Amerikansk drama-miniserie fra 
2015. (Killing Jesus)
16:30 Mordet på Jesus (3:3)
Amerikansk drama-miniserie fra 
2015. (Killing Jesus)

Lørdag 2/9
19:45 Før Søndagen
12. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Vort løsen er vor tro og døb” og 
om, at Gud ikke kan tilgive alt. 
Cæciliakoret synger i Vor Frue 
Kirke i Århus, dirigeret af Michael 
Deltchev.

Søndag 3/9
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus.
Sognepræst Inger Birgitte Bruhn 
Christensen er liturg og prædikant 
12. søndag efter trinitatis, hvor 
evangeliet handler om helbredelse 
af en døvstum. Sendes også man-
dag og lørdag kl. 8.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio 

Søndag 27/8
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Ansgarskirken i Morsø Frimenig-
hed. 11. søndag efter trinitatis.
Prædikant: Ole Kobbelgaard.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1))

Mandag 28/8
05.03 Mennesker og tro (P1)
(Genudsendelse fra onsdag).
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 29/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 30/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03 og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Soldans og myregang. Performer 
Christine Fenz besøger Skurvog-

nen for at fortælle om erfaringer i 
mødet med naturen.
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32 og man-
dag 5.03).
 
Torsdag 31/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 1/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 2/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 3/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse.
Kirke Saaby Kirke, Roskilde Stift. 
12. søndag i Trinitatis.
Prædikant: Poul Joachim Stender.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Svar til Svend Løbner

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk  
Udfordringen forbeholder sig retten til at forkorte og udelade indlæg på 
over 200 ord. OBS! Se fl ere læserbreve på side 20.

Synspunkt

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

Udfordringen

(Særtilbud-August/2017)

___ ½ år for 348 kr.  eller ___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk. OBS! Skriv ”sommertilbud ½ pris”
Bestillinger accepteres frem til den 31. august 2017.

Søndag den 2. Juli 2017 Søndag den 2. Juli 2017 • • Uge 27-30Uge 27-30      

den fælles kristne ugeavisden fælles kristne ugeavis

Ny, flot 
andagtsbog 
fra Francine 

Rivers!

Køb den i dag!

Ude nu
www.scandinavia.as

Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!
Pludselig brød Gud gennem Christinas mørke!

Læs interviewet side 3.

Ida Auken ta’r 
sin tro med i 
Folketinget - s.9

Elena troede 
både på Jesus 
og guruen - s.11

Luther gjorde 
salmesangen 
folkelig - s.7

Kristoffer giver 
ateister svar på 
tiltale - s.13

Anja så utrolige 
mirakler i Bang-
ladesh - s.16

Ronaldinho 
spinner med 
Mathias - s.30

888888888888000000111111182222222222220000000000000000ii  22222222222222222222JJJuuuunnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiJJJJJuuuuuunnnnJJJuuuunnnnJJJJJaaaannannnuuuuuuunuuuuuuuaaaaaauuuuuuuuaaarrrr - Jaaa - JJJ- JJJJJJJJJJJJJanuar - Juni 2018
Tilmeld dig på www.ywam.dk

For mere info: dts@ywam.dkk

Ungdom med Opgave

Multi targget
DTS

Sommer-tilbud fortsætter i august: 

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

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

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

(Flg. indlæg er svar på et indlæg fra Svend Løbner i Ud-
fordringen den 6. august, red.)

Kære Svend Løbner, du har da ret i, at der er muslimer, som er 
søde og venlige mennesker, som gerne vil integreres. Dem møder 
vi alle sammen. Men det fremgår tydeligt, at du ikke helt er opda-
teret i forhold til statistikkerne for muslimer i Danmark, siden du 
snakker om fl ere penge til integration. Danmark har brugt millioner 
af kroner på fejlslagne integrationsprojekter, og resultatet er ifølge 
undersøgelser, at hovedparten af både anden- og trediegenerati-
onsindvandrere stadig er funktionelle analfabeter, når de forlader 
folkeskolen. Derudover fylder mange op i retssale, fængsler og 
arbejdsløsheds- og overførselsindkomststatistikkerne.

Derfor mener Dansk Folkeparti, at de så vidt muligt skal hjælpes 
i nærområderne, hvor de har deres egen kultur og religion.

Men jeg kan forstå, at Svend Løbner mener, at vi skal bruge 
endnu fl ere penge i ghetto-områderne på dialog-kaffe og støt-
tepædagoger - selv til de unge, der helt er udenfor pædagogisk 
rækkevidde. Nej, der skal langt meget mere håndfaste metoder i 
brug overfor de unge, der ødelægger tilværelsen for andre. Det 
handler om konsekvens !

Vi bruger om året over 33 milliarder på ikke-vestlig indvandring. 
Penge som skal tages fra den nære velfærd. 

Lad os hellere bruge de penge i nærområderne, hvor vi kan 
hjælpe langt fl ere for de samme midler. 

Når jeg snakker om at tage fl øjshandskerne af overfor de lømler 
i Vollsmose, som ikke kan fi nde ud af at indordne sig under danske 
forhold - så er det for at beskytte andre, som gerne vil integreres. 

Jeg kan forstå, at Svend Løbner er en af dem, der stadigvæk 
mener, at vi i Danmark skal åbne vores arme for samtlige fl ygtninge/
migranter, der ønsker at komme til Danmark.

Hvis vi åbner vores arme for hele verden, vil vores velfærds-
samfund ophøre med at eksistere. Vores danskhed vil forsvinde, og 
vores kultur vil blive udvandet. I Dansk Folkeparti mener vi, at vi skal  
begrænse indvandringen, fordi vi gerne vil passe på vores land. Så 
simpelt er det. Andre som Svend Løbner fi nder det åbenbart ikke 
nødvendigt at kæmpe for det Danmark, som vi kender det i dag.

DORTHE ULLEMOSE, FOLKETINGSMEDLEM, DF

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

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.

Sognepræst Inger Birgitte 
Bruhn Christensen prædiker i 
Brabrand Kirke ved gudstjene-
sten den 3.9 på DR K.
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Lyt til nummeret ’Note To Self’ 
ved at scanne QR koden.

Musik
TJEK

Gud har rigtigt nok givet dig en fri vilje, men det 
har færdselsloven ikke!

K
unstner: Light T

he W
ay   - Titel: D

ude Lam
e: D

eluxe E
dition, M

an!  -  G
enre: Pop-punk  -  Forhandler: bandcam

p.com
 - P

ris: 32 kr.

Light The Way har kun eksisteret som band i et års tid. 
På den tid har de udgivet to EP’er med titlerne ’Grace’ 
og ’Dude, Lame’. Nu er begge udgivelser så udkommet 
samlet, og de fungerer som et opløftende testamente til, 
at Pop Punken ikke har taget sit sidste åndedræt endnu!

Jeg har altid beundret de bands, som har evnen til at tage 
den catchiness og happy-go-lucky følelse, som man ofte 
støder på i pop, og blande den med den rå passion, som man 
fi nder i punkens verden. I de seneste år har de bands, som har 
forsøgt sig med dette, tit endt med at læne sig en lille smule 
for meget til den ene eller den anden side. Der er intet i vejen 
med pop, eller et punkband der har lidt fl ere melodier end de 
andre, men det er bare sjældent, de rammer lige præcis den 
tangent, som jeg ville kalde for rigtig pop-punk.

Light The Way har dog siden deres første EP ramt den 
tangent for mig. Fra første nummer på denne udgivelse kan 
jeg ikke benægte den stærke trang til at hoppe i takt med 
trommerne, mens jeg skråler med på de meget ørefængende 
omkvæd. Præcis som pop-punk skal være.

Det varmer mit hjerte helt utroligt, at vi kan fi nde sådan en 
gruppe i den forholdsvist smalle verden, nogen kalder den 
’Kristne Punkscene’. Bandet lægger overhovedet ikke skjul 
på deres tro igennem albummet. Lige fra sange som ’Note To 
Self’ og ’Stag Line’, som husker lytteren på, at man uanset 
hvordan kærligheden eller sågar livet selv behandler en, så 
skal man holde hovedet højt og søge Gud og huske, hvad man 
før har opnået igennem ham - til sange som ’BRKN’, der nok er 
noget af det nærmeste, jeg har hørt, på en pop-punk-lovsang.

Hvis det her er, hvad Light The Way kan præstere efter bare 
ét enkelt år som band, så kan vi alle sammen trygt glæde os 
til at høre, hvad fremtiden bringer.

Joey Lønsmann Jensen

Pop Punk Lever!

”Mange unge tager sydpå 
for at blive volontører under 
varme himmelstrøg. Heldigvis 
er der også engagerede unge, 
der tager nordpå til slædeture, 
nordlys og masser af oplevel-
ser, når de også gerne vil dele 
deres kristne tro.” 

Sådan lyder det fra Sømands-
missionen, som glæder sig over 
at sende 13 unge volontører 
afsted til Grønland.  

Flere af dem er allerede nu 
ankommet til Nuuk, Sisimiut og 
Aasiaat, hvor de skal arbejde på 

sømandshjemmene og lave for-
skellige aktiviteter – bl.a. besøge 
indsatte. På billedet ses gruppen 
af volontører samlet inden afrejse: 

(Fra øverst/venstre): Morten F. 
Dam-Larsen, Simon L. Amorsen, 
Regitze W. Kjeldsen, Isabella H. 
Jensen, Jakob Madsen, Birgitte 
Roager, Anne-Sofi e M. Olesen

(Fra nederst/venstre): Miriam 
T. Lodahl, Tabita K. Kjærsgård, 
Emilie S. Pedersen, Emma Skind-
høj, Rebekka S. Esbjerg. Ikke på 
billedet: Nathali Bak.

Som volontør i Grønland får 
man løn samt ud- og hjemrejse 

13 unge er klar til et liv 
under kolde himmelstrøg

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

Jeg tror, den danske kirke er på 
vej ind i en fantastisk tid, hvor 
vi vil se mennesker i kirken, 
som er anderledes, end vi er 
vant til. Her er historien om 
Peters syn vigtig.

I et syn ser Peter en dug med 
forskellige dyrearter, som Loven 
forbyder jøderne at spise. Derfor 
nægter Peter, da Herren befaler 
ham at spise dyrene: ’Ikke tale 
om, Herre!’ erklærede Peter. ’Jeg 
har jo aldrig spist noget urent 
eller vanhelligt.’ Stemmen talte 
igen: ’Det, som Gud har erklæret 
for rent, må du ikke kalde urent’” 
(Apostlenes gerninger 10,14-15 
BPH). Hvad kalder vi urent, som 
Gud har erklæret rent, fordi vi har 
en forestilling om, hvordan kristne 

skal være? Jeg tror, vi kommer 
ind  i en tid, hvor vi vil se mange 
mennesker i kirken, som vi ikke 
har set indtil videre; mennesker 
der har sagt ja til Jesus, men som 
ikke opfører sig, som vi tænker, 
man skal. 

Et par timer efter jeg havde 
læst om Peter og kødet, stødte 
jeg på et klip med guitaristen 
i nu-metalbandet Korn, Brian 
Welch. Brian gav sit liv til Jesus, 
og efter at have forladt bandet 
sagde Gud, at han skulle vende 
tilbage. Han er stoffri og ændret 
for altid, men han går stadig i t-
shirts med dødningehoveder, sort 
make-up og spiller sange med 
mørke tekster. Gud har erklæret 
Brian ren i Jesu blod, så vi skal 

ikke erklære ham for uren, selvom 
han ikke opfører sig som andre 
kristne. Det samme gælder de 
mennesker, vi kommer til at se i 
kirkerne, der ikke taler, handler, 
tænker og klæder sig, som vi har 
været vant til i kirken – ligesom 
dig er de også i en helliggørende 
proces, og det er Helligånden, der 
er ansvarlig for deres udvikling. 

Ja, vi skal tale om et gudfrygtigt 
liv, men vores opgave er at elske 
i ord og handling og huske, at 
enhver, der tilhører Jesus, er en 
ny, ren skabning uanset opførsel, 

Kald ikke urent, hvad Gud kalder rent
som Helligånden nok skal ændre 
efterhånden. Det er vigtigt, at kir-
ken bliver bevidst om det her, så 
vi ikke jager dem væk, som Jesus 
sender ind i sin kirke, både før og 
efter de giver deres liv til ham.    

Klummen

betalt. Sømandsmissionen har si-
den slutningen af 1960’erne sendt 

volontører til sømandshjemmene 
i Grønland.                      Lisbeth

Volontører i Grønland kan bygge sneskulpturer - ikke sandslotte!
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Filmanmeldelse af 
Otto Lundgaard, Kirke og Film

Der skal noget til, for at histo-
rikere tager ordet ”mirakel” i 
anvendelse; for i historiens lys 
er der meget, der kan forklares, 
selv afgørende vendepunkter 
under en verdenskrig.

 Alligevel er det ikke urimeligt at 
erindre begivenhederne i forsom-
meren 1940, hvor ca. 340.000(!) 
allierede soldater blev evakueret fra 
den nordfranske kyst, som ’Miraklet 
ved Dunkirk’.

Christopher Nolans imponerende 
fl otte epos viser hvorfor.

For hvad er det, mirakler kom-
mer af? Og hvad er det, mirakler 
bibringer os, så historien giver me-
ning, også for vores liv, her et par 
generationer senere? For at vende-
punkter kan forstås som mirakler, 
må udgangspunktet alt andet lige 
være håbløshed, udsigtsløshed, 
desperation.

Det er også her, vi begynder – in 
medias res – på fl ugt fra den frem-
rykkende fjende, som de britiske og 
franske soldater (og vi) interessant 
nok ikke ser, men mærker og som 
har trængt dem (og os) op i en krog 
med ryggen mod muren – den mur, 
som i fi lmen har form af Den engel-

ske Kanal. Synet af havet markerer 
gennem filmen en uoverstigelig 
grænse, der for soldaterne vidner 
om, at de – som jøderne under 
fl ugten fra Ægypten nogle tusind 
år før – intet kan gøre for at redde 
sig og vende hjem, men er under-
lagt magter og kræfter uden for 
dem selv. Magter og kræfter, som 
erkendt i eftertankens lys fi ndes i 
os alle, og som i fi lmen kommer 
til udfoldelse på molen, på havet 
og i luften.

Netop disse tre centrale miljøer 
udvikler sig til scener for miraklet, 
der viser sig større og stærkere end 
fjendens kugleregn, torpedoer og 
luftbombardementer – som i øvrigt 
gentagne gange trykkede Deres 
anmelder tilbage i biografsædet, 
eftersom han bare måtte se fi lmen 
i 70 mm-udgaven…

Den vedvarende trussel forstær-
ker sammen med Hans Zimmers 
intense, staccato-agtige musik 
selvklart begivenhederne oplevet 
fra soldaternes ’point of view’. Dette 
må også være hensigten, for i fi l-
mens parallelfortællinger befi nder 
vi os hele tiden på menneskenes 
side i deres kamp mod overmag-
ten og undergangen – på vandet, 
i vandet og under vandet, ene i 
cockpittet med fjenden lurende midt 

i det skarpe sollys, på molen hvor 
soldaterne holder deres plads i ko-
lonnerne, mens de trykker sig mod 
brædderne som høns under torden, 
og om bord i lastrummet, hvor man 
tror den hellige grav velforvaret. Vi 
er hele tiden hos dem, og vi deler 
deres håb.

Det samme gør vi med om bord 
på et af de mange britiske småfar-
tøjer, der sejler ud ’to bring the boys 
back home’. Mandskabet her bliver 
undervejs kastet ud i et drama, 
da en offi cer, de har bjærget fra 
et vrag, kommer ud af kontrol, da 
han oplever at være på vej tilbage 
til Dunkirk i stedet for at blive sejlet 
hjem. Men både offi ceren og vi får 
det hele sat i perspektiv, da den 
gamle bådfører forklarer: ”Hjem er 
ikke et hjem, når vi tillader et blod-
bad på den anden side af Kanalen”. 

For mig kommer selve miraklet til 
udtryk i denne replik. En replik, der 
ikke står alene, men er ledsaget af 
handling.

Citatet fra Salmernes Bog 8 – 
”Hvad er da et menneske, at du 
husker på det” – står skrevet mel-
lem linjerne i Christopher Nolans 
fortælling om evakueringen, der i 
nederlagets stund blev en humani-
tær sejr og vel at mærke ikke kun 
i samtiden. Men fi lmen lader os 
indse, at mennesket også er skabt, 

for at Gud kan udføre sine mirakler 
gennem os. Det kan også siges 
på denne måde: Vi kan bede for 
vores nødstedte medmennesker og 
derpå komme dem til undsætning 
– det er sådan, bønnen kommer 
til udtryk.

Film skal ses i biografen, har vi 
lært. Flere af biograffi lmene lader 
sig efterfølgende gense på fl ad-
skærm, har vi erfaret, men ”Dun-
kirk” hører så afgjort hjemme på det 
store lærred. Hvis I hjemme i sog-
negården ligger inde med et sådant 
et, så få fi lmen set i jeres fi lmklub 
eller ved en sogneaften. Se den i 
fællesskab og få jer en god debat 
om fi lmens budskab – om mirakler 
og det håb, vi henter ved dem. Und 
jer selv tid til at få drøftet, hvilke 
personer I undervejs identifi cerede 
jer med, herunder hvem der for jer 
er fi lmens egentlige hovedperson. 
Jeg selv er endnu ikke nået til noget 
endeligt svar.

God fornøjelse og god eftertanke!

Bragt med tilladelse fra
Kirke og Film

Hvad er da et menneske...?
Filmanmeldelse - Dunkirk:

Filmfakta

• Dunkirk – Storbritannien 2017
• Instr. + manus: Christopher 
Nolan  
• Medv. bl.a.: Fionn Whitehead 
(soldaten), Kenneth Branagh 
(marineoffi ceren), Mark Rylan-
ce (bådføreren), Jack Lowden 
(piloten) samt Michael Caines 
stemme (som fl yeskadronens 
leder)
• 106 min. 
• Tilladt over 15 år
• Biografpremiere d. 20/7 2017 
• Distribution: Warner Bros.

Fionn Whitehead spiller den unge soldat 
Tommy, der sammen med 400.000 an-
dre soldater er omringet af fjenden på 
den nordfranske kyst i foråret 1940. 

Til lands, til vands og i luften - fi lmen tilbyder 3 unikke øjenvidneberetninger fra begi-
venhederne ved Dunkirk under Anden Verdenskrig.
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Tre læsere cyklede 140 km
i ’Sønderjylland Rundt’

Så går starten på motionsløbet 
Sønderjylland Rundt på cykel 
fra Aller. Tre af Udfordringens 
seje læsere var med på den 
lange 140 km rute den 19. 
august - i forholdsvis godt vejr.

Af Bodil Lanting

- Skulle vi ikke lave et Team 
Udfordringen til næste år? 
Jeg ville elske at lave pr for 
Udfordringen på ’Sønderjylland 
Rundt’.

Det siger Henrik Bay Møller, 
som er lærer på efterskolen 
Solgården i Tarm. Og han mener 
det helt alvorligt med reklamen for 
den kristne ugeavis.

- Udfordringen er den eneste 
avis, som jeg har læst fra cover 
til cover hver uge siden 1992, 
forklarer han. 

Henrik underviser på efter-
skolen i dansk, matematik, Mu-
siklinje, Medielinje, volleyball og 
band. Han fortæller, at han først 
kom til personlig tro som stude-
rende gennem venskabet med en 
anden kristen, før han afsluttede 
seminariet i 1994.

Fra Fjorden til Sønderjylland
Henrik bor i Skjern og er aktiv 

i Skjern Bykirke. Han er medlem 
af et cykelhold, som mødes tidligt 
søndag morgen - og så er han 
vant til at cykle ’Fjorden Rundt’,  
et cykelløb på 100 km omkring 
Ringkøbing Fjord. 

Sidste lørdag cyklede Hen-

rik sammen med Poul Dirksen 
og Peter Lanting, som kender 
hinanden fra Luthersk Mission 
i Sommersted. De to sønderjy-
der har sammen cyklet 100-km 
ruten af Sønderjylland Rundt et 
par gange før. Men i år var det 
så Henrik, der tilmeldte dem alle 
tre - og han valgte den længste 
rute på 140 km!

- Vi har det fi nt. Det var slet 
ikke for langt, forsikrede de alle 

tre efter turen.
De havde været bekymrede 

for vejret, for ifølge vejrudsigten 
kunne der komme byger hele 
dagen. Det blev dog ikke til mere 
end en enkelt lille byge undervejs, 
og temperaturen var nærmest 
perfekt til et cykelløb. Først da de 
tre var i mål i den lille by Aller og 
kunne nyde lidt mad og drikke 
efter strabadserne, begyndte 
regnen at stå ned i stænger.

Næste år i en ’Team 
Udfordringen-trøje’?

Både Henrik, Peter og Poul er 
med på at stille op igen til næste 
års Sønderjylland Rundt - og helst 
på den lange rute. Og så foreslår 
Henrik, at de samtidig kan gøre 
lidt PR for Udfordringen, hvis de 
får mulighed for at køre i en ’Team 
Udfordringen-trøje’.

- Jeg stiller gerne op i en sådan 
trøje. Det ville være sjovt med et 
cykelhold a la FC Udfordringen, 
siger Henrik.

Aller Cykel Motion, som ar-
rangerer Sønderjylland Rundt, 
oplyser, at  der i år var i alt 550 
deltagere på de forskellige distan-
cer. Man kunne vælge at køre 
enten 25 km, 70 km, 83 km, 100 
km eller 140 km. 

Næste år bliver der tale om 
de samme distancer, og der vil 
muligvis også være en rute for 
mountainbikes til motionsløbet, 
som fi nder sted den 18. august.

Hvis du som læser af Ud-
fordringen er interesseret i at 
cykle for et evt. Team Udfor-
dringen-hold den 18. august 
2018, hører vi på redaktionen 
gerne fra dig.

Tilbage i Aller igen efter en næsten regnfri tur kan Poul Dirksen 
(73), Peter Lanting (54) og Henrik Bay Møller (52) nyde en for-
friskning i pavillonen, mens regnen står ned i stænger.

Jeg tror, vi ofte kan have en ide om, at synd skiller os fra Gud. 
Og det er helt sikkert, at vi vil opleve en adskillelse, hvis vi 
tillader en eller anden form for synd at fl orere i vores liv. Det 
er bare ikke Gud, der vender sig bort.

Det kan vi bl.a. se i 1. Mosebog, efter at både Adam og Eva 
har spist af træet til kundskab om godt og ondt. Frugten var 
indbydende, og naturligvis vil en god Gud ikke holde noget godt 
tilbage for os. Viden om både godt og ondt lyder da som en god 
ting. Men alligevel var det på en eller anden måde den ultimative 
synd, de to kunne begå.

Og det er helt indlysende, at der skete en øjeblikkelig forandring i 
deres liv. Fra at have hygget sig i haven i vi ved ikke hvor mange år 
bliver de lige pludselig skamfulde over deres nøgenhed, og hvor de 
sikkert plejede at glæde sig til aftenstid, hvor de havde fællesskab 
med Gud, så gemte de sig nu for ham!

Gud vidste naturligvis godt, hvad der var sket, men deres 
ulydighed og synd hindrede ham ikke i at være sammen med 
dem. Tværtimod kaldte han på dem og ledte efter dem. Når det 
alligevel er virkelighed, at synd skiller os fra Gud, så er det fordi 
vi bevidst eller ubevidst oplever skam, og derfor gemmer os og 
holder afstand til Gud. 

Yderligere var det jo sådan, at Gud endnu ikke havde gjort op 
med synden på det tidspunkt. I dag ved vi, at al synd blev fjernet, 
da Jesus blev korsfæstet og opstod, så vi kan være endnu mere 
trygge i, at vi altid kan komme til ham.

Som barn var jeg sammen med en legekammerat gået ud på 
tynd is med det resultat, at jeg gik igennem til livet. Jeg kom heldig-
vis op igen, men på vejen hjem så jeg min far komme cyklende. Og 
i dag synes jeg, det er lidt skræmmende, at jeg rent faktisk gemte 
mig for ham, og for ikke at gå hjem lånte jeg noget tørt tøj hos min 
kammerat. Det duer altså ikke, hvis det er sådan, vi oplever Gud. 

Til gengæld hørte jeg om en kendt prædikant, at han som barn 
havde smadret en rude, og da han blev truet med, at det ville blive 
sagt til hans far, reagerede han 
lettet med et – ”godt, så ordner 
han det!”

Adam, hvor er du?

Af Anna Louise Bay
Frederikssund
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