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den fæ
lles kristne ugeavis

Autisme stjal 
hans ord,

Gud gav ham en 
stemme.

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Netop udkommet!

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

Forfatterne trækker her nøg-
ternt de overraskende fakta 
frem, som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde den 
troende! Illustreret i farver.
80 sider - Let læst
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De ufødte fi k en stemme i Aarhus
Retten til Liv satte 20.000 klistermærker op med statements om abort. Kommunen krævede, de piller dem alle ned igen.

Hvis du ikke får avisen, bedes du STRAKS give besked, 
da problemet så bliver opdaget og taget hånd om. 

Skriv det på hjemmesiden udfordringen.dk - hvor der 
fi ndes et link ”Udeblev avisen?” Så får Bladkompagniet 
straks besked - og du får avisen senest onsdag. 

Du er velkommen til at ringe til Udfordringen, men det 
koster porto, hvis vi sender avisen - og du får den senere. 

Af Steen Jensen

Retten til Liv lavede i sidste 
weekend en aktion i Aarhus, 
hvor foreningens unge frivil-
lige i nattens mulm og mørke 
opsatte 20.000 klistermærker 
med forskellige statements, 
hvis formål var at sætte fokus 
på abort.

Hensigten var at give de ufødte 
”en stemme”, og det lykkedes, 
selv om Aarhus Kommune kræ-
vede klistermærkerne pillet ned. 

Det er efterfølgende sket.
Formanden for Retten til Liv 

– Ellen Højlund Wibe – er godt 
tilfreds med aktionen, fordi det 
lykkedes at få budskabet ud.

- Vore ufødte medborgeres 
manglende retsstatus er endnu 
en gang blevet synliggjort, siger 
hun.

Aarhus Kommune krævede, 
at Retten til Liv selv fjernede 
klistermærkerne, ellers ville det 
blive gjort for foreningens reg-
ning. Kommunen forholdt sig 
ikke til budskabet, men alene til 

metoden.
På klistermærkerne var teg-

ninger af fostre , der ”hvisker” 
forskellige statements, bl.a.:

”Pssst! 40 ufødte drenge og 
piger mister livet i en abort hver 
dag i Danmark”

”Pssst! Efter 8 uger er min krop 
færdig, nu skal den bare vokse!”

”Pssst! Fra befrugtningen var 
alt mit unikke DNA på plads”

Ellen Højlund Wibe siger om 
baggrunden for aktionen:

- Med fri abort er den ufødte 
frataget alle rettigheder. Det er 

denne uretfærdighed, vi i Retten 
til Liv gerne vil påtale. For hvad 
er menneskerettighederne værd, 
hvis de ikke gælder alle menne-
sker, siger foreningens formand.

- Den ufødte - fosteret - er et 
medmenneske, der befi nder sig 
et andet sted i livet end os, der 
er født. Hun er meget mindre, 
hun er afhængig af sin mor for 
at overleve, og hun har ikke så 
mange mentale funktioner endnu, 
men hele pakken er der fra star-
ten. Hun er et menneske helt ind 
i sin inderste kerne. Og hun har 

hele livet liggende foran sig, siger 
Ellen Højlund Wibe.

Klistermærkerne blev sat op 
natten til lørdag, og om lørdagen 
gik unge frivillige fra Retten til 
Liv på gaden i Aarhus og stillede 
tilfældige fodgængere spørgsmå-
let: Mener du, at abort er et etisk 
problem?

Det gav anledning til mange 
gode og nuancerede samtaler 
om abort. Ifølge foreningen viser 
undersøgelser, at 80 procent 
af danskerne anser abort for et 
etisk problem, og samtalerne på 

gaden i Aarhus bekræftede den 
tendens.

40 dage i Dødsskyggens Dal40 dage i Dødsskyggens Dal

Klistermærker som dette satte 
Retten til Liv op i Aarhus - og 
pillede ned igen.

  Eva havde en uhelbredelig hjernesvulst...    Læs hvad der skete side 12-13.
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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 september: bryllupsfest
Kodeordet for september gælder til mandag 2/10 kl. 9.

Da Bodil Skjøtt har valgt at gå 
på pension per 31. december 
2017, har landsstyret i Israels-
missionen ansat Arne Peder-
sen som ny generalsekretær 
pr. 1. januar 2018. 

Arne Pedersen kommer fra 
en stilling som kommunikations-
sekretær i samme organisation, 
hvor han har været ansat siden 
2012.

”Arne har i mange år været 
en passioneret del af Israels-
missionens arbejde,” fortæller 
formanden for Israelsmissionen, 
Krista Rosenlund Bellows. 

”Vi får en generalsekretær, 
som allerede kender vores ar-
bejde og organisationskultur 
samtidig med, at vi har stor tillid 
til, at Arne kan bidrage til udviklin-
gen af Israelsmissionen i en god 
og positiv retning.”

Jøder må kende Jesus
Arne Pedersen blev medlem af 

Israelsmissionens Unge i 2002 
og har siden været en del af 
enten Israelsmissionens Unges 
lokalarbejde, de unges lands-
bestyrelse eller landsstyret indtil 
ansættelsen i 2012.

”Lige siden jeg ved en kirke-
kaffe i 2002 hørte Efraim Gold-
stein fortælle om jøder, der tror 
på Jesus som Messias, har jeg 
følt et kald til at arbejde for, at 
fl ere jøder må komme til at kende 
Jesus som også deres Messias,” 
fortæller Arne. 

”På trods af alle kirkens forsyn-
delser op gennem tiden, har vi 
ikke mistet vores taleret over for 
det jødiske folk. 

Som kirke må vi frimodigt 
insistere på, at hvis Jesus ikke 
er jødernes Messias – så er han 
heller ikke Kristus for os. Dét er 

gode nyheder – og dem skal vi 
naturligvis dele med det jødiske 
folk! 

Det glæder jeg mig til at ar-
bejde for i fællesskab med resten 
af den store Israelsmissions-
familie,” siger den nye general.

Arne Pedersen er 39 år, cand.
mag. i medievidenskab med indi-
viduel tilrettelagt tilvalg i teologi 
og er i øjeblikket i gang med ba-
cheloruddannelsen i teologi ved 
Menighedsfakultetet i Aarhus.

Gammelt selskab
Israelsmissionen blev stiftet i 

1885 af kvinder i en sykreds til 
fordel for mission blandt jøder. 

I starten var arbejdet kon-
centreret om jøder i Østeuropa. 
Under 2. verdenskrig var mis-
sionens medlemmer involveret 
i at hjælpe jøder med at fl ygte. 
Senere havde DIM arbejde blandt 

jøder i Sydamerika og i Nice i 
Frankrig. I 1953 sendt man sin 
første missionær til det engelske 
mandatområde Palæstina - det 
nuværende Israel. 

Fra 1966 samarbejdede DIM 
med Dansk Kirke i Udlandet om 
en dansk præst i Jerusalem. 
Fra 1975 sendte man danske 
sygeplejersker til at hjælpe på et 
plejehjem i Haifa. Fra 1982 foku-
serede man på teologiske studier 
ved Caspari-centret. Og siden 
1998 har DIM samarbejdet  med 
det fi nske missionsselskab FELM 
om mission i Tel Aviv, hvortil der 
er udsendt en dansk præst. 

Dansk Israels Mission er et af 
de missionsselskaber, som har til 
huse på Torvet ved Menighedsfa-
kultetet i Aarhus.

Henri.

Ny formand for 
ELN-netværk
Fiskersøn, præst, rocksanger 
og salmedigter er nogle af 
de titler, man kan hæfte på 
Jens Lomborg, som er valgt 
til formand for Evangelisk 
Luthersk Netværk (ELN) efter 
Henrik Højlund, der går af 
efter 11 år.

Jens Lomborg har de se-
neste 11 år arbejdet i Skjern 
Bykirke, en evangelisk luthersk 
frimenighed, der er vokset fra 100 til ca. 400 medlemmer.

Jens Lomborg er brændende optaget af, at kirken ikke blot er 
kirke om søndagen. 

“Luther nævner korset og lidelsen som et af den kristne kirkes 
kendetegn. Det tror jeg ikke, at vi endnu har erfaret sandheden 
af. Vi er på mange måder en materialistisk infi ceret velfærdskirke. 
Ønsker vi at blive brugt som redskab for at sprede evangeliet videre 
ud i Danmark, skal vi vide, at det kræver afkald, det koster,” siger 
Jens Lomborg. 

ELN - et netværk for de bibeltro lutheranere
Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) blev stiftet i 2006 i Odense  

for at samle de bibeltro kristne fra bl.a. IM, LM og KFS. 
ELN har 1785 personlige medlemmer
32 menigheder er med i M-netværket (sogne-, valg- og frime-

nigheder, menighedsfællesskaber m.m.)
Der er nu 7 regionale netværk.
Der er en åndelig vejlederordning for 14 sognepræster, 20 valg- 

og frimenigheder - oprettet pga. biskoppers svigt.
Henri.

Diamantbryllup i Gug
Esther og Poul Ry Jensen, 
Lykkegårdsvej 15, Gug, kunne 
d. 31. august fejre 60 års bryl-
lupsdag.

Esther er udlært i forretning, 
og Poul er maskiningeniør og var 
ansat på Aalborg Værft i næsten 
hele sit arbejdsliv.

Esther og Poul har i en årrække 
brugt næsten al deres tid på nødhjælp. Kælderen i deres store villa 
i en forstad til Aalborg bugner af babytøj, dyner, puder, sæber og 
andet, som bliver lavet til pakker, der indeholder alt, hvad en ny-
bagt mor har brug for til sin baby. Det er blevet til mange hundrede 
sådanne pakker, som distribueres via Missionscentret i Gatten til 
trængende familier i Østeuropa. Om sommeren drager de rundt 
til kræmmermarkeder for at sælge nips, legetøj og andet. Alle 
pengene går til børn, der sulter.

Esther og Poul Ry Jensen er medlemmer af frikirken Aalborg 
Citykirke, men de har altid været aktive i fælleskirkeligt arbejde. For 
ca. 30 år siden tog Esther initiativ til en tværkirkelig pigekreds. Den 
lever stadig i bedste velgående med kvinder fra folke- og frikirker.

Esther og Poul er trofaste abonnenter på Udfordringen, som de 
har holdt uden ophør, lige fra den allerførste avis udkom i 1973.

Henri.

Danmarks ældste 
var en bevidst 
kristen kvinde

Ny generalsekretær 
i Israelsmissionen 
”Trods fortidens forsyndelser har vi kristne taleret overfor det jødiske folk.” 

Af Henri Nissen

I sommerferien døde den 111½ 
årige Ellen Adelejde Branden-
borg, som var den dansker, der 
så vidt vides har levet længst.

Udfordringen fortalte om Ellen 
i januar 2016, hvor hun fyldte 
110 år. 

Ellen var nr. 4 af 10 børn i en fa-
milie fra Skørping syd for Aalborg. 
Familien fl yttede til København, 
hvor faderen var urmager.

De boede lige ved Vartov, tæt 
på Rådhuset. Ellen måtte hjælpe 
med at tjene penge som bypige 
i en modeforretning på Gl. Kon-
gevej. Hun gik kun syv år i skole. 

Men senere sparede hun op 
og rejste med skib til Canada 
som au pair hos en skandinavisk 
frue. Og her mødte hun Carl i den 
danske kirke, og de blev gift og fi k 
tre børn og fl yttede til Danmark i 
1936, da sønnen Hans Edvard 
skulle begynde i skolen. 

Carl fi k arbejde som maskinar-
bejder i Viby, og derfor kom fami-
lien til Aarhus. Carl døde i 1982.

Hun boede på plejecentret 
Søholm ved Brabrand Sø ved 
Aarhus og kom i folkekirken, 
fordi der var for langt ind til byen, 
fortæller hendes niece, Kirsten 
Jønsson, som er datter af Ellens 
ældste søster Ragnhild.

- Vi tog alle søndag formiddag 

fra Valby med tog til Gyldenløves-
gade, fortæller Kirsten. 

Stor bevægelse
Den Katolsk Apostoliske Kirke, 

som familien tilhørte, er i dag ret 
ukendt, men var den 3. største 
kirke udenfor folkekirken med 
3.812 registrerede medlemmer 
omkring århundredskiftet.

Kvindesagsforkæmperne Eli-
sabet Ouchterlony (1842–1890) 
og Amalie Holm (1893–1966) var 
medlemmer af kirken.

Bevægelsen spredtes til USA, 
Holland, Frankrig og  ikke mindst 
Tyskland, hvor der var 50.000 
medlemmer omkring 1900.

Den præsteløse kirke
Men ret pludselig skrumpede 

den Katolsk Apostoliske Kirke ind. 
Det skyldtes en særegen teologi, 
hvorefter der ikke kunne udnæv-
nes nye apostle som ledere. 

 En lille fl ok holder idag den 
store kirke på hjørnet af Gylden-
løvesgade ved lige. 

Kirken opstod i England som 
en udbryder af den skotske 
presbyterianske nationalkirke. 
Bevægelsen blev også kaldt irvin-
gianere efter pionéren, præsten 
Edward Irving (1792-1834). 

Irving var en meget populær 
præst i den skotske kirke. I for-
bindelse med en stor vækkelse i 
Skotland tillod han tungetale og 

andre nådegaver i kirken, hvilket 
førte til, at Irving blev udelukket. 
Fire dage senere prædikede 
han for 800 tilhængere i en lejet 
sal. Og den Katolsk (almindelig) 
Apostoliske Kirke blev grundlagt.

Irving selv døde allerede som 
42-årig et par år senere efter 
at være ordineret som en af 12 
apostle. Efter Irvings død begik 
kirkens første apostle den fejl, at 
man i 1860 besluttede, at der ikke 
kunne udnævnes nye apostle. Da 
Jesus ikke straks kom tilbage, 

som irvingianerne forventede, 
uddøde derfor efterhånden bevæ-
gelsens apostle, og der kunne så 
heller ikke ordineres nye præster. 

Den sidste ordinerede i Dan-
mark, Erik Axel Wessberg, døde 
i 1957, og dermed sluttede al 
udadvendt kirkelig aktivitet.

Da Pinsebevægelsen og Apo-
stolisk Kirke kom til Danmark i 
1900-tallet, gled de fl este med-
lemmer fra den stivnede Katolsk 
Apostoliske Kirke over til de nye 
bevægelser. 

Pinsepræst Bergur Skovgaard besøgte på Kirsten Jønssons 
opfordring hendes moster Ellen Adelaide Brandenborg den 
1.oktober 2015. Hun fortalte, at hun hver eneste dag bad Fader-
vor fra hun var barn til hun nu fyldte 110 år. 

Mandskoret Don-kosakkerne er på turné i en række kirker i 
Danmark. Bl.a. i Esbjerg, Hillerslev, Ans og Fjelstrup.
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Af Tina Varde

For over ti år siden sprang en 
sovsetermokande med låg tæt 
ved øret på Nina Ettrup. Det 
blev starten på mange års pro-
blemer med ”rungende lyde” i 
øret. I perioder så voldsomme, 
at hun næsten ikke ”kunne 
holde ud at være til”.

- Jeg fi k især ondt, når der var 
høj musik – for eksempel når 
jeg var til lovsang, fortæller Nina 
Ettrup, der kommer i Roskilde 
Baptistkirke. 

Det var dog heldigvis ikke hver 
gang, det gjorde meget ondt.

Da Nina denne sommer deltog 
i stævnet i Lindenborg, var den 
gal igen. Derfor gik hun til forbøn 
i Healing Rooms, der deltog på 
stævnet.

- Da de bad for mig, var det 
som om, der faldt en korkprop ud 
af mit øre. Og så gjorde det ikke 
ondt mere, siger hun.

Senere samme aften, som 
”kork-proppen” faldt ud, mærkede 
hun forskellen, da hun var til 
lovsangskoncert. Hun hoppede 
og dansede af lutter glæde. For 
første gang i årevis føltes lydstyr-
ken passende - og generede ikke 
spor. ”Er musikken meget lavere 
i dag, end den plejer at være?” 
spurgte hun andre deltagere. Det 
var den ikke. Men hendes hørelse 
var blevet bedre.

- For nogle uger siden var jeg 
igen i en stor hal med lovsang, 
og det rungede stadig slet ikke i 
mit øre, fortæller hun taknemligt.

Da Nina Ettrup for 28 år siden 
fødte sin yngste søn, brækkede 
hun halebenet. Lige siden har 
hun haft ”mere eller mindre ondt”. 
For nogle måneder siden faldt 
hun, og efterfølgende gjorde det 
endnu mere ondt.

- Det blev der også bedt for en 
aften på stævnet. Jeg røg i gulvet 
og var væk, da de påkaldte Hel-
ligånden. Halebenet hoppede op 
og ned i gulvet, som om det blev 
skubbet tilbage. Mange af mine 
smerter forsvandt, men ikke alle. 
Så derfor gik jeg over i Healing 
Rooms igen bagefter. ”Dine ben 
er ikke lige lange”, fi k jeg af vide. 
Og det er sandt, at jeg havde haft 
en forhøjning på venstre ben, 
siden jeg var barn. Det blev rettet 
ud under forbønnen. Jeg har ikke 
haft smerter ved halebenet siden. 

Nu kan jeg sidde ligeså længe, 
jeg vil, uden at det gør ondt i mit 
haleben. Før havde jeg smerter 
hele tiden, og det blev værre og 
værre, jo længere tid jeg sad, 
fortæller en glad Nina Ettrup.

Hun har efterhånden oplevet 
en del helbredelser, som hun 
tilskriver Helligånden:

- For fem år siden fi k jeg et nyt 
knæ. På et stævne var der for to 
år siden en mand, der kunne se, 
at jeg ikke kunne bøje mit knæ 
ordentligt. Jeg havde døjet med 
det i tre år efter operationen. Jeg 
var kun i stand til at bøje det 70 
grader. Derfor kunne jeg hverken 
gå normalt på trapper eller ligge 
på knæ. Men da han havde bedt 
for mig, kunne jeg både gå på 
trapper og ligge på knæ igen, 
forklarer hun.

Det er syv år siden, Nina Ettrup 
blev kristen. Omstændighederne 
var dramatiske og har tidligere 
været beskrevet i et dagblad.

Jesus var havnen
Nina Ettrup følte, hun var lyk-

keligt gift. Men efter 32 års æg-
teskab forlod manden hende helt 
uventet, fordi han var forelsket i 
en 15 år yngre kollega. Det skete 
få dage efter, at hun havde fået 
et afslag på førtidspension pga 
helbredsproblemer.

- Jeg blev så ked af det, at jeg 
besluttede at tage mit eget liv. Da 
jeg havde hånden på dørhånd-
taget i mit hus, ringede mobilen. 
Det var en veninde, som havde 
fået en indskydelse til at ringe til 
mig. Hun havde ellers aldrig – 
hverken før eller siden ringet til 
mig, mens hun var på arbejde. 
Jeg er sikker på, at det var Gud, 
der handlede, men det vidste jeg 
ikke dengang.

- Der var en meget dårlig mo-
bil-forbindelse, så samtalen trak 
ud. Vi talte stadig, da jeg nåede 
ned til havnen i Jyllinge, hvor jeg 
vil tage mit eget liv, fortæller hun.

Nina Ettrup er oprindeligt ud-
dannet blomsterdekoratør, men 
mistede sit job i forbindelse med 
barselsorlov og blev herefter 
dagplejemor. Efter 19 år med 
børnepasning var hun sygemeldt.

I telefonsamtalen på havnen i 
Jyllinge siger veninden netop det, 
der skal til for at stoppe hende: 
”De, der finder dig, vil være 
mærkede for livet. Tænk hvis 
det er børn”. Dét fi k hende til at 

ombestemme sig. Som tidligere 
dagplejemor kunne hun slet ikke 
bære den tanke.

Et nyt liv
Kort tid efter kom veninden 

forbi Nina på vej hjem fra gospel 
i baptistkirken i Roskilde. Hun 
afleverede en seddel til Nina 
om, at der startede et kursus i 
mønsterbrydning næste dag – og 
opfordrede hende til at deltage. 
”Hvorfor ikke? Jeg kan jo ikke få 
det værre”, tænkte Nina og tog 
derhen.

- Jeg har altid syntes, at jeg 
var grimmere og dummere end 
andre. I skolen blev jeg drillet 
med, at jeg havde for stor næse, 
siger hun.

Der var kort sagt grund til at få 
arbejdet med selvværdet og få 
nyt indhold i tilværelsen.

Da Nina havde været til møn-
sterbrydning tre gange, sagde 
de andre deltagere til hende, at 
hun var blomstret op. Den posi-
tive respons var guld værd i den 
sårbare tid.

- De lærte mig, at når Gud kan 
elske og acceptere mig, som jeg 
er, så kan jeg også selv, forklarer 
hun.

Syv måneder efter kurset 
valgte Nina at blive døbt. Det 
var i 2010.

- Jeg blev inviteret til gudstje-
neste og har været med næsten 
hver søndag lige siden. Under 
en dåb i kirken hørte jeg i ånden 
”Det er det, du skal. Døbes”, for-
klarer Nina Ettrup, der også hørte 
ordene: ”Du er kommet hjem, mit 
barn”, den første gang hun deltog 
i en gudstjeneste.

I starten var det lidt overvæl-
dende at høre den slags beske-
der, men hun kom hurtigt til at 
elske det:

- Gud taler stadig meget til mig. 
Og jeg ser billeder. Jeg har også 
set Jesus, siger Nina.

”Skønheds-operation” 
Ved et kristent stævne for 

nogle år siden spurgte præsten, 
om hun ville fortælle, hvad møn-
sterbrydning er.

- Så blev der vist et billede 
af mig fra før og efter, jeg blev 
troende. ”Hende her har ikke 
fået en skønhedsoperation. Hun 
har ”bare” lært Gud at kende” 
blev der sagt.

Det er to meget forskellige 
billeder af Nina.

- Jeg håber ikke, at folk be-
gynder at stille for høje forvent-
ninger og bliver skuffede, når 
de hører om mine oplevelser 
og forvandling. Jeg er meget 
taknemlig for den store forvand-
ling, der er sket for mig. Men det 
er forskelligt, hvad man oplever, 
understreger hun.

Jesus i Netto
Nogle få måneder efter, at 

Nina var begyndt at komme i kir-
ken, var hun på en usædvanlig 
indkøbstur:

- Da jeg var i Netto, så jeg 
pludselig Jesus komme gående 
imod mig. Jeg tænkte først: ”Nu 
rabler det for mig”. Så sagde 
Jesus: ”Kom til mig, mit barn”. 

Netop i det øjeblik ringede en 
veninde. Da hun hørte Ninas 
stemme i mobilen, sagde hun: 
”Du lyder mærkelig?”. Nina 
svarede: ”Jeg er i Netto. Jeg har 
lige set Jesus”.

- Du skulle lige se de andre 
handlende i Netto, da de hørte 

mig sige det. ”Nå, nu ringer de 
nok efter den blå vogn”, tænkte 
jeg.

Varsom med ønsker
For 2½ år siden havnede Nina 

i fi re måneders depression. Den 
kom lige efter, at hun til forbøn 
bad Gud om følgende: ”Jeg vil 

gerne endnu mere kunne se, 
hvad folk har brug for, og kunne 
mærke deres smerter”. ”Er du sik-
ker på det”? spurgte den, der bad 
for hende. ”Ja, ja”, svarede Nina. 

Da der blev bedt for det, røg 
hun lige i gulvet. Dagen efter 
var hun dårlig og så træt, at hun 
næsten ikke kunne hænge sam-
men. MEN når hun efterfølgende 
mødte folk, kunne hun ofte tyde-
ligt mærke, forstå eller se deres 
smerte:

- Jeg har altid været et om-
sorgsfuldt menneske, og nu følte 
jeg afmagt. For hvad skulle jeg 
gøre ved det?

En dag fi k hun forståelse og 
medfølelse i en Kiwi-forretning,

- Der stod en kvinde i køen, og 
jeg fi k et billede af et brudt hjerte. 
”Gud, hvad vil du fortælle mig 
med det”? tænkte jeg. 

- Da kvinden nåede frem til 
kassen, spurgte ekspedienten 
hende: ”Har du Kiwi-kort”? ”Næ, 
det har jeg ikke, for det har min 
mand, og vi skal skilles”. Så bad 
jeg Gud om at hjælpe den kvinde, 
fortæller Nina Ettrup.

I de år var det svært for hende 
at administrere den store åben-
hed og forståelse for andre. Hun 
følte sig både magtesløs og ude 
af stand til at hjælpe nok. 

- Jeg bankede mig selv i hove-
det med, at jeg ikke gjorde alt det, 
som jeg syntes, jeg skulle gøre, 
forklarer hun.

Så besøgte præsten Jørn 
Hyldgaard, der selv kender til 
depression, hendes kirke. Da han 
havde talt, gav han forbøn.

- Mens jeg stod og ventede på, 
at han skulle bede for mig, fi k jeg 
et billede af Jesus, der holdt om 
mig. Da der blev bedt, røg jeg 
igen i gulvet og var helt væk. Jeg 
vågnede op helbredt.

- Jeg har oplevet så mange 
ting, efter at jeg blev troende. 
For nogle år siden fi k jeg ligesom 
en strimmel for øjnene, hvori jeg 
så en blanding af lyn, torden og 
ild. Så tænkte jeg over, hvad det 
mon betød? Klokken 18 samme 
aften så jeg i TV Avisen, at der var 
faldet en meteor ned i Rusland….
og så genså jeg på tv-skærmen, 
hvad jeg havde set i synet nogle 
timer tidligere, tilføjer hun. 

Nina ved at  
forbøn virker
Nina Ettrup har senest oplevet helbredelse af både gammel 
øre- og fødselsskade efter forbøn i Healing Rooms.

Slut med rungen for øret og smerte ved halebenet. Nina Ettrup var til forbøn og oplevede endnu 
engang, at Gud greb ind i hendes liv og helbred.

Til venstre er Nina fotograferet før hun blev kristen og lige inden 
hun fyldte 50 år. Til højre ses ”Den nye Nina”. Der er mange, der 
siger, de kan se Guds forvandling i hende. 
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Forvandlingskonferencen for 
kvinder i alle aldre foregår i år 
den 21.-23. september i Kirken 
i Kulturcenteret på Drejervej i 
København.

Konferencen i år er den 10. i 
rækken af årlige kvindekonferen-
cer. Visionen er at se forvandling 
i kvinder, som spreder sig til 
forvandling i familier, lokale kirker 
og i samfundet.

’Forvandling’ byder på en pau-
se fra hverdagen med opmun-
tring, glæde, venskab, masser af 
forkælelse og hygge. Programmet 
byder på gudstjenester, semina-
rer, kreative events og pauser 
med lækre ting på menukortet.

Det bliver en konference med 
Guds suveræne nærvær, med 
mirakler og forvandlede liv. Det 
er også et fællesskab af kvinder, 
der tør stå sammen om deres 
tro, kald og ønsket om at være 
et redskab for Guds kærlighed 
til det enkelte menneske, lover 
Merete Tangstad, der er vært for 
konferencen.

Talerne
På et af seminarerne kan man 

bl.a. høre leder af Mercy Church 
i UK, Arianna Walker. Hun er 
konferencens hovedtaler og har 
et særligt hjerte for teenagere og 
yngre kvinder. 

Der er også seminarer med 
titlerne ’Karriere og kirkeliv’, 
’Historien om familienetværket’, 
’Ledelse anno 2017’, ’Ramt af 
skilsmisse’ og ’Mirakler i hver-
dagen’.

Bodil

’Forvandlings-konference’ 
for kvinder i København

Arianna Walker holder semi-
nar om teenagere og yngre 
kvinders rolle i kirken og 
samfundet.

Merete Tangstad, vært for 
Forvandling og leder af 
Kvinde til Kvinde, taler om 
uledsagede fl ygtningebørn.

Jen Deweerdt er præst i City 
First Church, USA og stifter 
af Original Women, som bl.a. 
holder kvindekonferencer.

Marianne Riis er executive 
præst i Kirken i Kulturcente-
ret, hvor hun har ansvaret for 
at lede præsteteamet.

Mildred Osias er præst i 
Kirken i Kulturcenteret, hvor 
hun sammen med sin mand 
leder den fi lippinske afdeling. 

Rumænsk kor på besøg i Danmark
Af Henri Nissen

Et rumænsk kor fra Pucioasa 
nord for Bucharest har i den 
forløbne uge holdt koncerter i 
en række kirker.

Mandag var de på besøg på 
Udfordringen i forbindelse med 
en koncert i Tyrstrup Kirke. Før 
koncerten blev de vist rundt i 
Christiansfeld og hørte om Brød-
remenighedens kristne fristad 
her. Efter en vellykket koncert 
vendte de tilbage og spiste pizza 
i avisens mødelokale.

Koret blev fulgt af Gerda og 
Niels Arne Skov, Brændstrup 
ved Rødding, der for 25 år siden 
oprettede Dansk Balkan Mission 
(DBM) sammen med andre, der 
ønskede at hjælpe med nødhjælp 
og mission i det tidligere kom-
munistiske Rumænien. Gennem 

årene er der blevet kørt mange 
læs nødhjælp til Rumænien, 
bygget kirker og mødehuse, 
boret efter rent vand i landsbyer, 
arrangeret lejre for fattige børn 
og ydet en særlig indsats over 
for de allerfattigste, romaerne. 
Disse fastboende sigøjnere be-
tragtes ofte med foragt af de 
andre befolkningsgrupper, men 
Balkanmissionen og de kirker, 
de samarbejder med, elsker 
romaerne og oplever en stor 
åbenhed for det kristne budskab, 
fortæller Niels Arne Skov. Han er 
pensioneret kornhandler og var 
for mange år siden primus motor 
for den første LM-bibelcamping i 
Sønderjylland.

Frugt af kristen radio
Korets præst Nicu Vulpa hørte 

som barn - hemmeligt under kom-
munismen - de kristne udsendel-

ser fra Norea Radio Danmark på 
rumænsk. 

Det gjorde så stærkt indtryk på 
drengen, at han besluttede sig til 
at blive præst. Efter uddannelsen 
var der imidlertid ikke nogen 
kirke, han kunne være præst i, 
da mange kirker var revet ned, 
og kristendommen var forsøgt 
udryddet. Men han blev sendt 
til Pucioasa, hvor han bl.a. gik 
i gang med at prædike for de 
små sigøjnerdrenge. En af disse 

drenge kom med i den kirke, som 
præsten oprettede i en garage.  
Og da han var musikalsk, kom 
han senere på musikkonservato-
riet og fi k en klassisk uddannelse. 

Han dirigerer nu koret, som er 
på besøget i Danmark. 

Balkanmissionen har senere 
skaffet midler til at bygge en rigtig 
kirke til menigheden, hvor der er 
plads til mindst 100.

Koret har besøgt Grindsted 
Kirke, Tyrstrup Kirke, Christi-
ansfeld, Rise Kirke, Rødekro og 
Gram Kirke, samt de rumænske 
menigheder Biserica Sonderborg 
og Biserica Evanghelica Romana 
Herning.

Dansk Balkan Mission har 
også udgivet en række danske 
bøger på rumænsk og andre 
sprog. Disse bøger gives gratis 
bort.

Niels Arne Skov 

Det rumænske kor fra 
menigheden i Pucioasa 

optrådte med både 
fællessang, korsang 

og musik på rumænsk, 
engelsk og dansk under 
deres besøg i Danmark.

Desuden medvirkede 
deres dygtige pianist 

(nr. 4 fra højre) på både 
orgel og klaver. Andre 
spillede violin og har-

monika.Ugens bedeemner
* Bed for de 15.000 danske børn, 

som hvert år aborteres i Danmark. 
* Bed for en god samfunds-moral. 
* Bed for byråd og regioner op til 

kommunevalget i november.
* Bed for skoler og fritid.

* Bed imod kriminalitet og bander. 
* Bed for de sorte kommuner, hvor 

der ikke er en bedegruppe,
– endnu.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld dig på forbedere@udfordringen.dk

Bibelinstitut arver 3 mio. kr.
Dansk Bibel-Institut (DBI) i København har overraskende fået 
en arv på 3 mio. kr.

”Det var helt uventet. Vi vidste slet ikke, at vi stod i testamentet,” 
fortæller rektor Børge Haahr Andersen til Tro&Mision.

Fem undervisere inklusive rektoren selv skal afl øses inden for 
de næste ti år. DBI har allerede fundet tre af afl øserne og arbejder 
på at få ansat en erhvervs-ph.d.-studerende i samarbejde med LM 
til afl øsning for missionslærer Kristian Mogensen, der varetager 
Luthersk Missions missionæruddannelse.

Derudover ønsker DBI at ansætte en kvindelig underviser inden 
for en overskuelig årrække, afslører Børge Haahr Andersen.

”De tre millioner slår til, hvis vi får støtte fra det offentlige til at 
ansætte en erhvervs-ph.d. Gør vi ikke det, skal pengene skaffes 
på anden vis,” forklarer rektoren.

Dansk Bibel-Institut fl yttede fra deres lokaler ved Nørreport 
station i København til Amager i 2014.

Henri.

Stifter vil ud i sommerlandet
Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 
kr. fra Folkekirkens Fællesfond til at gennemføre en undersø-
gelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet.

”Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad 
det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af, hvilke 
udfordringer og muligheder, der ligger i at være sommerlandskirke,” 
siger biskop Henning Toft Bro, Aalborg.

Samarbejdet mellem Aalborg, Ribe og Viborg Stifter udmøntes 
konkret i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af 
formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 
3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.

”Samlet set håber vi på, at vi ved projektets afslutning har et 
katalog i hånden, som menighedsrådene i sommerkirkerne i hele 
landet kan bruge til at udvikle det lokale kirkeliv,” siger biskop 
Henrik Stubkjær, Viborg.

Henri.

Studiestart på DBI. Her kan studerende få hjælp og fæl-
lesskab til at bevare deres kristne tro under studierne.
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50 års jubilæumsfest på MF
Menighedsfakultetet i Aarhus fejrer 
sit 50 års jubilæum den 23. septem-
ber. Dagen starter med frokost på 
Katrinebjergskolen og slutter med 
festgudstjeneste i Aarhus Domkirke.

Om eftermiddagen vil der være fest-
tale ved formand for MF, sognepræst Jør-
gen Jørgensen, sang ved Mosaik, under-
holdning ved studenterrådet, tilbageblik 
på MFs historie ved professorerne Peter 
V. Legarth og Kurt Christensen samt 
præsentation af fremtidsvisioner ved 
fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

MF ser tilbage på de 50 år med stor taknemlighed. Også lige 
nu er der meget at glæde sig over, bl.a. at MF har optaget 19 nye 
studerende på den 4½ år lange bacheloruddannesle i teologi, og 
at sponsorløbet den 28. august indbragte 435.000 kr. til de stude-
rendes stipendier, oplyser landssekretær Nils Andersen.

Bodil

BIBELEN AFSLØRER DE SIDSTE TIDER

Ved hjælp af velfunderede grundige studier, 
optimistisk og personlig viden vil den troværdige 
bibellærer Derek Prince hjælpe dig til en ny  
forståelse af, hvad der vil ske, når 
enden nærmer sig.
Emner der bliver berørt: 

Guds løfte til Israel
De himmelske tegn
Antikrist
Samlingen af de udvalgte
Den store trængsel

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DK
Derek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

PRIS

200,-

NYHED

Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

Mindeord af Steen Jensen

Bangin var en mild, tillidsfuld 
og godsindet mand, der fi k et 
alt for kort liv her på jorden. 
Han døde mandag morgen i 
en soloulykke.

Bangin var i sin bil på vej på 
arbejde som buschauffør i Arriva, 
da han forulykkede i nærheden 
af Låsby ved Aarhus. Ulykken 
skete kl. 4.20 om morgenen, og 
der var ingen andre personer 
impliceret. Bilen kom i slinger, 
skred ud og ramte et træ. 

Bangin blev 29 år. I politirap-
porten står fejlagtigt 31 år, hvilket 
bunder i en forkert registrering af 
hans fødselsår, da han ankom til 
Danmark.

Udfordringen bragte forrige 
søndag artiklen om Bangin og 

hans danske ”mor” – Kirsten Emi-
lie – og deres rørende mor-søn 
forhold. Hun tog ham under sine 
vinger, da han for 5 år siden som 
syrisk fl ygtning begyndte på en 
sprogskole i Aarhus, hvor Kirsten 
Emilie arbejdede.

Jeg blev selv præsenteret 
for Bangin kort tid efter. Han 
talte næsten ikke et ord dansk 
dengang. Men han udstrålede 
en mild venlighed, udviste en 
påfaldende omsorgsfuldhed og 
udtrykte en jernvilje til at skabe 
sig et godt liv i Danmark. 

I de følgende år har jeg fulgt 
med i hans liv, og vi krydsede 
jævnligt stier. Jeg var til stede i 
Citykirken i Aarhus, da han for 4 
år siden blev voksendøbt, og han 
lidt genert og forsagt besvarede 
spørgsmålet, hvorfor han ville 
døbes. 

”Jeg elsker Jesus”, lød hans 
korte svar fra podiet – og det 
gjorde han!

Hans tro var tillidsfuld og umid-
delbar. Hans forbehold tilsynela-
dende fraværende. For Bangin 
var kristendom ikke teologi og 
meninger, men ubetinget tiltro 
og rent hjerte.

Berigede hinandens liv
I søndags sad Bangin som så 

ofte før ved Kirsten Emilies side 
i Citykirken. Bagefter tog de hjem 
til hende. Da Bangin skulle til at 
køre hjem til Hammel søndag 
aften gav han Kirsten Emilie en 
stor krammer, som han plejede 
at gøre. 

Næste morgen var han død.
Bangin og Kirsten Emilie beri-

gede hinandens liv i de 5 år, de 
fi k lov at få sammen. 

Netop i denne sommer var 
så meget godt faldet på plads. 
Bangin havde afsluttet sin ud-
dannelse til buschauffør, og han 
havde fået arbejde. 

Bangin havde bedt til Gud om 
at fi nde en ”mor” til ham i Dan-
mark, og det skete. Også derfor 
virker hans alt for tidlige død så 
ubegribelig og meningsløs.

Dén, der elsker meget, skal - 
sørge meget. Kirsten Emilie er 
i stor sorg og har brug for alle 
gode kræfter og for forbøn!

Bangin er hos Gud. Dér skal 
de mødes igen en skønne dag.

Jeg er opstandelsen og livet
Den, der tror på mig, skal leve
om han end dør.
(Joh. 11,25)

Bangin dræbt i en bilulykke
Vi skrev om den syrisk-kurdiske fl ygtning i forrige weekend i Udfordringen.

Bangin og Kirsten Emilie fi k 
5 år sammen i deres rørende 
mor-søn forhold.

Bangin nåede at fortælle sit 
vidnesbyrd i Udfordringen uge 
35, før han omkom.

Arrangementer støder sammen
Ca. 60 er tilmeldt den apostolsk-profetiske 
konference i Kolding den 22-24. septem-
ber med bl.a. Paivi Heikkila.

Det er færre end sidste år, hvor der kom 
ca. 100. Arrangørerne mener, det kan hænge 
sammen med, at der samme weekend er en 
kvindekonference i København, ligesom Ung-
dom Med Opgaves danske afdeling holder sit 
30 års jubilæum på Sjællebro ved Randers. 

Så der er stadig ledige pladser, fortæller 
Mirjam Rasmussen fra arrangørerne. Udover 
Päivi Heikkala fra Finland - som har skrevet bogen ”Herren vil give 
jer byen” - taler også Andy Wallis, som har en profettjeneste og 
virker ud fra Impact Church i Roskilde. Desuden underviser bl.a. 
Anette Holt, Næstved.

Henri.

Almennyttige organisationer 
står til at miste 150 mio. kr. 
på skatteministerens udspil 
til besparelser på fi nansloven. 

Frivilligrådets formand, Vibe 
Klarup kalder det ”tyveri ved 
højlys dag” og undrer sig over, 
at forslaget kommer samtidig 
med at regeringen arbejder på 
at styrke vilkårene for de frivillige 
organisationer.

Kritiserer frikirker
Skatteminister Karsten Laurit-

zen (V) har sagt, at regeringen vil 
nedlægge momsstøtte til forenin-
ger, fordi ordningen bliver udhulet 
af frikirker, friskoler og festivaler. 

- Hvorfor mener du ikke, at fri-
kirker og andre religiøse forenin-
ger har et almennyttigt formål? 
spørger Altinget.dk.

“Dem støtter vi på en lang 
række andre måder, og de har 
en række andre skattefordele i 
forhold til, at de kan få skattefrie 

bidrag og andet. Det er der ikke 
noget odiøst i. Det kan jeg godt 
forstå – det ville jeg også gøre, 
hvis jeg var regnskabsførende 
i en af de her store foreninger. 
Men det er ikke det, der var 
formålet med ordningen i sin tid,” 
svarer Karsten Lauritzen.

Men Lars Lydholm fra Frelsens 
Hær siger til KD, at ordningen 
netop blev indført for at hjælpe 
foreninger for 10 år siden.

Der er afsat 67 mio. kr. i en 
pulje som kompensation for 

reduktionen på 150 mio. kr., og 
det er langt fra nok dække for-
eningernes tab, og det er heller 
ikke klart, hvordan midlerne skal 
fordeles. 

Frikirkenets generalsekretær 
Michael Wandt Laursen advarer 
imod, at der oprettes en subjektiv 
støtteliste. I dag får alle de ca. 
900 foreninger, som er godkendt 
efter par. 8 til at modtage gaver, 
momskompensation for deres 
omsætning. Men selv om ansøg-
ningerne er på ca. 500 mio., er 
puljen kun på 150 mio. 

Ikke moms på gaver
- Men vi er villige til at sluge 

en ændring, hvis blot gaver fri-
holdes for moms. For det er helt 
urimeligt, hvis vi skal til at betale 
moms af gaver, siger Michael 
Wandt Laursen, der nævner, at 
Venstres kirkepolitiske ordfører 
Carl Holst er gået i brechen for 
foreningerne. 

Socialdemokratiets skatteord-

Regeringens plan om at afskaffe moms-
ordning vil ramme foreninger og frikirker

Victor Kalishers på besøg
Victor Kalisher, der er generaldirektør 
for Det israelske Bibelselskab, er på 
turné i Danmark fra 28. september til 
8. oktober. Han ønsker at bringe Ny 
Testamente til det jødiske folk.

Kalisher taler bl.a. i Evangeliekirken 
på Frederiksberg fl ere dage, i Pinsekir-
ken i Korsør, Kristent Center i Holstebro, 
Midtjyllands Frikirke i Ikast, Fristedet 
Brovst, Centerkirken Hirtshals, Beta-
nia KirkeCenter i Blåhøj og i Stenlille 
Frikirke.

Victor Kalisher, som skal tale om Israel, fortæller om sig selv:
- Af Guds nåde var jeg så privilligeret at blive født i Israel i en 

troende jødisk familie. Min fader er Holocaust-overlever fra Polen, 
og min mor er en iransk jøde. Begge fandt Herren mirakuløst kort 
efter ankomsten til Israel i 1948 og 1949, og de var nogle af de 
få jødiske Kristus-troende i Israel på den tid, fortæller Kalisher.

- I en tidlig alder vidste jeg, at Herren ønskede, at jeg skulle 
tjene ham, men jeg vidste ikke hvordan. Efter min studietid og 
værnepligt (i den israelske fl åde) søgte jeg om arbejde ved et 
stort high-tech fi rma og var meget succesfuld som ingeniør og 
i ledende stillinger. Men efter 18 år, da Herren fandt mig klar, 
guidede han mig klart til at tjene som direktør for Bibelselskabet 
i Israel, fortæller Victor Kalisher.

Henri.

Peter Legarth kigger 
tilbage på historien.

Päivi Heikkala

fører Jesper Pedersen har også 
udtalt, at partiet ikke vil støtte 
forslaget, der bl.a. vil ramme 
Mødrehjælpen, Red Barnet m.fl . 

Henri.

Michael Wandt Laursen.
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UGENS PRÆDIKEN Af Hans Verner Lollike

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 10:23 - 37

23 Derpå sagde han til sine disciple: »Velsignede er de, som 
ser det, I ser! 24 Mange profeter og konger har længtes efter at 
se det, I ser, og høre det, I hører, men de opnåede det ikke.«

Den barmhjertige samaritaner
25 En dag kom en jødisk skriftlærd for at sætte Jesus på 

prøve. »Mester, hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende 
liv?« spurgte han. 26 »Hvad siger Toraen?« var Jesu svar. 27 
»Den siger: ‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, 
med hele dit liv, med al din styrke og med alle dine tanker,’« 
svarede den skriftlærde. »Og den siger også: ‘Du skal elske din 
næste som dig selv.’« 28 »Rigtigt svaret,« sagde Jesus. »Gør 
det, så skal du få del i livet.« 29 Men manden ville retfærdig-
gøre sig selv, og derfor spurgte han: »Jamen, hvem er så min 
næste?« 30 »Lad mig fortælle dig en historie,« svarede Jesus. 
»En mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko. Pludselig blev han 
overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden 
og lod ham ligge halvdød i vejkanten. 31 Tilfældigvis kom en 
præst gående ned ad den samme vej. Da han så manden ligge 
der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. 32 
Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Da han fi k øje 
på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen. 33 

Til sidst kom der en samaritaner forbi, ridende på sit æsel, for 
han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fi k han 
medlidenhed med ham, 34 så han stod af sit æsel og gik derhen. 
Han rensede og behandlede mandens sår med olivenolie og 
vin og forbandt dem. Derefter anbragte han manden på sit 
æsel og bragte ham til en landevejskro, hvor han fortsat selv 
plejede ham. 35 Dagen efter gav han kroværten to denarer og 
bad ham tage sig af manden. ‘Kommer det til at koste mere, 
skal jeg nok betale det på tilbagevejen,’ sagde han. 36 Hvem af 
de tre, synes du, har handlet som den overfaldnes næste?« 
37 »Ham, der viste barmhjertighed,« svarede den skriftlærde. 
»Så gør du, som han gjorde!« sagde Jesus.
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Steen Jensen Kis Iversen

Pastor emeritus

Det er kun tre uger siden, at der 
på Midtlolland skete en meget 
alvorligt bilulykke. En ung 
pige på vej standser sin bil og 
forsøger at hjælpe og gør ivrigt 
tegn til medtrafikanterne, at 
de skal standse, men de kører 
lige forbi. 

Der sider en ung pige på en 
fortovsrestaurant med en cola 
og græder, mens storbyens 
travle mennesker går lige forbi. 

Selv har jeg travlt på compu-
teren og i-phonen. Der er fuld 
drøn på kontakten til højre og 
venstre, men et sted sidder der 
et menneske, som måske ikke 
helt har begravet håbet om, at 
jeg ikke bare lader dagene gå 
forbi, men tager mig tid til opkald 
eller et besøg.

Gud holder ikke udsalg
Som sædvanlig er Jesus 

irriterende præcis og vedkom-
mende. Han har os lige på kor-
net. Vi vil så gerne have styr på 
vores liv. Det må da være muligt 

at få et afkrydsningsskema, 
der viser, hvornår vi har gjort 
os fortjent til det evige liv! På 
alle andre områder i livet kan 
man ikke mindst med penge 
”fortjene” sig til alt muligt. 

Men vi mennesker kan ikke 
gøre noget som helst, der nær-
mer sig værdien af det evige, 
og Gud holder ikke udsalg. 
Gud forærer derimod det aller 
mest værdifulde væk til alle, 
der vil tage imod det. Det er 
provokerende. 

Men kærligheden kender 
ikke til afkrydsningsskemaer! 
Der er mange, der synes, at 
mennesker, der tror på Jesus er 
et bundt snydetampe – at tage 
gratis imod det mest værdifulde, 
der fi ndes: det evige liv. Det er 
snyd! Ja, det er snyd, men det 
er ikke noget, der foregår bag 
lukkede døre. Det blev betalt på 
det mest synlige sted udenfor 
Jerusalem – på Golgatha, hvor 
forbrydere blev henrettet. Der 
betalte Jesus! 

Det er så enkelt
Manden, der kom til Jesus 

for at få gode råd om det evige 
liv, ville så gerne betale! Det 
er meget enkelt, sige Jesus. 
Du kender selv det dobbelte 
kærlighedsbud, at elske Gud 
og elske sin næste: kun to 
bud. Ikke hundrede indviklede 
regler. Kun to bud, og hvis man 
kan få en forklaring på det med 
næstekærlighed, så lader det 
sig måske gøre. 

Ingen kan som Jesus for-
tælle, så det står mejslet i granit: 
Du skal være næste for ethvert 
menneske, der falder på din vej, 
og som du er den nærmeste til 
at hjælpe. Ordet næste er dybt 
forbundet til ordet nærmeste. 
Bortforklaringer modtages ikke. 
Jesus siger her ikke noget nyt, 
han gør bare helt klart, hvad der 

står i Det Gamle Testamente. 
Han gør det på en måde, så 
ingen kan være i tvivl om, at 
det lader sig ikke gøre at leve 
100% op til de to meget enkle 
bud. Jesus åbner for troens vej 
til det evige liv ved at lægge 
en vejspærring over ”fortjene-
stevejen”.

Hvad, der tæller
At arve det evige liv ved troen 

og ikke ved fortjeneste. Det 
skaber et frirum i livet. Ikke et 
frirum til at lave ingenting eller 
”egoting”. Det skaber en dyb be-
vidsthed om, at det eneste, der i 
virkeligheden tæller, er at række 
den barmhjertighed videre, 
som man selv er blevet udsat 
for hos Gud. At holde fokus på, 
at jeg har fået det største i livet 
totalt ufortjent, og alt andet vi 
kan rende rundt og foretage 
os, tæller ikke, medmindre vi 
rækker Guds barmhjertighed 
videre – om ikke andet, så i 
ganske små bidder. At samle 
på rygklap, eksamensbeviser, 
verdensrekorder, penge og 
andet skrammel er uden værdi. 
Det, der tæller, er barmhjertig-
heden, om hvilket ordbogen 
kan fortælle, at det betyder ”at 
have et varmt hjerte i brystet” 
og at ordet først blev dannet, 
da de første missionærer kom til 
Norden for at fortælle om Jesus. 

Det sker for dig og mig kun 
der, hvor Guds ånd får lov til 
at holde vore øjne åbne, så vi 
ser mennesker omkring os, og 
giver os kraft til at bruge vort liv 
ret. AMEN.

Hånden på hjertet

Jesus fortæller, så det står som mejslet i granit: Du skal være næste for ethvert menneske, der 
falder på din vej, og som du er den nærmeste til at hjælpe.

En ubehagelig 
påmindelse
”Med fri abort er den ufødte frataget alle rettigheder. Det er 
denne uretfærdighed, vi i Retten til Liv gerne vil påtale. For 
hvad er menneskerettighederne værd, hvis de ikke gælder 
alle mennesker?”

Sådan spørger formanden Ellen Højlund Wibe i artiklen 
på forsiden om Retten til Liv’s aktion i Aarhus. Her satte man 
20.000 klistermærker på lygtepæle og andre offentlige steder.

Som man kunne forvente krævede kommunen, at de skulle 
pille dem ned igen. Ikke fordi der er nogen helt skudsikker jura, 
der kræver dette – men den fri abort er en politisk-korrekt 
mærkesag for det moderne samfund. Og magthaverne vil ikke 
høre på dem, der stiller spørgsmål ved de ca. 15.000 aborter 
af ufødte børn, der hvert år foretages i Danmark.

Vi så det også, da Retten til Livs aktivister i sommeren 2014 
satte 14.000 hvide kors på en privat mark ved motorvejen i 
Hedensted. Straks havde politikerne travlt med at få korsene 
fjernet - af hensyn til trafi ksikkerheden...

Hvad var der egentlig galt med dette stille, smukke mindes-
mærke over 15.000 ufødte, som aldrig så lyset? 

Eller hvad var der galt med den smukke mindesten for de 
ufødte, som Kaj Munks familie og venner satte op i Vedersø? 
Men straks reagerer det ellers så tolerante samfund - mens 
man gerne tillader andre former for protester. 

Hvis det fx havde været små regnbuefl ag, som homosek-
suelle aktivister klistrede på lygtepælene, så ville politikere 
og myndigheder nok ikke have lige så travlt. For der er nogle 
protester, der ligefrem promoveres af det offentlige med fx 
statsministre i spidsen. Og så er der andre protester, som man 
helst vil lukke munden på - med øvrighedens magt.

Her halter demokratiet og ytringsfriheden.
Hvis det så var den ømme samvittighed, der fi k det etable-

rede samfund til at reagere, så var der håb for de ufødte. Men 
abort er blevet en del af vores ”vestlige livsstil” - og på en eller 
anden syg måde har man fået tingene vendt på hovedet, så 
det er blevet en menneskeret at slå et barn ihjel...

Derfor skal vi være taknemlige for, at der stadig er 
aktivister, som minder os om, hvor tragisk en fejlta-
gelse den ”fri” abort i virkeligheden er. 

Og vi kristne må bede imod den ånd af død, som 
vores politikere har lukket ind i samfundet. 

Smid den ud med dine bønner!

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør
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BEST WESTERN

En lokal DF-politiker er blevet 
landskendt efter i et læserbrev 
at bruge ordet ”afvigere” om 
deltagerne i Copenhagen Pride 
og dermed ophidse hele hvep-
seboet af LBGT’ere i en sådan 
grad, at 1500 troppede op til 
demonstration ved den for-
masteliges bopæl i landsbyen 
Gesten ved Kolding.

Men DF-eren har ret i sin kritik, 
for LBGT’erne lyver. De retfærdig-
gør deres spøjse seksualitet og 
opførsel med den falske påstand, 
at seksuel orientering er medfødt 
ligesom hudfarve og rødt hår, 
og med denne usandhed har 
offentligheden ladet sig spænde 
for et falsum.

Man fødes nemlig ikke LBG 
eller T. Man bliver det. Fænome-
net udtrykker ikke, som påstået, 
naturens mangfoldighed, for men-
neskets arvemasse indeholder 
intet gén for bøsser eller nogle af 
de andre p.t. 36 seksuelle typer. 
Og skulle sådanne gener fi ndes, 
hvorfor har man så ikke set ho-
moseksualitet hos dyr, som vi dog 
deler genetik med. Jovist springer 
hanhunde på hinanden, men kun 
i fravær af hunhunde. Derimod 
forklarer seriøs forskning, at ho-
moseksualitet er konstruktivistisk 
betinget, hvilket på jævn dansk 
betyder, at den er socialt konstru-
eret af familie og/eller samfund. 
Og så bliver sagen pludselig et 

etisk spørgsmål om manipulation 
af vores naturlige seksualitet.

Når forskerne med deres viden 
ikke imødegår LBGT-lobbyens 
misinformation, skyldes det må-
ske frygt, for emnet er så føl-
somt, at de ikke kun skal erklære 
gén-teorien falsk. De skal også 
forklare ret præcist, hvordan man 
i så fald bliver bøsse, lesbisk, 
trans osv., og det kan/tør de ikke. 
Måske fordi de søger forklaringen 
i seksualitet, men der fi ndes den 
ikke, for sex og ekshibitionisme 
er kun toppen af det isbjerg, hvor 
90% er identitet. Ja faktisk siger 
LBGT’erne selv, at det egentlige 
i deres adfærd ikke er seksuelt, 
men følelsesmæssigt.

Og hvorfor identitet? – Fordi 
mennesket er så fantastisk. Mod-
sat dyr har vi næsten ingen in-
stinkter, for med identitetsfølelse 
og dermed bevidstheden om at 
”Jeg ER”, behøver vi ikke instink-
ter. Vi kan tage bestik af enhver 
situation og er derfor jordens 
succesrigeste art og kan leve 
og forplante os hvor som helst, 
og ikke som pandaer, kun i en 
bambusskov i Kina. 

Far er identitetsmarkør
Men derfor er vores identitets-

dannelse også afgørende, hvilket 
naturen løser ved at give børn et 
utroligt instinkt for sunde identi-

tetsmarkører, og markøren over 
alle er far, ikke mor. Børn ser mor 
som en selvfølge, for hun er det 
første, vi mærker, ser og ”spiser”. 

Far derimod er forbilledet, for 
han er ny. Drenge efterligner 
ham direkte og tager identitet 
efter ham. Piger pynter sig for 
ham (han er også den, de – 
desværre med enkelte tragiske 
undtagelser – trygt kan gøre det 
overfor), og selvom de gerne 
pynter sig ligesom mor, er fars 
blik målet, og at få karakteren 
fars pige er en kompliment. At 
piger gerne tager deres identitet 
fra far ses i den universelle skik, 
at kvinder tager deres senere 
mands efternavn.

Derfor er det tom kønspolitik 

at påstå, at fars og mors rolle i 
familien er ét fedt.

Men hvordan kobles identitet 
og seksualitet? – Ja, det er ele-
mentær seksuel viden, at vores 
største seksuelle drift faktisk ikke 
er hormoner, men (identitets-)
bekræftelse, og hvad der sker 
med denne kobling, når fædre 
ikke formår at være en accep-
tabel identitetsmodel for børn, 
giver TV-serien Matador en enkel 
forklaring på. 

Når forfatteren Lise Nørgaard 
lader Daniel, Mads Skjerns 
søn, være bøsse, er det næppe 
vilkårligt. Snarere skildrer hun 
journalistisk en elendig far, hvis 
ambitiøse væsen en følsom 

søn ikke kan bruge som identi-
tetsmarkør. Træmanden Mads 
forstår slet ikke at give Daniel, 
der ikke tænder på ambitioner, 
fodbold og racerbiler, nogen 
attraktiv maskulin identitet, og 
hans utålmodighed giver ikke 
drengen fred til at fi nde andre 
identitetsmarkører, og i disse 
ulykkelige situationer kastes 
det stakkels barn ud i vrede og 
frustrerede følelser, der senere 
afsporer hans naturlige seksua-
litet. Daniel er den bløde type og 
forsøger at få en maskulin iden-
titet ved intimt fællesskab med 
en anden mand, ligesom når 
kvinder føler en form for helhed 
ved at have en mand ved deres 
side. Søsteren Ellen derimod, 
pynter sig glad og gerne, og 
ser en anden Mads, men kunne 
sagtens være blevet lesbisk 
under andre forhold og med en 
anden karakter.

Også autoritære mødre
Her i 2017 er den autoritære 

Mads Skjern-typen på retur, i 
stedet møder vore børn i sti-
gende grad autoritære mødre 
og et samfund med smuldrende 
faderlige værdier, hvilket kan 
være lige så identitetsforvir-
rende som i Daniels tilfælde. Vi 
må indse, at hængerøvsbukser 
og den omvendte kasket er vore 
drenges nødråb om myndige 
fædre, og at deres ydre fremto-
ning er trods over ikke at få ”va-
ren”. Desværre tolker vi deres 
opførsel som unges naturlige 
oprør. Men unge gør kun oprør, 
når far ikke formår at frigøre dem 

for moderbindingen. Gør fædre 
ikke det, tager de skeen i egen 
hånd, med tvivlsom resultat. 

Mange deler nok Statsmini-
ster Lars Løkkes kommentar, 
da han med ordene ”Det er 
OK, men jeg forstår det ikke”, 
gik med i Copenhagen Pride, 
men når identiteten spiller med, 
rummer menneskers seksualitet 
naturligvis stor variation. 

I betragtning af deltagernes 
antal og engagement, må mar-
chen dog udtrykke noget alment 
forståeligt, og jeg tænker uvil-
kårligt på min egen barndom, 
når vi 7-8 drenge i landsbyen 
skulle lege røvere og soldater. – 
Helle for at være Fantomet, Tar-
zan, Zorro, råbte vi og indlevede 
os i rollen med en dress-kode og 
bevæbning, der var lige så fan-
tasifuld som Pridens bizarre per-
soner - og den drabelige ”mand” 
fra Gesten-demonstrationen 
med lædervest og kæder om 
brystet. Forskellen er bare, at vi 
legede. LBGT-erne mener alvor.

Nu er vi, røvere og soldater, 
blevet aldrende, og vi ser vok-
sende kønsforvirring overalt i 
Vesten, og at det skyldes fa-
dersvigt i et par generationer. At 
holde Danmark gående i endnu 
1000 år kræver 2,3 barn pr. 
kvinde. Det modarbejder LBGT-
bevægelsen. Eneste løsning er, 
at fædre erkender deres opgave 
og giver børn en god og naturlig 
identitet, de senere kan udvikle 
deres seksualitet efter.

Man fødes ikke som LBG eller T

Konsulent, Varde

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBGT) har ikke ret i, at homoseksualitet er medfødt. Det kan derimod skyldes social påvirkning. 

Svend Løbner skriver den 6. 
august og den 3. september 
imod DFs kritik af de muslimske 
indvandrer-bander. Han kender 
ikke dette skræmmebillede, 
selv om han er opvokset i et 
delvist muslimsk land og har 
rejst meget.

Svend, du kan ikke vurdere 
en religion/ideologi udfra, at du 
kender nogle mennesker, som 
er fl inke og rare, og at derfor må 
den religion/ideologi, de tror på, 
også være en god religion. Du 
må gå til roden af ideologien/
religionen for at få en sand be-
dømmelse.

Du tegner et meget ensidigt 
roserødt billede af muslimer her 
i landet og ud over verden. Du 
vælger åbenbart at se bort fra 
volden i islam. Du nævner Ikke 
noget om muslimernes terror, 
om de krige og konfl ikter, der er 

i verden i dag på grund af islam.
Eller om den voldtægts-bølge, 

der er i kølvandet på indvan-
dringen, om kriminaliteten, 
om parallel-samfundene, om 
undertrykkelse af kvinder og 
barnebrude, om imamer, der 
opfordrer til drab på jøder og 
had til Israel, osv.  Alt dette sker 
i islams navn. At der begås vold 
og uret (i forhold til dansk lov) i 
en religions navn, fritager ikke 
disse handlinger eller denne 
religion for kritik. Når kristne 
og ikke-kristne danskere begår 
uret, så skal det kritiseres, når 
muslimerne gør uret, så skal det 
også kritiseres.

En meget stor del af de mus-
limske indvandrere er arbejds-
løse. Mange kvinder må ikke ar-
bejde for deres mænd, men de 
må godt modtage kontanthjælp. 
En udnyttelse af det danske 
sociale system. Hele verdens-

pressen er fyldt med alle disse 
ting, men du vælger at forbigå 
dette. Polen, Ungarn og nogle 
andre østeuropæiske lande vil 
ikke have muslimer ind i deres 
lande på grund af muslimernes 
vold og opførsel.

Når du går til roden af islam, 
til Muhammed, så er det hævet 
over enhver tvivl, hvad Muham-
med og hans sande følge-
svende (islamisterne) ønskede 
dengang, sådan som de også 
ønsker det i dag: At udbrede 
deres tro igennem vold, tvang 
og undertrykkelse. Læs bogen: 
”Islam og terrorisme”, udgivet 
af Scandinavia. Og bøger af 
Massoud  og Ayaan Hirsi Ali, 
som alle er tidligere muslimer. 
Kristne og jøder har altid igen-
nem alle tider sagt: Muhammed 
er en falsk profet, islam er en 
afgudsdyrkelse, der har sin rod 

i den dæmoniske verden. Det 
samme gælder i dag. Når man 
læser dit indlæg, har man nær-
mest det indtryk, at vi kristne og 
muslimerne tror på den samme 
gud, men vi ser blot lidt forskel-
ligt på nogle ting. Det er en stor 
vildfarelse. Jeg håber ikke, at du 
selv tror på dette, selvom der 
nok vil være nogle af de politiske 
venner, der mener dette? Den 
ene religion kan vel være lige 
så god som den anden, vil de 
sikkert sige.

JØRGEN VIUM OLESEN, 
ARKITEKT OG FORLÆGGER

STRANDHOLMSALLE 50A, 
2650 HVIDOVRE.

Rosenrødt billede af muslimer

Synspunkt
o

Homoseksualitet kan skyldes social påvirkning.



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
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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
Jeg har tænkt over, om man 

kan sige noget entydigt omkring 
forskellen på ”almen brug” af fx 
alkohol eller tobak og så på en 
decideret afhængighed. 

Selv nyder jeg meget gerne 
et glas vin til maden, og jeg kan 
også sagtens fi nde på at tage 
en Bailey til kaffen. 

Nogle gange, hvis der ikke 
lige er vin i huset, eller at 

Bailey-fl asken er tom, så ærg-
rer det mig, og jeg savner det 
– men det er jo ikke sådan, at 
jeg har rysteture eller får det 
fysisk dårligt af det. 

Så mit spørgsmål går på, om 
min ærgrelse er et udtryk for 
en lille afhængighed, eller en 
begyndende måske?

Venlig hilsen Torben

Kære Torben
Der er stor forskel på at nyde 

alkohol og så på at være afhæn-
gig af det. Det du beskriver lyder 
for mig som et udtryk for det før-
ste. Du bruger selv ordet ”nyder”. 

Desuden beskriver du, at det 
drejer sig om et ”glas vin” til ma-
den – ikke en fl aske – og en bailey 
til kaffen – ikke en halv fl aske. 

Det er ikke kun hyppigheden af 

alkoholindtaget, der hjælper os til 
at afgøre, om det er et uskadeligt 
forbrug, eller om det er et mis-
brug, men også mængderne. Et 
glas vin om dagen bør ikke give 
anledning til bekymring – men en 
fl aske om dagen, jo selvfølgelig. 

Omvendt er et forbrug på fx en 
hel liter vodka ad gangen i særde-
leshed bekymrende, også selvom 
det ”kun” er en gang hver 14. dag. 

Men fi nt, at du er 
opmærksom 
på dine al-
koholvaner, 
og du kan jo 
lægge mær-
ke til, om dit 
forbrug over 
tid eskalerer 
enten i hyppig-

hed eller mængde. I så fald, så 
skal du være på vagt. 

Der er også stor forskel på ”at 
ærgre sig” over, at der ikke er 
mere vin eller Bailey i huset, og 
så på at have abstinenser, enten 
fysisk eller psykisk. Abstinenser 
er ganske ubehagelige, og der-
for er det da også oftest sådan, 
at den alkoholafhængige netop 
aldrig ”løber tør” for sin fortrukne 
alkohol. 

En del af misbrugsmønsteret 
går netop med at fokusere på, 
hvornår og hvordan man kan 
drikke næste gang. Alkoholen 
er omdrejningspunktet for hver 
eneste dag. Ikke nydelsen i at 
indtage det, men funktionen i 
at indtage det – at holde absti-
nenserne, stressen, de negative 
tanker og følelser - eller hvad der 
ellers måtte være årsagen til, at 
man drikker - væk.

Ud fra din beskrivelse af dit 

forhold til alkohol lyder det som 
om, at du indtil videre blot nyder 
alkohol, og at det er blevet til en 
vane for dig at nyde den i forbin-
delse med et måltid eller med 
din kaffe. 

Vaner kan både være gode, og 
de kan være dårlige. For at afgøre 
om din vane med hensyn til alko-
hol er det ene eller det andet, må 
du kigge på konsekvenserne af 
den. Er den ødelæggende for dig 
på den ene eller anden måde? 
Ruinerer den dig? Ødelægger 
den relationer til andre for dig? 
Får den dig til at tilsidesætte 
andre vigtige ting, praktiske eller 
ting i dit liv, du ellers burde tage 
dig af? Giver den dig fysiske eller 
psykiske problemer? 

Hvis du ærligt kan svare nej til 
alle disse spørgsmål, så fortsæt 
du blot roligt med at indtage dit 
glas vin til maden og din Bailey 
til kaffen. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har en udfordring med 

at lade min mand komme tæt 
på mig. 

Det handler både om det 
følelsesmæssige og det seksu-
elle område. Det er ikke, fordi 
jeg ikke elsker ham, men det er 
bare så svært for mig at lukke 
ham ind. 

Han spørger ofte, hvad han 
kan gøre anderledes, men 
problemet er, at det ikke rigtig 
har noget med ham at gøre, 
men med mig. Jeg har mange 

sår med mig fra min opvækst, 
og det hæmmer mig i forhold 
til ham. 

Jeg havde troet, at det ville 
gå af sig selv, når vi blev gift og 
kom til at leve sammen, men 
det gjorde det så ikke. 

Jeg er klar over, at jeg bliver 
nødt til at arbejde med mig selv, 
men vil høre, om du vil råde mig 
til individuel terapi først, eller 
om vi skal gå i parterapi med 
det samme?

Hilsen Nygift kone

Kære Nygifte Kone
Det er en stor skuffelse af have 

glædet sig til at blive gift og at 
have forventet, at nogle svære 
ting ville løse sig – og så sker det 
bare ikke. 

Dejligt er det så at høre, at din 
mand er rummende og forstå-

ende og er opmærksom på, hvad 
han evt. kan gøre for at fremme 
din frimodighed og for at skabe 
den tryghed, som du har brug for. 
Man kan sige, at det bedste han 
kan gøre lige nu, er at give dig god 
tid og plads til at arbejde med dine 
udfordringer, og ikke presse dig til 

det, der er svært for dig, hverken 
følelsesmæssigt eller seksuelt. 

Ikke alle ægtefæller forstår 
vigtigheden af at give plads og 
give tid, så alene det er jo en god 
støtte. Når du allerede er afklaret 
omkring, at det formentlig skyl-
des nogle ting i din bagage, der 
gør det svært, er det en god idé 
med et individuelt forløb i første 
omgang. Der kan eventuelt være 
ting, du skal have bearbejdet, 
som er så sårbare for dig, at du 
lige selv skal forholde dig til dem, 
inden du indvier din mand i dem. 

Det er dog kun befordrende 
for jeres ægteskab, at din mand 
bliver involveret før eller siden, så 
han har en chance for at forstå, 
hvorfor du reagerer, som du gør. 
Det gør det nemmere for ham at 
møde dig på den mest hensigts-
mæssige måde, og han kan sam-
tidig være med til at minde dig om 
indsigter eller fokus-punkter, som 
du allerede har fundet hjælpsomt 
i dit terapeutiske forløb. 

Hvis du synes, kan du evt. bede 
din terapeut om lov til at optage 
jeres samtaler, så du kan afspille 
udvalgte dele eller det hele for 
din mand, når du er klar. Og husk 
så, at det ikke kun er vigtigt, at 
din mand er tålmodig overfor 
dig – det er også meget vigtigt, 
at du selv er tålmodig med dig. 
Uhensigtsmæssig adfærd som 

skyldes gamle sår tager tid at 
ændre, det er en proces over tid, 
og der skal være plads til både 
tøven og til fejl. HUSK at fokusere 
på de små fremskridt og ikke på 
de gange, det går galt! 

Hvis du fejler 9 ud af 10 gange, 
så betyder det jo, at det lykkedes 
dig at gøre det rigtige 1 gang, 
hvilket er et helt fi nt resultat til at 
starte med. 

Når du sætter dig mål, så sørg 

for, at det er realistiske og over-
kommelige mål.

Held og lykke med det.
Hilsen Suh

Er jeg ved at blive afhængig af alkohol?

Jeg har det svært med nærhed med min mand

Et glas vin om 
dagen bør ikke 
give anledning 
til bekymring – 
men en fl aske 
om dagen, jo 

selvfølgelig. 

Det er dejligt, at din mand er forstående og er opmærksom på, hvad han evt. kan gøre for at 
fremme din frimodighed og for at skabe den tryghed, som du har brug for. 
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Af Steen Jensen

Året er 1527, 
og Skt. Hans 
Kirke i Viborg er 
stuvende fuld. 
Oppe foran står Hans Tausen 
og taler med en kraftfuld og 
myndig røst. På et frisk, fol-
keligt dansk taler han imod 
katolicismen og for den nye 
lutherske lære.

Folket i Viborg er vilde med 
den veltalende Hans Tausen og 
hans prædikener, især bønder 
og borgere. Efterhånden er der 
slet ikke plads til alle i kirken, og 
møderne må fl yttes ud i det fri.

Hans Tausen taler imod hel-
gendyrkelse, munkevæsen og 
afladshandel. Og imod paven. 
Han hævder, at mennesket frel-
ses ved tro alene og ikke ved 
fromhedsgerninger.

Det er risikabelt at sige i en tid, 
hvor den katolske kirke stadig har 
monopol, og hvor man kan blive 
dømt for kætteri.

Men tiderne og folket er med 
ham. Kirkelige reformtanker og 
nye humanistiske strømninger 
optager folk fl ere steder i Europa 
– også i Viborg.

Tausen er på det rigtige sted 
på det rigtige tidspunkt.

Og han viser sig at være en re-
formator og vækkelsesprædikant 
af format. Han er en blændende 
taler, og hans ligefremme stil er 
folket slet ikke vant til. Og så præ-
diker han endda på et dansk, som 
man kan forstå! Hans tilhørere 
synger salmer på dansk, og det 
er også helt nyt.

Brud med kirken
Hans Tausen får senere tilnav-

net ”den danske Luther”, og hér 
i 500-året for den lutherske re-

formation er han svær at komme 
udenom. 

Hans betydning for Danmarks 
brud med katolicismen er enorm. 
Selv om han ikke er den eneste 
danske reformator i de år, kom-
mer han til at fremstå som en 
dansk leder af bevægelsen.

Som sit forbillede Martin Luther 
begynder han som munk, bryder 
med katolicismen, gifter sig og får 
børn, bliver bibeloversættelser og 
salmedigter.

Hans brud med den katolske 
kirke sker hér i Viborg.

Som munk har han aflagt 
løfte om evigt troskab mod den 
katolske kirke. Det bryder han og 
afl ægger sig ordensdragten.

Han udsættes for trusler af bi-
skoppen i Viborg, Jørgen Friis, der 
vil have Tausen anklaget og dømt 
som kætter. Det er en alvorlig sag, 
for i værste fald kan det betyde 
døden. Borgerne i Viborg slår dog 
ring om Hans Tausen, og selveste 
kongen – Frederik 1. – kommer 
Tausen til undsætning ved at 
gøre ham til sin personlige præst. 
Dermed kan Hans Tausen ikke 
røres, og han står ikke længere 
under kirkens og biskoppernes 
jurisdiktion.

I stedet for at få Hans Tausen 
dømt for kætteri ender det hele 
med, at biskop Jørgen Friis selv 
bliver jaget ud af byen, da Viborg 
bliver protestantisk. 

Borgerne tager begejstret mod 
Tausen som frikirkeprædikant. 
Nu kan han prædike frit. Tausens 
brud med munkeordenen er så 
gennemgribende, at han endda 
gifter sig og får sit første barn, til 
stor forargelse for byens gejstlige.

I Viborg udgiver Hans Tausen 
en række skrifter, der er de første 
danske skrifter fra reformations-

opgøret. Bl.a. oversætter han 
Martin Luthers dåbsritual i 1528 
og udgiver et forsvarsskrift for den 
reformation, der reelt gennemfø-
res i Viborg allerede i 1529, selv 
om Danmark først offi cielt bryder 
med katolicismen syv år senere.

Mødet med Luther
Hans Tausen er kommet til 

Viborg fra Antvorskov ved Sla-
gelse. Her har han i nogle år  
været munk på Johanitterklostret 
i byen, men med fl ere afstikkere 
og studierejser til universiteterne i 
Rostock, København og Leuven – 
og til sidst til selveste Wittenberg.

Han er en begavet munk. Med 
gode talegaver.

På sine studierejser deltager 
han i heftige diskussioner med 
andre teologer og teologistude-
rende om de nye strømninger, der 
rører sig i Europa – og især om 
Martin Luther i Wittenberg, som 
har rettet kritik mod helt centrale 
sider af den katolske kirke.

Hans Tausen beslutter sig for at 
forsøge at fi nde hoved og hale i 
det alt sammen. Han vil træffe den 
mand, som de alle sammen taler 
om. Så han rejser til Wittenberg 
og bliver her i næsten to år, hvor 
han på universitetet overværer 
forelæsninger af Luther og den-
nes gode ven og medarbejder 
Philip Melanchton. 

Han suger til sig af alt det nye, 
han hører i byen. Om hvordan 
troen er en gave, som mennesket 
fi k af Gud selv, og ikke noget, man 
skal kæmpe sig frem til.

Tiden går med bibelstudier og 
forelæsninger, og munken Hans 
Tausen begynder at få anfæg-
telser, men holder det i første 
omgang for sig selv.

Efter knapt to år bliver han kaldt 
hjem til klostret i Antvorskov. Hér 
prædiker han på skift med de 

andre præsteordinerede munke, 
men mødet med Luthers lære 
har sat sig spor, og i en skær-
torsdagsprædiken i 1523 hævder 
han, at mennesket frelses ved 
tro alene og ikke ved fromheds-
gerninger. Prædikenen er i det 
hele taget præget af det, han har 
oplevet i Wittenberg, og den falder 
bestemt ikke i god jord.

Vi ved ikke med sikkerhed, om 
Tausen udsættes for forfølgelser, 
eller om han tilbringer en tid i 
klosterfængsel, som traditionen 
siger, men i hvert fald ender han 
med at bliver forfl yttet til Viborg.

Kaldes til København
Hvis hensigten med forfl yttel-

sen er at lukke munden på den 
genstridige munk og omvende 
ham fra kætteriet, er Viborg nok 
et dårligt valg at forflytte ham 
til. Viborg er et af de steder i 
Danmark, hvor reformationsop-
gøret er længst fremme. Egnens 
bønder og borgere er godt trætte 
af den katolske kirkes salg af 
afl adsbreve og af tiggermunkene, 
der render rundt allevegne. Viborg 
har på den tid et rigtig kirkeliv, 
med domkirke, klosterkirker, 12 
sognekirker og en stribe kapeller, 
og på egnen er der stor lydhørhed 
overfor de protestantiske tanker, 
der siver til Danmark sydfra.

Tausen får snart stor tilslutning. 
Og efter bruddet med munke-
ordenen er han under kongens 
beskyttelse en fri mand til at 
prædike. Tiden i Viborg bliver nok 
nogle af hans lykkeligste år, men 
kongen har brug for en mand af 
hans kaliber i København. Derfor 
må Tausen i 1529 bryde op med 
kone og barn og fl ytte ind som 
præst ved Nicolai Kirke, hvor der 
straks opstår en stor vækkelse 
omkring ham.

Med Frederik 1. død i 1533 
er det slut med den kongelige 
beskyttelse, og Hans Tausen an-
klages både for injurier mod Ros-
kildes biskop Joachim Rønnow, 
for ulovlig benyttelse af kirkerne 
og for kættersk nadverlære. Han 
idømmes forvisning fra Sjællands 
og Skånes stifter, men indgår 
efter 14 dage forlig med Rønnow 
og vender tilbage.

Med kongens død kan rigs-
rådet ikke enes om valget af en 
ny konge. Konfl ikten bryder ud i 
lys lue, da Danmark kastes ud 
i borgerkrigen Grevens Fejde, 
der slutter i 1536 med Christian 
3. som sejrsherre. For kirken får 
det den konsekvens, at Christian 
3. fængsler de danske biskopper, 
inddrager kirkens besiddelser, 
og i oktober gennemføres så 
reformationen offi cielt. Fra da af 
er Danmark protestantisk.

Efter Grevens Fejde er Hans 
Tausen medforfatter til den lov, 
der kommer til at omhandle den 
nye, evangeliske kirke. Loven 
kaldes Kirkeordinansen og god-
kendes af Martin Luther, men 
udstedes af Christian 3. og med-
besegles af rigsrådet.

Bagefter er Hans Tausen i 3 år 
lektor og prædikant ved Roskilde 
Domkirke, og fra 1541 og frem til 
sin død i 1561 biskop i Ribe.

På Tave bondes ager
På Hans Tausens gravsten i 

Ribe Domkirke er der en indskrift, 
forfattet af hans svigersøn, hvor 
Birkende (på Fyn) nævnes som 
hans fødested. Fødselsåret er 
sandsynligvis 1494.

Ellers ved vi ikke meget sikkert 
om hans tidligste år. 

B.S. Ingemanns sang »På Tave 
bondes ager« om den kvikke 
bondedreng, der bliver præst og 

ender som biskop i Ribe, kender 
mange fra Højskolesangbogen. 
Heri siger Ingemann om Tausen, 
at ”han stred med ordets sværd 
og sejred med ånden i hjertefol-
kets hær”.

Det er muligt, at Hans er bon-
desøn – måske lavadelig – men 
sikker viden har vi ikke. Han går 
sandsynligvis på Latinskolen i 
Odense, inden han kommer til 
Antvorskov og bliver munk, men 
meget af fortællingen om Hans 
Tausens barndom stammer fra 
senere overleveringer.

Derimod ved vi meget om hans 
sene år. Han er gift to gange, 
med henholdsvis Dorothea Sa-
dolin og Anna Andersdatter, og 
han får seks børn – og tilbringer 
altså sine sidste 20 år som Ribes 
biskop.

I sin tid i København og senere 
i Ribe oversætter han Det gamle 
Testamente fra hebraisk til dansk, 
og han skriver en håndfuld sal-
mer, hvoraf få stadig er i brug. 
Han udgiver i 1539 den første 
samlede danske prædikensam-
ling til hele kirkeåret, kendt som 
Hans Tausens Postil.

Teologisk er han selvfølge-
lig inspireret af Martin Luthers 
teologi, men han synes dog også 
præget af andre reformatoriske 
teologer. Hans nadversyn giver fx 
mindelser om schweizeren Ulrich 
Zwinglis eller den radikale An-
dreas Bodenstein von Karlstadts. 

Sammenlignet med andre af 
de nye lutherske gejstlige hører 
Hans Tausen nok til den konser-
vative fl øj.

Han dør den 11. november 
1561 og begraves i Ribe Dom-
kirke. 

Den danske Luther
Hans Tausen var den vigtigste danske reformator, da Danmark gik fra at være katolsk til protestantisk.

Hans Tausen som 
yngre. Fra Asmild 
Kirke ved Viborg. 

Tidligere i den 
nedrevne Gråbrødre 

Kirke i Viborg.

Maleriet af Hans 
Tausen er dateret 
1579, men har 
muligvis et ældre, 
nu ukendt portræt-
forlæg. Kunstneren 
er ukendt. (Frede-
riksborgmuseet)
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Appelbrevet:
”Til rette vedkommende   

Jeg skriver til Dem an-
gående fængslingen af 
dr. Andrew Brunson, som 
har tjent som pastor i Izmir 
i Tyrkiet i de sidste 23 år. 

Dr. Brunson har udført 
sin tjeneste i overensstem-
melse med den kristne 
tros lære og praksis. Han 
støtter ikke og er ikke as-
socieret med grupper eller 
organisationer, der opere-
rer imod den tyrkiske stat.   

Vi beder derfor om, at 
De vil tage alle de nød-
vendige skridt for at sikre 
dr. Brunsons løsladelse fra 
fængslet. 

Mange tak   
Med venlig hilsen 

Af Bodil Lanting

Den kristne præst Andrew 
Brunson fra USA blev uret-
mæssigt fængslet i Tyrkiet for 
næsten et år siden. Myndig-
hederne påstår, at han står i 
ledtog med den muslimske 
prædikant Fethullah Gülen, der 
menes at have stået bag det 
fejlslagne kupforsøg i juli 2016. 

Det skriver Dansk Europa-
mission, som nu har startet en 
underskriftkampagne til fordel for  
præsten, der risikerer ikke mindre 
end 4 gange livstid.

Tilbageholdelsen af Andrew 
Brunson ses i sammenhæng 
med, at Tyrkiet ønsker Fethullah 
Gülen udleveret fra USA.  

Udrensning
Efter kupforsøget i 2016 erklæ-

rede præsident Recep T. Erdogan 
landet i undtagelsestilstand, og 
siden da har de tyrkiske myndig-
heder fængslet over 50.000. Det 
er fortrinsvis lærere, advokater 
og journalister, som mistænkes 
for at have forbindelse til Gülen-
bevægelsen. Derudover er mere 
end 100.000 offentligt ansatte 
blevet suspenderet.  

Til dato er både Andrew Brun-
son og hans advokat blevet 
nægtet adgang til den sag, som 
myndighederne er i gang med at 
bygge op omkring ham. 

Hverken fi ler, detaljerede an-
klagebeskrivelser eller konkrete 
beviser har set dagens lys, selv 
om Andrew snart har siddet 
fængslet i et år, skriver Dansk 
Europamission. 

Alvorlige beskyldninger 
Den 24. august 2017 tog An-

drew Brunsons sag en drastisk 
drejning. Han blev via en video-
samtale fra det top-sikre fængsel 
i Izmir  forbundet med en dommer 
i Den Anden Straffedomstol i 
Izmir. Dommeren fremførte chef-
anklagerens nye beskyldning 
mod Andrew. 

Påstandene gik ud på, at An-
drew skulle have fået adgang 
til statshemmeligheder, bl.a. 
politiske og militære oplysnin-
ger til spionageformål, og at 
oplysningerne skulle bruges til 
at ’vælte’ det tyrkiske parlament 
og regeringen samt undergrave 
forfatningen. 

Andrew nægter sig skyldig 
Andrew Brunson svarede 

prompte på beskyldningerne: 
“Jeg har aldrig nogensinde 

mødtes med et medlem af Gülen-
bevægelsen. Jeg har ikke nogen 
forbindelse til FETO (Fetullah 
Gulen Terrorist Organization). Jeg 

ville aldrig støtte en muslimsk be-
vægelse. Jeg støtter Tyrkiets en-
hed. Jeg startede en kirke; jeg er 
en troens mand, der gjorde dette 
med statens kendskab. Mit mål 
er at fortælle om Jesus Kristus. 
Jeg udøvede ikke spionage. Jeg 
kræver en forklaring på, hvornår, 
hvor og hvordan jeg udførte 
spionage“, udtaler Andrew ifølge 
World Watch Monitor. 

Også Ihsan Ozbek, der er tyr-
kisk præst og har kendt Andrew 
i mange år, protesterer mod de 
nye anklager. Ozbek kalder dem 
’absurde’ og understreger, at 
Andrew ikke er en spion, men 
at der snarere er tale om en 
’politisk sag’.  

USA har forsøgt at hjælpe 
På det politiske plan har USA i 

fl ere omgange talt Andrew Brun-
sons sag og forsøgt at hjælpe 
ham ud af fængslet. 

Dansk Europamissions partner 
Middle East Concern fortæller, at 
USA’s præsident Donald Trump 
anmodede offentligt om Brun-
son’s frigivelse, da han mødtes 
med præsident Erdogan i Det 
Hvide Hus i maj 2017. Ligeledes 
har Andrews hustru Norine haft 
et møde med USA’s udenrigs-
minister Rex Tillerson i Ankara i 
samme måned. Desværre er der 
endnu ikke sket nævneværdige 
fremskridt i sagen. 

Nogle gisner om, at Tyrkiet 
ønsker, at Andrew Brunson skal 
indgå i en fangeudveksling, hvor 
USA så skal udlevere Fethullah 
Gülen til retsforfølgelse i Tyrkiet.

Appel via hjemmeside
De nye anklager mod Andrew 

har taget hårdt på ham. For at 
hjælpe Andrew og hans familie 
kan man bede for dem og skrive 
til hustruen Norine på Facebook. 
Man kan også skrive til de tyrki-
ske myndigheder og bede dem 
løslade Andrew, oplyser Europa-
missionen, som har formuleret et 
brev til formålet.

Man kan downloade appelbre-
vet, underskrive og datere det og 
sende det indscannet til Dansk 
Europamission på: info@forfulg-
tekristne.dk eller med post til 
Dansk Europamission, Drejervej 
15, 2400 København NV. 

Dansk Europamission videre-
sender herefter appellen til det 
tyrkiske indenrigsministerium.

Underskriftkampagne til fordel for præst i tyrkisk fængsel:

Falske anklager kan give 
Andrew fi re gange livstid 
Efter et år i fængsel har Andrew Brunson og hans advokat stadig ikke fået adgang til hans sag.

- Jeg ville aldrig støtte en mus-
limsk bevægelse. Mit mål er 
at fortælle om Jesus Kristus, 
siger Andrew Brunson. 

Kirkeledere i Nigeria opfordrer 
regeringen til at betale kom-
pensation for de mindst 1000 
kirker, som terrorgruppen Boko 
Haram har ødelagt. Samtidig 
optrappes terrorangrebene i 
den nordlige del af landet.

Ødelæggelsen af kirkerne er 
sket gennem de seneste 7 år. 
Ifølge menneskeretsgrupper 
er de mange kirker nu enten 
forladt eller lukkede på grund af 
konfl ikten. Også skoler, moskeer, 
markeder og militære anlæg har 
været ofre for terrorgruppen.

Præsterne mener, at angre-
bene mod kirkerne er i modstrid 
med  både religionsfriheden og 

Nigerias ret til at leve i fred. Og 
kirkelederne anklager regeringen.

“Kirken...kræver kompensation 
fra regeringen for de liv og den 
ejendom, som er gået tabt, fordi 
de er ødelagt af (Boko Haram) kri-
minelle. Vi mener, at regeringen 
burde have sørget for sikkerhed 
både for liv og ejendele”, siger 
Rev. John Bakeni fra Maiduguri 
romersk-katolske stift.

Pastor Felix Omobude fra Pen-
tecostal Fellowship of Nigeria, ud-
taler, at ødelæggelsen af kirkerne 
er et brud på den trosfrihed, som 
garanteres i Nigerias forfatning.

“De kirker, som er blevet øde-
lagt, skal genopbygges af regerin-
gen, og der skal ydes passende 

erstatning til ofrene”, sagde Omo-
bude for nylig.

Lokal genopbygning
I 2015 lovede præsident Ma-

hammadu Buhari at genopbygge 
de kirker og moskeer, som var 
blevet ødelagt under konfl ikten. 
Han har også opfordret rege-
ringsembedsmænd til at hjælpe 
med arbejdet. 

I 2016 påbegyndte man genop-
bygningen i den muslimsk domi-
nerede stat Borno. Her beordrede 
guvernør Kashim Shettima den 
store kirke i Lassa genopbygget. 

Pastor Bakeni udtrykker til-
fredshed med genopbygningen 
af kirkerne i Borno. Men han er 

utilfreds med, at langt fl ere mo-
skeer end kirker bliver repareret. 
Bakeni har dog kun lovord til 
overs for Shettima.

- Det er en modig beslutning 
af en guvernør i det nordøstlige 
Nigeria at lytte til kristne og lade 
retfærdigheden ske fyldest mod 
alle odds, siger Bakeni.

Boko Haram har øvet terror 
mod kirker og kristne siden 2010. 
FN anslår, at 20.000 mennesker 
er døde og 2 millioner på fl ugt 
i staterne Yobe, Adamawa og 
Borno. Gruppen bortførte 276 
skolepiger i 2014. Flere af dem 
menes at have mistet livet i Boko 
Harams selvmordsaktioner.
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Nigeria bør betale for 1000 kirker 
ødelagt af Boko Harams terror

Abortkæde skyder sig selv 
i foden med Twitter-kampagne
Abortgiganten Planned Parenthoods webmaster tweetede for 
nylig et spørgsmål, der var humoristisk ment. Men svarene var 
ikke helt som forventet, skriver bizpacreview.com.

Planned Parenthood tweetede spørgsmålet:
”Udfyld det tomme felt: Den person jeg dater kan aldrig_____. 

Fortæl os, hvad dine dating deal breakers er.”
Blandt de svar, som går helt imod abortgigantens interesser, var 

bl.a.: ”dræbe babyer”, ”slagte uskyldige børn i livmoderen”, ”sælge 
kropsdele og organer af ufødte”, ”være dum nok til at tro, at abort 
er sundhedssikring”, ”afslutte ufødte babyers liv med vold og kalde 
det et valg”, ”være cheerleader for babymord” og ”tro at Planned 
Parenthood tilbyder mammografi ”.
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Norge: Stor efterspørgsel efter 
kurser om børns brug af nettet 
Organisationen Barnevakten oplever, at stadig fl ere forældre 
ønsker at lære mere om nettet og børns brug af medierne, 
skriver KPK.

Barnevakten holdt sidste år foredrag for forældre og børn i 371 
børnehaver og skoler. Det er en forøgelse på 18 % fra året før. Også 
antallet af fremmødte pr. foredrag er gået op, oplyser organisationen.

Barnevakten, som arbejder for at bevidstgøre børn og forældre om 
børns mediebrug, er blandt Norges største organisationer på dette 
område. Sidste skoleår mødte foredragsholderne i Barnevakten ikke 
færre end 54. 425 voksne og børn i Norge.

Forældre ønsker typisk at lære mere om børns brug af digitale 
medier. Dermed kan de bedre sætte gode rammer for brugen af 
mobil og internet, oplyser daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar 
Vestbøstad Vik.  

Blandt de temaer, som forældre ofte tager op, er skærmtid, net-
mobning, medieskabt pres mht. udseende samt sikkerhed på nettet.

Barnevakten er partner med Røde Kors, Medietilsynet og Telenor 
i skolekampagnen ”Bruk Hue”, som har fokus på forebyggelse af 
digital mobning. Hvis man inkluderer deltagerne i Bruk Hue-arran-
gementerne, har Barnevakten mødt langt over 100.000 forældre 
og børn ansigt til ansigt i forbindelse med foredrag sidste skoleår. 

Barnevaktens indsats fi nansieres fortrinsvis gennem medlems-
skab. Herhjemme kendes arbejdet under navnet kidsandmedia.dk 
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Stadig fl ere norske forældre søger hjælp for at kunne hjælpe 
deres børn til at bruge medierne på en sund og sikker måde.

Kristne beder Trump fortsætte 
Obamas program for migrantbørn
Russell Moore og andre evangelikale ledere har bedt præsident 
Donald Trump fortsætte sin forgængers omstridte DACA-
program, som beskytter immigranter, der kom til USA illegalt, 
mens de var børn.

Gruppen ’The Evangelical Immigration Table’ har sendt tre breve til 
hhv. Trump, Mitch McCollell (Senate Majority Leader) og Paul Ryan 
(Speaker of the House) i denne uge. I brevene opfordrer gruppen, 
der repræsenterer fl ere hundrede evangelikale, til fortsat beskyttelse 
for de unge, som indtil nu har været en del af ”The Deferred Action 
for Childhood Arrivals”.

”Disse drømmere har meget at tilbyde Amerika. De blev bragt 
hertil uden at give tilladelse, og i de fl este tilfælde er USA det eneste 
hjem, de har kendt. Disse unge er ikke en trussel mod Amerika. 
Allerede da de kom med i DACA, blev de screenet for kriminelle 
aktiviteter og for mulige trusler mod den nationale sikkerhed”, hed-
der det i brevet til Trump.

Kritikere hævder dog, at DACA er forfatningsstridigt, fordi Obama 
fi k programmet gennemført uden om parlamentet. Siden starten 
har over 800.000 immigranter fået opholdstilladelse og arbejde, 
ligesom mange fra DACA tager videregående uddannelser i USA.

Bodil
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Af Bodil Lanting

Pastor og forfatter Max Lucado 
peger på tre ting, som kristne 
kan lære af katastrofer som 
orkanen Harvey, skriver The 
Christian Post.

Max Lucado, som selv bor 
i  det orkanramte San Antonio 
i Texas, har skrevet om Harvey 
på sin blog. 

Ting er mindst vigtige
”Når du har lyttet til de evaku-

erede og overlevende, har du så 
lagt mærke til deres ord? Ikke en 
af dem beklager at have mistet et  
plasma TV eller en oversvømmet  
bil. Ingen løber igennem gaderne, 
mens de råber: ”Jeg mangler min  
batteriboremaskine” eller ”Mine 
golfkøller er skyllet væk”. 

Hvis folk sørger, handler det om 
mennesker, som de har mistet. 
Hvis de jubler, er det for menne-
sker, som er blevet fundet”.

Det er nemlig under tragedier  
som dem, der skyldes orkanen 
Harvey, at folk bliver klar over, 
hvad der virkelig betyder noget.

”Ting varer ikke ved. Men det 
gør menneskelige relationer, 
understreger Max Lucado.

Folk hjælper hinanden
”Vi har set og ser stadig, at 

mennesker kommer sammen 
og hjælper hinaden. Rednings-
bådene diskriminerer ikke efter 
folks hudfarve. Redderne har ikke 
spurgt de nødlidende, om de var 
Republikanere eller Demokrater. 

Helikopter-hjælpen blev ikke kun 
givet til de rige eller veluddan-
nede. Folk stod sammen for at 
hjælpe hinanden. Så for det andet 
kan vi lære, at vi står sammen i 
det her, skriver Lucado.

Den nye verden er på vej
”Denne verden fungerer ikke, 

men det vil den kommende.
Det er ikke op til mig at for-

kynde, hvornår Herren vil vende 
tilbage. Men vi ved, at det vil være 
begyndelsen for helt nye ting. 

Der vil ske ulykker og katastro-
fer, før den nye verden bliver født. 
I mellemtiden skal vi gøre, som 
de siger til fødselsforberedelser: 
tage dybe indåndinger og holde 
en, man elsker, i hånden.

Lyt til Harveys lære: Lad stor-
men minde dig om værdien af 
relationer, mennesker og især 
løftet om himlen”, understreger 
Max Lucado.

Ældre par reddet 
fra oversvømmet 
hus af fastfood-
leverandøren
- Mandag morgen kom vi ikke 
igennem til 911, men jeg be-
stilte to grillede burritos med 
ekstra æg og en båd fra Chick-
fi l-A. Og tænk, så sendte da-
men sin mand for at hente os, 
fortæller J.C. Spencer til Good 
Morning America.

Det ældre ægtepar var strandet 
i den oversvømmede by Houston. 

Kristen fast-food kæde
Fastfoodkæden Chick-fi l-A er 

kendt for deres kristne tro og be-
kendelse af det traditionelle æg-
teskab mellem mand og kvinde. 
Den lokale restaurant har normalt 
lukket om mandagen, men direk-
tør Jeffrey Urban var alligevel på 
stedet og tog telefonen, som blev 
ved med at ringe. Og det viste sig 
så at være en stamkunde i nød.

- Det er en stor velsignelse, at 
jeg lige var der og kunne skaffe 
hjælp, siger direktøren. Han fi k 

sendt en båd til at hente de to æl-
dre mennesker. Men da de havde 
læsset nogle af deres ejendele på 
båden, var der ikke plads til æg-
teparret selv, så de blev i stedet 
afhentet med to jetski.

- Vi er så taknemlige og glade, 
fortæller J.C. Spencer. Han be-

kymrede sig ikke så meget om 
det, de måtte efterlade, bortset fra 
to ting: sin pung og vielsesringen. 
Så han fi k mulighed for at vende 
tilbage til det oversvømmede hus.

- Jeg kunne forlade huset, 
men ikke risikere mit ægteskab, 
fortæller han spøgefuldt til Good 

Morning America og tilføjer, at 
Houston nu er verdens største 
havneby.

Karen og JC Spencer har 
fire børn, 10 børnebørn og 5 
oldebørn, oplyser Good Morning 
America.
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- Bedstemor Karen Spencer blev fi lmet, da hun forlod sit oversvømmede hjem på en jetski bestilt 
sammen med ægteparret Spencers morgenmad fra Chick-fi ll-A.

’Harvey kan lære os tre ting’
Forfatterpræst om orkanen:

Max Lucado har skrevet næsten 100 kristne bøger og har fl ere 
gange været på New York Times’ bestseller-liste. Han er også 
aktiv som forkynder og sjælesørger på nettet.

- Mor bad sine bønner, sagde 
treårige Jordyn til et familie-
medlem. Pigen overlevede 
mirakuløst, fordi hun klyngede 
sig til sin mor, Collette Sulcer, 
indtil hun blev reddet sidste 
tirsdag i det oversvømmede 
Beaumont i Texas.

Collette Sulcer (41) havde 
kørt med datteren i bilen, indtil 
vandmasserne tvang hende til at 
standse. Da hun forlod bilen, blev 
både hun og datteren skyllet væk. 
De blev fundet omkring en km fra 
bilen og samlet op i en båd, lige 

før de forsvandt under en bro. 
De havde allerede opholdt sig i 
vandet i længere tid. 

- Moderen har gjort sit bedste 
for at holde barnet oven vande. 
Pigen havde også en rygsæk, 
som hjalp med at holde hende 
fl ydende, oplyser politiet. 

Kun Jordyn overlevede ophol-
det i det kolde vand. Nu er hendes 
mor blevet udråbt som helt, og folk 
indsamler penge til den lille pige.

Collette Sulcer var en aktiv 
evangelist bl.a. på Facebook:

”Mit navn er Collette Sulcer, og 
jeg tror på Jesus Kristus...Han 

sagde, hvis du fornægter mig 
overfor andre, vil jeg fornægte 
dig overfor min Far. Hvis du ikke 
skammer dig, må du erstatte mit 
navn med dit eget og dele det 
på din egen side #facebookchal-
lenge,” skrev hun i 2016.

Collette Sulcers store fami-
lie med mange sygeplejersker, 
præster og krigsveteraner er 
chokerede over hendes død. Hun 
var selv fulgt i sin mors fodspor 
som sygeplejerske og var kendt i 
området under kælenavnet ”Nan 
Nan”, oplyser fl ere medier.
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Mor druknet, mens hun reddede datter

Treårige Jordyn klyngede sig 
til sin døde mor, da hun blev 
reddet op af vandmasserne i 
Beaumont, Texas.

Præsident Trump erklærede 3. sep. national bededag i forbin-
delse med orkanen Harvey, som har kostet mindst 30 livet. 
Guvernør Greg Abbott stod i spidsen for arrangementet i Texas.

Nu er vandet ved at forsvinde, og folk bevarer håbet.
- Vi vil komme op igen og genopbygge denne store by og de 

berørte områder i hele staten Texas, sagde Abbott uden for First 
Baptist Church i Rockport sidste torsdag. ”Idag er vi samlet i denne 
kirke, og det er vigtigt at huske, at den stærkeste kraft, der fi ndes, 
er Guds kraft”, tilføjede han.

Bag Abbott stod kirkens kors højt over den ødelagte bygning.
- Gud har arbejdet gennem de mange texanere, som er kommet 

for at redde andre texanere. Det var Guds kraft, som trak folk op fra 
vandet og reddede dem, sagde guvernør Abbott.

Også vicepræsident Mike Pence og hustruen Karen var til stede 
sammen med guvernøren.

- I har inspireret hele nationen med jeres ukuelighed og jeres 
mod. Vi er bare kommet her for at rose jer og opmuntre jer, sagde 
Mike Pence, før folk begyndte at bede.

Derefter hjalp både Pence og Abbott med at rydde op efter 
oversvømmelserne.

Bodil

Guvernør åbner 
bededag i Texas

Peter Smith har arbejdet i 20 år 
med hjælpearbejde i Mission Øst
Engelske Peter Drummond Smith har stået last og brast med 
Mission Øst i 20 år. Han startede som frivillig nødhjælps-
uddeler og blev derefter landsleder i Armenien. I dag leder 
han hjælpeorganisationens operationelle afdeling på Mission 
Østs kontor i Bruxelles.

Peter Drummond Smith leder Mission Østs nød- og udviklings-
hjælp i otte lande ud fra hjælpeorganisationens operationelle afde-
ling i Bruxelles. Han er uddannet kemiingeniør og arbejdede med 
international handel, inden han startede sin egen møbelvirksomhed.

Med et stærkt ønske om at hjælpe mennesker i nød meldte han 
sig som frivillig ved Mission Østs fødevare-uddelinger i Armenien i 
vinteren 1996. Kort efter spurgte generalsekretær Kim Hartzner, om 
han ikke ville med på holdet mere permanent. Og i sensommeren 
2017 fl yttede Peter Drummond Smith med sin familie til Armenien 
for at lede Mission Østs arbejde i landet.

- De år var Mission Østs cowboytid! Sovjetunionen var lige kol-
lapset, og det var helt nyt at arbejde i det miljø. Læringskurven var 
meget stejl i mine første år i Mission Øst, fortæller han.

Nu har Peter Drummond Smith arbejdet med administration og 
ledelse i Mission Øst i 20 år, men det er stadig hjælpen til de mest 
sårbare og udsatte mennesker, der driver ham:

- Når jeg om vinteren cykler fra mit varme hjem til mit varme kon-
tor i den kolde blæst, tænker jeg: Det er jo ingenting i forhold til de 
irakere, der må leve næsten uden ly i vinterkulden 24 timer i døgnet!

Mission Øst uddeler mad og andre basale fornødenheder i Mosul, 
Kirkuk og Sinjar og driver seks centre, hvor børn og unge kan komme 
sig efter krigen, lære skolefag og forberede sig på en uddannelse. Ud 
over Irak arbejder Mission Øst i Afghanistan, Armenien, Myanmar, 
Nepal, Nordkorea, Syrien og Tadsjikistan.

Hjælpeorganisationen startede i Danmark for 25 år siden og 
drives i dag som en international hjælpeorganisation med kontorer 
i København, Berlin og Bruxelles.

Svend
 

Peter Drummond Smith leder Mission Østs operationelle 
afdeling i Bruxelles. Det er hjælpen til de mest sårbare og 
udsatte mennesker, der driver ham. Her uddeler han presen-
ninger, som giver husly til jordskælvsramte nepalesere.
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Af Henri Nissen

Hvad tænker du, når du får 
at vide, at du har en uhelbre-
delig ondartet kræftsvulst i 
hjernemassen – og lægerne 
kun giver 15 måneder tilbage 
at leve i...?

Eva Bork Bertelsen oplevede 
dette mareridt i sommeren 2013. 

Hun havde på det sidste ople-
vet nogle mærkelige tegn på, at 
der var et eller andet galt. Men 
Eva havde været efterskolelærer 
i Kolding og lærer på to friskoler i 
Herning og Silkeborg. Hun var en 
handlekraftig kvinde, der havde 
styr på tingene. Så hun forstod 
først sent, at der virkelig var noget 
alvorligt galt.

En forud-anelse?
- Jeg havde læst en del bøger 

og artikler om nærdødsoplevelser 
og om mennesker, der havde 
oplevet at være i himlen, men var 
kommet tilbage til livet igen. 

De berettede alle om, hvor 
fantastisk der er i himlen, og at de 
ikke havde lyst til at vende tilbage 
til jordens mørke, husker Eva, 
som to måneder før sin sygdom 
sagde til sin mand: ”Jeg har det, 
som om jeg er ved at forberede 
mig på at dø, siden jeg er så 
optaget af at læse om døden og 
himlen, men det skal jeg jo ikke, 
jeg er ikke syg.” 

Jeg var begyndt at glemme 
småting og følte mig ind i mellem 
lettere forvirret, men lagde ikke 
noget i det. 

Hovedpine i USA
- Min mand Niels Aksel  og jeg 

besøgte i sommeren 2013 vores 
datter og svigersøn i Los Angeles. 
Halvvejs inde i ferien oplevede jeg 
en skærende, trykkende hovedpi-
ne og en overvældende træthed. 
Jeg mistede appetitten og havde 
svært ved at orientere mig, når vi 
var ude. Desuden oplevede jeg 
en kort spastisk lammelse i højre 
arm. Jeg reagerede ikke på mine 
omgivelser, som jeg plejede, jeg 
var ikke mig selv. 

De sidste dage af ferien fi k jeg 
også svært ved at formulere mig 

og fi k at vide af både sin mand 
og datter, at min venstre halvdel 
af ansigtet hang ved øjet, kæben 
og læben. 

Jeg kunne virkelig ikke se det 
i spejlet, selv om jeg kiggede og 
kiggede. Jeg var faktisk lidt ir-
riteret over, at min mand dagligt 
spurgte mig: Har du det godt Eva? 

Min datter lavede regnestykker 
til mig for at tjekke mig, og dem 
klarede jeg fi nt, men dagen før 
vores hjemrejse hørte jeg hun 
sagde til min mand: ”Der er noget 
helt galt med mor.” 

Efterhånden følte jeg, at mine 
pårørende var ude på at gøre 
mig syg.

Jeg skal ikke til læge!
- Vores yngste søn hentede os i 

lufthavnen og bemærkede straks, 
at jeg ikke var, som jeg plejede.

Da jeg senere snakkede over 
Skype med en svigerdatter, 
sagde hun straks: ”Hvad er der i 
vejen med dig?” 

Senere på dagen satte jeg mig 
ved computeren for at forberede 
mig til et aftalt møde med en kol-
lega. Min mand kiggede på mig 
og sagde: ”Du er syg, Eva du 
skal til læge.” 

”Jeg skal ikke til læge, jeg skal 
på arbejde i morgen,” svarede jeg. 
Jeg havde stadig ingen fornem-
melse af min situation. 

Da min mand kontaktede læ-
gen og forklarede situationen, 
sendte lægen mig straks på 
sygehus i Holstebro. Her troede 
de i første omgang, at jeg havde 
fået en blodprop i hjernen, og 
jeg måtte derfor igennem en del 
ergoterapeutiske undersøgelser, 
som jeg til deres overraskelse 
klarede forbavsende godt. 

Efter fl ere undersøgelser og en 
CT-scanning blev det bekræftet, 
at der ikke var tegn på en blod-
prop, men noget meget alvorligt.  

Er jeg skør...?
- Overlægen fortalte os, at der 

var et stort, hvidt område i min 
højre hjernehalvdel, hvilket var et 
tydeligt tegn på en svulst.  

Jeg havde ingen realitetssans 
og følte mig ydmyget, da syge-
plejersken bad om at se, hvordan 

jeg klarede mig i badet, og da hun 
om aftenen, inden jeg lagde mig 
til at sove, spurgte, om jeg havde 
tænder, der skulle ud...

Var jeg blevet skør, var jeg på 
vej mod et plejehjem? Kommer 
jeg snart til at ligge som en grønt-
sag? Tusinde tanker for igennem 
mit hoved. Jeg forstod intet af, 
hvad der foregik omkring mig. Jeg 
havde svært ved at mærke mig 
selv. Jeg var blot tilskuer til, hvad 
der foregik omkring mig. 

I min journal står der, at jeg 
virkede apatisk. 

Den er ondartet...
- Efter MR-scanningen blev vi 

igen kaldt ind til samtale. Lægen 
forklarede os på en god måde, 
at svulsten var ondartet - for-
mentlig en såkaldt gliobastoma 
multiforme, hvilket er den mest 
aggressive form for hjernesvulst. 

Lægen sendte nu journalen 
videre til onkologisk afdeling på 
Aarhus Universitetshospital. 

Jeg var bare tilskuer til sam-
talen. Lægen undrede sig over 
den ro, der omgav os, hvortil 
min mand svarede: Vi tror på 
Guds hjælp i situationen, og vi 
frygter ikke døden, hvis det skulle 
komme dertil. Men det vil blive et 
savn, hvis jeg skulle miste Eva. 

Et ord fra Gud?
- En veninde sad et par dage 

senere til en gudstjeneste i en 
kirke, hvor hun under lovsangen 
to gange oplevede, at hun skulle 
sige til mig: ”Denne sygdom en-
der ikke med døden, men sker for 
at Guds navn skal herliggøres.” 

Det står i Johs. evangeliet kap. 
11 vers 4. Hun kørte efterfølgende 
ind til min familie, der var samlet, 
men kunne ikke få sig til at videre-
bringe ordet. Dagen derpå fortalte 
hun det dog til min svigerdatter, 
som sms’ede beskeden til mig. 

Jeg lå i hospitalssengen, og 
idet jeg åbnede sms’en og læste 
den, råbte jeg: ”Herre, er det dét 
du vil? Vil du helbrede mig? Så 
mød mig nu.” 

Jeg så i samme øjeblik et tov 
foran mig. Jeg greb fat om det i 
mine tanker. Samtidig følte jeg, 
at  Jesus sagde i mit i indre: Jeg 

vil vandre med dig, som der står 
skrevet i Salme 23 vers 1-4: 

Herren er min hyrde, han sør-
ger altid for mig. Han lader mig 
ligge på grønne enge og fører mig 
til det friske vand. Han giver mig 
mod på livet og viser mig de sikre 
stier, for han er en god og trofast 
Gud. Skal jeg end vandre gennem 
dødsskyggens dal, har jeg intet at 
frygte, for du går ved min side, din 
kæp og din stav beskytter mig.   

Det blev min Salme. Jesus 
føltes i samme øjeblik så nær, og 
han omsluttede mig på en helt 
fantastisk måde. Jeg følte, jeg 
bogstavelig talt blev indhyllet af 
hans kærlighed og varme på en 
måde, jeg ikke før har oplevet. 
Det var som et åndeligt slør, der 
blev fjernet fra mit indre. Jeg følte 
Gud så nær. 

Klarhed og håb
- Da begyndte det ligesom at 

gå op for mig, hvad min diagnose 
var. Jeg var nu overbevist om, at 
Gud var med mig og ville gå foran 
mig og vandre med mig. Jeg delte 
begejstret min oplevelse med 
min mand og mine børn, og min 
mand sagde: Bliver du rask Eva, 
så bestiller jeg en ny fl agstang, 
og så skal Dannebrog vaje i tre 
dage fra morgen til aften. Bestil 
den, sagde jeg, for jeg bliver rask. 

Jeg blev mindet om ordet i 
Jakobs brev kap. 5 vers 14 -15: 

Hvis nogen af jer er syge, skal 
I sende bud efter menighedens 
ledere. De vil så salve jer med 
olie i Herrens navn og bede for 
jer. Så vil bøn i tillid til Herren 
gøre jer raske, så I kan stå op fra 
sygesengen. 

Jeg bad min mand om at ringe 
til kirkens præster, og de kom 
straks og salvede mig med olie 
og bad for mig. 

En af præsterne mindede mig 
om, at det vigtigste er, om vores 
navne er indskrevne i Himlen. 

Da blev jeg fyldt med en endnu 
større fred. Det vigtigste var ikke, 
om Herren ville helbrede mig, 
men at jeg, hvis jeg skulle dø nu, 
ville jeg komme i himlen. 

Jesus tog min synd, men også 
mine sygdomme, da han døde 

på korset, står der i Bibelen. 
Jeg frygtede ikke døden. 

To onde svulster
- Alle billeder fra MR scanning 

blev nu sendt videre til Aarhus. 
Vi kom til en samtale med to 

læger og to sygeplejersker. Vi 
fi k at vide, at der utvivlsomt var 
tale om to aggressive, ondartede 
svulster i hjernemassen. Den ene 
var en metastase på 1 cm og sad 
i baghovedet, den største sad 
ved tindingen og målte 3,2 x 1,7 
cm, og radiologen satte navn på 
typen, der var meget aggressiv, 
og vi kunne læse, at man med 
den diagnose typisk havde 15 
måneders levetid tilbage. 

Desuden havde tumoren for-
årsaget et væsketryk i hjernen, 
som gav en hjerneforskydning på 
½ cm. Alt det betød, at operation 
ikke var mulig, da det kunne med-
føre hjerneskader og lammelser. 
Kemo og stråler kunne heller 
ikke fjerne svulsterne, da det ville 
ødelægge mange hjerneceller. 

Ro trods risiko
- Lægerne indlagde mig sam-

me dag, selv om vi kun var ind-
kaldt til samtale. Allerede næste 
dag blev der gjort klar til biopsi, for 
at fi nde ud af, hvilken type tumor 
jeg havde.

Vi fik oplyst, at en biopsi i 
hjernen indebar en alvorlig blød-
ningsrisiko, og at denne kunne 
medføre blivende lammelser. Men 
vi havde ligesom ikke noget valg.

Også i Aarhus undrede læger-
ne sig over, at både min mand og 
jeg var så fattede og rolige. Men 
min mand Niels Aksel fortalte 
dem, at vi tror på Gud og derfor 
ikke frygter døden, men at det 
ville blive et savn at miste mig. 

Næste dag skulle biopsi-
prøven laves, og jeg vågnede 
meget tidligt i hospitalssengen 
og bad til Gud. Da jeg lå der 
på briksen med kirurger og 
narkosesygeplejersken omkring 
mig, kiggede kirurgen på mig og 
sagde: Du er meget rolig, hvortil 
jeg svarede hende: Jeg tror på 
Gud, og at han vil helbrede mig, 
og jeg har bedt Gud om at være 
til stede under biopsien, så det 

må lykkes.
Kirurgen smilede til mig. 

Ventiden
- Jeg kom hjem fra hospitalet 

og skulle nu vente på at få svar 
fra biopsien. 

I ventetiden tilbragte jeg megen 
tid i haven og følte Herren meget 
nær ved mig. Jeg hørte megen 
lovsang og læste i Salmernes 
bog hver dag. Jeg oplevede lige 
som ”At vandre i Salme 23 med 
Herren”.

Spurgte jeg Herren om noget, 
svarede han mig i mine tanker.  
Og min tro og tillid til, at Herren 
ville helbrede mig, voksede. Inde i 
mig var der en klar overbevisning 
om, at ”Herren styrer tiden”. Den 
sætning kom igen og igen i mine 
tanker, og det lærte mig at have 
tro og tålmodighed. Om morge-
nen skrev jeg opmuntringsbeske-
der til mine børn, som oplevede 
ventetiden ulidelig lang. 

Mange bad for mig
- Beskeden om min sygdom 

satte bønneringe i gang både 
herhjemme via familie og venner, 
men også rundt om på kloden til 
alle kontinenter gennem vores 
datter i LA, og jeg modtog dagligt 
opmuntringsord. Det amerikan-
ske fodboldhold  Seahawhs, som 
vandt Super Bowl, og ekspræsi-
denten fra Mexico var også en 
del af bønneringen. Ikke fordi 
jeg er noget særligt – men det 
skete bare. 

Tvivl og begravelse
- Selv om jeg var overbevist 

om, at Gud ville gøre et mirakel, 
kom jeg undervejs i tvivl – vi er jo 
mennesker, og Herren tæller vore 
dage, står der i Bibelen. 

Jeg begyndte at gøre mig tan-
ker om min egen begravelse og 
havde bl.a. sagt til Niels Aksel, at 
jeg gerne ville begraves på natur-
kirkegården tæt på min svigerfars 
gravsted, hvis der var plads. 

Mellem træerne oplever jeg en 
helt speciel fred, når vi lægger 
blomster på hans grav. Så hvis 
jeg skulle dø af sygdommen, så 
var jeg også klar til det. 

Eva vandrede 40 dage 
i Dødsskyggens Dal
Under en rejse i USA opdagede familien, at der var noget galt med Eva Bertelsen. 
Det viste sig, at hun havde en uhelbredelig hjernesvulst, som allerede havde dannet en metastase...  
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I Dødsskyggens Dal
En eftermiddag, jeg lå i have-

stolen i skyggen, havde jeg en 
meget stærk oplevelse med Her-
ren. Jeg følte, han sagde til mig: 
Vi vandrer sammen i dødsskyg-
gens dal, og jeg bærer dig, fordi 
du er for svag til selv at vandre. 
Fortsætter vi på denne vej, så 
ender du i Himlen hos mig, men 
nu ændrer vi vores vandring. Nu 
drejer vi fra dødsskyggens dal 
mod livets vande.

Det føltes meget stærkt for mig. 
Jeg begyndte spontant at græde 
af glæde. Jeg delte begejstret 
oplevelsen med min mand. Han 
sagde: Jeg føler, jeg står på Hel-
lig grund. 

Det passer ikke sammen
- To uger efter biopsien blev vi 

kaldt til samtale på neurokirurgisk  
afdeling i Aarhus hos kirurgen, 
der havde lavet biopsiprøverne. 

Hun kiggede forvirret i journa-
len og på scanningsbillederne, 
der utvivlsomt viste to ondartede 
tumorer. Hun sagde så: Det pas-
ser ikke sammen. Biopsiprøverne 
fortæller, at det er dødt væv, jeg 
har fået ud, og desuden er den 
skrumpet, så jeg bliver nødt til 
at lave en ny MR scanning for 
at se, om jeg har stukket rigtig 
i tumoren. 

Jeg udbrød spontant: ”Det 
havde jeg faktisk også forventet, 
du ville sige.” 

Det var en underlig samtale. 
Lægen sagde: ”Jeg har ikke 

lært, at tumorer kan skrum-
pe.” Hun havde virkelig svært 
ved at få naturvidenskaben 
til at passe ind i resultaterne.
Da vi forklarede, at vi troede på, 
at Gud havde helbredt mig, sagde 
hun: Hold endelig fast i det. 

Jeg blev nu indkaldt til en ny 
MR scanning og måtte igennem 
endnu en ventetid, fortæller Eva, 
der i løbet af sin sygdomsperiode 
tabte sig 12 kg og var meget lyd- 
og lysfølsom på grund af den 
stressende situation.

Den Ondes angreb
- Lige så nær, jeg havde op-

levet Herren omslutte mig, lige 
så nær oplevede jeg, at den 
Onde ville frarøve mig glæden 
og freden og troen på, at jeg ville 
blive helbredt. Jeg blev fyldt med 
angst og frygt. Jeg græd som 
pisket og sagde til min mand: Du 
må be’ for mig. Min mand læste 
i Bibelen, for Guds Ord kaldes 
”Åndens sværd”, og han bad 
for mig. Freden kom tilbage. Det 
samme skete dagen efter og den 
efterfølgende aften, da jeg lå i 
min seng. Den 3. gang følte jeg 
djævelen sige i mine tanker: I 
nat vil du dø. 

Jeg var nu klar over, at det var 
fjendens angreb, og jeg råbte fra 
min seng: Hvis jeg dør i nat, kom-
mer jeg hjem til Gud i Himlen, så 
forsvind fra mig! 

Fjenden forsvandt fra mine 
tanker og kom ikke igen, og jeg 
sov trygt og roligt. 

Mit gravsted
- Den 18. september tog jeg 

på naturkirkegården sammen 
med min mand og svigermor 
for at lægge blomster ved min 
svigerfars grav, fordi det var hans 
dødsdag. Da vi kom til gravstedet, 
sagde jeg til min mand: Se, der er 
plads ved siden af gravstedet, det 
er her jeg vil begraves, men jeg 
tror ikke, det er nu, jeg skal dø. 

Mens vi var der, ringede ki-
rurgen fra Århus og sagde: Jeg 
har en glædelig nyhed. Jeg har 
stukket rigtig! Desuden kan jeg 
fortælle dig, at der er sket en 
overraskende skrump af tumoren, 
og væsken og hævelsen omkring 
tumoren er forsvundet. Lægen 
kunne ikke forklare, hvorfor det 
var sket. 

Jeg sprang højt af glæde på 
kirkegården og råbte: Juhuuu jeg 
er helbredt. 

Flaget røg straks til tops på 
vores nye fl agstang, og vi invi-
terede familien ud at spise om 
aftenen for at fejre, at jeg havde 
fået livet tilbage.

Læge: Det er et mirakel
- Min egen læge, der indlagde 

mig, fi k alle billeder og journaler 
undervejs og sagde til mig: 

Man skulle tro, jeg sidder med 
journaler fra 2 personers hjerne.  
Der er mere mellem himmel og 
jord. Her er der sket et mirakel.

Læger skal have det naturvi-
denskabelige til at passe ind i 
journalerne, men det kan de ikke 

altid, og det må de bøje sig for, 
tilføjede han. 

Neurokirurgen ville gerne 
fortsætte med at scanne min 
hjerne, indtil alle tumorrester var 
forsvundet. Ved sidste scanning 
i juni 2015 var der kun en lille 
plet tilbage.

Jeg er ubeskrivelig lykkelig for 
helbredelsen og så taknemmelig 
for, at jeg har fået lagt tid til mit 
liv, men det vigtigste for mig er, at 
mit navn er skrevet i livets bog, at 
mine synder er tilgivet. 

40 dage...
- For mig er der en tid før, jeg 

blev syg, og en tid efter. Livet 
handler ikke om det materielle, 
men om mennesker. 

Min relation til Herren er blevet 
endnu tættere. Jeg ønsker at 
vandre tæt med ham hver dag. 

Jeg har i min vandring i døds-
skyggens dal ikke blot læst om 
Herren, som min hyrde. Jeg har 
mærket Herrens nærvær - men 
også oplevet fjenden komme 
snigende på en meget frygtindgy-
dende måde. Jeg har lært at have 
tillid til Herren og være tålmodig 
og vente på, at Herren arbejder 
og virker i de omstændigheder, 
jeg gennemgår på min vandring. 

Jeg har lært hans stemme at 
kende, og jeg har lært at sige tak 
for hver en dag. 

Gud kunne have fjernet tumo-
rerne i et nu, men han valgte at 
føre mig igennem dødsskyggens 
dal, så lægerne blev vidner til 

noget mirakuløst, de ikke kunne 
forklare. Jeg takker ham for, hvad 
han lærte mig gennem denne 
vandring.

Tæl dagene
”Tæl dagene” kom det plud-

selig i mine tanker. Hvilke dage, 
sagde jeg. ”Fra du blev indlagt til 
18. september.” Jeg talte præcist 
40 dage. Tallet 40 dukker ofte op 
i Bibelen – og igen kom i mine 
tanker følgende: ”Det er et tegn 

på, at Jeg er din hyrde, og det var 
mig, der styrede tiden.”

I Salme 50 vers 15 står der: 
Råb til mig, når I har problemer, 

så jeg kan gribe ind, og I kan give 
mig æren. 

At Herren har helbredt mig, 
skyldes alene Herrens nåde, han 
skal have al æren! 

Niels Aksel  og Eva har for nylig købt et idyllisk stråtækket hus i Taps syd for Kolding. Til huset hører en stor grund på 4.000 kvm. Efter at de var fl yttet ind, fortalte lokale folk dem, at selveste apostlen 
Ansgar omkring år 1000 her døbte de første kristne i vandløbet, som omkranser to sider af deres grund. Navnet Taps menes at komme fra Dabs - dåb. Der blev bygget et lærehus til kristendomsun-
dervisning på det sted, hvor kirken nu ligger med udsigt til åen. Den romanske kirkes skib, kor og apsis menes at være helt fra 1050-1250, mens det sengotiske tårn - som ses i baggrunden - kom til i 
1400-1550. Det var også i Taps, at Kong Christian X i 1920 red over den gamle grænse ind i Sønderjylland, som havde stemt sig tilbage til Danmark.
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Anmeldt af Josua 
Christensen

“I do not aim 
with my hand; he 
who aims with 

his hand has forgotten the face 
of his father.
I aim with my eye.
I do not shoot with my hand; he 
who shoots with his hand has 
forgotten the face of his father.
I shoot with my mind.
I do not kill with my gun; he 
who kills with his gun has 
forgotten the face of his father.
I kill with my heart.”

Citat fra ’The gunslinger’ Ro-
land Deschain

Når fantasi og åndelig-
hed blandes sammen

Stephen King er en mester ud 
i gys, fantasy, sci-fi … ja kort sagt 
de genrer, som tillader allermest 
sammenspil mellem fantastiske, 
fantasifulde og åndeligt betonede 
fortællinger. Også i denne fi lm 
står det klart, at kampen mod 
mørket ikke vindes i det umid-
delbare, men er en sjælekamp. 
Det ovenstående citat indrammer 
derfor også, at det synlige bliver 
til på grund af det usynlige, og 
fornægtes dette, mistes noget es-
sentielt. Stephen King er ikke tro-

ende, men kommer alligevel tæt 
på en erkendelse, som minder 
om Efeserbrevets sjette kapitel:

Thi for os står kampen ikke 
mod kød og blod, men mod 
myndigheder og magter, mod 
verdensherskerne i dette mørke, 
mod ondskabens åndemagter i 
himmelrummet.   

’The Dark Tower’ handler om 
den unge dreng Jake Chambers, 

der hver nat drømmer om den 
fremmede verden Mid-World. 
Jakes mareridt skildres i dom-
medagstegninger, som gør, at 
folk tror, han er skør. Det Mørke 
Tårn er det eneste værn mod 
mørkets magter, som Walter 
O’Dim, manden i sort, spillet af 
Matthew McConaughey, søger 
at slippe løs.

For at smadre tårnet skal 
O’Dim bruge et barn, der ”skin-

ner” – som har telepatiske evner. 
Systematisk bliver børn bortført 
og under torturlignende tilstande 
tvunget ind i maskiner, der bruger 
deres evner til at kaste stråler 
mod tårnet. Og Jake viser sig 
hurtigt at være det barn, der 
skinner mest.

Der spilles i den forbindelse på 
de uskyldsrene i barnesjælen, 
som altså kan bruges af mør-
kets magt eller i lysets tjeneste. 

Imod manden i sort – som er en 
slags Lucifer – står den sorte 
revolvermand Roland Deschain 
(Idris Elba), som Jake slutter sig 
sammen med. 

Hvilke kræfter 
overvinder det onde?

Men billedet af det gode mod 
det onde bliver sløret, da det viser 
sig, at Roland er en splittet mand, 
som drives af hævntørst mod 

O’Dim, som har dræbt hans far. 
Hans kaldelse, til at beskytte Det 
Mørke Tårn, som den sidste i en 
lang række af revolvermænd, er 
opløst i sorg og had.

Altså er fi lmen en lang diskus-
sion af, hvilke kræfter der står 
mørket, kaos og destruktionen 
imod. 

Samtidig er Stephen King ikke 
bange for at lege med okkultis-
mens billeder og sprog, som et 
middel til dynamisk historiefor-
tælling, og man kan derfor nemt 
komme til at overfortolke de 
mange mulige referencer til Hel-
vede, Lucifer osv. Men det giver 
et indblik i vor tids optagethed 
af det uforklarlige, unaturlige og 
potentielt set overnaturlige.   

Som underholdning er fi lmens 
energiske drive dens styrke. Den 
danske instruktør Nikolaj Arcels 
har fl air for at instruere børn og 
skabe realistisk fantasy. Men 
nogen ”Ringenes Herre” er der nu 
ikke tale om, selvom der er mere 
end den rene overfl adehistorie. 

The Dark Tower (Det mørke 
tårn)
Biografpremiere: 17. august
Spilletid: 95 minutter

’Det mørke tårn’ giver indblik i
tidens interesse for det uforklarlige
Filmen ”Det mørke tårn” handler om kampen mod overnaturlige og destruktive kræfter. Men skellet mellem det gode og onde er noget sløret.

I The Dark Tower slutter drengen Jake sig til revolvermanden Roland Deschain, spillet af Idris Elba. Foto: Still fra fi lmen.

Anmeldt af Josua Christensen

Dramaet ’The Shack’ (Hyt-
ten) er en fortælling om tro, 
håb og kærlighed – når dette 
trekløver er allersværest at få 
øje på i livet. En historie om et 
menneske, der bebrejder Gud 
tragedie, ondskab og smerte, 
men opdager, at Gud bærer det 
på sig selv.  

En særlig invitation
Sam Worthington spiller Mack, 

en mand og far, hvis overfl adiske 
kristne tro fordufter helt, da hans 
yngste datter bliver bortført og 
myrdet under en campingtur. 

Pludselig en dag ligger der 
en invitation i postkassen. Uden 
frimærke eller andet, der kan 
forklare, hvordan det er kommet 
der. Mack indbydes til hytten, hvor 
hans datter døde. Afsenderen er 
”Papa”, hans kones alt for vel-
kendte kaldenavn for Gud. 

Han beslutter sig for at tage 
af sted, i det han tænker, det er 

morderens syge spil, som han vil 
sætte en stopper for en gang for 
alle. Men der er ingen morder, 
tværtimod kommer han til at til-
bringe weekenden i den treenige 
Guds selskab.

Amerikansk kristendom
Filmen er ikke vist i de danske 

biografer, selvom den bygger på 
en bestseller, der har solgt op 
imod ti millioner eksemplarer. Det 
kan man sikkert forklare med en 
stærk sekularisering i Danmark, 
som gør publikum mere skeptiske 
overfor kristne fi lm. 

The Shack er et af de største 
forlagsfænomener i det sidste 
årti, så en fi lmatisering er oplagt 
til fans, som kan se figurerne 
levendegjort. Men der er noget, 
ved den måde, amerikanerne 
formidler troen på, som virker 
akavet og konstrueret. 

”The Shack” ønsker at være 
en oprigtig udforskning af tro 
og tilgivelse, men kontrasterne 
mellem grusomheden og den 
gode Gud løses i for høj grad 

med klicheer: Gud elsker alle sine 
børn, også den alkoholiserede 
far, der banker sin kone og søn, 
og barnemorderen, der tager det 
dyrebareste fra familien. Og det 
er jo sandt, men hvordan forbli-
ver han retfærdig og god, det er 
straks vanskeligere for fi lmen at 
give troværdige svar på.

At forlige sig 
Octavia Spencer spiller Gud. 

Hun smiler og udtrykker sin 
kærlighed til Mack, som til gen-
gæld bebrejder Guds manglende 
indgriben. Jesus og Helligånden 
står side om side med denne 
kvindelige Gud, hvilket til tider 
virker lidt komisk. På den anden 
side er det en meget håndgribelig 
illustration af Guds evige ønske 
om relation. Gud er med både i 
glæden og i sorgen.

Undervejs møder Mack også 
den inkarnerede Visdom. Gen-
nem dette møde erkender Mack 
nogle vigtige sandheder, som 
ændrer hans forståelse af fa-

milietragedien - og ændrer hans 
liv for altid. 

Af Visdom får han tilbudt plad-
sen på dommersædet. Han bliver 
spurgt ind til, hvem der fortjener 
Helvede, og dømmer både den 
voldelige fader, barnemorderen 
osv., men de før så indlysende 
retfærdighedsprincipper mod-
siges, da han ser den fulde 
historie bag disse forfærdelige 
mennesker. Og det hele sættes 
på spidsen, da han bliver bedt om 
at bestemme, hvem af hans børn, 
der skal i Himmelen, henholdsvis 
Helvede. 

I sidste ende må Mack tilgive, 
give slip på sorgen, for at kunne 
elske igen. Men nu står han ikke 
alene, for Gud, Jesus og Den 
Hellige Ånd følger med. 

Filmatisering af William P. 
Youngs bestseller ’The Shack’
Instruktør: Stuart Hazeldine
Udgivelsesår: 2017
Spilletid: 127 min.

Et uventet møde med Gud i hytten
Filmatiseringen af bestselleren ”Hytten” har Sam Worthington i hovedrollen som den sorgramte familiefar, der modtager en invitation fra Gud.



HUSK: DER ER 5% RABAT, HVIS DU HOLDER UDFORDRINGEN! - Bestil NU og få 
GRATIS 3 studie-guider til 1. og 2. korintherbrev og Lukas-evangeliet (tidl. oversættelse) 

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 22 02 - bestil på Hosianna.dk  

Der er mange gode bøger, men ingen er som

BIBELEN
- Få en af de nye, lækre oversættelser 

på hverdagsdansk i fl ot læsevenligt design.

Ægte sort læder 
999,-

Trend kunstlæder. 
Orange, vinrød eller 

turkis.
999,-

Premium kunstlæder. 
Grå eller hvid. 
599,-

Paperback. 
249,-

Indbundet. 
299,-
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Af korrespondent 
Vidar Norberg, Jerusalem

En muslimsk terrorist råbte 
”Allah er stor” og skar halsen 
over på en kvinde fra Jehovas 
Vidner på Salutorget i Åbo i 
Finland. Opfattede den marok-
kanske terrorist kvinden som 
en repræsentant for kristen-
dommen?

Leo Meller fra bevægelsen 
Patmos sagde i radioprogram-
met ”Mellem himmel og jord”, at 
det er meget muligt, at muslimen 
opfattede kvinden som en re-
præsentant for kristentroen. For 
muslimer er det nemlig ikke let at 
skelne mellem kristne og andre 
grupperinger.

Kristent land
Dette er det allerførste muslim-

ske terrorangreb i Finland, som 
den 6. december fylder 100 år 
som selvstændig nation. 

Kristendommen har en lang 
tradition i det fi nske folk. Kristen-
dommen startede i Åbo, samme 
sted som terrorangrebet. 

I 1150’erne tog biskop Henrik 
sammen med den svenske kong 
Erik på korstog til Finland. Målet 
var sandsynligvis at få Finland 
under svensk kirkestyre. Det 
endte med, at biskop Henrik blev 
dræbt af den fi nske bonde Lalli. 
Men kristningen var i gang.

Nu er der folk, som tror, at islam 
forsøger at fylde et nyt vakuum 
i en efterkristen tid. Islam har 
med bestialsk vold, som både 
chokerer og vækker frygt, udvalgt 
kvinder som hovedmål. Marok-
kaneren holdt en anden kvinde i 
håret for at skære halsen over på 
hende, da politiet kom. Et skud i 
benet standsede terroristen.

Missionsmark
Enkelte fi nske kristne ser hi-

storiens første islamiske terror-
angreb som en åndskamp. 

Dr. theol. Juha Ahvio fra Pat-
mos skrev i sin blog, at man nu 
omsider må kunne se, hvilken 
farlig og forvildet dagdrøm det 
har været, når man i indvan-
dringsdebatten har talt om, at 
”missionsmarken” er kommet 
til Finland. Ahvio påpeger, at 
Merkel-Macron-linjen handler 
om åbne grænser. Flere i Finland 
spørger sig nu, om de er blevet 
for åbne.

– Hvor er den virkelige øvrig-
hed, som beskytter europæiske 
borgere nu? 

Der var kommet tips om, at 
terroristen i Åbo kunne være 
radikaliseret, men de blev ikke 

taget alvorligt nok.
Pastor Timo Keskitalo, som 

har over 30 års erfaring med 
dåbsoplæring af muslimer, skrev 
på sin blog, at indvandrere, som 
er blevet omvendt til kristen tro, 
kan være de første til at opfatte 
farlige signaler om radikalisering 
og trusler.

    
Terrorangreb

Fredag den 18. august 2017 gik 
marokkaneren hen for at bede til 
Allah i moskeen i Åbos Universi-
tetsgate. Ved 16-tiden gik han på 
Salutorvet for at dræbe. Vidner 
hørte ham råbe ”Allah akbar”.

En mand forsøgte at komme 
kvinden fra Jehovas Vidner til 
undsætning, men også manden 
blev stukket. Flere reagerede og 
optog forfølgelsen, da terroristen 
løb gennem gaderne med kniven, 
der havde hvidt skaft.

Alarmen gik. Politiet fi k melding 
om sagen 16.02 og rykkede ud. 
Klokken 16.05 stod terroristen 
med en ny kvinde, som han holdt i 
håret for at skære halsen over på 
hende. To politibetjente advarede 
terroristen, som ikke adlød. Så fi k 
han et skud i benet og segnede 
om. Finsk politi fi k ros for, at på-
gribelsen ikke tog mere end tre 
minutter. Men da var otte blevet 
såret, og to var dræbt.

Det blev efterhånden klart, at 
politiet efterforskede sagen som 
et terrorangreb, altså motiveret 
af ideologi eller religion, i dette 
tilfælde islam. Marokkaneren 
er mistænkt for to mord og otte 
mordforsøg.

Terroristen opgav navnet Ab-
derrahman Mechkah (18). Det 
viste sig  at være løgn. Finsk 
politi fandt ud af, at terroristens 
virkelige navn er Abderrahman 

Bouanane (22). Han havde fået 
afslag på sin asylansøgning. 

Sidste år kom 32.500 asylan-
søgere til Finland. Flere af dem 
menes at være gået under jorden, 
fordi de ikke har fået godkendt 
deres asylansøgning. Der har 
været forslag om at gøre det 
kriminelt at hjælpe asylansøgere, 
der opholder sig ulovligt i landet.

Terror-beskyttelse
Finsk politi har også taget til 

genmæle ved at opstille store 
betonklodser ved stoppesteder 
og busholdepladser. Dette er en 
velkendt metode i Israel, som 
benyttes for at hindre muslimske 
terrorister i at køre mod busholde-
pladser for at få ram på fl est mulig 
jøder. I Finland har man også talt 
om at forbyde tunge køretøjer i 
byernes centrale gader.

Finlands præsident Sauli Niini-
stö har udtalt, at han overfor tre 
regeringer har talt for at ændre 
loven, så det bliver muligt at 
overvåge internetforbindelser 
og telefoner. Socialisterne, som 
har været skeptiske, er nu mere 
åbne her op til præsidentvalget i 
begyndelsen af næste år. En ny 
lov vil kræve et stort fl ertal, fordi 
grundloven sandsynligvis må 
ændres. Men det ser ud til, at der 
bliver et fl ertal.

Israel kondolerede
Efter at sabbaten var ovre, 

sendte Israels regering søndag 
sine kondolencer til Finland.

En svensk analytiker sagde i 
en udsendelse på kanal Yle, at 
knivterror ikke er noget nyt, og 
at Israel er offer for netop denne 
type terror. Israelerne selv siger, 
at de har vært udsat for terror i 
120 år. I Hebron fi ndes et mu-

seum over Hebron-massakren fra 
1929, hvor muslimer gik til angreb 
mod den jødiske befolkning med 
økser og knive.

  
”Europa er tabt!”

Barcelonas chefrabbiner Meir 
Bar-Hen råder jøderne til at rejse 
til Israel. Udtalelsen kom, efter at 
15 personer blev dræbt i det mus-
limske terrorangreb i Spanien.

– Jeg siger til min menighed, 
at de ikke skal tro, at vi er her for 
at blive. Jeg opmuntrer dem til 
at købe ejendom i Israel. Dette 
sted er tabt. Gør ikke samme 
fejl som jøderne fra Algeriet eller 
Venezuela. Det er bedre komme 
væk tidligt end sent. Europa er 
tabt, sagde Ben-Hen.

Journalist Giulio Meotti fra 
Italien skriver i en artikel i Arutz7, 
at den jødiske hovedbeklædning, 
kippaen, nu forsvinder i store 
dele af Europa. Han er forfatter 
til bogen ”A New Shoah” (Et nyt 
holocaust).

– Jøder er som kanariefugle i 
minerne. Når de falder til jorden, 
er det bedst, at alle sørger for at 
komme op til overfl aden.

Han mener, at det vil være 
godt for Israel, om store grupper 
europæiske jøder emigrerer, lige 
som da de sovjetiske, etiopiske 
og arabiske jøder kom til Israel.

– Men hvad vil der ske med 
Europa, friheden, tolerancen, 
den intellektuelle elite og den 
kulturelle rigdom, hvis jøderne 
igen rejser?

– Vi står ved afgrundens rand, 
skrev Meotti.

Muslimsk angreb mod 
’kristne’ i Finland
Selv om en islamisk terrorist skar halsen over på en kvinde med traktater fra Jehovas Vidner, 
mener mange, at angrebet var rettet imod kristne.

Den fi nske tv-kanal YLE viste den mistænkte terrorist, der skjuler sig i sygehussengen ved fængs-
lingen den 22. august 2017 i Finland. (Skærkklip YLE)

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,-

Supermarkedskæden Lidl er blevet mødt med en storm af kritik 
fra kunder overalt i Europa, efter de har fjernet de kristne kors 
på et græsk yoghurt-produkt.

Billedet på dåserne med yoghurten viser Anastasis-kirken på 
øen Santorini, men korsene øverst på de blå kupler er forsvundet. 
De er blevet redigeret bort.

På de sociale medier og i vrede kundeklager til Lidl har kritikken 
gået på, at supermarkedskæden har censureret billedet af hensyn 
til muslimske kunder. 

 Ifølge en talsmand fra Lidl skyldes ændringen, at Lidl "er et fi rma, 
der respekterer mangfoldighed, og det er det, der forklarer designet 
af emballagen, og at der ikke er tale om “et bevidst statement”.

Lidl’s fjernelse af korset rammer lige ind i debatten om tørklæ-
deklædte ekspedienter og tv-værter, hvor man ser en helt anden 
åbenhed og accept af religiøse symboler, end når det gælder korset. 

Samtidig er det kommet frem, at man hos Lidl kan fi nde ha-
lalmærket kød i køledisken, så deres påstand om at være religi-
onsneutral virker ikke overbevisende. Det har gjort både forbrugere 
og politikere rasende.

“Virksomheden Lidl opfører sig ganske forfærdeligt. Ikke engang 
kommunisterne fjernede kristne kors fra billeder", har den tjekkiske 
præsidents talsmand Jiri Ovcacek udtalt i en pressemeddelelse. 
Herhjemme har folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth fra 
Dansk Folkeparti også reageret kraftigt og spørger på sin facebook-
profi l, om ikke fjernelsen af korset udgør en provokation.

Forargelsen og vreden over, at Lidl har photo-shoppet korset 
væk, handler i første omgang nok mere om islamkritik end om 
kærlighed til kristendommen. Korset bliver et symbol på alt det, 
som ikke repræsenterer islam, uden der nødvendigvis behøver at 
ligge en tro bag. 

Alligevel vælger jeg at glæde mig over protesterne og over, at 
korset nu bliver forsvaret med næb og klør. Det er en ny udvikling. 
Måske er det først nu, hvor krigen mod korset for alvor optrappes, 
at europæerne vågner op og forstår, hvad der er på spil. Tankevæk-
kende er det, at det i dag er en supermarkedskæde, der skaber en 
ny korsridderbevægelse og ikke kirken selv. Men sådan er Guds 
veje så uransagelige. 

Lidl skaber ny kors-
ridderbevægelse
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  16. september kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Møder & Arrangementer

Ferie & Rejser

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. 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

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? Er avisen udeblevet? 

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden

under ’Kontakt Udfordringen’. 

Læs mere om rejserne på
www.felixrejser.dk
eller ring på 7592 2022

Uforglemmelige 
oplevelser

Tyskland – I Luthers fodspor 6.10. - 10.10.
Israel – rundrejse med nye besøg 14.10. - 21.10.
Israel – klassisk rundrejse 15.10. - 22.10.
Israel – for hele familien 15.10. - 22.10.
Tyskland – I Luthers fodspor 22.10. - 27.10.
De Vestindiske Øer 26.10. - 9.11.
Sri Lanka – en overset perle 30.10. - 14.11.
Israel – fra fortid til nutid 16.11. - 23.11.
Adventsrejse – Lübeck 1.12. - 4.12.

Bemærk: Hurtig tilmelding. Ring og forhør om plads.

Stort dejligt sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum, tæt ved Vesterhavet 
og med stor legeplads for børn og voksne. Det ligger midt i 
det smukke terræn ved Fosdalen.
Lejes ud på favorable vilkår.
Der er 4 soveværelser med dobbeltseng, ialt 8 sovepladser 
og barneseng. Spabad, sauna og brændeovn.

Leje fra lørdag til lørdag 1600 kr. pr uge.
Wekend fra fredag til søndag 9oo kr. 
Priserne gælder uden for skoleferierne og i perioden fra 1. 
oktober - 1 april. Derudover betales for forbrug af vand 65 
kr. pr. m3 og el 2,45 pr. kw jvf. tarif.

Henvendelse karinnaesby@gmail.com tlf. 28605471 
eller 20195420 efter kl. 16 
eller til Karl og Margit, tlf. 50573020 - 50466368

Viktors vision er:
-at bringe hele Guds Ord 
 til det Israelske folk. 
-åbne for Bibelens budskab i det Israelske samfund. 
-få Israelerne til at beskæftige sig med Guds Ord. 
Victor er en meget dygtig bibellærer, og vil også 
fortælle om Bibelselskabets arbejde. 

VIKTOR KALISHER

GUDS ORD 
TIL
ISRAELS FOLK 

Tor 28.sep. 10.30 Evangeliekirken Worsaaesvej 5 Fr.berg C
Fre 29.sep. 19.00 Pinsekirken i Korsør Tårnborgvej 96 Korsør
Lør 30.sep. 16.00 Evangeliekirken Worsaaesvej 5 Fr.berg C
Søn 01.okt. 10.30 Evangeliekirken Worsaaesvej 5 Fr.berg C
Tir 03.okt. 19.00 Kristent Center 

Midt-Vest
Struervej 80 Holstebro

Ons 04.okt. 19.30 Midtjyllands Frikirke Finlandsgade 53 Ikast
Tor 05.okt. 19:00 Fristedet i Brovst Kirkegade 26 Brovst
Fre 06.okt. 19:00 Centerkirken Nørregade 9 A Hirtshals
Lør 07.okt. 13.30 Betania KirkeCenter Blåhøj St.vej 27 Blåhøj
Søn 08.okt. 10.00 Betania KirkeCenter Blåhøj St.vej 27 Blåhøj
Søn 08.okt. 19.00 Stenlille Frikirke Hovedgaden 67 Stenlille

Arrangeres af Betania KirkeCenter og MTU v/ Dorrit og Torben Madsen.

Direktør i det Israelske Bibelselskab 
Danmarks tour 2017

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. 10/9 kl. 10:30
Claus Møller
TEMA:  Mirakler & Helbredelser

Søndag 24/9: Peter Kjær - Jesus er den eneste vej til Himlen
Søndag 1/10: Bjarne Kjær -  Hvad Jesu blod gør for os her i livet

Søndag d. 17/9 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA:  Gud er for dig, i Kristus
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 35:

Aase Svarre Thise
Vissingsgade 20,2 th.
7100  Vejle

Kodeord: rejsefeber

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 
21. 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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Diverse

Stillinger

Personlige

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

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

Udfordringen på nettet! Som abonnent har du adgang 
til alt indhold på hjemmesiden! Find oplysninger om login på side 2 i avisen.

 

 
 
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 cbr@thomasskolen.dk 
Kontakt Christian Bruun (31392102) for yderligere oplysninger, eller læs mere på 
www.thomasskolen.dk. 
 

Thomasskolen søger en lærer

Stillinger

Lukas-Skolen søger
Pædagog til SFO

Vi søger med tiltrædelse 1.12.2017 en engageret og dygtig 
pædagog til en 30 timers stilling.
Du skal være med i vores SFO med 90 børn og desuden i 
førskolen hver formiddag fra 1.marts.

Vi søger en pædagog som:
- brænder for fritidspædagogikken og værdsætter legens  
 betydning for barnets udvikling.
- har blik for, hvad der er på spil i barnets sociale liv og  
 gerne refl ekterer over dette sammen med kolleger.
-  kan arbejde med på vore værdier “Trivsel, faglighed   
 og mening”
-  har overblik og er fl eksibel i en hverdag med 90-115  
 børn, kan igangsætte og fuldføre forskellige forløb/ 
 aktiviteter med børnene.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere er loyale overfor skolens kristne grundsyn og 
aktivt arbejder for dette.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og sko-
leforeningerne ved Frie Grund-skoler. Der indhentes straf-
feattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes på mail til jf@lukas-skolen.dk
Ansøgningsfrist d.1.10.2017.

Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 41.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til SFO leder Jette 
Fugmann på 75726888 eller 40769291 
imellem kl. 8-11. 

I øvrigt henvises til vores hjemmeside: 
www.lukas-skolen.dk

Vi mangler en sygeplejerske,  
en barselsvikar (pædagog)  
og en fast vikar til hver anden weekend - ASAP. 
Se de fulde stillingsopslag på vores hjemmeside. 
www.trehuse.dk.  
 

 

 Frødalen 5, 2630 Taastrup 
 43 30 00 70 

En del af  

Kære Ven!
Jeg søger bekendtskab med en mand, som med tiden kan 
blive mere end en ven.
Jeg er 60 år og er personlig kristen, er musikalsk. Har en lille 
bil, er blevet enlig for 7 år siden. Blev skilt. Vil gerne ud og 
gå ture, men det bliver til for lidt. Er et hjemmemenneske 
og ryger. Har 3 voksne drenge og 5 børnebørn under 5 år.
Vil gerne høre fra dig! Mit tlf. nr. er: 3027 6384.

Mvh den søgende 

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

Køb kristne bøger let og enkelt på Hosianna.dk
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Husk at 
bede for 
Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Søndag 10/9
13:45 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus.
Københavns biskop Peter Skov-
Jakobsen vier den nyvalgte biskop 
Marianne Gaarden i en festguds-
tjeneste overværet af både H.M. 
Dronningen, kirkeminister Mette 
Bock og repræsentanter fra øvrig-
heden. Gudstjenesten begynder 
med et introitus, skrevet til lejlighe-
den af Merete Kuhlmann og opført 
af et kor sammensat af fl ere af 
områdets kirkekor, dirigeret af Jan 
Ole Vanggaard. Maribo domkirke 
blev grundlagt i 1416 som Birgit-
tinerkloster, på foranledning af 
dronning Margrethe I. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

Tirsdag 12/9
21:30 Tro, håb og videnskab (1:3)
Evolutionsbiolog Eske Willerslev 
jagter til dagligt videnskabelige 
svar på menneskets udvikling gen-
nem årtusinder, men samtidig tror
han også på åndelige kræfter, 
som ikke kan bevises. I denne 
serie møder journalist Gertrud 
Højlund tre prominente danske 
naturvidenskabsmænd til en snak 
om deres forhold til det religiøse og 
spirituelle. For hvordan kan man vie 
sit liv til fakta og viden og samtidig 
tro på noget, der ikke kan måles 
og vejes?

Lørdag 9/9
19:45 Før Søndagen
14. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Bryd frem, mit hjertes trang at lin-
dre” og om salmedigteren Brorsons 
tunge skæbne. Sct. Pauls Cantori 
synger i Vor Frue Kirke i Århus, di-
rigeret af Thomas Kristian Nielsen.

Søndag 10/9
13:45 Gudstjeneste fra Maribo 
Domkirke. 
En redigeret udgave af forrige søn-
dags bispevielse og interview med 
den nye biskop. Gudstjenesten 
begynder med et introitus, skrevet 
til lejligheden af Merete Kuhlmann 
og opført af et kor sammensat af 
fl ere af områdets kirkekor, dirigeret 
af Jan Ole Vanggaard. På orgel 
domorganist Vibeke Vanggaard. 
Gudstjenestens motet er skrevet 
af Flemming Christian Hansen, 
klosterkirken i Sakskøbing. Sendes 
også mandag 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio 

Søndag 10/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Nørremarks-
kirken, Vejle. Haderslev Stift. 13. 
søndag i Trinitatis.
Prædikant: Tove Bjørn Jensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 11/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 12/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 13/9
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
Genfortryl verden. Studerende 
Alexandra Hasdorf fortæller om 
behovet for at genfortrylle verden 
og slår første tese på Skurvog-
nens dør. Vært: Anders Lauge-
sen. (Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32.
 
Torsdag 14/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 15/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 16/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 17/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Lyngby Kirke, Helsingør Stift. 14. 
søndag efter Trinitatis.
Prædikant: Julie K. Goldschmidt.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Send dit indlæg til: 
debat@udfordringen.dk  

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

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

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.

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

Få en smagsprøve på dit ophold

BIBELHØJSKOLE
FOR ET DØGN

Gratis!

Kald dog 
tingene ved 
rette navn! 

I udfordringen nr. 35 står på 
forsiden "Syrisk flygtning fandt 
dansk mor."

Det er ganske enkelt ikke sandt!
Flygtninge-konventionens § 30  

"man skal være PERSONLIGT 
forfulgt for at kunne søge asyl."

§ 31 "man skal søge asyl i DET 
FØRSTE SIKRE LAND, man 
kommer til ". 

 ALLE dem, der er kommet til  
Danmark i de sidste mange år, 
har passeret 3, 4 eller fl ere sikre 
lande, inden de kom til Danmark.

Altså er de ikke fl ygtninge, men 
emigranter. Det er desværre lyk-
kedes stærke kræfter, der ønsker 
at udslette de europæiske na-
tionalstater, at cementere denne 
løgn om vores internationale 
forpligtelser, og det er oprørende, 
at en avis som Udfordringen helt 
ukritisk er med til at holde liv i 
denne løgn. Man kan være enig 
eller uenig i, om det er en god ide 
at lade 100.000-vis af fremmede 
bosætte sig her, men kald dog 
tingene ved rette navn.

HENRIK PETERSEN

PRÆSTEVÆNGET 127
3230 GRÆSTED

Svend Løbners 
dialogkaffe

Den 31 okt. 2017 er vi nogle, 
der fejrer 500-året for Luthers 
provokerende protestantisme og 
hans brave kamp for den sande 
frimodighed, at kun Guds Søn, 
vor Herre Jesu Krist, kan frelse. 
Svend Løbner har imidlertid travlt 
med at advokadere for den gode 
tone, samtidig med at han søger 
at give andre mundkurv på. Det 
er ikke just i Luthers ånd. Civili-
sationen begyndte, da mennesket 
begyndte at kaste med ord fremfor 
sten. Hvem husker ikke Jesu ord 
om øgle og djævleyngel og de 
kalkede grave om farisæerne. Og 
hvad med Luthers ramsaltede be-
mærkninger om Paven som æsel 
og dennes hof i Rom, der stank 
over den ganske verden.

Jeg opponerer imod Svend 
Løbners kælne knæfald overfor 
et antikristeligt islam. Tag ikke 
fejl, rettroende muslimer vil al-
drig være i øjenhøjde med de 
foragtede kristne. I mit mere end 
10-årige virke som socialarbejder 

med muslimer i alderen 12-40 år 
er det ikke sjældent, at jeg har hørt 
deres form for gensidighed, hvor 
dansk åbenhed og generøsitet, 
beskyldes for: I ønsker bare at 
elske islam ihjel! 

Idag bliver fl ere danskere  mus-
limer end omvendt. 

Og helt galt er tallene for mus-
limske konverteringer til kristen-
dommen, da der er dødsstraf for 
at forlade islam. Selv nogle af vore 
biskopper har fået dialogkaffen 
galt i halsen. Det er ikke så lang 
tid siden, at retsteologen måtte 
irettesætte en af rigets bisper for 
at misbruge Guds hus til, at en 
muslim kunne recitere koran-vers. 
Glemt var, at Guds hus er indviet 
til Jesu ære og menighedens op-
byggelse og ikke til at promovere 
en falsk profet. Kirken syntes at 
have glemt Jesu befaling til mis-
sion. Vi skal missionere og bede 
for de stakkels hedninge i håbet 
om, at Jesu ånd vil vise barmhjer-
tighed og lave et mirakuløst Effeta!

FLEMMING LAU

KRAGEMOSEVEJ 3
4200 SLAGELSE

I sidste uge opfordrede Svend Løbner til mere dialog i Vollsmose.
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Lyt til nummeret ’Even if’ 
ved at scanne QR koden.

Musik
TJEK

Så jeg får underholdningsværdien af dårlig opførsel 
og vilde fester... men hvad kan du ellers tilbyde? ... 
Evig ild?... Virkelig...?

K
unstner: M

ercym
e   - Titel: Lifer  -  G

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

Frisk og nutidig 
popmusik
Jeg er vild med energien. Jeg er vild med lyden. Jeg kan 
næsten ikke holde foden eller hovedet stille. Det her er 
ganske enkelt god, gennemtænkt og gedigen popmusik. 

MercyMe’s nye album Lifer lægger ud med et nummer, 
som både Jackson 5 og Maroon 5 ville være stolte af. Læk-
kert, sprødt og funky. Det klæder MercyMe, som på ingen 
måde ikke kan karakteriseres som debutanter. 

Siden 1994 har de udgivet 15 albums, 2 juleplader og 
et greatest hits album! Men på Lifer lyder de ikke som 
fem midaldrende mænd midt i 40’erne. Det skulle dog lige 
være den erfaring, der er at spore i deres tekstunivers. Det 
giver en dybde, fx i sangen Even if. Hvor dilemmaet: at 
Gud kan, men ikke altid gør, takles lige på. “I know you’re 
able, and I know you can [...] but even if you don’t, my 
hope is you alone!” 

Erfaringen fi ndes og kombineres smukt med et friskt og 
nutidigt udtryk. Musikalsk spænder Lifer vidt. Der er spor 
af country, folk, rock, R&B og funky-pop, og det virker bare 
helt vildt godt. Der er ingen grund til at gøre det sværere, 
end det er, men det at gøre det ordentligt er en større 
bedrift, end man lige skulle tro. 

Der er mange, som prøver og fejler, men det lykkes 
for MercyMe på Lifer. MercyMe har i den grad formået at 
forny sig og sende et vellydende og interessant album på 
gaden. Der er perler ind imellem, og man fi nder dem - så 
er det bare at skrue op for lyden! 

Lifer er muligvis årets album. Hør det før din nabo!
Torben Schmidt

Vil hjælpe gadebørn
og undervise i engelsk
Emma og Agnete er rejst til Cameroun, hvor de i fi re månder skal arbejde som volontører.
Efter mange års skolegang 
og veloverståede eksamener 
på deres gymnasielle uddan-
nelser syntes Emma Aninne 
Bjerre og Agnete Rix Wad, at 
der skulle ske noget nyt. Så de 
er rejst til Cameroun, hvor de 
skal arbejde som volontører i 
fi re måneder. 

Emma og Agnete er udsendt 
af Mission Afrika, som har et 
samarbejde med den Lutherske 
brødrekirke i Cameroun. 

Samarbejdet omfatter blandt 
andet støtte til gadebørnsar-
bejdet Pearls Of The Street i 
Garoua, som Emma og Agnete 
skal være en del af. Derudover 
skal de undervise i engelsk på 

Kirkens skoler. 
Når pigerne til nytår vender 

hjem til Danmark igen, skal de 
i tre måneder være med i pro-
jektet Kirke til Kirke. De tilbyder 
at komme ud til arrangmenter 
og fortælle om opholdet i Ca-
meroun, fx ved sognemøder, 
missionsmøder og bibelkredse 
m.m. De besøger også gerne 
skoleklasser og deltager i un-
dervisning af konfi rmander og 
minikonfi rmander.

Man kan følge Emma og 
Agnetes ophold i Cameroun 
på bloggen ”Tag med Emma og 
Agnete til Cameroun”, som de 
har oprettet til formålet. 

Lisbeth

Emma Aninne Bjerre (tv.) og Agnete Rix Wad er rejst til Came-
roun, hvor de skal arbejde som volontører i fi re måneder. Hvis 
du synes, Emma ser bekendt ud, har du måske set hende i DRs 
”Nærradiofonien” med Jakob Riising og Mads Steffensen. Her 
var hun gæst i det rullende radiostudie sammen med sin kære-
ste Jonas under Å-festivalen i pinsen. 

”ADOP’17 er afl yst. På grund 
af et lavt billetsalg fi nder fe-
stivalens bestyrelse det ikke 
længere muligt at gennemføre 
årets A Day of Praise”. Det 
oplyser arrangørerne på festi-
valens hjemmeside.

ADOP har de sidste 3 år været 
holdt i Hillerød, hvor man sidste 
år havde ikke mindre end 22 
koncerter med bands og solister 

fra Canada, England, Sverige, 
Norge, Færøerne og Danmark, 

Foreningen A Day of Praise 
havde ellers netop indgået et 
samarbejde mellem YFC og 
Dansk Europamission for at 
styrke og udvide festivalen, som i 
år skulle have  være afholdt i DGI 
Byen den 23. september i Køben-
havn. Men nu er arrangementet 
altså aflyst, hvilket naturligvis 

ærgrer arrangørerne.
– Det er selvfølgelig brandær-

gerligt, men lige nu er vores fokus 
at sørge for at tage kontakt til alle 
sponsorer, samarbejdspartnere 
og ikke mindst de bands, der 
skulle have deltaget, sådan at 
vi kan få aflyst festivalen kor-
rekt og bedst. Dernæst tager vi 
stilling til fremtiden. Vi brænder 
alle for kristen musik, for at lave 
arrangementer der styrker fæl-

lesskab og fremmer mission 
gennem musikken, så mon ikke 
vi er at finde også fremover. 
Men lige med ADOP’17 bliver vi 
nødt til at trække stikket, oplyser 
bestyrelsen.

Alle der har forudbetalt for en-
tré og lovsangsseminar har fået 
deres penge tilbage.

Lisbeth

A Day of Praise afl yser musikfestival

Den 27. august var sidste dag 
for Simon og Maria-Lee Jakob-
sen som ungdomspræstepar 
og ledere af UngKirke i Aalborg 
Citykirke. 

Efter syv år på posten er tiden 
nu inde til at give stafetten videre, 
og menigheden indsatte i stedet 
Mathias og Josefine Schrøder 
som nyt ungdomspræstepar 
samme dag. 

Simon Jakobsen og Maria-
Lee har valgt at stoppe som 
ungdomspræstepar og ledere for 
UngKirke i Aalborg Citykirke. De 
kan se tilbage på en tid med mas-
siv vækst blandt de unge både 
i tilgang, antallet af UngKirke-
netværksgrupper og omfanget af 
unge i frivillige tjenester. UngKirke 
er i dag karakteriseret af stor 
trivsel og et tætknyttet fællesskab. 

- Det kan man bl.a. takke 
Simon og Maria-Lee for, da de 
trofast er gået forrest i lederskab, 
omsorg og frivillighed. Det ses 
tydeligt, at det smitter af på de 

unge, som i dag leder en række 
centrale tjenester i menigheden 
og fylder mange vigtige roller på 
tværs af hele menigheden, siger 
Dan S. Jacobi, præst i Aalborg 
Citykirke. 

Det har også været under Si-
mon og Maria-Lees lederskab, at 
UngKirke Lovsang har taget fart 

med masser af ny musik og fl ere 
udgivelser over de seneste år. 

Stafetten for UngKirke er givet 
videre til Mathias Schrøder, der 
har sin baggrund i Missionsfor-
bundet i Vadum og er kommet 
fast i Aalborg Citykirke i nogle 
år. Han er gift med Josefi ne Ja-
cobi Schrøder og læser dansk 

på Aalborg Universitet. Mathias  
blev fra august i år ansat i en stu-
denterstilling og vil sammen med 
UngKirke-teamet lede UngKirke 
videre. Mathias og Josefi ne blev 
indsat som ungdomspræstepar i 
Aalborg Citykirke den 27. august 
2017.

Ungkirke får nye ledere
Efter syv år som ungdomspræstepar for UngKirke i Aalborg takker Simon og Maria-Lee 
Jakobsen af. Mathias og Josefi ne Schrøder er klar til at overtage tjansen.

Simon og Maria-Lee Jakobsen fortsætter efter et års forældre-
orlov som præstepar i Aalborg Citykirke, bl.a. som tovholdere for 
søndagsgudstjenesterne. 

Mathias og Josefi ne Schrøder
blev den 27.8 indsat som ung-
domspræstepar i Ungkirke.
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Hvordan er det at sove i en 
ren seng, når man ellers må 
tilbringe nat efter nat mellem 
banelegemerne på bane-
gården i den indiske storby 
Varanasi?

Hvordan mon det føles at få et 
varmt bad og kunne tørre sig i et 
blødt håndklæde, når man ikke er 
blevet vasket i månedsvis?

Ja, hvordan opleves det bare 
at kunne hente mad i et nyt køle-
skab, sidde omkring et spisebord 
med børn og voksne som en rigtig 
familie, og gå ud og lege og dyrke 
sport med nye bolde, ketsjere, net 
osv., når man bare har gået for 
lud og koldt vand og har sniffet 
lim og tigget madrester dag ud 
og dag ind?

Det er svært at forestille sig. 
Men ikke desto mindre er det, 
hvad en snes børn på et børne-
hjem i Varanasi har oplevet.

Indsamlede 75.000 kroner
Takket være en indsamling i 

Danmark kan forsømte gadebørn 
i den indiske storby Varanasi nu 
vokse op med værdighed og 
selvtillid. Det lykkedes nemlig 
Anna Hoyng Alstrup og Nathalie 
Bach fra Karlslunde Strandkirke 
at indsamle 75.225 kroner bl.a på 
Dansk Oases sommerlejr Som-
meroase i 2015, hvor det var børn 
og unge der samlede ind til pro-
jektet. Pengene gik til at forbedre 

forholdene på et børnehjem for de 
forladte “jernbanebørn” i Varanasi. 
Ud over sengetøj og køkkenudstyr 
har børnehjemmet kunnet reno-
vere toiletter og badeværelser 
og desuden indhegne en gård, 
så børnene kan lege trygt udenfor.

- På vegne af Bal Grih Shishu 
børnehjemmet vil vi rette en stor 
tak for jeres generøse gave til 
børnene. Vi kan mærke jeres 
kærlighed, lyder det fra den lokale 
organisation ASSI, som driver 

børnehjemmet med hjælp fra 
danske Aktiv Mission.

Mobbet ud af familien
Et af de børn, der har gavn af 

hjælpen er lille Vevek, der lider 
af polio og har gennemlevet en 
voldsom familietragedie. Hans 
far var alkoholiker og døde til 
sidst af det. Hans mor giftede sig 
igen, men stedfaren mobbede og 
tæskede drengen.

- Han sagde også, at han ville 

lægge mig i en sæk og smide mig 
i fl oden, fortæller Vevek.

Til sidst begik moren selvmord, 
og Vevek blev placeret hos en 
tante, som også tævede ham. 
Så løb Vevek væk hjemmefra og 
hen til sin bedstefar, som dog 
afleverede ham til de sociale 
myndigheder, der sendte ham vi-
dere til børnehjemmet i Varanasi.

Tryghed i stedet for tæsk
Her har Vevek fundet tryghed i 

stedet for tæsk, og han får mad at 
spise, en seng at sove i og bliver 
vasket – takket være gaven fra 
Danmark.

Anna arbejdede som frivillig på 
børnehjemmet i år sammen med 
Philip Hartzner i tre måneder. Her 
så hun udstyret fra danske givere 
i funktion:

- Tusind tak til alle, der har 
støttet. Det er helt utroligt at se, 
hvordan tingene har ændret sig. 
Det skønt at se børnene i nye 
omgivelser. Det nytter virkelig at 
hjælpe, siger hun.

Aktiv Mission støtter den lokale 
organisation ASSI, der driver fl ere 
børnehjem og står bag en af de 
største vækkelser i vor tid. Siden 
1996 er 12 millioner indere blevet 
kristne og tusindvis af husmenig-
heder dannet gennem organisa-
tionens arbejde.

Svend Løbner, 
freelance journalist

Nu kan børnene
sove og lege trygt
Anna og Nathalie indsamlede over 75.000 kroner til et børnehjem i Indien. 
Pengene er omsat til udstyr, der letter tilværelsen for forældreløse gadebørn.

Anna Hoyng Alstrup og Philip Hartzner arbejdede som frivillige i Indien. Her så de udstyret fra danske givere omsat til gavn for børnene.  

Vevek lider af polio og kan nu vokse op i trygge rammer på børnehjemmet.

Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

Den direkte vej
Jeg har lige vandret på det, som man kalder caminoen 
(vejen) i Nordspanien. Det er en gammel pilgrimsrute, 
som både er fl ot og kan være fysisk krævende. Mange 
går den for at søge Gud og fi nde ro i en travl hverdag. 
Men der er én ting, som både er vigtigt på caminoen og 
i resten af livet.

Når man vandrer 20-30 km hver dag med en rygsæk, så er 
det vigtigt, at man gør den så let som muligt. Helst under 7 kg 
i hvert fald. Jeg mødte en positiv, ældre italiensk mand, som 
var utrolig god til at skære unødvendige gram væk. Han havde 
letvægtstøj og minimalt udstyr. Han havde forstået, at for at nå 
frem til næste overnatningssted havde han ikke brug for mere 
end det minimale. Hans rygsæk var næsten halvt så stor og 
tung som min og de andres!

Når man vandrer på caminoen, står man tidligt op, så man 
undgår at gå for meget i middagssolen. Man går den direkte 
vej frem til sit næste overnatningssted, så man ikke spilder 
sine kræfter. Men mange af os lever ikke med samme målret-
tethed i vores liv. Vi er måske dybest set forvirrede over, hvorfor 
vi lever. Derfor er vi ikke særligt effektive i de ting, som vi (og 
Gud) brænder for. 

Jeg læste for nyligt en bog om, hvor vigtigt det er at fi nde 
sit ”why” for at kunne fi nde sin ”way”. Hvis du ikke fi nder ud af, 
hvorfor du eksisterer, og hvad meningen med dit liv er, så vil 
du vandre her og dér. Du vil ikke gå den direkte vej, du vil ikke 
leve dit liv målrettet. Det kan være godt nok i en periode, men 
det kan også nemt betyde, at du kommer til at bruge meget tid 
på ting, som slet ikke er vigtige – hverken for dig eller Gud. Du 
kommer måske til at ”bære ting i din rygsæk” som du slet ikke 
har brug for. 

Jesus og Bibelen fortæller, hvorfor vi lever, altså vores ”why”. 
Og du ved måske også, hvad det er for nogle særlige ting, som 
Gud har lagt på dit hjerte. Ting du er god til og interesserer dig 
for. Når du har gjort dét klart, så er det meget nemmere at fi nde 
din ”way”. Du kan nu gå den direkte vej og leve et målrettet liv, 
som både tilfredsstiller dig selv 
og velsigner andre mennesker.
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Studerende og ansatte
jagtede omgange for penge
Det årlige sponsorløb på Menighedsfakultetet gav på en time 442.000 kr.
Menighedsfakultetets bache-
lorstuderende må klare sig 
uden SU. Derfor afholder Me-
nighedsfakultetet (MF) et årligt 
sponsorløb til fordel for stipen-
dier til de studerende. 

Både professorer, lektorer, øv-
rige ansatte, de studerende selv, 
et par bestyrelsesmedlemmer 
samt øvrige sympatisører trak ved 
semesterstarten den 28. august 
i de blå MF-T-shirts og jagtede 
en hel klokketime flest mulige 
omgange på cykelstier og fortove 
lige uden for MF.

Løbsansvarlige landssekretær 
Nils Andersen glæder sig over 
resultatet på 442.000 kr., som er 
det næsthøjeste i de otte år, MF 
har afholdt sponsorløb:

- Over 800 sponsorer har 
bidraget rundhåndet med godt 

500 kr. i snit, hvilket er et udtryk 
for, at mange vil være solidariske 
med vore studerende, der er 
dårligere stillet økonomisk end 
øvrige studerende i Danmark. 
Men opbakningen vidner også 
om, at mange sympatiserer med 
en teologiuddannelse, der er 

målrettet en præstetjeneste på 
kirkens eget trosgrundlag.

Styrker fællesskab
Kasper Bergholt var en af de 

helt nye bachelorstuderende, 
som deltog i sponsorløbet:

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan 

få SU, men når nu det er sådan, 
er sponsorløbet en sjov måde at 
samle penge ind på. Det koster 
tid og kræfter at bringe sig i form 
og at skaffe sponsorer, men det 
styrker fællesskabet at gøre det 
til en fælles sag, som inddrager 
både studerende, ansatte og 
sponsorer. 

Sponsorløbet samlede en stor 
fl ok tilskuere, der heppede på de 
50 deltagere, hver gang løbere 
og cyklister susede forbi målom-
rådet. Efter løbet vankede der 
pølser, brød, sodavand og is ved 
husinspektørens grill, der sendte 
velduftende røgelse ud over de 
trætte deltagere.

Sidste år indbragte spons-
orløbet godt 400.000 kr., mens 
rekorden blev sat i 2015 med 
460.000 kr. 

Ansatte og studerende på MF deltog i sponsorløbet den 28. august.

Blinde høns og forbøn
Trætte efter forberedelse og klargøring til et 13 mands juleryk-
ind smed Susanne og jeg os ned i lænestolene og fulgte med i 
’Landsbyhospitalet’, en tv-serie som Susanne ynder at se. Det 
var nu godt med en pause og en kop kaffe. Vi blev suget 50 år 
tilbage i tiden og kunne nyde den rolige engelske stil og humor.

Lægen talte med en patient, som havde været ude for et færd-
selsuheld. Samtalen handlede om overfl adiske ansigtslæsioner, 
årsagen til uheldet og ufrivillige armbevægelser.

Jeg hørte mig selv sige til Susanne, at han formentlig havde 
sygdommen Chorea Huntington. 

Nu er der under 10 ud af 100.000, der har den sygdom, så med 
den sparsomme sygehistorie var det måske nok et vel frimodigt 
gæt. Sygdommen er karakteriseret af ufrivillig, pludselige og hurtige 
ukontrollerede bevægelser af arme og ben. Sygdommen er en 
autosomal dominant arvelig lidelse, hvilket betyder at halvdelen af 
ens børn også får sygdommen. Dette kom også tydeligt frem i fi lmen 
for ganske rigtigt og lucky punch, jeg råbte begejstret til Susanne, 
der var gået ud i køkkenet – Yes - det var Chorea Huntington! 

Jeg oplevede derefter et af de få øjeblikke i livet, hvor ens hustru 
kiggede forundret på en.

Denne undren skal særligt ses i det lys, at vores børn har oplyst 
os om, at mange forskningsprojekter afslører, at børn er mere til-
bøjelige til at arve intelligens fra moderen. Ved hjælp af forsøg med 
mus og rotter, skulle gener, der har betydning for intelligensen, være 
deaktiverede, hvis de stammer fra faderen, mens samme gener fra 
det mødrene ophav er aktive. En skræmmende tanke for os mænd.

Endnu en god grund til at forsyne musefælden på loftet med en 
god spegepølse. Sidste år fangede jeg 7 mus i juledagene, men så 
var der også ro. Vi mænd må bede om ro, opmuntre til besindelse 
og vente på nye forskningsresultater. 

Jeg medgiver, at jeg var heldig med Chorea Huntington, for som 
bekendt kan en blind høne også fi nde et korn. Som langsynet og 
farveblind mand har jeg faktisk altid haft god brug for både kloge 
kvinder, held og forbøn. 

Det med forbøn kom stærkt til udtryk til min studentereksamen. 
Vi havde her en meget dygtig matematiklærer, som førte os almin-
deligt gode elever frem til resultater, som var bedre end forventet. 

Min svigermor bad for mig til skriftlig matematikeksamen, dette 
medførte, at jeg løste en opgave, jeg ikke kunne fi nde ud af ved at 
skrive følgende: ”Ud fra gældende geometriske principper ses at...”

Det viste sig at være rigtigt, og censor, der ikke kendte mig, 
syntes, at det dog alligevel var genialt. Derfor fi k jeg 13. Gud havde 
svaret på min svigermors bøn. Lykkelig var jeg, for havde jeg fået 
11, var mit gennemsnit ikke blevet tilstrækkeligt stort til at kunne 
blive optaget på medicinstudiet, og jeg havde som følge deraf sik-
kert aldrig hørt om Chorea Huntington og dermed kunnet skrive 
denne historie.

Glæden ved at være omgivet af en dygtig lærer, børn der driller, 
en bedende svigermor og en forundret ægtefælle kan ikke over-
vurderes. Ja, selv blinde høns kan derfor blive seende.

Det er dog vigtigt at kende sin begrænsning! Et af de efterføl-
gende afsnit i ”Landsbyhospitalet” handlede 
om en ny patient, her gættede jeg frimodigt 
på infantil autisme, men det viste sig at 
være Tourettes syndrom.

Få dagens bibeludfordring!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

Så modtager du 
Dagens Udfordring, 
som består af et bi-
belvers, og et par link 
til de nyeste historier 
i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden 
passer også til dit 
mobil-format.
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