
Autisme stjal 
hans ord,

Gud gav ham en 
stemme.
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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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den fælles kristne ugeavis

Efterskoleliv - og ungt stof side 9, 11-17, 22-23. 

Af Steen Jensen

Unge og deres forældre vil 
have en kombination af stærke 
fællesskaber, faglighed og per-
sonlig udvikling, og derfor er 
landets efterskoler populære 
som aldrig før.

28.800 elever er i år startet på 
efterskole, 400 fl ere end sidste år, 
og det er det højeste antal, siden 
den første efterskole slog dørene 
op for små 170 år siden.

En undersøgelse fra tidligere i 
år, foretaget af analysebureauet 
Moos-Bjerre for Efterskolefor-

eningen, viste, at chancen for at 
gennemføre en gymnasial eller 
erhvervsfaglig ungdomsuddan-
nelse er markant større for unge, 
der vælger at gå på efterskole.

Men det er ikke kun det faglige, 
der tæller. Et øget fokus på fæl-
lesskab og dannelse i samfunds-
debatten smitter sandsynligvis 
af på forældrene, mener Troels 
Borring, der er formand for Efter-
skoleforeningen, som også tæller 
kristne efterskoler.

- Alle forældre ønsker at klæde 
deres børn bedst muligt på til 
fremtiden. Vi ved fra tidligere 
undersøgelser, at efterskolens 

fokus på det forpligtende fælles-
skab er en af hovedårsagerne til, 
at forældre vælger skoleformen. 

Jeg tror, at det er et udtryk for, 
at forældrene oplever et stigende 
konkurrencepres, der øger pres-
set på den enkelte. Det kræver 
robusthed at håndtere. Og det 
skal de unge lære at håndtere 
selv - men også i fællesskab med 
andre, der er forskellige fra dem 
selv. Den ballast får man i høj 
grad på efterskolen, siger Troels 
Borring.

I 2015 spurgte Efterskolefor-
eningen i en spørgeskemaunder-
søgelse, hvorfor forældre vælger 

efterskole til deres børn. 
79 procent svarede, at deres 

børn har brug for et år, hvor de 
bliver afklaret til valg af ungdoms-
uddannelse. 72 procent mente, at 
det vigtigste ved skoleformen er, 
at de unge lærer at tage ansvar 
for fællesskabet.

Efterskolens fællesskab og 
særlige pædagogik træner de 
unges sociale færdigheder, så 
de i høj grad er rustede til at 
begå sig på fremtidens arbejds-
marked, mener Lene Tanggaard, 
professor i psykologi. Hun forsker 
bl.a. i kreativitetens betydning 
for læring.

Hun mener, at efterskolens 
styrke er, at lærerne ser eleverne 
i forskellige kontekster og dermed 
kan bruge det i det pædagogiske 
arbejde med den enkelte elev.

For to år siden var hendes 
søn på efterskole. Det kom der 
en række gode oplevelser ud af.

- Efterskolen har et helt andet 
læringsrum, end det de fl este mø-
der i folkeskolen. Vores søn kom 
en dag hjem fra efterskolen og 
spurgte mig, om jeg troede, han 
lærte noget. ”For vi bliver næsten 
ikke undervist”, sagde han. Det 
han observerede var det meget 
bredere læringsrum, der udfolder 

sig på  en efterskole, hvor elever-
ne i høj grad lærer ved at deltage 
i fællesskabet, ved at eleverne får 
ansvar i både undervisningen og 
for alt det, der foregår i den frie 
tid, fortæller Lene Tanggaard til 
bladet Efterskolen.

Udfordringen bringer i dag 
et tema om kristne efterskoler.

Flere på efterskole end nogensinde
28.800 elever er i år startet på efterskole. En øget fokus på fællesskab og dannelse kan være en forklaring på successen.

Troels Borring er formand for 
Efterskoleforeningen.

Mange unge trives bedre på efterskole end i folkeskolen. Fotoet er fra Djursland Efterskoles fodboldlinje. 



 
Ugens profi l: Charlotte og Thorkild Jørgensen
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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.

Den 30. august 2017 var der 
møde i Høje Taastrup om op-
rettelse af et nyt bofællesskab 
i hovedstadsområdet med 
tilknytning til Kristelig Handi-
capforening. 

På mødet blev der oprettet en 
arbejdsgruppe, som nu arbejder 
videre med at afdække mulighe-
derne for et nyt bofællesskab. Syv 

personer blev valgt ind i gruppen, 
og der blev valgt tre suppleanter.

”Det glæder mig meget, at vi 
nu har taget endnu et skridt på 
vej mod et nyt bofællesskab i 
hovedstadsområdet. Vi har gen-
nem længere tid oplevet en stor 
interesse for et nyt bofællesskab i 
netop det område, og vi er fortsat 
meget interesseret i at høre fra 
fl ere, som har interesse i det,” for-

tæller Tove Søgaard, landsleder i 
Kristelig Handicapforening.

Kristelig Handicapforening 
bakker op om gruppen, og fra 
bestyrelsen vil Bjarne Inge-
mansen være sparringspart for 
gruppen og følge processen, 
ligesom landsleder Tove Søga-
ard deltager i de første møder i 
arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af Kim 
Lippert, Nina Heise Knudsen, 
Elsbeth Sørensen, Marianne 
Rønne-Rasmussen, Jette La 
Bianca, Kjeld Pedersen, Kjeld 
Pedersen og Henrik Hansen. De 
tre suppleanter er Louise Rim-
men, Erik Hviid Larsen og Bent 
Rosenkrands.

Henri.

Thorkild og Charlotte Jørgen-
sen rejser til Sydsudan for 
at arbejde som henholdsvis 
kommunikationsmedarbejder 
og lærer i flyorganisationen 
Mission Aviation Fellowship.

I midten af september rejser 
Thorkild og Charlotte Jørgensen 
til Sydsudans hovedstad Juba for 
at blive en del af Mission Avia-
tion Fellowships (MAF) arbejde 
i landet. 

Thorkild Jørgensen er blevet 
udpeget til en stilling som intern 
kommunikationsmedarbejder i 
organisationen og er udsendt for 
at dokumentere det hjælpe- og 
missionsarbejde, MAF er en del 
af i det unge og uroplagede land. 

Samtidig skal Charlotte Jør-
gensen undervise i engelsk, 
svømning, håndarbejde og bil-
ledkunst på en lille skole for mis-
sionærbørn i Juba. 

Charlotte Jørgensen kommer 

fra en stilling som lærer på Andre-
asskolen i Holbæk, mens Thorkild 
Jørgensen i en årrække har været 
selvstændig i sit eget grafi ker-
fi rma, hvor han blandt andet har 
løst kommunikationsopgaver for 
MAF Danmark. 

Sydsudan er et af de lande, 
hvor MAF er allermest aktiv. Den 
fælleskirkelige missionsorgani-
sation har i landet udstationeret 
fem fl y, som fl yver for over 200 
organisationer, der arbejder med 

nødhjælp, udvikling og mission.
Thorkild og Charlotte Jør-

gensen er foreløbig udsendt til 
Sydsudan for en etårig periode. 

MAF er en international fæl-
leskirkelig missions-og nød-
hjælpsorganisation, der tilbyder 
fl ytransport til andre organisatio-
ner for, at de kan nå ud til svært 
tilgængelige egne. MAF har fl y-
baser i 26 lande på verdensplan. 

Henri.

Missionærer inviterer på safari
De tidligere mis-
sionærer Ingrid og 
Jørgen Markussen, 
tager på fredag til 
Kenya sammen med 
deres søn Michael 
som rejseledere på 
en safari-rejse. 

Gruppen er alle-
rede fyldt op, men 
fl ere har vist interes-
se. Derfor planlægger 
Felix Rejser en ny 
rejse til Kenya fra den 26. januar. 

Ingrid og Jørgen Markussen har været missionærer i Tanzania 
for BDM gennem en længere årrække. Og Ingrid har beskrevet   
deres oplevelser i bogen ”Safari - en rejse i Guds plan”. 

Safarirejsen går dog ikke til Tanzania, men til Kenya, hvor del-
tagerne vil få mere for pengene på denne eventyrlige rejse, som 
bliver udbudt med et begrænset antal pladser. Safarirejsen gåt til 
Tsavo og Amboseli nationalparker, hvor der bliver mulighed for at 
opleve ”the big fi ve”: elefant, løve, leopard, næsehorn og bøffel.

Henri.

Charlotte og Thorkild 
rejser til Sydsudan

Nyt bofællesskab i hovedstadsområdet?

Fra arbejdsgruppen ses forrest 
fra venstre: Kim Lippert, Nina 
Heise Knudsen, Elsbeth Søren-
sen, Louise Rimmen, Marianne 
Rønne-Rasmussen og Jette La 
Bianca. Bagest fra venstre: Erik 
Hviid, Bent Rosenkrands, Kjeld 
Pedersen og Henrik Hansen.

Ingrid og Jørgen Markussen har været 
missionærer i Tanzania

I slutningen af august rejste en 
gruppe volontører og prakti-
kanter til Honduras, Nicaragua 
og Filippinerne i håbet om at 
gøre en forskel for udsatte børn 
og unge i fattigdom. 

En ny hverdag, et nyt sprog og 
en ny kultur er nogle af de ting, 
som venter de nye udsendte 

volontører. De næste 4-6 må-
neder skal volontørerne arbejde 
på skoler og børnehjem samt 
lave opsøgende arbejde blandt 
udsatte børn og unge i fattigdom. 

Volontørerne har før afrejsen 
deltaget i Impact Academy, som 
klæder dem på til deres nye 
hverdag. Impact Academy bygger 
på 3 vigtige elementer – learn, 

give, share. De frivillige lærer 
om fattigdom og får læringen sat 
i perspektiv på deres projekter. 

Efter deres hjemkomst opmun-
tres de til at dele deres oplevelser 
og viden for derigennem at være 
en del af et mere langsigtet pro-
jekt end blot volontøropholdet. 

Vivas volontørprogram, Impact, 
sender frivillige ud til lokale, kir-

kelige børneprojekter i Honduras, 
Nicaragua og Filippinerne, hvor 
de arbejder på børnehjem og 
skoler. Viva Danmark fokuserer 
på at få udsatte børn og unge 
væk fra gaden og dernæst hjælpe 
de unge med en god start på 
voksenlivet.  

Henri.

12 nye Impact-volontører er rejst ud for at gøre en forskel

Volontør i København
Johanna Møberg Lauritzen, Græsted, er 

ansat i en tjeneste som volontør i Indre Mission 
ved Internationalt Kristent Center, København, 
fra den 11. september 2017 til den 31. juli 2018. 
Johanna er 18 år og netop kommet hjem til 
Danmark efter 13 år i Nigeria.

Bryllup
Lørdag den 30. september vies Kirsten Jensen, Kolding, og 

Stefan Skjerning, Kolding, i Immanuelskirken i Kolding. Kirsten 
er forlagssekretær i Forlagsgruppen Lohse.

Kobberbryllup
Tirsdag den 26. september kan familiekonsulent i Indre Mission 

Katja Aagaard Steffensen og fritidsforkynder Hans Jørgen Stef-
fensen, Skjern, fejre kobberbryllup.

Charlotte så Jesus
Torsdag den 21. september fortæller journa-

listen Charlotte Rørth om sin store oplevelse, 
da hun så Jesus i Spanien.

Det skete under et besøg i byen Ubeda i 
Spanien. Her søgte hun hvile og fred i sakristiet 
i kirken La Sacra Capille del Salvador. Og så 
viste Jesus sig...

Titlen på foredraget er: ”Helt nede på jorden. 
Et ganske almindeligt menneske med åndelige oplevelser.” 

Det foregår i Brændkjærkirken i Kolding ved en Fælleskirkelig 
Aften kl. 19.30, arrangeret af Rita Brohus.

Charlotte Rørth er efterhånden kendt af mange, som har læst 
hendes bog: ”Jeg mødte Jesus” (Informations forlag).

Henri.

Lederdag i Aarhus 
med Glyn Barret

Citykirken i Aarhus holden den 30. septem-
ber en åben leder- og medarbejderdag med 
Glyn Barret fra !Audacious Church, Man-
chester. Der er tilsagn om deltagere fra 5-10 
kirker, men andre er velkomne til at slutte sig 
til, fortæller pastor Johnny Hansen.

Citykirken er en sammenslutning af bl.a. 
Pinsekirken, Apostolsk Kirke og Guds menig-
hed i byen. 

Glyn Barret
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Merete Tangstad har hørt den 
mange gange: Hvorfor lave en 
konference kun for kvinder? 
Bliver det ikke bare en gang 
lyserød sniksnak med tips til 
neglepleje og sukkerfri des-
serter? 

Så når hun i år for tiende gang 
står i spidsen for Danmarks stør-
ste kirkelige kvindekonference, 
kaldet ”Forvandling”, er det på 
trods af både skepsis og decide-
ret modstand. Det er dog noget, 
som hun kun forholder sig til på 
et perifert plan, da årsagen til 
konferencen skal fi ndes uden for 
hende selv.

- Grunden til, at jeg overhove-
det gik i gang med konferencen, 
var, at Gud bad mig om det. Han 
hviskede mig i øret, tilskyndede 
mig – eller hvordan man nu vil 
sige det – til at samle kvinder, 
fordi han ønskede at velsigne 
dem, forklarer hun.

- Det er for mig den vigtigste 
grund til, at konferencen fi ndes. 
Den er ikke noget, jeg selv har 
fundet på. Formålet er at inspirere 
og motivere kvinder og fortælle 
dem, hvor stor Gud er. Så kan 
kvinderne tage denne erfaring 
med sig hjem til deres familier, 
kirker og lokalsamfund og være 
en velsignelse. 

- Ofte har kvinder brug for 
mange gange at høre, at Gud reg-
ner med dem, at de har en rolle at 
spille – at han ønsker at lade sin 
herlighed skinne gennem deres 
ressourcer og kompetencer og 
deres måde at være på.

Kvinder er sjovere 
uden mænd

Selv om Merete Tangstad ikke 
selv vil tage æren for idéen om 
en kvindekonference, så kan hun 
sagtens se nogle af de dynamik-
ker, som gør det til en god idé.

- Der er en enorm afslappet-
hed. Kvinder i alle aldre – en tred-
jedel er under 25 år - kommer ind 
og slapper af i hinandens selskab. 
Man vil hinanden det bedste og 
lander på en eller anden måde 
hos hinanden på en helt særlig 
måde, som gør noget godt for 
fællesskabet og selvværdet. Der 
er ikke nogen, som har brug for 
at trække maven ind – der er ikke 
nogen krav, man kan komme, 
som man er.

- Man genkender sig selv i 
de andre, og man har det sjovt. 
Jeg har aldrig grinet så meget, 
som når jeg er til ”Forvandling”. 
Kvinder er sjovere, når der kun 
er kvinder til stede. Man er mere 
fri og bedre i stand til at gøre grin 
med sig selv og sit køn. Jeg har 

nogle gange haft ondt af vores 
tolke, som ofte er mænd – de har 
haft det hårdt. 

Tolkene er i øvrigt ikke de 
eneste mænd på konferencen. 
Flere end 100 af de frivillige ved 
konferencen er mænd – heraf har 
70 mænd til opgave at servicere 
kvinderne.

- Vi har mænd, som kom-
mer helt fra Nordjylland for at 
være med til at give kvinderne 
nogle skønne, afslappede dage 
med forkælelse, smiler Merete 
Tangstad. 

- Og sidste uge mødte jeg en 
teenagedreng på omkring 14 
år, som glædede sig vildt til at 
skulle være med igen i år, fordi 
sammenholdet blandt de frivillige 
er så godt, og fordi de nyder at 
kunne give konferencedeltagerne 
et pusterum fra hverdagen.

Danske mødre med 
afghanske sønner

Det er Kirken i Kulturcenteret 
på Nørrebro i København, som 
lægger hus til ”Forvandling”. 
Sammen med sin mand, Jarle, er 
Merete Tangstad ledende præst 
i kirken, som har et stort fokus 
på socialt arbejde. Et fokus, som 
også smitter af på ”Forvandling”.

- De første syv år havde vi 
fokus på human traffi cking, fordi 
vi her i kirken ofte stødte på hand-
lede kvinder, forklarer Merete 
Tangstad. 

- Undervisningen på konferen-
cen udfordrer til, at man involve-
rer sig i sit nærmiljø og gør en 
forskel for mennesker. Flere har 

derfor som følge af ”Forvandling” 
involveret sig i at hjælpe prostitu-
erede kvinder.

For tre år siden skiftede konfe-
rencen så fokus til fl ygtninge, hvor 
man inviterede unge fl ygtninge og 
lyttede til deres historier – hvor-
dan deres fl ugt havde været, og 
hvordan de oplevede sig mødt af 
det danske samfund.

- Jeg er selv en af dem, som 
oplevede, at Gud derigennem be-
vægede mit hjerte på det område, 
fortæller Merete Tangstad. 

- Ellers ville jeg aldrig have 
taget to unge, muslimske mænd 
fra Afghanistan ind i vores fami-
lie. Det samme gælder to andre 
danske kvinder, som skal tale på 
konferencen i år. Efter vores egne 
børn er blevet voksne, har vi fået 
nye, afghanske ’sønner’, og vores 
håb og drøm er, at vi kan inspirere 
andre kvinder til at tage fl ygtede 
børn og unge ind i deres familier.

- Det rykker mere, end man 
måske tror. At møde et enkelt 
menneske og elske det. Gennem 
det ene menneske møder vi en 
masse andre fl ygtninge, som ikke 
kender nogen danskere. Når jeg 
møder dem på asylcentrene, kan 
jeg se deres afmagt og frustra-
tion, og jeg ved, at der er stoffer 
og alkohol i omløb. De bedøver 
sanserne, fordi de ikke ønsker at 
møde virkeligheden. 

- Men vi kan gøre en forskel 
ved at gribe et menneske ad gan-
gen. Og sammen er vi stærkere, 
end vi er hver for sig.

Jens Linde.

 

Merete skabte et
frirum for kvinder
Danmarks største kirkelige kvindekonference ”Forvandling” fejrer 10-årsjubilæum i år. 
Alle årene har været med et socialt fokus.

Jane Harbo Nielsen, Randers
– Himmelsk wellness. Sådan har jeg det med ”Forvandling”. For 

mig er ”Forvandling”: Tid til at pleje mit hjerte for Jesus, at tage mig 
af mine dybe længsler, at vandre med andre vidunderlige kvinder, 
der længes efter den sande kærlighed.

Det er kvalitetstid i perfekte rammer. Timer med nye og gamle 
veninder, og tid til fordybelse. Samtidig bliver jeg inspireret og tager 
hjem med et hjerte, der bobler.

Charlotte Frederiksen, Randers
– I 2015 var vi nogle stykker fra Randers, der deltog på ”Forvandling”. 

Vi kendte ikke hinanden særlig godt, men efter konferencen blev vi 
inspireret til at etablere en kvindegruppe, hvor vi opmuntrer hinanden 
til at udforske, og ikke mindst udfordre de talenter, Gud har givet os. 
Det har været den vildeste rejse, hvor Gud konstant har arbejdet i og 
omkring os. Det var så fedt, at vi måtte give det videre. I dag samler vi 
fl ere end 30 kvinder i alle aldre til inspirationsdage, hvor kvinder deler 
liv og, ikke mindst, drømme.

Amalie Brask Andersen, Køge
– Sidste år på ”Forvandling” var min tredje gang på konferencen. Jeg 

fulgtes med nogle veninder, men havde ikke rigtigt nogle forventninger 
til konferencen, da jeg havde en lidt svær tid. Så snart jeg trådte ind i 
kirken og blev mødt af imødekommende og glade mennesker, fi k jeg 
det meget bedre, og efter det første møde følte jeg bare Guds kærlig-
hed. Jeg blev meget inspireret af alle de seje og stærke kvinder, som 
fortalte deres historier. Det fi k mig til at tænke på, at Gud har en plan 
med de ting, som sker i mit liv. Efter weekendens aktiviteter og møder 
følte jeg mig klar på nye udfordringer og nye venner.

FAKTA
Hvad: Kvindekonferencen ”Forvandling” begyndte i 2007 og 

fejrer dermed 10-årsjubilæum i år.
Hvor: Kirken i Kulturcenteret, Drejervej 15 2400 KBH NV
Hvornår: Torsdag til lørdag d. 21.-23. september.
Udenlandske talere: 
Jen DeWeerdt. Præst i City First Church, USA. Forfatter og 

stifter af Original Women, som har til formål at hjælpe, opmuntre 
og udruste kvinder til at træde ud i deres Gudsgivne formål.

Arianna Walker. Leder af Mercy UK - en nonprofi t kristen 
organisation, dedikeret til at hjælpe unge og psykisk sårbare 
kvinder ud af vanskelige livssituationer. 

- Kvinder er sjovere, når der kun er kvinder til stede. Man er 
mere fri og bedre i stand til at gøre grin med sig selv og sit 
køn, siger MereteTangstad.

”Formålet er at in-
spirere og motivere 
kvinder og fortælle 
dem, hvor stor Gud 

er. Så kan kvinderne 
tage denne erfaring 

med sig hjem til deres 
familier, kirker og 

lokalsamfund og være 
en velsignelse.”
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

34 blev døbt ved ’drop-in’ 
arrangement i København 
Folk i alle aldre mellem 1 og 81 år kom ind fra gaden og blev døbt i Kristkirken den 8. september.
Af Bodil Lanting

- Jeg har vidst det siden 1984, 
da jeg blev gift i kirken, at jeg 
gerne ville døbes.

Det fortæller Ib, der er indu-
strilakerer i Hvidovre. Han havde 
taget fri fra arbejdet og var taget 
med bussen ind til Vesterbro for 
at blive døbt sidste fredag.

Folkekirken.dk fortæller, at Ibs 
far af en eller anden grund havde 
meget imod kirken. Derfor blev 
hverken Ib eller hans søskende 
døbt eller konfi rmeret. Men kir-
kevielsen i 1984 satte noget i 
gang, selv om Ib i årevis ikke tog 
konsekvensen af det. 

- Det virkede så uoverkomme-
ligt at skulle døbes en søndag i en 
fyldt kirke, forklarer han.

Men Ibs kone havde læst om 
muligheden for drop-in-dåb, og 
det fi k ham til at tage beslutnin-
gen. Og dåben blev en fi n ople-
velse, fortalte han til Folkekirken.
dk, mens han ventede på at få sin 
dåbsattest. Han fi k også lov til at 
vælge en af de mange bibler, der 
var lagt frem som gave fra kirken.

- Jeg tror på Gud, og jeg har 
læst meget i Bibelen. Og nu kan 
jeg blive begravet i kirken og 
komme til at ligge ved siden af 
min kone til den tid. Kirken kunne 
godt blive bedre til at fortælle, at 
man kan blive døbt på denne her 
måde, udtaler han.

Blufærdighed og familie-
konfl ikter hindrer dåb

Ledende sognepræst på Ve-
sterbro, Birgitte Kvist Poulsen 
fortæller, at kirken ønskede at 
gøre opmærksom på muligheden 

for at blive døbt hele livet - og 
at det ikke behøver at koste en 
formue i dåbsfest.

Før folk blev døbt, talte de med 
en af præsterne. Og samtalerne 
viser, at folk både har en kristen 
tro og har gjort sig mange tanker 
om det kristne budskab. Men blu-
færdighed og familiekonfl ikter har 
hindret mange i at blive døbt. Da 
de så fi k muligheden i Kristkirken, 
sagde fl ere: ”Endelig, nu kom der 
en anledning til at få det gjort.”

- De voksne har tænkt over det 
i mange år. Det er børn af 60’erne 
og 70’erne, som selv skulle be-
stemme det, når de blev større. 
Eller de ældste, hvis forældre af 
politiske grunde havde modstand 
mod kirken, for eksempel fordi de 
var kommunister, siger Birgitte 
Kvist Poulsen.

Hun understreger, at dåben er 
et sakramente, en Guds handling. 

Og de mennesker, der kom til 
drop-in dåb, havde alle et forhold 
til den kristne tro, ellers ville 
sognepræsten have aftalt fl ere 
samtaler med dem før dåben.

Dybt rørende
- Vi kan næsten ikke få armene 

ned over hvor godt, det gik, siger 
sognepræst Mette Gramstrup 
ifølge Kristeligt Dagblad.

Ialt fem præster tog imod folk i 
Kristkirken, hvor de fi k tilbud om 
en kort samtale. Mette Gramstrup 
omtaler det som en sjælesorgs-
samtale, hvor dåbskandidaterne 
fortalte deres livshistorie.

Herefter blev folk indskrevet i 
kirkebogen sammen med deres 
respektive dåbsvidner. Til sidst 
fulgtes dåbskandidaten med præ-
sten op til døbefonten, hvor dåben 
blev foretaget, mens organisten 
spillede baggrundsmusik.

Det var således en dåb uden 
salmer, tekstlæsninger mm., og 
kritikere spørger, hvad der blev 
af dåbsoplæringen. Men det var 
både bevægende, intenst, inder-
ligt og overvældende, siger Mette 
Gramstrup og afviser, at drop-in 

dåben forfl adiger eller billiggør 
nådemidlerne.

Det var en stærk oplevelse, 
som rørte fl ere voksne mænd til 
tårer. Det var som om, at hele da-
gen blev til én lang gudstjeneste 
med åben dør, forklarer hun.

Antallet af døbte i løbet af fem 
timer sidste fredag svarer til over 
en tredjedel af dem, der blev døbt 
i Kristkirken hele sidste år.

Pop-up trend?
Lektor på Pastoralseminariet i 

København, Anita Hansen Eng-
dahl ser drop-in dåb som en trend 
i tiden - i lighed med andre pop-up 
fænomener. Folk ønsker ikke det 
forpligtende og længerevarende, 
forklarer hun.

Samtidig mener hun, at der er 
tale om et storbyfænomen. 

Det er det individuelle, som 
tæller, frem for den traditionelle 
forståelse af dåben som en op-
tagelse i sognemenighedens fæl-
lesskab, vurderer Anita Hansen 
Engdahl ifølge Kristeligt Dagblad.

Massedåb på Vesterbro:

- Vi kan næsten ikke få 
armene ned, siger Mette 
Gramstrup fra Kristkirken. 
Hun var en af de præster, 
som tog imod folk og døbte 
dem efter en kort samtale.

Minister udelader betegnelsen folkedrab

Af Bodil Lanting

Efter et besøg i Armenien 
for nylig omtalte Kultur- og 
kirkeminister Mette Bock (LA) 
begivenhederne, der foregik 
mellem 1915 og 1917 som 
’mord på hundredtusinder’.

Liberal Alliance har ellers tid-
ligere opfordret den daværende 
Venstre-regering til at bruge be-
tegnelsen ’folkedrab’ om Tyrkiets 
mord på op mod 1,5 millioner 
kristne armeniere. Men som 
medlem af regeringen må man 
indgå kompromisser, mener 
Mette Bock.

”Man kan godt strides om ord, 
men jeg følger regeringens linje 

i forhold til, hvordan man omta-
ler det. Men det ændrer jo ikke 

kendsgerningen omkring, hvad 
der skete”, understreger hun.

Verdens første kristne land
I et Facebook-opslag skriver 

ministeren:
”Armenien er verdens første 

kristne land, men ligger indeklemt 
mellem Georgien, Aserbajdsjan, 
Iran og Tyrkiet - med det store 
Ruslands ånde i nakken. Arme-
niernes historie er historien om 
et folk med en stærk identitet. 
Talrige tragedier har ramt landet. 
Krige, besættelser, tyrkernes 
massedeportation og mord på 
hundredtusinder af armeniere 
1915-17 og meget, meget mere.” 

Ministeren var med, da det 
danske herrelandshold i fodbold 

spillede VM-kvalifi kationskamp i 
Armenien den 4. september.

Under besøget i Armenien 
mødte Mette Bock både den 
armenske udenrigsminister og 
ærkebiskop Nathan Hovhan-
nisian ved Ejmiatsin Katedralen, 
hovedsædet for Den Armenske 
Apostolske Kirke. Katedralen 
er med på UNESCOs Verdens-
arvsliste.

De officielle samtaler hand-
lede mest om en styrkelse af det 
kulturelle samarbejde mellem 
Danmark og Armenien, forklarer 
Mette Bock til Kristeligt Dagblad.

Et besøg i Armenien får ikke Mette Bock til at opgive regeringens hidtidige politik.

- Ord ændrer ikke de histori-
ske kendsgerninger, mener 
Mette Bock (LA). 
Foto: Bjarke Ørsted.

Drop-in dåb på Vesterbro
Vesterbro sogn holdt drop-in-dåb fredag den 8. september 

2017 fra kl. 15-20.
34 blev døbt, heraf 15 mænd og 19 kvinder. 15 af de 34 var 

over 18 år.
For at blive døbt skulle man medbringe billedlegitimation og 

CPR-nummer og først tale med en præst.
Man skulle have en forælder med, hvis man var under 18 

år. Fem af Vesterbro sogns 13 præster var til stede for at holde 
dåbssamtaler og døbe de fremmødte.

Første søndag i advent, den 3. december, holder Vesterbro 
sogn igen drop-in-dåb, denne gang i Eliaskirken.

I sidste uge var jeg en tur i Oslo. Det er et par år siden, jeg sidst 
var en tur i søsterlandet nordpå, og jeg havde faktisk glemt, 
hvor smukt et land Norge er. 

Under indfl yvningen til Oslo Gardermoen mindede det grønne, 
bløde landskab med bakker, dale, grantræer og de røde huse med 
hvide kanter mig om eventyrland. Gardermoen lufthavn fremstår som 
et pragtstykke i skandinavisk stilrent design. Glas, stål og birketræ. 
Der er ro og renlighed. Pædagogiske skilte viser den rejsende hen 
til perronen med eksprestoget, der tager en til centrum på blot 23 
smertefrie minutter. Prisen er lidt pebret, men ved rulletrappen ned 
til toget sidder til gengæld en serviceperson parat til at tage sig af 
eventuelle forvirrede passagerer. Så man får noget for pengene. 

Toget kører på minuttet. Ingen forsinkelser. Det er indrettet, så 
det er en let sag at placere sin baggage. Der er tænkt ergonomisk, 
så man ikke gør nogen forkerte bevægelser med ryggen. Kupeen 
er nærmest klinisk ren, og sæderne giver den rigtige støtte. På en 
skærm ruller en tekst, der byder mig velkommen til Norge og forsæt-
ter med at vise, hvor jeg kan fi nde wellness centre, hvis jeg vil være 
god ved mig selv. Min sjæl, hvad du vil mer’? Komfort er gud i Norden.

Da jeg er steget af toget, går jeg op ad Karl Johan, og det er det 
samme syn: åbenhed, venlighed og service. Oslo er en by, hvor man 
har gjort alt for at tage så godt imod den fremmede som muligt. Al-
ligevel får jeg en fornemmelse af, at jeg befi nder mig i de dødes rige. 
Jeg fornemmer en tomhed og et åndeligt mørke, som den fi npolerede 
velfærd ikke kan dække over. På samme måde ligger der også en 
depressiv dyne over det velplejede Danmark. 

Uden for Stortinget står en gruppe muslimske kvinder med 
tørklæde, som skal fotograferes i forbindelse med valgkampen. De 
har stolthed, smil og overbevisning i blikket. Norsk statstv, NKR, 
brugte for nylig en ung muslimsk kvinde, der bar hijab, som vært i 
et valgprogram. Det startede en storm af klager fra seere, men har 
nordmændene og vi andre egentligt noget andet og bedre at stille i 
stedet end bare kritik, kritik og kritik? 

Da jeg går videre op af Karl Johan, trænger et spørgsmål sig på: 
hvorfor vil mange muslimer ikke være som os, når vi nu har meget 
velfærd? Jeg tror, at det har med religion at gøre  - og allermest fordi 
vi har mistet vores egen.

Hvorfor vil mange 
muslimer ikke
være som os?
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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.

UMO’s træningscenter Sjellebro 
fejrer 30 år den 23. september
Gennem de sidste 30 år har træningscenter Sjellebro ved Ran-
ders dannet rammen for mange forskellige tjenester, skoler 
og arrangementer i Ungdom Med Opgave. Det markeres ved 
en jubilæumsfejring den 23. september.

- Teams er blevet sendt ud til mange nationer fra Sjellebro, 
og vi har også fået lov til at have mennesker fra mange nationer 
boende på stedet. Vores fejring af de 30 år, som er gået, vil være 
med fokus på taknemmelighed til Gud. Vi oplevede for nylig, at 
Gud gav os et ord for jubilæet i form af et billede af en bue med 
pile, som blev trukket tilbage og spændt. Vi er i forventning til, 
at Gud vil virke ved jubilæet. Vi tror, at dette billede fra Gud har 
med fremtiden at gøre, og at nye tiltag vil springe frem, fortæller 
landsleder Ulrik Corneliussen.

Det er gratis at deltage i jubilæet, som starter med lovsang og 
café fredag aften, og med selve fejring af jubilæum lørdag fra kl. 
14:00 – 22:00. Tilmelding er dog nødvendig.

Lisbeth

UMO’s grundlægger Loren Cunningham sendte en video-
hilsen til UMO-Danmark i forbindelse med 30 års jubilæet.

Ægteskabskonference 
i Aalborg med Craig Hill
’Tro, håb og kærlighed’ 
inviterer til ægteskabskon-
ference i Ålborg den 7. 
oktober 2017. Konferencen 
er tværkirkelig.

På konferencen underviser 
Craig og Jan Hill, USA. Craig 
Hill er grundlægger af familie-
tjenesten Family Foundations, 
en tjeneste med kurser, bøger, 
undervisning til alle generatio-
ner, men særlig til ægtepar og 
forældre med børn. Formålet 
er at hjælpe menigheder ver-
den over med at genetablere familier på Guds Ord.

Det er Max og Tina Jalk, der fi k ideen til ’Tro, håb og kærlighed’ 
for et par år siden og endte med at invitere lokale kirker med til at 
skabe denne konference. 

- Vi ser behovet for at samles som kristne om at bygge vores 
ægteskab på Ordet. Vi ønsker ikke at underholde, men at bygge 
stærke familier. Det er alle kirker og foreninger bag konferencen 
enige om. 

Bag konferencen står en lang række lokale frikirker i Aalborg 
og Brønderslev, samt to landsdækkende organisationer og en 
lokal aftenskole. Tilmelding og yderligere information på www.
faithhopelove.dk

Lisbeth

Craig & Jan Hill.

På mandag bliver mange af 
Danmarks radioer tæppebom-
bet med nyheden om, at alle nu 
kvit og frit kan lytte til Det Nye 
Testamente på Hverdagsdansk 
som lydbog.

Det er især Andreas Slot Hen-
riksen fra hjemmesiden ”Lyt til 
Jesus”, der står bag kampagnen.

- Vores mål er, at ALLE skal 
kunne høre Guds ord - også selv 
om man ikke kan læse, selv om 
man kører bil, lastbil, sejler, ba-
ger, støvsuger, går tur, arbejder, 
laver mad, cykler, kører kran 
eller truck osv., siger Andreas 
Slot Henriksen, som er en af 
bagmændene bag kampagnen.

Han håber at kunne tiltrække 
mange, der bare er nysger-
rige efter at lytte til Bibelen som 
lydbog.

Her kommer reklamerne
The voice - Nationalt i DK med 

12 spots pr. dag á 25 sekunder 
fra mandag d. 18. sept. i 7 dage... 

Så 14 dages pause og så 7 dage 
igen. (706.000 ugtl. lyttere)

I alt 1512 afviklinger i JFM 
Radio i perioden 18-09-2017 
til og med 15-10-2017 (753.000 
ugtl. lyttere) á 30 sekunder

- fordelt på: Skala.fm (alle 
stationer), Classic.fm (alle sta-
tioner), Puls FM (internet radio), 

VLR (alle stationer), Radio 
Viborg samt Radio Viborg Øst

Spotify - Danmark, Grønland 
og Færøerne med start d. 18-09-
2017 - og så med i alt 400.000 
afspilninger á 30 sekunder.

Koster 160.000 kr.
For lytterne er det helt gratis, 

men reklame-kampagnen koster 
160.000 kr., fortæller Andreas 
Slot Henriksen.

- Og nej, vi har faktisk ikke 
selv pengene til at betale kam-
pagnerne, men vi har bestilt det 
hele i tro på, at Gud er med i det.  
I skrivende stund har vi i alt fået 
ca. 23.000 kr. ind i donationer. 

Opfordrer til støtte
Man kan støtte projektet via 

MissionsFonden (med skatte-
fradrag) eller direkte via dankort, 
bankoverførsel eller MobilePay. 
Alle oplysninger fi ndes på hjem-
mesiden lyttiljesus.dk

Bankoverførsel til reg.nr.: 9568  
– Konto: 454 833 5728.

Mobile pay til 40842074 mrkt. 
Lyt til Jesus.

På hjemmesiden kan man dels 
downloade Bibelen til at læse, 
dels høre den oplæst.

Desuden er der en vejledning 
i at læse og forstå Bibelen, fx at 
man begynder med Ny Testa-
mente, før man kaster sig over 
Gamle Testamente.

Der er også en video, hvor 
Todd White - med afrohår - for-
tæller om at læse i Bibelen.

Åben for Udfordringens 
læsere allerede søndag

Andreas Henriksen har åbnet 
lydbogen allerede søndag for 
Udfordringens læsere m.fl ., som 
gerne vil smuglytte, før kampag-
nen går i gang mandag.

Teksten er stillet til rådighed 
af Forlaget Scandinavia, som 
har udgivet Bibelen på hver-
dagsdansk.

Henri.

Bibelen som lydbog gratis
Hjemmesiden ”Lyt til Jesus” satser 160.000 kr. på reklamekampagne.

Andreas Slot Henriksen

Bibelen som gratis lydbog er lagt ind på hjemmesiden Lyt til Jesus (lyttiljesus.dk)

Seminar om Luthers 
betydning for pædagogik 
og uddannelse
Hvad kom den lutherske reformation til at be-
tyde for pædagogik, dannelse og uddannelse i 
samfundet?

Det sættes der spot på i et seminar, som Hader-
slev Stift og uddannelsescentret UC Syd er gået 
sammen om at arrangere. Det holdes torsdag den 
26. oktober i festsalen hos UC Syd i Haderslev – i 
tidsrummet 9.30 til 16.30.

Martin Luthers betydning for kirkelivet er en kendt 
sag, men hans betydning smittede af på hele sam-
fundslivet, også i børneopdragelsen og i skole- og 
uddannelseslivet.

Biskop Marianne Christiansen deltager, og der-
udover er der oplæg ved højskolelærer og ph.d. 
Christian Hjortkjær, professor Ove Korsgaard, 
lektor Lakshmi Sigurdsson og prorektor, dr.pæd. 
Alexander von Oettingen.

Seminaret er åbent for alle, herunder studerende, 
undervisere, præster, teologer m.v. Det er gratis at 
deltage i seminar og foredrag, og der kan tilkøbes 
dagforplejning (morgenmad og frokost). Tilmelding 
skal ske senest den 7. oktober.

Steen

Aarhuskirke vil skabe
mere liv i sognet
Christianskirken i Aarhus er kendt for at have 
et meget aktivt sognearbejde. Fra i morgen og 
ugen ud sker der da også en masse i sognet, 
når Christianskirken holder ”Christiansbjerg 
Festuge”, opkaldt efter bydelen ”oppe på bjer-
get” i Aarhus.

Med hjælp fra en bred vifte af private og offentlige 
samarbejdspartere er det lykkedes at sammensæt-
te et bredt program for ugen. Formålet er, at men-
nesker i sognet må mødes og få det hyggeligt og 
sjovt og lære andre at kende på et personligt plan.

Sidste år i april holdt Christianskirken en lignende 
uge, som rigtig mange var glade for.

I år byder sognets festuge på mere end 40 ar-
rangementer for børn, ældre, familier og andre. 

Ugen tilbyder på en bred vifte af tiltag, lige fra 
blomsterbinding, fællesspisning på et lokalcenter, 
gåture og gratis skøjter og mad i den lokale Aarhus 
Skøjtehal. Det hele afsluttes med tre gudstjenester 
på næste søndag.

- Vi drømmer om at se Christiansbjerg som en 
bydel, hvor vi sammen passer på hinanden, og hvor 
vi alle kan snakke med hinanden, siger koordinator 
Peter Worm Madsen.

Steen

Sker der noget 
i din forening? 
Send en kort omtale 
og et billede til 
Redaktion@
Udfordringen.dk
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UGENS PRÆDIKEN Af Bente Højris

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 17:11 - 19

Ti bliver helbredt, én bliver frelst
11 På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et tids-

punkt grænsen mellem Galilæa og Samaria. 12 I nærheden af 
en landsby kom ti spedalske hen imod ham. De standsede 
op et stykke fra ham 13 og råbte: »Jesus, Mester, vær barm-
hjertig og gør os raske!« 14 Han så på dem og sagde: »Gå 
hen til præsterne og lad jer undersøge.« Mens de var på vej 
derhen, forsvandt deres spedalskhed. 15 En af dem vendte 
tilbage til Jesus, da han så, at han var blevet helbredt, og på 
vejen lovpriste han Gud med høj røst. 16 Han faldt på knæ med 
ansigtet mod jorden foran Jesus og takkede ham for, hvad han 
havde gjort. Det var en samaritaner! 17 Jesus spurgte: »Blev 
de ikke helbredt alle ti? Hvor er de ni? 18 Er den her fremmede 
den eneste, der er kommet tilbage for at give Gud æren?« 19 

Så sagde Jesus til ham: »Rejs dig blot og gå hjem. Din tro 
har frelst dig.«

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Præst i Brovst Baptistkirke 
og Bibliodrama-lærer

Det begyndte med et sår på mit 
ben. Jeg vidste, at hvis det var 
det, jeg troede, ville jeg være 
nødt til at forlade min kære 
kone for altid.  

”Du er spedalsk” lød diagno-
sen. Så nænsomt som muligt 
fortalte jeg det til min kone. Hun 
havde haft den samme mis-
tanke om mit sår, så egentlig var 
hun forberedt. Vi græd begge. 
Vi vidste, at jeg måtte forlade 
hende og aldrig mere måtte 
opsøge hende. Da jeg rejste fra 
hende, så jeg mig ikke tilbage. 
Jeg kunne ikke bære at se dette 
lille elskede menneske stå der, 
ene og forladt, men min syg-
dom var uhelbredelig og meget 
smitsom, og loven forbød mig 
at tage kontakt til hende igen.

Jeg fandt snart en gruppe af 
andre spedalske og sluttede 
mig til dem. 

Jeg havde jo mødt nogle af 
disse spedalske før, på afstand 
altså. Jeg havde hørt dem råbe 
UREN og havde da også været 
ude med mad nogle gange. 
Indtil nu havde disse mennesker 
bare været ”de spedalske”. Nu 
forstod jeg, at de havde navne, 
- de havde en historie, - de 
tænkte ligesom jeg på dem 
derhjemme, - de havde følelser! 
Jeg havde aldrig forstillet mig, at 
jeg selv skulle blive én af dem.

En dag hørte vi, at manden 
fra Nazareth ville komme forbi.

Vi hørte om de mange hel-
bredelser, som skete, hvor han 
var. Vi sad om bålet den aften 
og snakkede om det. Nogle 

håbede, andre havde opgivet 
håbet, men vi blev dog enige 
om, at det kunne da ikke blive 
værre af at kontakte ham. 

Da vi så ham næste morgen, 
og havde råbt det obligatoriske 
”UREN”, begyndte vi i kor at 
råbe: ”Jesus, Mester, forbarm 
dig over os!” 

Han vendte ikke ryggen til 
os. Og han spurgte ikke, hvad 
vi ønskede af ham. Det kunne 
enhver med bare lidt hjerte i 
barmen jo også nok selv regne 
ud. Han sagde bare stille og 
roligt: ”Gå hen og bliv undersøgt 
for jeres sygdom!” 

Vi gik derfra med det despe-

rate håb, at noget ville ske. På 
vejen opdagede jeg, at noget 
forandrede sig. Mine sår helede, 
mens jeg stod og betragtede 
det. Der skete noget for os alle ti. 
Først stod vi bare og så det ske 
med os selv, bagefter kiggede 
vi på hinanden, og dernæst 
ville jubelen ingen ende tage. Vi 
omfavnede hinanden. Vi løftede 
hinanden op. Det var, som om 
vores visne kroppe fi k nye kræf-
ter og nyt liv. Og pludselig fi k vi 
så travlt alle sammen. Nogle 
løb ind for at blive undersøgt. 
Andre havde mere travlt med at 
komme hjem til familien. 

Lige et kort øjeblik overvejede 
jeg selv, hvad jeg ville gøre, og 
så slog det mig, at jeg måtte 
vende om og gå tilbage, - jeg 
måtte fi nde Jesus igen. Det var 
ham, der først skulle have min 
tak. Nok længtes jeg efter min 
kone, men det var jo på grund 
af Jesus, at jeg snart igen skulle 
holde hende i mine arme. Ham 
måtte jeg fi nde først!

Jeg løb ham i møde og ka-
stede mig ned for hans fødder. 
Jeg takkede ham af hele mit 
hjerte, mens tårerne løb ned-
over mine kinder. Og han sagde 
til mig: ”Stå op og gå herfra. Din 
tro har frelst dig!”

For mig kan de to møder med 
Jesus den formiddag ikke skil-
les ad. Det første betød, at jeg 
blev rask. Det gjorde de 9 andre 
også. Men møde nummer to 

gjorde mig til et helt menneske. 
Mit liv havde ikke været det 
samme, om jeg som de andre 
kun havde tænkt på at komme 
hjem og få mig et normalt liv 
igen. Det var det andet møde: 
Muligheden for at takke ham af 
hele mit hjerte, det var det, der 
fuldendte forandringen. Det var 
det, der gjorde, at min elskede 
og jeg fi k en velsignelse ind over 
vort ægteskab. Nu ved vi begge 
to, at vi må have Jesus med 
i vores liv. Vi vil ikke tilbringe 
en eneste dag uden at komme 
til ham og sige tak for livet og 
helbredelsen og fællesskabet 
med ham. 

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

Bente Højris er præst og 
bibliodramalærer. Bibliodrama 
kaldes også at ”læse Bibelen 
med hele kroppen”. Her tages 
mange kreative og dramatiske 
midler i brug, for at den enkelte 
kommer til at se sig selv som en 
del af beretningen. Læs mere 
på bibliodrama.dk

’Du er spedalsk’
- En vej ud af isolation!

Ugens prædiken er skrevet i ”jeg-form” -  som var forfatteren den spedalske, der fi k et livsfor-
vandlende møde med Jesus. Foto: Fra fi lmen ”Son of God” fra 2014.

Blokeringer?
Pastor Larry Huch var engang narkoman og kriminel, men 
blev frelst. Han fi k tilgivelse for sine synder og blev løst fra 
sin afhængighed af narko, vold og kriminalitet. Men dermed 
var helbredelsen ikke færdig...

I sin bog ”10 Curses that block the Bles-
sing” fortæller han, at han - til trods for sin 
store og vellykkede præstetjeneste, - se-
nere måtte sættes fri for vrede og andre 
forhindringer for Guds velsignelser. 

Det er altså i høj grad relevant for dig og 
mig, som ER kristne - men alligevel bærer 
på ”forbandelser”, som forhindrer Guds 
velsignelser i vores liv.

Huch nævner selv ti eksempler: 
• negative ord om én selv eller Guds løfter
• sladder og bagtalelse
• vrede hos mig selv og i familien 
• fattigdom, mangel, gæld og fi asko
• heksekraft, okkultisme
• at gøre uskyldige fortræd
• uvillighed til at tilgive
• racisme, fremmedhad
• lovtrældom, selvretfærdighed
• manglende ære og respekt til forældre

Måske kan vi genkende et problem, og ellers kan vi bede 
Helligånden om at vise os, hvor vores blokeringer ligger.

Vi véd, at Gud er god og ønsker at velsigne os. 
Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen 

for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? (Rom.8,32) 
Og Gud frelste os, selv om vi havde alle disse fejl:
Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, 

mens vi endnu var syndere.” (Rom. 5,8)

Mange kristne glæder sig over, at de engang blev døbt og 
tog imod Jesus. Og halleluja for det. Men Gud er ikke færdig 
med os. Jesus forventer, at ”mine får følger mig”. Det er altså 
et liv i efterfølgelse. Ja, meget mere: Et liv i venskab med 
Jesus. (Se Johs. 15,15) Og i Johs. 20,17 taler Jesus endda 
om at være i familie - han siger: ”min far og jeres far”.

Derfor gælder det om, at vi får det fulde udbytte af 
at være adopteret ind i Guds familie.  

Gud kan fjerne de blokeringer, der ligger over 
vores liv. I kraft af det, Jesus gjorde på korset 
(uskyldigt blod for os), kan vi bryde forbandelsen 
og åbne for alle velsignelser. 
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Af Nils Andersen

 Landssekretær på 
Menighedsfakultetet 

Da en gruppe præster og 
lægfolk i 1967 valgte at danne 
’sammenslutningen til opret-
telse af et menighedsfakultet 
i Danmark’ var det en reaktion 
mod den bibelopløsende teo-
logi, som herskede i teologi-
uddannelsen. 

Overvejelserne om, hvordan 
Menighedsfakultetet skulle 
udformes, var mange, og be-
gyndelsen var svær. Det varede 
således fem år, før den første 
supplerende undervisning af 
teologistuderende kunne be-
gynde i 1972. 

Tilkaldte sognepræster fore-
stod undervisningen, som blev 
givet i missionshuset Bethania 
i Aarhus. Tilstrømningen af 
teologstuderende var så stor, 
at der snart måtte fi ndes større 
og mere egnede lokaler i en 
nedlagt præstebolig. 

Da disse rammer trods ud-
videlse med en barak i haven 
også hurtigt blev for små, ryk-
kede Menighedsfakultetet i 
1982 ind i de nuværende og 
nybyggede lokaler på Katrine-
bjergvej i Aarhus. 

Da de første lærere blev 
ansat, var det både for at un-
dervise og for at forske, og i takt 
med, at deres akademiske kom-
petencer støt og roligt voksede, 
afl østes den første skepsis mod 
Menighedsfakultetet gradvist af 
en gryende respekt for stedets 
akademiske niveau. 

En ny selvstændig
uddannelse

I 2005 begyndte de første 
studerende på Menighedsfakul-
tetets nye selvstændige 4-årige 
bacheloruddannelse, og siden er 
der hvertandet år optaget et nyt 
hold på typisk 20-30 studerende. 
Selv om uddannelsen endnu 
ikke er blevet SU-godkendt, 
afholder det ikke unge fra at 
vælge at studere teologi på Me-
nighedsfakultetet, idet den tætte 
forbindelse mellem kirkeliv og 
teologistudium under sloganet: 
’Teologi for kirkens skyld’ er et 
stort plus for dem.

Fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen fi nder det afgørende, 
at uddannelsen kontinuerligt til-
rettelægges med udgangspunkt 
i kirkens ønsker og behov: 

- Vi ønsker at være en ressour-
ce for menighedslivet i Danmark. 
Derfor er menighedernes behov 
et vigtigt udgangspunkt for vores 
uddannelsestilbud. Hvis ikke der 
er en klar sammenhæng mellem 
akademiet og den virkelighed, 
som vi sender præster ud i, løser 
vi ikke opgaven godt nok.

Ressourcecenter 
for kirke, mission og tro

I 2012 tog Menighedsfakul-
tetet et nyt stort skridt med ind-
vielsen af den store tilbygning 
’TORVET’, som danner rammen 
om et intensiveret samarbejde 
med missionsorganisationerne 
Israelsmissionen og Promissio. 
På den måde bliver teologi og 
mission knyttet sammen på 
en tydeligere og mere konkret 
måde, selv om hovedfokus er 
og bliver at uddanne engage-
rede præster til den danske 
folkekirke.

I 2014 oprettede Menigheds-
fakultetet under ledelse af pro-
fessor Kurt Christensen Center 
for Kristen Apologetik med hen-
blik på at begrunde og forsvare 
den kristne tro. Dermed blev 
endnu et skridt taget i retning af 
at opbygge et ressourcecenter 
for kirke og mission.

Bestyrelsesformand Jørgen 
Jørgensen opsummerer, hvad 
Menighedsfakultetet har be-
tydet:

- Efter næsten 30 års præste-
tjeneste glæder jeg mig næsten 
dagligt over den gave, det er at 
have læst på Menighedsfakulte-
tet. Undervisningen satte mig på 
et teologisk spor, der har været 
utroligt spændende og givende, 
og satte mig ind i et fællesskab 
med kolleger, der med samme 
basis arbejder for evangeliets 
udbredelse. 

Selv om vi ikke har patent på 
sandheden, så har den overbe-
visning, der blev grundfæstet 
allerede i studietiden, holdt sig 
siden: Bibelen er Guds ord, og 
gennem den får vi kendskab til 
evangeliet, der er Guds kraft til 
frelse for enhver, som tror. 

Derfor har det også været en 
glæde gennem mange år – si-
deløbende med præstearbejdet 
– at være med i Menighedsfa-
kultetets bestyrelse og på den 
måde være opdateret på den 
rivende udvikling, stedet har 
gennemgået. Menighedsfakul-
tetet er en af Guds gode gaver 
til det kirkelige liv i Danmark, 
og vi glæder os over, at vores 
kandidater stort set alle fi nder 

arbejde hurtigt efter afslutnin-
gen af studiet. Selv om ikke 
alle deler vore synspunkter, så 
mærker vi alligevel en åbenhed 
og stigende efterspørgsel efter 
kandidater til embeder, der har 
en bibeltro profi l. 

Jubilæumsfest
50 års jubilæet markeres 

med en stor jubilæumsfest den 
23. september, der begynder 

kl.11.45 på Katrinebjergskolen 
i Aarhus og ender med en fest-
gudstjeneste i Aarhus Domkirke 
kl.17. Se omtale og program 
her: http://teologi.dk/50-aars-ju-
bilaeumsfest-den-23-september/

Derudover er der udkommet et 
jubilæumsnummer af MF-bladet, 
der formidler, hvordan og hvorfor 
Menighedsfakultetet opstod, og 
hvad vi vil og bidrager med i dag 
(http://teologi.dk/wp-content/
uploads/2017/08/mfbladet-ju-
bilaeumsnummer-sept-2017-1.
pdf). Endelig udkommer der en 
jubilæumsbog ’For menighedens 
skyld’ med artikler af Menigheds-
fakultetets lærerstab.

Arrangementer på
Kolding Internationale Højskole 

Oplev mere?

Måske er du ikke helt sikker på, om 

bibelskole er noget for dig. Så kom 

og prøv det “all inclusive” i to dage 

gratis. Læs mere på:

iabc.dk/2dagegratis

8. NOVEMBER – KL. 19.30   GRATIS

Undervisningsaften
Helen Monk

21. SEPTEMBER – KL. 19.30   GRATIS

Undervisningsaften
Peter Prothero

3. OKTOBER – KL. 16-21

Seminardag
Jan & Craig Hill

11. OKTOBER – KL. 19.30   GRATIS

Undervisningsaften
Shane Willard

7. OKTOBER 2018 – KL. 10-17

Kursusdag
for lovsangere

Kolding Internationale Højskole  ·  iabc.dk  ·  facebook.com/iabc.dk  ·  info@iabc.dk  ·  75 52 47 99

Fra opgør med 
bibelkritisk teologi til
ressourcecenter for kirken 
Menighedsfakultetet fylder 50 år - det markeres med en stor jubilæumsfest den 23. september.

Menighedsfakultetet i Aarhus fyld-
te 50 år den 13. september. Det 
markeres med en jubilæumsfest 
lørdag den 23. septebmer.

Thomas Bjerg Mikkelsen har 
siden 2015 været fakultetsleder 
på menighedsfakultetet.
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BREV:           
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Brev til Orla Lindskov
Jeg er mand og frikirkepræst.
På grund af mine problemer 

har jeg søgt hjælp hos en psy-
kolog. Jeg døjer desuden også 
med mavesmerter og fordøjel-
sesproblemer.

Nu tænker jeg så: Hvorfor 
handler Gud så underligt med os 
mennesker?

Jeg oplever, at han kun har 
givet mig smuler. Alting er så småt 
i mit arbejde, og der sker ligesom 
aldrig noget af betydning. 

Hele min ungdom har været 
som en jævn, begivenhedsløs 
strøm. Jeg ved ikke, hvad en stor 
sorg, en stor lykke eller en stor 
længsel er.

Sommetider kan jeg næsten 
misunde syndere og tvivlere, der 
kommer til mig i sjælesorg. De 
ved i det mindste, hvad den store 
angst er, og hvad den dybe anger 
er. Og netop fordi de ved det, op-
lever de hos mig at få trøst og fred. 
Det skal jeg ikke tage æren for. 
Det skyldes Jesus. Men jeg selv 
oplever ikke fred i dagligdagen.

Når jeg læser om det liv, som 
Paulus levede, og om alt det 
drama og smerte, han blev udsat 
for, så kommer jeg i tvivl om min 
tjeneste, om jeg gør mit arbejde 
rigtigt.

Ser du, jeg synes aldrig mit 
arbejde rigtigt bliver til noget, som 
det er nu. Og dog tror jeg godt, det 
kunne blive bedre. 

Fx for Paulus var tjenesten jo 
ofte en kamp på liv og død. Jeg 
tænker også på, hvad der ville 
ske, hvis jeg fi k Helligåndens ild-
dåb. Eller hvad der ville ske, hvis 
jeg blev missionær i Afrika, hvor 
forkyndelsen ofte er forbundet 
med livsfare. 

Min psykolog spørger mig fl ere 
gange, hvornår jeg startede med 
at være utilfreds med mig selv og 
med det, jeg gør. Han mener, at 
det kan ligge tilbage i min barn-
dom og ungdom. 

Jeg mener selv, at min util-
fredshed med mig selv startede i 
de første år af min præstegerning. 
Her fik jeg megen kritik. Der 
var en del i menigheden, som 

ønskede, at der skulle ske noget 
mere. De mente, at jeg var for 
stille og traditionel. 

Jeg føler selv, at min styrke er 
samtale- og besøgstjeneste. Jeg 
ser det som en vigtig del af mit 
arbejde at dele sorg og glæde 
med menighedens medlemmer. 

Ved forskellige anledninger 
kontakter jeg også folk i nabo-
laget. Fx bor der nogle rockere i 
nærheden. Dem har jeg ofte talt 
med om Gud, og de lytter faktisk 
til, hvad jeg siger. 

Jeg føler selv, at mit liv fl yder 
som en stille og rolig strøm. Men 
det møder kritik. Man siger, at mit 
arbejde ikke giver vækst i menig-
heden. Men jeg tænker, om den 
manglende vækst i menigheden 
kun skyldes mig og mit arbejde.

I de år jeg har været præst i 
menigheden, har sorg igen og 
igen gæstet menigheden. Hvor 
har jeg brugt megen tid med de 
sørgende. 

Nogle unge har i min tid mistet 
deres forældre. Nogle ægtepar 
i menigheden er forblevet barn-

løse. Jeg føler, at det er så godt, at 
jeg har kunnet være der for dem 
med trøst. Jeg har også brugt 
meget tid på en fra menigheden, 

der på grund af sorg er faldet i 
med druk. 

Jeg har skrevet dette brev for 
også at få din forbøn og for at 

høre, hvad du mener om min 
situation.

Med venlig hilsen 
       Præsten

Kære præst
Jeg vil med glæde bede for dig. 
Du starter med at klage over 

Gud og sige, at han kun har givet 
dig smuler. 

Men jeg synes, at jeg læser om 
andet end smuler, når jeg læser 
dit brev om det arbejde, du gør. 

Jeg synes, det lyder til, at du er 
til velsignelse for mange menne-
sker med dit arbejde.  Jeg tror, at 
du har styrke i sjælesorg og sam-
tale, samt i trøst og opmuntring.

Jeg vil minde dig om, hvor 
svært det er at gøre alle i en 
menighed tilfredse. Det er nok 
næsten umuligt. 

Jeg har mødt fl ere præster, der 
har oplevet det samme som dig, 
nemlig at der altid var nogle, der 
var utilfredse.  

Sådanne præster kender du 
nok ikke, for det lyder til, at du 
tager imod for megen kritik.

Virkningen har så også været, 
at du er blevet utilfreds med dig 
selv, med din tjeneste, ja, endda 
med Gud. 

Du er et eksempel på, hvor 

skadelig kritik kan være, når den 
rammer og er uretfærdig.

De kalder dig for stille. De me-
ner også, at det er din skyld, at 
der ingen vækst er i menigheden. 
Det tror du heldigvis ikke på.

Manglende menighedsvækst 
skyldes nemlig ikke udelukkende 

dig. Det skyldes hele menigheden 
og temperaturen i menigheden. 
Jeg tror desværre, at nogen i din 
menighed ”vasker hænder” ved at 
gøre dig til syndebuk.

Når jeg læser dit brev, får 
jeg ondt af dig og ondt af den 
situation, du er havnet i. Din 

selvopfattelse og dit selvværd er 
jo helt i bund. 

Det kan muligvis, som din 
psykolog er inde på, have rødder 
tilbage i barndommen. Men jeg 
tror som du, at den kritik, du blev 
mødt med i starten af din tjeneste, 
har gjort meget ondt i din psyke.

Jeg mærker også stor despera-
tion i dit brev: Du taler om de store 
syndere og de store tvivlere. Du 
taler om Paulus og hans kamp på 
liv og død for evangeliet. Du taler 
om dit ønske om Helligåndens 
ilddåb og om Afrika og livsfare. 

Det lyder som om, du ønsker at 
komme væk fra det hele. Ville det 
gøre dit liv bedre? 

Det tror jeg ikke. Det er ikke 
løsningen. Jeg vil derimod foreslå, 

at du ved næste menighedsmøde 
eller ved en lignende anledning 
læser det brev op, som du nu har 
skrevet til mig. 

Jeg tror, at der er mange i din 
menighed, der ikke ved, hvor 
dårligt du har det. Jeg synes, de 
skal have en chance.

Med venlig hilsen
 Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Du bad for mine syge og 

dårlige knæ i Jesu navn på et 
møde i København. 

Du skal bare vide, at begge 
knæ blev raske. Det har de 
været siden, og det er nu et par 
år siden. Lægerne kaldte det 

et lille mirakel. Men for mig var 
det stort, for jeg kan nu løbe og 
gå uden smerter.           

Med taknemmelig hilsen fra
                  T.R.K.

Hvorfor er mit liv som præst så kedeligt?

Dine kritikere skal vide, at din tjeneste er sjælesorg

Mine knæ er raske

Jeg mener selv, at min utilfredshed med mig selv startede i de første år af min præsteger-
ning. Her fi k jeg megen kritik.

Manglende menighedsvækst skyldes hele menigheden og temperaturen i menigheden. Jeg 
tror desværre, at nogen i din menighed ”vasker hænder” ved at gøre dig til syndebuk.
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Af Annika Grønhøj

Man kan sige og mene meget 
om de sociale medier, og det 
skal man også, men under 
alle omstændigheder må man 
konkludere, at de er kommet 
for at blive, og at de fylder en 
betragtelig del i mange men-
neskers hverdag. 

En undersøgelse fra 2013 
viste, at når danskerne søger 
svar på spørgsmål om tro, så 
vil fl ertallet søge svar på nettet. 
Derfor virker det som en oplagt 
mulighed at være aktiv på nettet 
og de sociale medier. 

Men hvordan kan man så gøre 
det? Hvordan kan man være salt 
og lys på nettet og de sociale me-
dier? I denne artikel skal du møde 
tre kvinder, der alle er (stor-)
forbrugere af de sociale medier. 
De deler hver især deres tanker 
om, hvordan man kan dele sin tro.

Den første er mig selv: 

Fru Gronhoj 
– Kom indenfor

Mit navn er Annika Grønhøj. 
Jeg er 30 år gammel, mor til tre pi-
ger, gift med Holger og uddannet 
lærer. Jeg har siden 2015 blogget 
på siden www.frugronhoj.dk og er 
derudover ret aktiv på instagram 
og facebook. På min blog skriver 
jeg om mit liv som Fru Grønhøj, 
emnerne strækker sig vidt, alt 
fra opskrifter til livskriser, til høns 
og det at være mor og hustru, 
jeg deler gavmildt ud og inviterer 
folk indenfor i mit liv. Jeg gør det, 
fordi jeg godt kan lide at skrive 
og fortælle en god historie, og 
dem synes jeg faktisk der er en 
del af i min hverdag med mand, 
børn, hus og høns, men jeg gør 
det også med det mål at være 
ærlig og dele både de gode, de 
lette og pæne ting, men også de 
dårlige, de svære og de knapt 

så kønne ting i mit liv. Kort fortalt 
så gør jeg det, fordi jeg ønsker at 
skille mig ud, lige som alle andre, 
så ønsker jeg at være unik. Men 
jeg ønsker ikke at skille mig ud for 
at fremhæve mig selv, jeg ønsker 
at skille mig ud for at pege hen på 
ham, der har skabt mig unik og 
enestående, jeg ønsker at vise 
den forskel, han gør i mit liv. Ikke 
altid i ord, og ikke altid direkte 
fortalt, men altid som grundtonen 
i det, jeg deler. Derfor har jeg lavet 
nogle regler for, hvad jeg deler, og 
ikke mindst hvordan jeg deler det.

1. Jeg vil ikke dele negative ting
Forstået på den måde at jeg 

ikke vil lægge vredesudbrud og 
kritik af personer eller situationer, 
ud på de sociale medier, det hører 
i min optik slet ikke til der. Det 
betyder ikke, at jeg ikke deler, når 
jeg bliver ramt af uretfærdighed 
og er vred, men det betyder, 
at jeg vinkler det, så det får en 

anden tone.  

2. Jeg vil ikke redigere virke-
ligheden (alt for meget)

Jo jeg redigerer de billeder, 
jeg lægger ud på Instagram og 
Facebook, de får både lidt ekstra 
lys og lidt mere farve, hvis de 
trænger til det, og jeg indtager 
gerne mere eller mindre umulige 
positioner for at få den helt rigtige 
vinkel på et billede eller beskærer 
billedet, så man ikke kan se rodet 
i baggrunden, hvis det forstyrrer 
billedet, men jeg vil ikke lægge 
ting op og skrive ting, som ikke 
er sande. Jeg poster gerne bille-
der af mig selv med poser under 
øjnene og af mine møgbeskidte 
unger, eller af mit rod, hvis det er 
den historie, jeg vil fortælle.  

3. Jeg vil gerne sprede glæde 
Og i den sags tjeneste udstiller 

jeg gerne mig selv, min mand og 
til dels også mine intetanende 

Hvad i alverden laver 
vi på de sociale medier?

Er de sociale medier et godt sted at dele sin tro, eller er de noget, man bør minimere sin brug af, fordi de har tendens til at erstatte
ægte fællesskab med et digitalt fællesskab og udskifte den ægte virkelighed med en redigeret virkelighed?

Mit navn er Kamilla Maria Ja-
kobsen, jeg er 28 år og gift med 
David. Jeg har en Pba. i Kristen-
dom, kultur og kommunikation, 
jeg arbejder som selvstændig og 
udbyder kurser i podcasting og 
blogging. Derudover har jeg min 
egen blog www.påherrensmark.
dk og podcasten ”Samtaler fra 
Herrens Mark”. 

Jeg har blogget siden 2014, 
og i foråret startede jeg min egen 
podcast, hvor jeg taler med men-
nesker om deres erfaringer med 
Gud. Jeg er også til stede på 
Instagram og facebook. Sociale 
medier anklages ofte for at være 

der, hvor vi kun viser glansbil-
lederne og ikke livet, som det 
virkelig er. Det er vigtigt for mig 
ikke at falde i den fælde, at jeg 
fremstiller mit liv perfekt, for det 
ville være en løgn. 

Jeg deler min tro og mine 
personlige erfaringer med Gud 
på en måde, hvor jeg ikke først 
og fremmest er belærende, men 
bare deler ærligt ud af det, som 
fylder i mit liv og min tro på, at 
Gud er der midt i det hele. Jeg 
har sat nogle enkle retningslinjer 
for mig selv, for hvordan jeg deler 
min tro på nettet: 

1. Jeg blogger om stort og småt 

fra mit liv. 
Det kan være alt lige fra en 

kageopskrift til en morgenbøn. 
2. Jeg møder mennesker på 

nettet på en kærlig måde. 
Jeg skaber relationer ved at 

like, kommentere, anerkende og 
være opmuntrende. Jeg mener 
sjældent, at diskussioner fører 
noget positivt med sig. 

3. Jeg lægger ofte et billede 
op, når jeg er i kirke, fra gudstje-
nesten, alterbordet, korset, lys. 
Måske med en lille kort tekst om 
gudstjenesten, men mange ord er 
ikke altid så nødvendige. 

3. Jeg bruger hashtagget #Ska-
berværk. 

Jeg bruger det når jeg lægger 
naturbilleder op, fordi jeg gerne vil 
understrege, at jeg tror, naturen 
er skabt af en kreativ Gud. 

4. Jeg har en podcast. 
På den har jeg ærlige samta-

ler med kristne om deres møde 
med Gud. Det er vigtigt for mig, 
at det netop er en samtale og 
ikke i prædikenform. Jeg tror, at 
Gud kalder os til at lade hans lys 
skinne gennem vores brudthed. 

Gennem tiden har jeg lært 
mennesker at kende på nettet, 
som jeg ikke kendte i forvejen, 
og jeg har fl ere gange oplevet, 
at jeg får nogle dybe og me-
ningsfulde samtaler om livets 
store spørgsmål. 

En kvinde jeg har skrevet 
med gennem et års tid, er 
26-årige Nanna Pedersen. Hun 
fortæller: 

My.little.royals 
– Kongebørn på instagram

Mit navn er Sabina Nørgaard Madsen, jeg er 
32 år mor til tre skønne unger og gift med Lars. 
Jeg er selvstændig og driver webshoppen www.
kidzROOM.dk, der sælger møbler og andet 
interiør til børneværelser. Derud over er jeg In-
dehaver af instagramprofi len my.little.royals, der 
har 11.000 + følgere. 

Da jeg startede profi len op, havde jeg ingen ide 
om, at den ville blive så stor. Jeg havde allerede 
min webshops profi l. Men efterhånden som jeg 
blev mere og mere bidt af instagramkonceptet, 
voksede ønsket om at have en profi l, hvor jeg 
kunne dele andet end billeder af børneværelser 
og de nyeste ting på webshoppen, en lidt mere 
personlig profi l. Jeg havde så meget, jeg gerne 
ville ud med. Min kreative hjernehalvdel kører 
altid på højtryk, og Instagram viste sig at være 

den perfekte platform for sådan en som mig. Og 
så bruger jeg profi len som en slags dagbog over 
mine børns liv. Ikke ned i detaljen, men i de store 
ting, der sker i deres liv, såsom fødselsdage, 
første skridt, første skoledag osv. 

Navnet my.little.royals har jeg valgt, fordi det 
refererer til, at vi er Guds børn, kongebørn. Jeg 
tænker rigtig meget over, hvad Gud vil med min 
profi l, med 11.000 følgere har jeg jo en ret stor 
berøringsfl ade, og det er vigtigt for mig at holde 
fast i den, jeg er, og de værdier, jeg står for. 

Jeg skriver "private beskeder" med fl ere, hvor 
vi deler liv, og jeg får lov at opmuntre dem. Jeg 
oplever ofte, at jeg ser tingene fra en anden og 
mere positiv synsvinkel, end de måske er vant 
til, måske fordi mit udgangspunkt er, at vi alle er 
kongebørn, skabt af Gud. 

Sabina

”Takket være bloggen har 
jeg virkelig fundet ud af og 
erkendt, at der er mere mellem 
himmel og jord, end jeg no-
gensinde ville have troet. Jeg 
har altid manglet noget i mit 
liv og haft en tomrum. At være 
blevet kristen har givet meget 
“fylde i mig”. Det er lidt svært 
at forklare. “

Det er fantastisk vidnesbyrd, 
der opmuntrer mig og bekræfter 
mig i, at der er brug for, at vi også 
er til stede på nettet i dag. 

Kamilla

børn, jeg har absolut intet imod 
at blive til grin, tværtimod. Jeg 
vil gerne vise og fortælle om 
glæden ved de små ting, ved 

skaberværket, ved at kunne grine 
af sig selv og være tilfreds med 
det uperfekte.  

På Herrens mark – aldrig alene
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USA: Folk skal ikke tvinges til at 
vælge mellem karrieren og troen
Højesteret skal snart vurdere sagen om Jake Phillips fra Ma-
sterpiece Cakeshop i Colorado, som har appelleret en dom for 
diskrimination, efter at han nægtede at bage en bryllupskage til 
et homofi lt par. Nu udtrykker Trumps regering støtte til bageren. 

Efter at have tabt sin første appelsag i Colorado, appelerede Jake 
Phillips til højesteret. Nu i efteråret skal der falde en afgørelse i sagen 
’Masterpiece Cakeshop vs. Colorado Civil Rights Commission’.

Bryllupskage-sagen forventes at skabe præcedens for vurde-
ringen af trosfrihed kontra homo-ægteskaber. Bagerens advokat, 
Kristen Waggoner fra Alliance Defending Freedom, udtaler: 

”Ingen skal tvinges til at vælge mellem deres profession og deres 
tro. Phillips vil gladeligt betjene enhver, som kommer ind i hans 
forretning, men, som det er normal praksis for mange kunstnere, 
afviser han muligheden for at designe til en række begivenheder 
og budskaber, som er i modstrid med hans dybe personlige tro.” 

Bageren selv forsikrer, at han gladeligt handler med LGBT-
medlemmer. Det eneste, han ikke vil, er at deltage i en homo-vielse 
ved at levere bryllupskagen.

Bodil

Værste valg nogensinde
for Kr. Folkeparti i Norge

Nigeria: 20 kristne myrdet 
International Christian Concern oplyser, at fulani-hyrder om-
kring midnat den 7. september angreb den kristne landsby 
Ancha i det centrale Nigeria og dræbte 20 beboere. 

Nitten af de myrdede var medlemmer af baptistkirken, mens en 
var fra metodistkirken. En familie blev helt udslettet under angrebet, 
som også efterlod fem sårede.

- Mit hjerte er frygtelig tungt. Jeg blev kaldt til telefonen ved midnat, 
da fulanierne kom ind i landsbyen, klager pastor Nanchwat Laven 
fra baptistkirken. Han oplyser, at der ikke var nogen aktuel konfl ikt 
med hyrderne, selv om de fra tid til anden lader kvæget græsse i 
landsbyboernes marker, så afgrøderne bliver ødelagt.

I løbet af det seneste år har de muslimske fulanier angrebet over 
20 kristne landsbyer, dræbt over 200 kristne samt ødelagt huse, 
kirker og andre ejendele til en værdi af 100.000 $. 

Politikommissæren for Plateau State sagde i en nyhedsudsen-
delse, at ingen er blevet anholdt i sagen. Han kædede angrebet 
sammen med drabet på en fulanidreng 15 km fra Ancha - efter et 
sammenstød mellem fulanihyrderne og de lokale farmere. Eneste 
sammenhæng mellem de to begivenheder synes at være, at der var 
tale om kristne - og folk fra samme stamme - i begge landsbyerne.

Bodil

1.000 markerede 16 årsdagen for 
11. september ved Ground Zero
- Vi kan ikke bringe jeres kære tilbage, men vi ærer deres minde 
og lover at gøre alt for vores folks sikkerhed. USA lader sig 
ikke skræmme, sagde Donald Trump ved et mindearrangement 
i Pentagon på årsdagen for terrorangrebet i 2001.

Præsidentparret Donald og Melania Trump deltog samme dag 
ved en mindehøjtidelighed ved Det Hvide Hus i Washington DC. 
Samtidig samledes over 1.000 mennesker ved Ground Zero Memo-
rial i New Your City, hvor to kaprede fl y ramte Twin Towers. Næsten 
3.000 mistede livet under angrebene i New York og Pentagon samt 
i forbindelse med det fjerde fl y, som styrtede ned i Pennsylvania, 
før det planlagte angreb mod kongresbygningen.

Bodil

Kommentar af Henri Nissen

Norges tidligere så store Kri-
steligt Folkeparti nærmer sig 
nu spærregrænsen på 4 pct.  
Efter valget i mandags gik KrF 
yderligere 1,3 pct. tilbage og 
ligger nu på kun 4,2 pct. Partiet 
får kun lov at beholde 8 ud af 
de 10 mandater. 

Valget var en lussing fra især 
vælgerne i Vestlandet, der tradi-
tionelt er mere kristne end i det 
øvrige Norge.

Kommentator Bjarte Ystebø 
skriver i avisen Norge IDAG, at 
KrFs tilbagegang skyldes ”en 
Oslo-baseret parti-elite, der ikke 
lytter til de kristne græsrødder 
og ikke længere forstår, hvordan 
de tænker.”

Norsk KrF har oplevet den 
samme konflikt, som for ti år 
siden betød dansk KDs farvel til 
Folketinget. En konfl ikt mellem de 
værdikonservative græsrødder, 

som lægger vægt på de kristne 
værdier og ønsker en borgerlig 
regering, og så de politisk skolede  
og aktive - især i ungdomsafde-
lingen - som sympatiserer med 
venstrefl øjen og forsøger at være 
så politisk-korrekte, at de lægger 
luft til deres eget bagland.

Mens det i Danmark gik hurtigt 
ned ad bakke, har det i Norge 
trukket i langdrag, fordi partiet har 
haft så stort et kristent bagland.

Men nu er det ved at være slut. 
Og partileder Knut Arild Hareide 
bliver nu nødt til at tage vælger-
nes dom alvorligt, hvis partiet skal 
have en fremtid. 

KrF stod kritisk udenfor den 
regering af Høyre og Fremskridts-
partiet, som vandt valget. Det er 
i øvrigt første gang i mange år, 
at en borgerlig regering er blevet 
genvalgt i Norge. 

På grund af KrFs vaklen mel-
lem fl øjene vidste KrFs vælgere 
ikke, om partiet ville støtte den 
borgerlige regering eller en rege-
ring med Arbejderpartiet. Selv om 
partiet få dage før valget lovede 
at støtte den siddende regering, 
var det for sent.

KrFs tilbagegang er mest udtalt 
i Vestlandet, i det såkaldte Bibel-
bælte, hvor KrF har de fl este af 
sine vælgere. Det er de konser-
vative amter. Partiet er mindst i 
Østlandet og Nordnorge, hvor de 
liberale amter fi ndes.

Uenigheden om de mange 

mellemøstlige asylansøgere har 
også spillet ind. Partileder Knut 
Arild Hareide kaldte ministeren 
for asylområdet Sylvi Listhaug for 
”Extreme Sylvi” og gjorde hende 
til hovedfjenden. Men Listhaug 
er populær blandt mange kristne 
vælgere på Vestlandet, fordi de 
frygter islam.

KrFs største nedgang skete i 
Møre og Romsdal (-2,8%), hvor 
næsten en ud af tre KrF-vælgere 
forsvandt. Mange af partiets 
vælgere i vest og syd overvejede 
for første gang i deres liv ikke at 
stemme på KrF denne gang.

Bjarte Ystebø mener, at valg-
nederlaget samtidig er en chance:

- Nu kan partiet slå hul på Oslo-
boblen, som dominerer både 
partiets tænkning, prioriteringer 
og valg. De må faktisk, enten de 
vil eller ej, lytte til græsrødderne 
i de områder, hvor de er nødt til 
at hente vælgerne i fremtiden. Og 
de er nødt til at involvere alle, som 
vil partiet det godt, skriver han.

Sportsstjerne hjælper Irmas ofre
Den kristne baseballstjerne Tim Tebow, som selv kommer fra 
Florida, har gennem Twitter samlet volontører og støtte til de 
hjemløse efter orkanen Irmas ødelæggelser i delstaten.

I kampagnen har Tim Tebow især understreget behovet for husly. 
Ud over at samle hjælp har Tebow også sendt et opmuntrende 
bibelvers fra Salme 46 til Floridas borgere. Teksten lyder: ”Gud er 
vor tilfl ugt og styrke, parat til at hjælpe i svære tider.”

Bodil

Baseballstjernen Tim Tebow har engageret sig i arbejdet med 
handicappede børn i USA og Filippinerne. Nu hjælper han 
også Floridas borgere efter Irmas hærgen.

Partileder Knut Arild Hareide 
fl irtede med venstrefl øjen - og 
tabte valget.

Kristne fra den lille Himalaya-
stat Bhutan besøger Viborg og 
fortæller om forholdene i deres 
hjemland. 

Bhutan er lidt mindre end 
Danmark og ligger nord for Indien 
ved Himalayabjergene. Befolknin-
gen er hovedsagelig buddhister, 
men har religionsfrihed for de få 
kristne, der lever der. 

Ganga Gurung, som ejer et tu-
ristbureau i hovedstaden Timpu, 
har gennem kontakter i Viborg 
fået arrangeret en tur til Danmark 
og Holland for hende selv og 
præsten Bhuwani Raj. 

Ved et af deres første møder 
bad de om, at måtte benytte 
Adventistkirken i Viborg til en 
sammenkomst for bhutanesere 
bosiddende Nord-og Midtjylland. 
Ganga var imponeret over, at 

vi som frikirker har vores egne 
kirkebygninger. I Bhutan må de 
samles i hjemmene eller små 
lejede lokaler. 

50 bhutanesere kom
Lørdag eftermiddag den 9. 

september mødte 50-60 bhutane-
sere op for at lytte til gæsterne fra 
Bhutan. Det var en god blanding 
af buddhister og kristne, og nogle 
få hinduer. 

Bhuwani slog straks tonen an 
ved at spille på keyboardet og 
lede nogle kristne sange. 

Ganga fortalte lidt om sin egen 
kristne omvendelse og forhol-
dene for kristne i Bhutan. 

Selvom der offi cielt er religions-
frihed i landet, kan indstillingen i 
lokalbefolkningen i visse områder 
gøre det meget vanskeligt, endog 
farligt at udøve sin tro. Da det hel-

ler ikke er tilladt at hverve prose-
lytter, går man meget forsigtigt til 
værks med at dele sin tro. 

Stærk forkyndelse
Da Bhuwani tog over for at 

forkynde Guds ord, var al for-
sigtighed lagt til side, især da 
han forstod, at der var adskillige 
ikke-kristne i forsamlingen. 

Han forkyndte på nepalesisk 
(som tales i Bhutan) og oversatte 
lidt til engelsk ind imellem; men 
som prædikenen skred frem og 
entusiasmen greb ham og volu-
men steg, kneb det lidt med at få 
den engelske del med. 

- Men vi, som ikke forstår ne-
palesisk, kunne dog få så meget 
ud af det, at forsamlingen forstod 
budskabet og fulgte ivrigt med. 
Klapsalver og halleluja-råb var en 
tydelig tilkendegivelse af, at ordet 

blev modtaget, fortæller pastor 
Sven Hagen Jensen.

Ved slutningen af program-
met blev der serveret et varmt 
og stærkt krydret måltid efter 
bhutanesisk skik -  og dansk kage. 

- For mig og min kone, Ingelis, 
var det en glæde at gense ad-
skillige af dem, vi har mødt ved 
andre kristne sammenkomster, 
siger Sven Hagen Jensen, som er 
præst i Adventistkirken i Viborg.

Tanken er, at de to fra Bhutan 
skal opholde sig i Europa ca. 
en måned og vil besøge andre 
kirker i Danmark. Bhuwani Raj, 
som kommer fra en buddhist-
baggrund, betragter sig som 
fælleskirkelig forkynder.

SHJ/Henri

Kristne fra Bhutan besøger Danmark

Den kristne gruppe fra Hima-
layriget Bhutan er her fotogra-
feret sammen med Ingelis og 
Sven Hagen Jensen, som er 
præstepar i Adventistkirken i 
Viborg.
Foto: Riteish Gurung
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Drømmer  du  om  en  kreativ  hverdag  fyldt  med 
fællesskab, friluftsliv og nærvær?

Så kom på Aalborg Efterskole.

Vi sætter fokus på fællesskab, tro og oplevelser og ønsker 
at tilbyde dig et skoleår, der bliver vildere end du nogen-
sinde har turdet drømme om! Der er et hav af forskellige 
aktiviteter i naturskønne omgivelser tæt på vand og by. 

golf, friluftsliv, eSport eller upcycling, så lover vi, at du vil 
elske et ophold på Aalborg Efterskole – så det er bare at 

komme i gang! 

Et ophold på Aalborg Efterskole bringer dig tæt på. Tæt 
på vennerne. Tæt på dig selv. Tæt på naturen. Tæt på Gud. 

Tæt på kulturen. Tæt på livet.

 

 

www.aalborgefterskole.dk

Tæt på
Aalborg Efterskole
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VIP'sHer er alle

VIP

S E P
24

Kom og mød os på
Efterskolernes Dag
24. september kl. 13-17
Tøndervej 75 i Kolding

Følg os på     /efterskolenkildevaeld  og læs mere på  efterskolen-kildevaeld.dk
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I Fjellerup på Djursland kan 
de ældre beboere nu få hjælp 
– og ikke kun til at komme 
over vejen! 10. klasse på 
Djurslands Efterskole har dia-
koni på skemaet, og det vel 
og mærke ikke kun som teori 
i klasselokalet, men i praksis 
med levende mennesker ude 
i det virkelige liv. 

“Vores 10. klasse har fået nav-
net Give Away”, siger forstander 
Bent Molbech og fortsætter. “Vi 
vil gerne vise teenagerne, at der 
er utrolig meget værdi og velsig-
nelse i at give og hjælpe andre. I 
dag er der iblandt os meget fokus 
på det individuelle, og “hvad får 
jeg ud af det”, eller “hvad er bedst 
for mig”. Vi vil gerne vende bille-
det på hovedet og både fortælle 
om og lade dem opleve på egen 
krop, hvordan det at hjælpe andre 
giver dobbelt-mening”. 

Helt frem til næste sommer 
skal 10. klasserne på besøg rundt 
i byen. Og de har lige mødt deres 
besøgsvenner. For nogle bliver 
det til venskab mellem elever og 

besøgsvennerne, så det ikke kun 
er i de afsatte timer, at der grines, 
klippes plæne, spises småkager 
eller spilles spil. 

“Vi kan sige nok så mange ord 
om, at det er vigtigt at være noget 
for andre – og at også Bibelen 
kalder os til at handle over for hin-
anden. Men der er ingen tvivl om, 
at vi med dette meget konkrete 
tiltag opnår en helt anden forstå-
else og brand hos teenagerne”, 
siger Bent Molbech. 

Djurslands Efterskole tilbyder 

tre linjer: Sport, Musik eller E-
sport. Man har også mulighed 
for at ”designe” sin egen linje og 
vælge valgfag på tværs af de tre 
linjer. Det er glade fodbold-elever 
fra DE som pryder forsiden af 
avisen i denne uge. I forbindelse 
med Efterskolernes dag kan 
interesserede teenagere prøve 
skolen i hele weekenden. 

Djurslunds Efterskole er grund-
lagt af Nyt Liv, som er en folkekir-
kelig vækkelsesbevægelse.

Lisbeth

De hjælper gamle 
damer over vejen
På Djurslands Efterskole har 10. klasse fået diakoni på skemaet.

Laura og Kathrine i snak med deres besøgsven.

Godt 500 feststemte gæster 
var fredag den 8. september 
med til halindvielse på Efter-
skolen Solgården i Tarm. 

Forstander Kristian Andersen 
bød velkommen til alle de frem-
mødte, og herefter fik skolens 
pedel, Morten Degn, æren af 
at klippe den røde snor over og 
officielt erklære den flotte hal 
for åben. 

Eftermiddagens program bød  
på en underholdende volleyball-

kamp, hvor Skjern Håndbolds 
Ligaspillere i en for dem noget 
uvant sportsgren dystede mod 
Solgårdens DM-sølvvindere i 
volleyball. 

I den meget velspillede kamp 
var det Solgårdens drenge, der 
trak sig sejrrigt ud af opgøret i 
to sæt 25-12 og 25-2. Undervejs 
kommenterede og speakede 
lærer Peter Bruun. 

De veloplagte håndboldstjer-
ner fra Skjern Håndbold var klar til 
at skrive autografer efter kampen, 

hvor ikke mindst landsholdspro-
fi len Kasper Søndergaard tiltrak 
sig stor opmærksomhed blandt 
publikum.

Efter pokaloverrækkelse blev 
der serveret gratis helstegt pat-
tegris for de mange gæster, 
som også havde mulighed for 
at komme på rundvisning på 
efterskolen. 

Efterskolen Solgården blev 
oprettet i 1978 og er tilknyttet 
Luthersk Mission. 

Festlig halindvielse med 
besøg af Skjern Håndbold

Ved indvielsen af Solgårdens nye sportshal var Skjern Håndboldklub med bl.a. Kasper Søndergaard på besøg. 
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Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som 
mennesker og i livet med Gud! Se, dét er personligt guld, ligesom alle de 
nye venner du får som elev her. Så; vi ses for enden af regnbuen ...

Guldstøv så 
det basker!

  Oplev DE på Efterskolernes Dag 

den 24. september kl. 13-17  

      #dufårguldmedhjem

Mærk stemningen, snak med eleverne og 
lærerne fra kl. 13-17. Knib øjnene sammen og 
se dig selv her. 

Er du frisk på at opleve mere af Djurslands 
Efterskole, kan du samme weekend opleve en 
GRATIS weekend med guld, gejst og Gud. 

Kom-kom-kom Sov-det-mærk-det

Læs mere på djurslands.dk

Selvom du måske kun er her en time, vil du mærke, hvad vi mener med 
guld og få guld-støv med hjem! Oplev skolen, oplev at Gud er i centrum, 
hør om vores hverdag med linjerne sport, musik, eSport. Hov, eSport?
Er du til eSport? Det er vi nemlig. Derfor har vi en eSport-linje til dig.

Oplev mere på djurslands.dk



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

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

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

Se www.Hosianna.dk

Hvordan beregner 
evolutionister jordens alder?
Et indslag på TV2 i august hævdede, at man havde fundet rester af encellede organismer, som kunne dateres 3,7 milliarder år tilbage. 
Men udfra hvilket grundlag har man beregnet sig frem til dette resultat? 

For ikke så lang tid siden 
fi k jeg spørgsmålet fra Arne 
Silkjær, om hvorvidt Behemot 
kunne være en dinosaur og 
evt. hvilken slags. 

Som jeg nævnte, er kristne delt 
i to lejre angående det spørgsmål. 
De, som tror på en ung jord, 
mener, at dinosaurer og men-
nesker har levet samtidig, og de 
er, ud fra beskrivelsen, ikke I tvivl 
om, at Behemot er en dinosaur. 
Kristne, som tror på en gammel 
jord (heriblandt dem, som tror på 
evolution), fastholder, at Behemot 
ikke under nogen omstændighed 
kan være en dinosaur, idet dino-
saurerne uddøde for 65 millioner 
år siden, længe før mennesker 
kom på scenen. Tror man på en 
gammel jord, kan intet menne-
ske derfor have set en levende 
dino, og Job, eller forfatteren til 
Job, kan derfor naturligvis ikke 
have haft en dinosaur i tankerne. 
Gammeljords-kristne vil fx fore-
slå, at Behemoth kunne være en 
fl odhest; kristne forskere som fx 
astronom Hugh Ross fremfører 
denne holdning. Problemet er 
blot, at fl odhestens hale er svært 
sammenlignelig med et cedertræ. 

Dinosaurus i Jobs Bog?
I forbindelse med mit arbejde 

for intelligent design-sagen læste 
jeg for nylig den berømte ameri-
kanske palæontolog og evolu-
tionsfortaler Stephen J. Goulds 
bog ”The Panda’s Thumb”. I 
bogens afsnit om dinosaurer 
fandt jeg følgende guldkorn, som 
overraskende bidrager med støtte 
til ungjordskreationisternes hold-
ning. Gould skriver på side 259:

Opdagelsen af dinosaurer i det 
nittende århundrede forsynede 
os med opfattelsen af, at intel-
ligens er omvendt proportional 
med størrelsen på et dyr. Med 
deres ært-størrelse hjerner og 
gigantiske kroppe blev dinosau-
rer symbol på klodset stupiditet. 
Deres uddøen syntes at bekræfte 
deres mangelfulde design.

Dinosaurer blev ikke engang, 
som en formildende omstæn-
dighed, skænket egenskaben at 
kunne bruge deres styrke på no-

gen særlig behændig måde. Gud 
bibeholdt en høfl ig tavshed om-
kring Behemots intelligens, men 
var bestemt imponeret af dens 
styrke: ”Se dog kraften i dens 
lænder, styrken i bugmusklerne! 
Den holder halen stiv som en 
cederstamme, senerne i dens lår 
er fl ettet sammen;  dens knogler 
er som bronzerør, skelettet som 
jernstænger” (Job 40: 16-18).

Så der har vi det altså, guld-
kornet (eller skulle jeg snarere 
sige Gouldkornet). En berømt 
ikke-religiøs palæontolog, eks-
pert i dinosaurer, som naturligvis 
var evolutionist og troede på en 
gammel jord, var ikke i tvivl: Be-

hemot er en dinosaur. Gad vide, 
hvad Gould tænkte på, da han 
skrev dette? Han indrømmer jo 
indirekte, at Job eller forfatteren til 
Jobs Bog har kendt en dinosaur.

Gould (1941-2002) var en af 
de mest ihærdige fortalere for 
evolution, og han betragtes som 
en af de mest betydningsfulde 
palæontologer nogensinde. 
Mange evolutionister, selv de 
mest ateistiske af dem som 
fx Richard Dawkins, ynder at 
citere fra Bibelen –  måske fordi 
de gerne vil demonstrere deres 
kendskab til den store bog – så 
der er egentlig ikke noget odiøst 
i, at Gould bringer Job 40 op. 
Gould har imidlertid ikke helt 
gennemskuet konsekvensen af 
blankt at identifi cere Behemot 
som en dinosaur. Jobs Bog er 
jo, ifølge de videnskaber, Gould 
selv tror på, skrevet 65 mil-
lioner år efter, at dinosaurerne 
uddøde, og  ca. 2300 år før 
opdagelsen af fossilerne. 

Datering af nyt 
fund på Grønland

Fra Udfordringens egen Henri 
Nissen fi k jeg spørgsmålet om 
mit syn på de danske forskeres 
banebrydende opdagelse af den 
(påståede) ældste forekomst af 
liv. Henri refererede til et indslag 
i TV2 nyhederne, som jeg des-
værre ikke selv så, men jeg fandt 
ud af lidt om det.

TV2 skriver: Indlejret i den 
lille sten fra Isua i det sydlige 
Grønland har de fundet, hvad 
der sandsynligvis er resterne af 
encellede organismer. Rester, 
som kan dateres 3,7 milliarder 
år tilbage. 

Problemet med fl ere grene af 
videnskaberne er, at man aldrig 
får at vide, hvor meget der er 
observerbare facts, og hvad der 
er fortolkning af facts. Hypoteser 
og spekulationer fremstilles som 
facts, og menigmand har ikke en 
jordisk chance for at gennem-
skue det. 

Når man hævder at kunne 
datere sten til at være 3,7 mil-
liarder år gamle, er det med me-
toder, som bygger på en masse 
formodninger. Formodningerne 
kan være forkerte, men det er 
for længst blevet fortrængt, og 
nu arbejder man med daterings-
metoderne, som om det er selv-
følgeligt, at de taler sandt. 

Flere prøver fra samme sted 
giver altid forskellige resultater. 
Nogle gange kan resultatet af 
en datering være fuldstændig 
forrykt, som den svenske geolog 
Mats Molén beskriver. Molén 
giver et eksempel med sten fra 
et bjerg, som blev dateret til 50 
milliarder år ude i fremtiden. Det 
er standardpraksis at udelade 
resultater, som ikke stemmer 
overens med de i forvejen etab-
lerede teorier om aflejringers 
alder. Det vil sige, at man sådan 
set tager ”farvede briller” på og 
sorterer data fra, der modsiger de 
etablerede hypoteser, hvilket må 
siges at være meget lidt objektivt.

Ved radioaktive dateringsme-
toder måler man forholdet mel-
lem to stoffer. Det kan fx være 
rubidium og det stof, som det 
langsomt omdannes til, strontium. 
Da man kender halveringstiden, 
dvs. hvor lang tid der går, inden 
halvdelen af mængden af rubi-
dium er omdannet til strontium, 
så mener man at kunne anslå 
bjergartens alder ved at sam-
menligne mængden af rubidium 
med mængden af strontium. Alle 
disse dateringsmetoder bygger 
på en formodning om, at man 
ved, hvor meget af de to stoffer 
der eksisterede, da bjergarten 
blev dannet. Men det er netop en 
formodning og intet andet.

Forestil dig, at du kommer ind 
i et rum, hvor et stearinlys er 

tændt. Nu kommer spørgsmå-
let: hvor længe har lyset været 
tændt? Ja, det er svært at sige, 
for hvor højt var lyset, da det blev 
tændt? Har det brændt ensartet? 
Et vindue kan have stået på 
klem og fået lyset til at brænde 
hurtigere i noget af den tid, det 
har været tændt. Du kan regne 
ud, hvor mange cm i timen lyset 
brænder ned ved at iagttage og 
lave målinger, men hvis du ikke 
ved, hvor højt lyset var fra starten, 
kan du ikke sige, hvor lang tid det 
har været tændt. Det er der, hvor 
formodninger kommer ind, og 
det er på samme måde, formod-
ninger spiller ind i de radioaktive 
dateringsmetoder. 

Dateringer er funderet
på formodninger

Jordens alder er langtfra mit 
ekspertområde. Jeg kan dog sige 
med sikkerhed, at de dateringer, 
som slynges ud i medierne og 
i undervisningslitteratur, er fun-
deret i formodninger. Tror jeg, at 
jorden er under 10.000 år gam-
mel? Jeg ved det ikke. Jeg mener 
ikke, at nogen videnskab kan 
sætte en alder på jorden, men 
jeg anser ung-jords-kreationisme 
for videnskabelig legitim, fordi 
der faktisk fi ndes geologer, som 
fremlægger fortolkninger af data, 
som peger på en ung jord. Kan 
det tænkes, at jorden er 4,5 mil-
liarder år gammel? I min optik er 
det muligt, men det er ikke bevist, 
og det kan ikke bevises. 

Tror jeg, at de danske forskere 
har fundet det ældste liv? Nej, ab-
solut ikke, for her sniger formod-
ningerne fra evolutionsteorien sig 
ind, om at liv har udviklet sig fra 
primitive encellede organismer til 
alle andre organismer. De encel-
lede organismer, man har fundet, 
er blot encellede organismer; 
intet taler for, at de skulle være 
ældre end andre organismer, og 
de er bestemt ikke stamfædre til 
andre arter. 

Den berømte amerikanske palæontolog og evolutionsfortaler Stephen J. Gould omtaler i sin bog ”The Panda’s 
Thumb” skabningen Behemot i Jobs Bog som en dinosaurus. Derved stadfæster han, at forfatteren af Jobs 
Bog har kendt til en dinosaurus, hvilket ikke stemmer med de teorier, Gould ellers tror på. Illustrationsfoto.

Problemet med fl ere 
grene af videnska-

berne er, at man 
aldrig får at vide, hvor 

meget der er obser-
verbare facts, og hvad 

der er fortolkning af 
facts. 

Hypoteser og spekula-
tioner fremstilles som 
facts, og menigmand 

har ikke en jordisk 
chance for at gennem-

skue det. 
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Oplev mere af os på  
Efterskolernes Dag  
den 24/9 fra 13-17. VI SES!

Kom tæt på efterskolerne og  
oplev hvad vi kan byde på  
– tjek vores websites, Facebook 
og Instagram.

... eller endnu bedre; besøg en af  
os til Efterskolernes Dag, eller en  
anden dag, der passer dig perfekt!

 GØR
 DIN
 SØNDAG
 FED!

solgaarden.dk

BESØG OS

lme.dksaedding.dk
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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.

Trend kunstlæder. 
Orange, vinrød 

eller turkis.
499,-

Anmeldt af Josua Christensen

Carsten Hjorth Pedersen, som 
er daglig leder af Kristent Pæ-
dagogisk Institut, har netop 
udgivet endnu en bog om pæ-
dagogik med kristent perspek-
tiv. ”Skift Fokus – opdragelse 
med Gud og næsten i centrum” 
hedder bogen, som leverer et 
opgør med den dominerende 
pædagogiske grundantagelse, 
nemlig ”at vi skal have barnet 
i centrum”. 

Det er faktisk noget, som 
fl ere anerkendte pædagogiske 
og psykologiske tænkere har 
slået til lyd for de senere år. 
Svend Brinkmann, Per Schultz 
Jørgensen m.fl . nævnes (s.38) 

som fremtrædende eksempler 
på sådanne personer, der proble-
matiserer subjektivismen og den 
usunde søgen efter indre mening 
som ledetråd. 

Samtidig går Carsten Hjorth 
Pedersen videre end disse perso-
ner, idet han vil sætte noget andet 
over og ved siden af individet og 
som centrum for vores fokus. Han 
hævder, at et retvisende pæda-
gogisk kompas for opdrageren, 
hvad enten det nu er forældre, 
lærere, klubmedarbejdere eller 
andre, er Gud som den, der er 
over mig og næsten ved min side. 

Opdragelsens succeskriterier 
er et liv, der leves til Guds ære, 
næstens gavn og min glæde. 
Pointen er, at ligningen kun hæn-
ger sammen, hvis alle elementer 

er med i deres rette forhold til 
hinanden. Derfor er Gud essen-
tiel i opdragelsen. Det er ham, 
der giver ethvert menneske sin 
umistelige værdi, uafhængig af 
præstationer og samfundsnyt-
teværdi, dermed er det også kun 
ved hjælp af en Gud, som er over 
mig, at jeg for alvor kan være for-
pligtet på at leve til næstens gavn. 

Gud har med 
alting at gøre

Ved således at sætte Gud og 
næsten i fokus bruger forfatteren 
kernestoffet i kristendommen 
og sætter det i spil på et meget 
jordnært, hverdagsagtigt og 
konkret felt.

”Har Gud noget som helst 
at gøre med den hverdag, som 

opdragere står i? 
Ja, for han er Gud. Og sådan 

én har – hvis han virkelig er Gud 
– med alting at gøre. En Gud, 
som intet har med hverdagslivet 
at gøre, er ikke værd at kalde 
Gud.” (s.48)”

Det er lige præcis det, der er 
sagens kerne. Fordi vores børn, 
hverdagen, tiden, karrieren osv. 
har så stor betydning for os, som 
det har, er vi nødt til at lære at 
navigere efter Guds kompas også 
på disse jordnære områder, for el-
lers ender vi med en lille gud, som 
vi møder i kirkelige reservater. 

Sværere er det naturligvis, at 
man skal forsøge at konkretisere, 
hvad det betyder i praksis; hvilken 
forskel gør det, at jeg har Gud og 
næsten i centrum for min opdra-

gelse? Men forfatteren giver dog 
en række bud på, hvordan det 
konkret slår igennem i opdra-
gelsen. ”De moderne afguder” 
skal afsløres som det, de er, og 
erstattes af et andet fokus. Det 
fører for vidt at gå ind i alle disse 
”afguder”, men et enkelt citat kan 
nok give et lille billede af, hvad 
der ellers kan tage fokus fra Gud 
og næsten:

”…produktion, forbrug, medier 
og politik er båret af et ekstremt 
selvfokus og en grasserende 
individualisering, hvor underhold-
ning, medier og sport m.m. tilmed 
ofte får karakter af religionserstat-
ninger” (s.24).

Hvordan man så opdrager med 
Gud og næsten i centrum, set i 
det lys, handler i udpræget grad 
om, hvordan den voksne lever. 
Hvis den voksne selv primært 
er konsument – tilbringer den 
væsentligste del af sin frie tid med 

at kigge på en skærm, forholde 
sig til mediernes dagsorden og 
ride med på selvrealiseringens 
tidvandsbølge – ja, så er det hos 
opdrageren, der først og frem-
mest er brug for et fokusskifte. 

Bogen illustrerer på fremra-
gende vis, at verden har brug 
for, at vi, som kalder os kristne, 
efterfølgere af Kristus, også lader 
dette præge vores hverdag, den 
måde vi lever på. 

Derfor er den et kærkomment 
indslag i den pædagogiske lit-
teratur, ikke fordi den leverer alle 
svarene, men fordi den minder 
os om, hvad der virkelig er vigtigt.                              

Carsten Hjorth Pedersen:
Skift fokus
176 sider • 149,95 kr.
LogosMedia

Børneopdragelse handler 
om voksenopdragelse
”På bundlinjen betyder det ikke særlig meget, om jeg har prædiket Gud og næsten 
over for mine egne børn eller eleverne i skolen; men om jeg har levet det.”

Paperback. 
249,-

Indbundet. 
299,-

Ægte sort læder 
999,-

Premium kunstlæder. 
Grå eller hvid. 
599,-

FÅ RABAT
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Personlige

Annoncer - 7356 1506
annoncer@udfordringen.dk

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 

Dødsfald

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden

under ’Kontakt Udfordringen’. 

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

Kirken i 
Kulturcenteret

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

20. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen
(Sidste tilmelding til udfl ugt den 27. sept.)

27. september kl. 9.30 - Udfl ugt: Afgang fra Drejervej 
til Hvidekilde Lejrcenter, Kagerup. Victor Kalisher deltager.

4. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
24. september kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud Ipsen Hans BerntsenJørgen ChristensenVictor Kalisher

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. 24/9 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  Jesus er den eneste
 vej til Himlen

Søndag 1/10: Bjarne Kjær -  Hvad Jesu blod gør for os her i livet
Søndag 8/10: Max Büsman- Sådan så han ud

Søndag d. 17/9 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA:  Gud er for dig, i Kristus

Erhverv

Vil gerne fi nde manden i mit liv...
Hej, jeg er en 62-årig kvinde, der gerne vil fi nde manden i 
mit liv. Jeg kommer i en frikirke på Sjælland, har 2 voksne 
børn og er helt fri af tidligere forhold.
Jeg nyder at lave frivilligt arbejde, jeg læser gerne bøger, 
går i teater, nyder dog også hjemmeaftener bag tv’et og 
sidder og hygger med strikketøj.
Jeg er god til at lave mad og vil glæde mig til at hygge om 
dig. Jeg har været personlig kristen siden min ungdom og 
håber, at vi kan dele bibelstudie og gudstjenester sammen.

Billet-mrk. 38-01

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

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

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 
kontoret på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 

Min elskede mand, vores kære far, svigerfar og farfar

Jan Christiansen
* 21. juni 1958

Er gået hjem, stærk i troen på Jesus
den 12. september 2017

Hanne
Martin og Jane

Jesper
Henrik og Mette
Villads og Arthur

Begravelsen finder sted fra Multihuset, Hirsevej 9
6100 Haderslev, tirsdag den 19. september kl. 13.00

Der kan i stedet for evt. blomster indbetales et beløb via
mobilepay 2256 5770 mrk ”Jan”

Min kære mand og vores elskede bror

Hanne Christiansen 
og søskende
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 36:

Grethe Iversen
Johannebjergparken 17
7120 Vejle Ø

Kodeord: Superligakamp

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 
28. 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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Møder & Arr.

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor

mellem kl. 10:00 
og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - 
Tast 1 for 

abonnement

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

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 Grundskoler. 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

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

Bogsalg

Køb kristne bøger let og enkelt på Hosianna.dk

Sprechen 
Sie Deutsch?
Vores tysklærer og it-mand er blevet 
forfremmet som afdelingsleder, og nu mang-
ler vi hans afl øser. Vi søger til et fast skema i udskolingen med 
fagene tysk, matematik, drengeidræt og med pædagogiske 
og tekniske it-kompetencer. Ach ja … hvis du ikke matcher 
alle ønsker, vil vi gerne høre fra dig alligevel. 

Har du ført til eksamen, er det en fordel, og det er også 
rigtig godt, hvis du er omgængelig og venlig. Det er din 
forgænger, og det har vi nydt.

Lykkegårdskolen i Kolding er en kristen friskole, som læg-
ger vægt på det kristne livs – og menneskesyn. Vi har 194 
elever fordelt på 0.-9. klasse i et læringsmiljø med plads 
til forskellighed. Vi har egen SFO, engagerede ansatte og 
forældre. Vi forventer, at du er forankret i den kristne tro, står 
inde for skolens værdigrundlag og aktivt vil arbejde for at 
fremme det. Skriv i din ansøgning, hvordan du vil gøre det. 

Stillingen er på 80-100% med ansættelse hurtigst muligt. 
Ansættelserne sker efter overenskomst med Finansministe-
riet og LC. Har du spørgsmål, kan du kontakte skoleleder 
Niels Albinus på tlf. 2496 3707. 

Ansøgning med CV og relevante bilag sendes pr. mail til 
lykkegaardskolen.621025@skolekom.dk. Du kan se mere 
på www.lykkegaardskolen.dk. 

Vær opmærksom på, at der løbende afholdes samtaler, og 
vi ansætter, når vi har det rigtige match. Vi glæder os til 
at høre fra dig.

Ferie & Rejser

Kontakt os på 7592 2022 
for flere oplysninger

Safaritur til Kenya
Midt i vinterens kulde og mørke i Danmark er der sol 
og sommer i Kenya. Du får nu mulighed for at tage 
med på en fantastisk safaritur sammen med vores 
rejseledere  Michael Markussen og Ingrid Markussen.
På 10 dage kommer vi rundt i Tsavo og Amboseli 
nationalparker og kommer bl.a. til at opleve »the big 
five«: Elefant, løve, leopard, næsehorn og bøffel.
Overnatninger på lodges eller safarihoteller og alle 
måltider, kørsel og entréer er med i prisen. Vi besøger 
også Karen Blixens museum, samt et girafcenter.
Begrænset antal pladser og tilmelding senest d. 20. 
 november
Rejseledere: Ingrid Markus-
sen og Michael Markussen
Pris ved overnatning i 
 dobbeltværelse: Kr. 21.975,-

26. jan. - 4. feb.

1. - 4. dec.

Find program for rejsen på 
www.felixrejser.dk/advent  
eller ring og bestil på 7592 2022

Tag med på en hyggelig adventstur til den gamle 
hansestad, Lübeck. Gå på opdagelse i den charme-
rende by, og oplev samtidig ét af de mest kendte 
julemarkeder i Tyskland. I byen er der flere jule-
markeder med hver deres særlige præg fra historisk 
julemarked til markeder med kunsthåndværk. På 
turen tilbyder rejselederne bibeltime, liturgisk 
andagt og aftenandagt, og hver aften arrangerer 
de hyggeligt samvær på 
hotellet.
Rejseledere: Bent Kjær 
Andersen, Hjørring og 
Preben Hansen, Aalborg
Hurtig tilmelding!

Lübeck 
- advents og julemarkedstur

Singleliv og fællesskab 

  
 
 
 
 
 
 

UNO konference 
13. - 17. oktober 2017 
på Børkop Højskole 

Kom og del tro og                      
liv med andre i                      
samme livssitua on.  

For singler ml. 28-60 år. 
Tilmelding er nødvendigt se 
mere og find program på: 

uno.indremission.dk 

             
         

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et dagligt 
bibelord til inspiration sendt, så 
gå ind på hjemmesiden udfor-
dringen.dk og tilmeld dig via 
ikonet ”Dagens Udfordring” ca. 
midt på hjemmesiden. 
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
Søndag 17/9
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.

Lørdag 23/9
19:45 Før Søndagen
15. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Hvor er det godt i Jesu arme”, 
og om hvorfor han elsker at blive 
skældt ud af salmedigteren Bror-
son. Cæciliakoret synger i Vor Frue 
Kirke i Århus, dirigeret af Michael 
Deltchev.

Søndag 24/9
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus
Sognepræst Kirsten Stejner er 
liturg og prædikant 15. søndag efter 
trinitatis, hvor Jesus i evangeliet si-
ger: ”Ingen kan tjene to herrer. Han 
vil enten hade den ene og elske 
den anden eller holde sig til den 
ene og ringeagte den anden.” Or-
ganist Michael Østergaard Jensen
leder kor og salmesang. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

DR 1
20:00 Herrens Veje (1:10)
Nyt familiedrama om det moderne 
menneskes tro og tvivl. 
Den karismatiske provst Johannes 
Krogh står overfor sit livs chance, 
da han stiller op til bispevalget i 
Københavns Stift, hvor han har mu-
lighed for at blive den første biskop 
i sin 250 år gamle præsteslægt. 
Men det er ikke kun Johannes, 
som går en dramatisk tid i møde. 
Hans yngste søn, August, som er 
en populær præst i København, har 
længe drømt om at blive udsendt 
som feltpræst, og det er pludselig 
ved at blive en realitet til hans kone 
Emilies bekymring. Storebroren, 
Christian, der tidligere sprang 
fra teologistudiet til sin fars store 
fortrydelse, ser nu ud til endelig 
at have fundet sin vej i livet, da 
han afl everer sit speciale på CBS. 
Men det viser sig, at han holder 
noget skjult.

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

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

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

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

Radio 

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)

Mandag 18/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 19/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 20/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
(Sendes også 00.05, lørdag 1.03 
og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Overrabbiner Jair Melchior be-
søger Skurvognen for at tale om 
jødisk nytår og nye begyndelser. 
Vært: Anders Laugesen. (Sendes 
også torsdag 20.30, søndag 6.30 
og 00.32.
 
Torsdag 21/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 22/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 23/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 24/9
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  
Udfordringen forbeholder sig retten 
til at forkorte og udelade indlæg på 
over 200 ord. 

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

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

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-

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 d d k t til

Beklager 
læserbrev om
dræbt fl ygtning 

Udfordringen bragte i sidste 
uge et læserbrev, hvor indsende-
ren beklagede sig over, at vi i en 
artikel d. 27. august omtalte en 
syrisk fl ygtning. Han mente ikke, 
at der var tale om reelle fl ygtninge. 

Vi følte os forpligtede til at lade 
vedkommendes kritik af Udfor-
dringen komme i avisen. Men set 
i bakspejlet beklager vi dette. 

Dels fremgår det tydeligt af 
artiklen, at Bangin var reel fl ygt-
ning. Dels omkom Bangin ved en 
ulykke i sidste uge, hvilket i alle 
tilfælde gjorde det upassende at 
bringe dette læserbrev, hvilket vi 
derfor beklager.

Vi opfordrer i øvrigt til, at læ-
serbrevsskribenter forsøger at 
forstå hinandens synspunkter i 
stedet for at føre skyttegravskrig 
på uforsonlige synspunkter.

HENRI NISSEN, REDAKTØR.

Hvordan være kirke i et 
pluralistisk samfund?
JEPPE BACH NIKOLAJSEN

Kirkens rolle i et  
pluralistisk samfund
»En offensiv gentænkning af det 
folkekirkelige projekt. Den længes 
ikke efter kirkens fordums storhed, 
men udfordrer os til at omfavne 
mangfoldigheden i samfundet og 
til at turde være en stemme blandt 
andre stemmer. Det er en uvurder-
lig bog for kirken i Danmark.«

Niels Nymann Eriksen, ph.d., 
sogne- og indvandrerpræst

JEPPE BACH NIKOLAJSEN 
(RED.)

Kirke og øvrighed i et 
pluralistisk samfund
»En oplysende bog om Luthers 
forståelse af relationen mellem 
kirke og samfund.«
Flemming Kofod-Svendsen, 
ph.d., fhv. minister og sogne-
præst

»Både oplysende og velskrevne.«
Udfordringen

192 sider
149,95 kr.

228 sider
199,95 kr.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Husk nuancerne 
i islamdebatten

Jeg beskyldes ind imellem for 
at tegne et rosenrødt billede af 
muslimer. Det er jeg glad for. Min 
hensigt er nemlig at nuancere 
debatten. For de fleste debat-
tører tegner nemlig i medierne 
et kulsort billede af denne meget 
forskelligartede gruppe. 

Jeg vil ikke sætte mennesker 
i bås, heller ikke troende og ikke 
en gang den defi nerede gruppe, vi 
kalder muslimer. Der er stor forskel 
på muslimer i fx Indonesien, Mel-
lemøsten og Østafrika. Og der er 
ikke to trosforestillinger, der er 
nøjagtig ens. Heller ikke blandt 
de mennesker, vi kalder kristne.

Er jeg så slet ikke kritisk over for 
islam? Jo da, jeg holder en sund 
kritisk distance til alt og alle. Det 
fi lter er vist meget normalt at være 
udstyret med. Vores børn skal ikke 
kaste sig i armene på hvem som 
helst, og vores teenageres ud-
dannelse må gerne udvikle deres 
analytiske sans, ikke?

Derfor er jeg naturligvis kritisk 
over for islam, ligesom jeg er 
kritisk over for kristendommen og 
andre religiøse systemer. Det er 
ingen hemmelighed, at Koranen 
rummer passager, som er særde-
les problematiske. Og dem tager 
muslimske lærde også fat på. 

Personlig tro har det med at 
udvikle sig til religiøse lærebyg-
ninger og ender ofte med at blive 
trukket for en politisk vogn. Det ser 
vi i islam, desværre, og det har vi 
desværre også set i kristendom-
mens historie. Og jeg er alvorligt 
bange for, at når der i det nuvæ-
rende regeringsgrundlag står, at 
vi er et kristent land, og Dansk 
Folkeparti konstant italesætter 
den kristne kultur i modsætning 
til andre kulturer, så bliver den 
dybfølte, personlige tro på Jesus 
Kristus igen misbrugt i et politisk 
projekt med helt andre, materia-
listiske, egoistiske, og ja, direkte 
ukristelige, værdier.  

Derfor insisterer jeg på at tale 
direkte med mennesker på det 
personlige plan, også når det 
handler om tro. Derfor taler jeg om 
muslimer som en meget forskel-
ligartet gruppe. Og derfor bliver 
jeg ved med at fremhæve nuancer. 
For der er forskel på muslimer og 
islamister, på islam og islamisme, 
ja, på en reflekterende, fortol-
kende og kulturtilpasset islam og 
en rethaverisk, ekstrem og endda 
voldelig islamisme. 

Jeg vil ikke slå verdens 1,6 mil-
liarder muslimer i hartkorn med 
nogle få tusinde islamister og 
synes heller ikke, at en lille bande 
utilpassede unge med muslimsk 
baggrund i Vollsmose skal tegne 
billedet af alle danske muslimer. 
På samme måde fi nder jeg mig 
naturligvis ikke i, at verdens 2 mil-
liarder kristne sættes i bås med Ku 
Kux Klan, den sicilianske mafi a el-
ler de såkaldte kristne, der lige nu 
myrder løs blandt den muslimske 
befolkning i Den Centralafrikanske 
Republik.  

Fronterne ligger nemlig et helt 
andet sted. Kampen står i dag 
om at behandle alle mennesker 
ligeværdigt, uanset om man er 
fl ygtning eller statsborger, troende 
eller ikke-troende, muslim eller 
kristen. Kampen står, om man 
bliver respekteret som troende 
menneske, eller om man bliver 
betragtet som halvtosset og derfor 
”udenfor” samfundet. Hvis den 
nuværende stigmatiserende debat 
eskalerer, er det ikke usandsynligt, 

at også kristne i fremtiden ender 
med at blive nedvurderet, diskri-
mineret og direkte forfulgt - også 
i Danmark. 

Derfor skal vi bremse op nu. 
Svend Løbner
FREELANCE JOURNALIST

Kom til dialog-
kaffe, Svend!

Kære Svend Løbner. 
Det er med stor undren, jeg 

ser, at du på afstand opfordrer til 
dialog i en avis, når du har fået 
en invitation, som du ikke selv har 
benyttet dig af.  

Inden dit seneste indlæg her i 
Udfordringen har du  fået en invi-
tation af mig, hvor jeg har indbudt 
dig til dialog-kaffe. Du er fl yttet til 
Fyn, vi bor tæt på hinanden og 
min dør står stadigvæk åben - du 
er altid velkommen!

DORTHE ULLEMOSE,
FOLKETINGSMEDLEM FOR DF
SVENDBORG

I anledning af det jødiske 
nytår er Jair Melchoir gæst i 
mennesker og tro.
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Scan QR koden og få en sneak peak af 
nogle af sangene fra ”Elske som dig”. 

Musik
TJEK

K
unstner: Å
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 dig  -  G
enre: Lovsang  -  Forhandler: digibutik.dk - P

ris: 99 kr.

Af Steen Jensen

- Vi tror alle på den samme Gud, 
så hvorfor ikke bare holde en 
stor fest?

Det siger Simon Ågren, som er 
tovholder for ”Lovsang i Herning” 
lørdag den 7. oktober.

Det er lovsangsaften for alle 
- uanset kirkebaggrund - hvor 
lovsangsbandet Agape står for 
musikken, og Steffen Holm er 
aftenens taler. Bagefter er der 
caféhygge.

Tanken er, at ”Lovsang i Her-
ning” skal være en tilbageven-
dende begivenhed fire gange 
om året. Målgruppen er kristne i 
aldersgruppen 18-30 år, men alle 
er hjerteligt velkomne.

- Vores vision er at samle Jyl-
land til en stor fælles lovsangsaf-
ten, hvor vi på tværs af kirkeret-
ninger, alder og etnisk baggrund 
kan prise Herren sammen, siger 
Simon.

Tidligere har der to gange 
været holdt ”Lovsang i Herning” 
med op mod 250 deltagere fra 
forskellige kirkeretninger, men nu 
lægges det hele i fastere rammer 
i Herning Frikirke. Håbet er at få 

deltagerantallet op på omkring 
500 på sigt.

- Men selve arrangementet er 
der ikke nogen kirke, som står for. 
Vi er privatpersoner og kommer 
fra forskellige kirker, men har en 
fælles vision, siger Simon.

Han er 18 år og har gået på 
Alterna i Hillerød og på Mariager 
Efterskole – og er altid selv kom-
met i Herning Frikirke. 

- Lovsangen er et grundele-
ment i mit eget liv. Der er kraft 
i lovsang, og Gud virker også 
gennem lovsang. Visionen er 
at give Helligånden plads på 

lovsangsaftenen, fortæller han.
Initiativtagerne er en blandet 

fl ok af kristne, nogle fra eftersko-
len i Mariager.

Aftenens taler er 24-årige Stef-
fen Holm fra Midtjyllands Frikirke i 
Ikast. Han brænder for at fortælle, 
hvad Gud gør i menneskers liv. 
Han har selv en interessant histo-
rie, fordi han har været bundet til 
en kørestol, inden Gud helbredte 
ham. I dag er han gift med Lillian 
og har en lille dreng på ét år.

Han har vandret med Gud i 
seks år.

- Jeg lever for at fortælle om 

Gud, fordi han er helt fantastisk! 
Han overvinder had med kærlig-
hed, helbreder sorg og smerte 
og fjerner skam for enhver, som 
kommer til ham. Han genopretter 
og gør nyt, siger Steffen Holm.

Den tværkirkelige lovsangsaf-
ten lørdag den 7. oktober er fra kl. 
19.30-21.00. Bagefter er der frem 
til kl. 22.30 café og fælles hygge, 
hvor der sælges kaffe, sodavand, 
slush ice m.v.

Der er gratis adgang. Stedet er 
Herning Frikirke i Møllegade 1 B.

Lovsangsaften skal 
samle kristne i Herning
”Lovsang i Herning” lørdag den 7. oktober er med lovsangsbandet Agape og Steffen Holm som taler.

Agape beskriver sig selv som ” et band, som elsker Jesus og 
brænder for at tjene ham”. De har spillet sammen i to år og 
mødte hinanden på Mariager Efterskole, hvor det hele startede.

18-årige Simon Ågren er 
initiativtager til ”Lovsang i 
Herning”. 

Næstekærlighed på
skoleskemaet hos Hestlund
Hestlund Efterskole ved Bording vil gøre eleverne bedre til at hjælpe
deres medmennesker både ude og hjemme. 
Hestlund Embrace et nyt næ-
stekærligt og omsorgsfuldt 
fagmodul, som består af et 
valgfag og en række events, 
som sætter næstekærlighed på 
skoleskemaet for alle skolens 
elever.

- Embrace betyder jo at favne 
eller omfavne, og det er netop, 
hvad vi vil. Vi ønsker at favne 
vores medmennesker og gøre en 
egentlig forskel for dem, fortæller 
viceforstander og tovholder på 
initiativet, Lars Steen Hansen.

Retter blikket udad
i stedet for indad

Hestlund Efterskole hviler 
på et kristent fundament, men 
appellerer til både troende og 
ikke-troende, som har lyst til at 
være en del af fællesskabet – at 
’være noget’ for hinanden. 

- Med Hestlund Embrace 
bliver det nu også en topprio-
ritet at ’være noget’ for skolens 
omverden. Hjælpeindsatsen i 

Hestlund Embrace-regi omfat-
ter blandt andet en rejse til 
Rumænien, hvor vi skal hjælpe 
til på et børnehjem og i fattige 
roma-landsbyer, beretter vice-
forstanderen.

”Du får, hvad du giver”
Eleverne skal kort sagt opleve, 

at deres hjælp nytter noget – og at 
når de giver til andre, får de også 
selv noget igen. 

- Hjælpearbejdet bliver kræ-

vende, men konstruktivt og livs-
bekræftende. Jeg er overbevist 
om, at det vil gøre et stort, uud-
sletteligt og positivt indtryk på 
de unge. Forhåbentlig vil det så 
nogle frø, som kan gro til noget 
rigtig godt i de unge, tilføjer Lars 
Steen Hansen.

Hjælper også lokalt
En væsentlig pointe ved Hest-

lund Embrace er, at den interna-
tionale hjælp ikke står alene. Man 
behøver nemlig ikke nødvendigvis 
at rejse udenlands for at fi nde 
medmennesker, der har brug for 
en hjælpende hånd:

- Vi har indgået samarbejde 
med eksisterende, lokale initiati-
ver, som hjælper svage grupper 
såsom hjemløse, fl ygtninge, en-
somme ældre og ikke mindst børn 
fra udsatte familier. Kongstanken i 
Hestlund Embrace er simpelthen, 
at vi giver en krammer til dem, der 
trænger til én. Og når vi giver én, 
får vi jo samtidig én selv, slutter 
viceforstanderen.

Elever på Hestlund Efterskole i en ”kæmpekrammer”.

Kristen lovsangsmusik er en genre, som har et meget 
universelt udtryk, uanset hvilket land eller verdensdel, 
det kommer fra. Derfor burde der, efter min mening, 
også være en relativ høj kvalitetsgrænse, som bands 
skal leve op til for at være et lyt værd. 

 
Er der så noget specielt over denne udgivelse, som 

kommer til os fra Å-Festival Lovsang? Det vil helt komme 
an på dine kriterier for, hvad der er specielt. Jeg fi nder, 
som en der dykker meget rundt i den amerikanske kristne 
musikscene, at det faktisk er lidt forfriskende at høre disse 
toner med et dansk twist.

Det er altid dejligt med et lovsangsalbum, hvor produk-
tionen ikke er helt så overdrevent grandios, som jeg tit 
fi nder den på mange af de store internationale gruppers 
udgivelser. Samtidigt er instrumentationen fi nt tilbagelænet 
og meditativ det meste af tiden, hviket jeg mener passer 
et lovsangsalbum meget godt. 

Både instrumenterne og de meget passionerede mande- 
og kvindestemmer på albummet kommer dog fi nt op i to-
neregisteret, når de følelsesmæssige klimakser i sangene 
skal nås. Dette klarer Å-Festivals Lovsangsband lige så 
perfekt som mange af deres internationale ligemænd.

Hvis du savner at få en oplevelse, som Hillsong eller 
Jesus Culture normalt leverer, men på et lidt mere dansk 
niveau, så er dette album nok et af dette års stærkeste 
muligheder. Smukke stemmer, ganske velproduceret in-
strumentation og nogle sange, man let kan få til at hænge 
i ørerne, længe efter man har slukket for anlægget.

Joey Lønsmann Jensen

Dansk lovsang
af høj kvalitet
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Våde og glade introdage
på Sædding Efterskole
På Sædding Efterskole star-
tede skoleåret med to dages 
ryste-sammen-tur til Vorgod Å.

Eleverne startede med at cykle 
10 km til Vorgod år, hvorefter hver 
kontaktgruppe skulle arbejde 
sommen om at bygge deres egen 
tømmerfl åde. Den efterfølgende  
sejltur ned af åen bød på afslap-
ning, snak, sang, latter og ikke 
mindst tang- og vandkrig mod de 
andre fl åder.

Til tider fl øj tangen om ørerne, 
og der blev jublet, når en særlig 
våd og beskidt tangklump ramte 
”modstanderen” i hovedet.

På efterskolernes dag har 
Sædding åbent hus om eftermid-
dagen og byder på mad, rundvis-
ning af eleverne og fremvisning af 

ny kunstgræsbane.
Sædding Efterskole ligger på 

landet mellem Skjern og Videbæk 

og drives i tilknytning til Luthersk 
Mission.

Lisbeth

Rudehøj Efterskole er sprunget ud i et nyt skoleår. Kigger man forbi på Efterskolernes dag kan man deltage 
i lodtrænkningen om intet mindre end et år på efterskolen.

På Rudehøj Efterskole i Od-
der syd for Aarhus ønsker 
man at klæde de unge på 
til deres ungdomsliv og har 
særligt fokus på det faglige 
løft i undervisningen.

- Vi har fokus på, at få det bedst 
mulige ud af elevernes potentiale, 
og ruste de unge til den ungdoms-
uddannelse, der venter dem lige 

om hjørnet, fortæller forstander 
Jacob Hørning. 

CEPOS har lavet en socio-
økonomisk undersøgelse, der 
placerer Rudehøj Efterskole 
blandt de bedste to procent af alle 
landets efterskoler, når det kom-
mer til at løfte elevernes faglige 
niveau efter et år på efterskole.  

- Faktisk er der kun tre eftersko-
ler, der ifølge undersøgelsen er 

bedre en os, og blandt de kristne 
efterskoler i Danmark er vi på før-
stepladsen. Det er vi selvfølgelig 
stolte af og har dagligt fokus på. 
Undersøgelser eller ej - eftersko-
lelivet sætter spor i de unges liv, 
og det er derfor, vi er til, lyder det 
fra forstanderen.

Rudehøj Efterskole er startet 
af DanskOase, som er en folke-
kirkelig fornyelsesbevægelse.   /lt

På Rudehøj tager de
et fagligt højdespring

Eleverne på Sædding Efterskole blev rystet godt sammen i starten af skoleåret på Vorgod Å. 

Ny efterskole er klar til åbent hus

Glade elever på hjemmebygget tømmerfl åde.

Apostolsk Kirkes nye efter-
skole, Aalborg Efterskole, 
byder velkommen til de første 
elever til august 2018. Mange 
hænder har været i gang for 
at gøre de nyerhvervede byg-
ninger klar.

Skolen kommer til at blive præ-
get af de muligheder, beliggenhe-
den ved Hals giver: Stranden og 
fjorden indbyder til kitesurfi ng, 

kajak og windsurfi ng. Hals Golf 
Klub ligger som nærmeste nabo, 
ligesom der også bliver mulighed 
for hesteridning.

Klar til åbent hus
På efterskolernes dag kan gæ-

sterne prøve valgfag og møde det 
kommende personale, ligesom 
der også serveres noget godt 
til ganen. 

Aalborg Efterskoles første 

forstander bliver den erfarne 
skoleleder Finn Mester, som i 
de sidste 10 år med succes har 
stået i spidsen for Frydensberg 
Efterskole i Mariager.

- Skolens formål er at tilbyde 
inspirerende boglig og anden 
faglig undervisning af høj kvalitet 
og at formidle levende selvvalgt 
kristendom, siger Mester.

/Red.

Mange frivillige hænder har været i gang på Aalborg Efterskole ved Hals for at gøre klar til fremtiden.
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Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
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bud. Hjemmesiden 
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Være medvandrer
En herlig sommerdag snakkede jeg med en kvinde om bord på 
Sømandsmissionens skib Bethel over en hyggelig kop kaffe. 
Vi var på vores sommertogt og havde ”åbent skib”. 

Der blev vendt mange ting, og til sidst betroede hun mig, at hun 
var uhelbredelig syg af cancer - lægerne havde givet op. Det gjorde 
selvfølgelig stort indtryk på mig, og det er svært at komme med 
trøst og opmuntring i sådan en situation, hvor ord bliver fattige. Jeg 
sagde til hende, at det bedste, hun kunne gøre, var at bede til Gud.

Jeg plejer nogle gange at bytte adresse og telefonnummer med 
nogle af gæsterne, der kommer om bord på Bethel, det gjorde vi 
også her. En dag tænker jeg på, hvordan mon hun har det. 

Jeg får øje på vores blad Waves, hvor jeg havde skrevet en 
lille artikel i med overskriften: Frygt ikke i morgen - Gud er der 
allerede. Jeg vidste, at hun var meget alene, og er man alene og 
så samtidig syg - ja så ved man, at livet er hårdt. Bare hun kunne 
læse artiklen og få at vide, at Gud altid er der. Jeg sender bladet 
til kvinden med en lille seddel klistret på: ”Med venlig hilsen Leif”. 
Der går ikke mange dage, før jeg får en mail fra hende: 

”Det er et fl ot billede af Bethel på forsiden – det er så skarpt som 
at være der selv. Jeg holder meget af din oversættelse på bagsiden 
af bladet. Teksten giver ro i sjælen.”

Hun skriver videre:
”Kan du foreslå noget god læsning eller gi’ mig nogle retnings-

linjer, som kan hjælpe mig til at bede til Gud. Faktisk har jeg på 
fornemmelsen, at vi nok ikke kan gøre det forkert, men det skader 
jo aldrig at gøre sig umage. Mon det ikke handler om, at bønnen 
kommer fra et oprigtigt hjerte?”

Jeg bliver meget berørt af hendes brev, og jeg skriver tilbage til 
hende, at hun har forstået det med bøn – når bøn kommer fra et 
oprigtigt hjerte, skal der ikke mere til. Jeg skriver også, hvad bøn 
betyder for mig – at jeg snakker med Gud, som et barn snakker 
med sin kærlige og stærke far. Han kender os og vores behov.

Kvinden gik en svær tid i møde, og den sidste hilsen, jeg fi k fra 
hende, var, at hun ikke var bange mere, hun var tryg. Det gjorde 
et stort indtryk på mig.  Hun var ikke ensom mere, for hun havde 
fundet sin kærlige og stærke Far, som jeg tror, har taget hende i 
hånden og fulgt hende hjem i evigheden.

Af Leif Rasmussen
sømandsmissionær

Af Henri Nissen

Lørdag den 23. september vil 
solen være i stjernebilledet 
Jomfruen og månen nær Jom-
fruens fødder. Også planeten 
Jupiter vil være i Jomfruens 
tegn, mens planeterne Venus, 
Mars og Mercury vil være over 
og til højre for Jomfruen i stjer-
nebilledet Løven.

Dette ”tegn i sol og måne” har 
fået nogle til at tænke på Johs. 
Åbenbaring kap. 12, der netop 
beskriver et lignende billede:

”Et stort tegn kom til syne på 
himlen. Det var en kvinde, der 
strålede som solen og stod med 
fødderne på månen. På hovedet 
havde hun en sejrskrans med 12 
stjerner på.” 

Er dette et af de ”tegn i sol og 
måne”, som Jesus omtaler skal 
ske før hans genkomst?

Jesus siger: ”Og der skal ske 
tegn i sol og måne og stjerner, 
og på jorden skal folkene gribes 
af angst, rådvilde over havets og 
brændingens brusen. Mennesker 
skal gå til af skræk og af frygt for 
det, der kommer over verden, for 
himlens kræfter skal rystes. Og 
da skal de se Menneskesønnen 
komme i en sky med magt og 
megen herlighed.” (Lukas 21,25)

En del kristne har allerede gæt-
tet på, at tegnet kunne hentyde til 
bortrykkelsen. Ikke mindst i USA, 
hvor man den 21. august ople-
vede en solformørkelse bevæge 

sig tværs over Amerika.
Andre mere konservative krist-

ne (Creation.com) argumenterer 
med, at tegnet ikke er så ualmin-
deligt endda:

Solen står i Jomfruens tegn en 
måned om året, eftersom Jom-
fruen er et af de 12 stjernetegn.  

Månen står også ved ”Jom-
fruens fødder” en gang om må-
neden, og derfor vil der være et 
sammenfald 1-2 dage året.

Men hvad så med kronen om 
hendes hoved af   12 ”stjerner”?

Jo, der er tre planeter og ni 
fixstjerner omkring jomfruens 
hoved. Faktisk er der mange fl ere, 
men disse er de mest synlige.

At planeten Jupiter er i centrum 
af Jomfruens tegn sker ca. hvert 
11.-12. år, siger creation.com. 

Men at så mange himmelle-
gemer er linet op på den samme 

måde, som er nævnt i Åben-
baringen 12, er alligevel meget 
usædvanligt. Nej, påstår det 
konservative Answers in Genesis, 
det skete også i 1827, 1483, 1293 
og 1056. De fortæller ikke, at det 
faktisk også skete, da Jesus blev 
født ca. år 2. 

Jomfruens barn
Tegnet i Åbenbaringen 12 

synes at hentyde til Maria, jom-
fruen, der blev med barn. Da hun 
blev gravid med Jesus, viste Bet-
lehemsstjernen sig fl ere gange, 
så de vise stjernetydere fra Østen 
på den måde fandt frem til Jeru-
salem og Betlehem. 

Som man kan læse i min 
bog Jesus i stjernerne var Bet-
lehemsstjernen formentlig en 
konjunktion af planeterne Jupiter 
(kendt som kongernes konge) og 

Venus (modergudinden) samt 
kongestjernen Regulus ca. år 2.

Åben. 12 fortæller om Dragen 
(Satan), der forsøger at sluge 
hendes barn, men som bliver 
nedstyrtet til jorden sammen med 
1/3 af stjernerne (faldne engle).

Spørgsmålet er, om tegnet 
også fortæller om bortrykkelsen 
og Jesu genkomst som Messias. 

Det er svært at sige – før den 
23. september, men som Gary 
Ray fra det kristne medie Unsea-
led siger til Washington Post: ”Vi 
tror, det er Gud, der signalerer til 
os, at han er i færd med at tage 
sit næste skridt.”

Og tilmed begynder det jødiske 
nytår med trompetfesten Rosh 
Hashanah dagen før - den 21.-22. 
september. Og netop i år afslutter 
det jubilæumsåret 5777.

Så der er megen symbolik.

Bli’r vi bortrykket d. 23.?
En teg-
ning viser 
stjerne-
tegnet 
Jomfruen, 
”klædt 
i solen 
og med 
månen 
under fød-
derne,” og 
med 12 
stjerner 
omkring 
sit hoved 
i Løvens 
tegn.




