
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

”Den største ulykke for os moderne 
mennesker er, at vi lever uden Gud...”

Filmmanden Erik Clausen i interview side 3:

Ny andagtsbog! 

Fra forfatteren til 
den populære 
“Jesus Kalder”

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

KLASSIKER:
Herligt livsbekræftende 

og reflekterende andagts-
bog af Anna Boelskifte. 

Bogen er præget af et 
lyst livssyn, hvor det er 
afgørende at holde fast 
i øjeblikket og fylde det 
med håb, glæde og tro.

Smuk gavebog!
390 sider indb.

Livets øjeblikke

www.prorex.dk
tlf. 7456 3343

Elisabeth bryder tabu om 
livskriser i radioen - Side 2

Khadar går 
i rette med 

Danmission
om forfulgte 

kristne i 
Mellemøsten

- Side 4.

Missionslæge: Stadig brug for 
hjælp til spedalske - Side 12.



 
Ugens profi l: Elisabeth R. Madsen
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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.

Inspirerende aften i Grindsted
om vækkelse og kirkevækst
Den fælleskirkelige missionsorganisation Gospel Outreach 
holder en inspirationsaften i Vestermarkskirken, Grindsted 
torsdag d. 28. sept. kl. 19. 

Aftenen kommer til at indeholde masser af øjenvidneberetninger, 
fi lm og vidnesbyrd fra de kampagner, som Gospel Outreach holder 
hvert år rundt om i verden. 

Mange tusinde giver respons på evangeliet, og nye menigheder 
bliver startet, og der sker mange mirakler og helbredelser som be-
kræftelse af evangeliet ved disse kampagner. 

I over et årti har organisationen været med 
til at starte én ny menighed om måneden i 
områder, hvor kristendommen er en mino-
ritetsgruppe. Per Hyldgaard og andre folk 
fra teamet i Gospel Outreach vil medvirke 
ved mødet, som er åbent for alle.
Henri.

Ny VU-formand vil frigive hash
Den nyvalgte formand for Ven-
stres Ungdom, Jakob Sabroe, 
vil gøre hash lovligt. 

”Jeg vi blandt andet kæmpe 
for, at vi får legaliseret cannabis 
og gjort op med den tvangsind-
drevne licens. Det er ikke statens 
opgave at blande sig i dansker-
nes livsførelse eller diktere deres 
medievalg,” siger han i en skriftlig 
kommentar til Altinget.

Den 21-årige Jakob Sabroe overtager posten fra Chris Preuss, 
der har været VU-landsformand i to år. 

Henri.

Jakob Sabroe

Af freelancejournalist 
Svend Løbner

Elisabeth Randeris Madsen er 
vært ved programmet Hjerte-
sag, som hjælper lyttere til at 
tale om de svære ting i livet. 
Hun har selv været igennem 
hele den psykiatriske mølle. 
Men samtaler ”satte tingene 
på plads oppe i mit hoved”, 
fortæller hun. 

Programmet Hjertesag på Ra-
dio Aadalen i Skjern handler om 
menneskers trivsel, ”alt det, som 
kan være svært at snakke om 
på gaden”, siger vært Elisabeth 
Randeris Madsen: 

 - Når vi møder hinanden, siger 
vi som regel: ”Ja, det går fi nt!” Vi 
tør ikke gå et lag dybere og tale 
om, hvordan vi virkelig har det 

inderst inde, siger hun.
Elisabeth har en fast aftale med 

en parterapeut og en coach om at 
medvirke som ”eksperter” i pro-
grammet. Og så kan folk ringe ind 
eller komme i studiet og fortælle.

Bror begik selvmord
Elisabeth Randeris Madsen har 

selv ofte haft brug for at snakke 
med nogen om de lidt dybere ting 
i tilværelsen.

- Jeg er vokset op i en familie, 
der ikke var særlig god til at tale 
om følelser. Da min bror begik 
selvmord, fi k vi slet ikke snakket 
om det sammen, fortæller hun.

Elisabeth fl yttede hjemmefra 
som 16-årig og fl yttede ind hos 
en kæreste, som skulle vise sig 
at være voldelig. 

 - Jeg har været ude for en mas-
se, men jeg kom på ret køl, fordi 
jeg snakkede med nogen, som 
kunne sætte tingene på plads 
oppe i mit hoved. Jeg er faktisk 
overrasket over, hvor lidt der skal 
til for at komme på ret køl. Derfor 
laver jeg programmet Hjertesag, 
hvor vi taler om tingene for om 
muligt at blive til hjælp for andre.

Indlagt på psykiatrisk 
afdeling

Elisabeth kom så langt ud i 
tovene, at hun blev indlagt på 
psykiatrisk afdeling. Men her fi k 

hun ikke meget hjælp. Lægen 
sagde blot, at hun led af ”en 
personlighedsforstyrrelse” uden 
at defi nere det nærmere. I stedet 
henviste han til Google.

Men mødet med en mentor 
satte ”mine tanker og handlinger 
på plads”, som Elisabeth udtryk-
ker det.

- Med så svært et liv, som jeg 
har haft, kan jeg nok også hjælpe 
nogen. Jeg tænkte jo selv: Var 
det bare det, der skulle til for at 
hjælpe mig?

- Jeg var et vrag. Jeg havde 
sådan brug for anerkendelse hele 
tiden. Alting blev personligt for 
mig: ”Hvorfor gør du det her mod 
mig?” sagde jeg altid.

Kan nu hjælpe andre
I dag har hun et godt liv med 

mand og tre børn, fortæller hun. 
Hun er aktivt troende og kommer 
i Skjern Pinsekirke.

- I dag har jeg meget bedre 
forståelse for andre mennesker. 
Og nu vil jeg gerne dele mine 
erfaringer med andre.

Ind imellem må Elisabeth og 
hendes lyttere lægge øre til men-
nesker med en forfærdelig bag-
grund. For eksempel da en pige 
ringede ind og fortalte om en 
opvækst med overgreb fra en 
alkoholisk far.

- Jeg kan sætte mig ind i hen-

des følelser, og så kan terapeuten 
og coachen bidrage med det 
faglige. Målet er at give håb om, at 
man kan komme videre i livet på 
trods af en dårlig opvækst. Man 
behøver ikke at leve som offer re-
sten af livet. Man kan søge hjælp.

Inviterer til at medvirke
Men programmet må ikke blive 

for tungt, pointerer Elisabeth Ran-
deris Madsen.

- Jeg vil gerne lave det i stil 
med Mads og Monopolet, hvor 
der er en lethed, der gør det mere 
spiseligt, siger hun. I stedet for at 
komme helt ud i detaljen i en hel 
time, får hun fl ere til at medvirke 
i samme udsendelse.

- Folk skal på banen. De skal 
dele deres historie, stille spørgs-
mål og bidrage til debatten. Et 
program kan for eksempel handle 
om, hvordan man er gode bonus-
forældre. Man er jo splittet, når 
en far for eksempel vil elske alle 
børnene i familien, også hans 
kones børn fra et andet ægteskab. 
Men konen ønsker måske ikke det 
tætte forhold. Hvad gør man så?

Hjertesag sendes på Radio 
Aadalen i Skjern fredage i lige 
uger kl. 18-19. Radio Aadalen 
er med i Den Kristne Producent 
Komité, der organiserer 35 kristne 
radio- og tv-stationer i Danmark.

Elisabeth 
bryder tabu 

om livskriser
Elisabeth har selv været ude i tovene, så hun 

forstår lyttere med svære problemer.

Man må aldrig undervurdere, hvad det 
kræver af energi og gentagelse 

at holde liv i en vision.
BILL HYBELS

Alle vinder når en leder bliver bedre

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

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

WWWWWW..GLLLSS200177.DKKK

Per Hyldgaard taler 
ved kampagner i 
hele verden.

Tværkulturelt Centers konfe-
rence ”Lad glæden gro” den 
3.-5. november sætter fokus på 
integration og livsglæde. 

Hvad kan vi lære af fl ygtninge 
og migranter om tro og livsglæde, 
når alt står på spil? Hvordan kan 
kirkerne hjælpe nyankomne fl ygt-
ninge med at genfi nde glæden i 
en ofte presset hverdag i et nyt 
land? Hvordan bliver vi medarbej-
dere på hinandens glæde?  

Programmet byder blandt 
andet på bibelrefleksion om 
glædens teologi ved tidligere 
chefkonsulent George Thomas, 
hovedforedrag om flygtninge 
med traumer ved psykolog Lars 
Koberg Christiansen og samta-
lecafé med tidligere overrabbiner 
Bent Melchior om fl ygtningeliv 
dengang og i dag ved Abel 
Zemhret Kidane, der selv er 
flygtning fra Eritrea. Desuden 
seminarer, erfaringsudveksling, 

fi lippinsk festaften og multietnisk 
festgudstjeneste m.m. Konfe-
rencen arrangeres i samarbejde 

med 10 kirkelige organisationer 
og menigheder.   

  

 En weekend om tro, eksil og eksistens 

    

  GivE ROOM FOR JOY  
                           

                                            Multietnisk  
                                             inspirationskonference 

                                            KØBENHAVN 
 

                                                     3.-5. november 2017 
 
 

 
 

   

Tværkulturelt Center        International Church of Copenhagen       Folkekirkens Asylsamarbejde 
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      Mødested Amager         Kingo-Samuel Sogn        CBMBC        Indre Missions Tværkulturelle  Arbejde 

Multiethnic 
Christian Conference

Multietnisk konference om glæde
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- Døden kan give plads og skabe 
nye muligheder i de efterladtes liv

Det siger multikunstneren og fi lminstruktøren Erik Clausen, der er aktuel med fi lmen ”Aldrig mere i morgen”, som handler om døden. 
Udfordringen har mødt ham og fået en snak om kristendom, egoisme og ensomhed.

Tekst og foto:
Journalist Henriette 
Bjarne Hansen

En kæmpe kolos af en kirke 
har taget bolig i Erik Clausens 
baghave. Når han fra sin lej-
lighed på første sal går ned i 
haven for at sidde i en stol og 
sole sig lidt, kan han se over 
på én af Vesterbros smukkeste 
bygninger, Kristkirken. De to – 
kirke og kunstner – bor side 
om side. 

For to år siden fi k multikunstne-
ren og fi lminstruktøren Erik Clau-
sen kirkeprisen Gabrielprisen for 
sin fi lm: Mennesker bliver spist.

Hensigten med prisen er at 
gøre opmærksom på fi lm, der på 
et højt kunstnerisk niveau formår 
at gengive og skildre menneske-
lige vidnesbyrd, der er i samklang 
med evangeliet, og som giver 
tilskuerne en dybtgående ople-
velse af åndelige, menneskelige 
eller sociale ideer og værdier.

Aldrig mere i morgen 
Clausens nye fi lm ’Aldrig mere 

i morgen’ handler om den fan-
denivoldske kunstner Thorvald 
Mors, der besidder et stort ego 
og desuden mener, at han både 
er udødelig og uundværlig. 

Da hans hjerte en dag holder 
op med at slå, er han ikke parat 
til at forlade denne verden. En 
engel, spillet af Bodil Jørgensen, 

giver ham en sidste chance for - 
som usynlig - at gå rundt blandt 
de efterladte og høre, om de sav-
ner ham, eller de er lettede over, 
at han endelig er trådt tilbage. 

– Thorvald indser hurtigt, at 
reaktionen blandt de efterladte 
ikke er helt, som han havde 
forventet. Og at hans død måske 
ikke er så tragisk, som hans selv 
synes, for det at han ikke er mere, 
ender med at åbne op for nye 
muligheder for både den vrede 
søn Vincent, den unge hustru og 
hans bitre ekskone, fortæller Erik 
Clausen.

Døden giver plads 
til de efterladte

Hvorfor har du lavet en film 
om døden?

– Jeg er 75 år, og de sidste par 
år har jeg gået til fl ere begravelser 
end bryllupper, og de oplevelser 
jeg har haft til begravelserne, har 
været så specielle og mærkelige, 
at jeg følte, at jeg måtte lave 
en fi lm om dem, fortæller Erik 
Clausen.

– Det, jeg gerne vil fortælle 
folk, er, at døden ikke altid er så 
tragisk, som man gør den til. 

Jo, når et barn dør, eller når 
et ungt menneske, der lige har 
fået en ny bil, kører ind i et træ 
og bliver dræbt på stedet, da er 
det helt meningsløst, og sorgen 
er ubærlig. 

Men når en mand på 80 år dør, 
en mand der som Thorvald Mors 
i min fi lm har set det, han ville, 

oplevet det, som vi alle sukker 
efter: kærlighed, penge og suc-
ces, da er det ikke tragisk. Hvad 
kan man forlange mere?

– Det kan godt være, at nogen 
får det galt i halsen, det jeg siger 
nu, men jeg mener, at livets 
afslutning for den ene kan blive 
en ny begyndelse for den anden.

De efterladte har måske i 
årevis været holdt nede, på 
grund af at afdøde har følt sig 
så betydningsfuld, at han ikke 
et sekund har følt det rimeligt at 
træde et skridt tilbage og lade 
andre komme til. 

Ved hans død, den ultimative 
tilbagetrækning, er der endelig 
langt om længe skabt plads til de 
efterladte, som, hvis de tør, kan 
starte på noget helt nyt. 

Inspirerende skriftsted
Hvilke tanker gør du dig om 

døden?
– Efter at det gik op for mig, at 

min fremtid nu er kortere end min 
fortid, begyndte jeg at spekulere 
meget over døden.  

Jeg tænkte på, hvad jeg kunne 
gøre for at leve længere – løbe 
maraton, træne nede i fi tness-
centeret, gå tidligt i seng og 
spise grønt. Men hvad sjov er 
der ved det? 

– Det, jeg er nået frem til, er, at 
jeg i stedet for at sidde og tænke 
på døden hellere vil nyde livet og 
have det lidt sjovt i den tid, jeg 
har tilbage. 

– Jeg har læst meget i Bibelen 
og er blevet inspireret af skrift-
stedet om de betroede talenter, 
Mattæus evangeliet 25, 14-30. 
Det skriftsted har gjort, at jeg fø-
ler mig forpligtiget til at fortsætte 
med at bruge mig selv. 

– I dag snakker jeg meget, 
men som barn var jeg genert, 
og denne generthed udviklede 
sig senere til mindreværdskom-
plekser. 

I dag er jeg nogenlunde sat fri 
af al den slags, og det gør, at jeg 
føler mig mere fri end nogensinde 
til at tage ud og forvalte mine 
talenter. 

Ulykke, at vi lever 
uden Gud

Clausen har boet på Vesterbro 
næsten hele sit liv. Han kender de 
fl este mennesker, og da Kristkir-
ken, som tidligere fortalt, ligger 
lige ved siden af, hvor han bor, 
går han tit ind i kirken for at få en 
snak med præsten. 

– De mange spændende for-
tællinger fra Bibelen er drama-
tiske og tankevækkende. For 

at folk skal kunne forstå, hvad 
historierne handler om, og drage 
paralleller til deres eget liv, er det 
vigtigt, at retorikken er levende, 
når de bliver fortalt. Det er da surt, 
hvis folk forlader kirken, ene og 
alene fordi de vigtige budskaber 
fra Bibelen bliver formidlet på en 
alt for kedelig måde. 

– Selv om jeg ser mange andre 
gode grunde til at lange ud efter 

kirken, så er den største ulykke 
for os moderne mennesker, at vi 
lever uden Gud. Da troen på Gud 
forsvandt, blev vi i stedet vores 
eget midtpunkt, og helt ærligt, 
det er der ikke kommet noget 
godt ud af. 

Selv om jeg ser 
mange andre gode 

grunde til at lange ud 
efter kirken, så er den 

største ulykke for os 
moderne mennesker, 

at vi lever uden Gud...

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN

 

BEST WESTERN
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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,-

Khader til Danmission: 
’Debat skader ikke kristne’
- Hvorfor kæder Danmission den danske islam-debat sammen med forfølgelse at kristne i Mellem-
østen, spørger Naser Khader (Konservative), som har beskyldt Danmission for ’falske nyheder’.
For en måned siden meddelte 
de Konservative, at der er afsat 
2 mio. kr. på fi nansloven til et 
særligt kontor for forfulgte 
kristne. Det blev hilst velkom-
men af fl ere missionsselskaber. 
Danmission var forbeholden og 
satte fokus på islamdebatten i 
Danmark.

”Det er særligt vigtigt, at vi i 
Danmission bruger lejligheden til 
at fortælle en nuanceret historie 
om forholdene i Mellemøsten. Der 
sker frygtelige ting i Mellemøsten, 
men det er langtfra alle musli-
mer, der bidrager til forfølgelse 
af kristne,” udtalte Danmissions 
generalsekretær Jørgen Skov 
Sørensen i et interview i Kristeligt 
Dagblad den 6. september. 

Men det har provokeret ordfø-
rerne fra de borgerlige partier De 
Konservative, Venstre og Dansk 
Folkeparti.

Vanvittig relativisering
Venstres udviklingsordfører, 

Michael Aastrup Jensen, siger, 
at Danmission ”forplumrer de-
batten”, og de Konservatives 
kirke- og udviklingsordfører Naser 
Khader har stillet dette spørgsmål 
til udviklingsminister Ulla Tørnæs 
(V):

”Det provokerer mig, fordi  vi for 
første gang nogensinde har fået 
forfulgte kristne på fi nansloven. 
Hvorfor kan man ikke være glad 
for det i Danmission? Hvorfor 
skal integrationsdebatten hives 

ind i det? Det er en underlig 
prioritering,” siger Naser Khader 
om udtalelserne fra Danmission.

I et debatindlæg i Kristeligt 
Dagblad den 14. september 
med overskriften ”Danmissions 
falske nyheder” undrer Khader 
sig over, at Jørgen Skov Søren-
sen prioriterer islamdebatten i 
Danmark over en udelt støtte til 
de forfulgte kristne. Danmissions 
generalsekretær har nemlig fl ere 
gange fastslået, at man ikke kan 
se isoleret på de to ting. 

Hertil lyder Khaders kom-
mentar:

”Jo, vi kan sagtens se de to 
forhold isoleret. Jeg har svært 
ved at forestille mig, at de forfulgte 
kristne vil høre fra deres bødler 
og forfølgere, at de refererer 
til den danske islamdebat som 
begrundelse for den brutalitet, de 
udsættes for.”

Kristne forfølges, fordi islami-
sterne ser dem som vantro. Og 
det sker uafhængigt af, hvad 
man i Danmark eller Vesten iøv-

rigt fi nder på at sige om islam, 
forklarer Khader og langer ud 
efter det, han kalder Jørgen Skov 
Sørensens ”mest vanvittige relati-
visering”: at angreb på muslimer 
i Europa bruges til at legitimere 
angreb på kristne i Mellemøsten.

Hvis muslimer i Europa bliver 
”angrebet”, er det med ord og 
kritik - modsat de kristne i Mel-
lemøsten, som bogstaveligt talt 
er i islamisternes skudlinje, un-
derstreger Naser Khader.

Frikirkefolk taknemlige
Khader slutter sit indlæg med 

at udtrykke undren over, at Frikir-
keNet og frikirkefolk hilser arbej-
det til fordel for forfulgte kristne 
velkommen, mens en folkekirkelig 
organisation som Danmission 
insisterer på at relativisere. 

I virkeligheden er der tale om 
en gylden mulighed for langt 
om længe at sætte fokus på de 
kristnes skæbne i Mellemøsten, 
som alt for længe er gået under 
mediernes radar, understreger 
Khader.

Regeringspartierne (V, K og 
LA) vil afsætte 2 millioner kroner 
årligt frem til 2021 til et særligt 
kontor i Udenrigsministeriet, 
som skal have fokus på at be-
skytte kristne og andre religiøse 
minoriteter. 

Kontoret skal have særlig fokus 
på Mellemøsten og Nordafrika.

Bodil

- Kristne 
forfølges, 
fordi isla-
misterne 
ser dem 
som vantro 
- uafhæn-
gigt af, 
hvad man 
i Danmark 
eller Vesten 
siger om 
islam, me-
ner Naser 
Khader (K)

Det nordjyske kor Evangeliets 
Gyldne Sange (EGS) har for 
nylig besøgt Baptistkirken i 
Roskilde og Birkebjergkirken 
i Næstved.

Både i Roskilde og Næstved 
blev der holdt velbesøgte ”Mindes 
du sangen”-arrangementer. EGS, 
der er et fælleskirkeligt kor med 
base i Vesterkirken i Stenum ved 
Brønderslev, har også tidligere 
besøgt forskellige menigheder i 
hele Danmark. 

”Mindes du sangen” indehol-
der en vekselvirkning mellem 
korsange, soloer, duetter, musi-
kalske indslag og fællessange. 
På Sjælland oplevede man også 
en medrivende fællessang, som 
sjældent høres i dag. Hjerterne 
blev stemt til lovsang, og kirkerne 
blev fyldt af glæde og begejstring, 
mens folk sang fx ”Tænk, når 
slægt og venner”, ”Hele Him-
melen er åben over mig” og ”O 
store Gud”. 

Gennem fl ere år har Erik Mor-

tensen været EGS’ rejseleder og 
forkynder, og han bidrager med 
andagter, som opmuntrer mange.

Efter arrangementerne lød 
kommentarer som: ”Jeg følte, 
jeg var i forgården til Himlen”, 
”Det gospelkor, jeg er med i, når 
ikke de højder” og ”Jeg er Gud 
taknemlig, at jeg kom i dag. Nu 

kan jeg lidt igen”.
EGS har et stærkt ønske om 

at forkynde evangeliet i ord og 
toner - og samtidig holde liv i de 
gamle sange, som har været en 
væsentlig del af sangskatten i 
missionshuse og kirker i Danmark 
i mangfoldige år. 

Møderne på Sjælland beviste 

endnu engang, at ”det gamle 
evangelium” i form af ord og toner 
fra de gamle sange stadig har 
livskraft i sig til at varme hjerterne 
og begejstre mennesker, fortæl-
ler EGS.

Bodil

’Evangeliets Gyldne Sange’ på Sjælland

Koret ’Evangeliets Gyldne Sange’ og dets leder, Bent Andersen, elsker de gamle evangeliske 
vækkelsessange, som har været brugt af kristne i hele Norden gennem generationer.

Kristne hospitaler 
på katastrofekurs 

En række belgiske hospitaler, der er tilknyttet broder-ordenen 
Les Frères de la Charité, giver deres patienter mulighed for aktiv 
dødshjælp. Det er stik imod Den katolske Kirkes syn på rammerne 
for liv og død. Derfor har pave Frans henvendt til sig direkte til 
ordenen for at sige, at aktiv dødshjælp på ingen måde hører til i 
Den katolske Kirke og dens institutioner.

Paven gav ordenen et par ugers frist til fjerne muligheden for 
aktiv dødshjælp på de 15 hospitaler, som ordenen driver. Men 
brødrene har ikke adlydt kirkens overhoved og vil ikke fjerne 
tilbuddet om aktiv dødshjælp. 

I sidste uge offentliggjorde hospitalernes bestyrelse derfor en 
erklæring, hvori de slår fast, at tilbuddet om aktiv dødshjælp står 
ved magt. I erklæringen lyder det: “Ved at afvise udførelsen af 
dødshjælp på kristent-inspirerede plejehjemsinstitutioner, kastes 
de, der beder om det, i armene på parter, som værdsætter auto-
nomi højere end livets ukrænkelighed”.

At ordenen direkte modsætter sig pavens anmodning og kirkens 
lære om livets ukrænkelighed, er et meget markant brud. Hidtil 
har det været utænkeligt, at en orden ville gå direkte imod kirkens 
morallære om liv og død.

Men hvorfor mon? Flere kirkelige kommentatorer peger på, 
at presset på kirkelige institutioner fra det omgivende sekulære 
samfund om at være mere fl eksible i moralske spørgsmål nu er så 
stort, at fl ere katolikker vælger at give efter. Det er ikke længere 
kirken, der præger samfundsmoralen, men omvendt. 

Det er naturligvis slet ikke en holdbar løsning for kirken at bøje 
sig efter tidsånden. Fortsætter skredet, og kirken med at gå på 
kompromis med sig selv, svækkes dens åndelige kraft og helbre-
dende effekt i verden. Det vil være katastrofalt, for hvor skal folk 
så søge lægedom og visdom i en verden, hvor ondt bliver godt, 
og godt bliver til ondt?

Da kristendommen vandt frem i de første århundreder i Ro-
merriget, fi k den enorm tilslutning, særligt fra kvinder, fordi de 
kristne satte en stopper for abort og drab på spædbørn. Det er 
tankevækkende, at kirken i dag nærmest er tvunget til at begå 
drab for at fremstå human i samfundets øjne. 

I Romerriget var kristne villige til selv at ofre deres liv for livets 
skyld. Derfor voksede kirken og livets kultur. Den dødens kultur, 
som er på fremmarch i vor tid, skal kirken gøre alt for at gå imod 
og om nødvendigt give sit liv for at bremse.  
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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,-
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Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

Provst: Er Netto begyndt at 
beskæftige sig med kvaksalveri?
Nettobutikkernes salg af såkaldte 
Mood Stones har fået provst Poul Bo 
Sørensen fra Amagerland Provsti til 
tasterne med et åbent brev til fi rmaet.

I Nettobutikkerne sælges krystaller i 
æsker med seks forskellige sten. Om rød 
jaspis hedder det, at den giver mod til at 
håndtere ubehagelige opgaver og rette 
op på uretfærdighed. De andre sten har 
ifølge indlægssedlen gavnlige virkninger 
på forskellige fysiske gener.

Poul Bo Sørensen spørger i sit åbne 
brev, om indlægssedlen taler sandt, og 
om en gul aventurin virker helbredende på forplantningsorganerne, 
så stenen forbedrer barnløses chance for at få børn?

”Taler indlægssedlen sandt? Hvis ikke den taler sandt, beskæf-
tiger Netto sig nu med kvaksalveri?”

”Hvis Netto melder sig på banen for alternativ behandling, hvad 
er så fi rmaets begrundelse for det?”, slutter provstens åbne brev.

Bodil
Af Henri Nissen

Kristendemokraterne kæm-
per nu på 2. år for at skaffe 
underskrifter nok til at kunne 
opstille. Partiet har samlet i 
nærheden af 45.000 støtter, 
men har endnu ikke fået god-
kendt de nødvendige 20.109 
underskrifter, som der kræves.

 
- Hvorfor har KD ikke for længst 

fået godkendt de nødvendige 
underskrifter?

-  Forklaringer er, at de etable-
rede partier med åbne øjne har 
indført et så besværligt system, 
at det bliver næsten umuligt for 
nye partier at opstille, siger par-
tisekretær Tage Sørensen, KD. 

Digital hjælp eller...?
Efter sidste folketingsvalg ind-

førte indenrigsminister Karen 
Ellemann (Venstre) et nyt digitalt 
system. Det blev lanceret som et 
lettere system, som skulle gøre 
det nemmere for partierne at 
samle underskrifter end tidligere. 

Men det er tværtimod blevet 
meget vanskeligere.

- Hvis vi stadig havde det 
gamle system, hvor vi samlede 
underskrifter på et trykt vælge-
rerklæringsskema, havde vi for 
længst haft vores underskrifter, 
forklarer Tage Sørensen.

- Hvorfor er det sværere?
- For det første skal vælgeren 

sende sin mail til partiet. Det er 
der nogen, der ikke vil eller kan, 
og de må så gå en besværligere 
vej med et brev fra Indenrigs-
ministeret, som kan være op til 
16 dage undervejs på grund af 
ministeriets regler om 7 dages 
forsinkelse og Post Nords nye 
regler om 5 dages udbringsnings-
tid plus weekender og helligdage.

Mange skriver forkert
- Hvis det ellers er lykkedes, 

at få en vælger til at indtaste sin 
e-mail på KDs hjemmeside, hvad 
sker der så?

- Så er der igen forbavsende 
mange, der skriver en forkert 
mail eller en mail med fejl i. Det 
fi nder de ikke umiddelbart ud af 
– der kommer bare ikke svar fra 
Indenrigsministeriet. 

Ministeriet sender nemlig mails 
ud på en måde, så der ikke kom-
mer besked, hvis adressen er 
forkert – hverken til ministeriet 
selv eller til det parti, der har 
indtastet adressen. Det er et valg, 
ministeriet har foretaget.

Syv dages forsinkelse
- Men hvis mailadressen ellers 

er rigtig, hvad sker der så?
- Så vil man modtage en mail 

fra Indenrigsministeriet med et 
link til at bekræfte sin vælgerer-
klæring med NemID. Desværre 
har ministeriet bestemt, at der 
skal gå syv dage, før de sender 
linket. Enhver sælger ved, at man 
skal få mennesker til at handle 
straks og ikke vente en uge. 

Så her er endnu en stopklods 
i et system, hvor man også på et 
hvilket som helst tidspunkt kan 
trække erklæringen tilbage igen. 
En tilsvarende stopklods eksiste-
rer ikke ved pengeoverførsler. Det 
virker nærmest grotesk, mener 
KDs partisekretær. 

Mailen havner i nogle tilfælde 
i vælgernes spam-mapper, fordi 
den åbenbart virker mystisk.

 
Tekniske fejl

- Hvis man så endelig får linket 
og forsøger at afgive sin vælger-
erklæring, har nogle også oplevet 
tekniske problemer…

- Ja, det har der været, så man 
fx blev spurgt om EU. Der har væ-
ret fl ere problemer. Systemet var 
slet ikke klar, da det blev lanceret.

Også i dag oplever nogle væl-
gere problemer, men hvis syste-
met virker, så kan man endelig 
afgive erklæring. 

 
Forældelse uden varsel

- Men en vælgererklæring gæl-
der kun i 18 måneder…?

- Ja, desværre, og man får ikke 
at vide, at den er udløbet. 

Ministeriet oplyser, at de jo 
sender en kvittering til vælgerens 

e-boks den dag, de skriver under, 
med oplysning om at den udløber 
540 dage senere...! 

Vælgeren kan også selv for-
søge at fi nde ud af det ved at 
skrive under igen – altså hele 
møllen en gang til. 

Hvis vælgererklæringen er 
udløbet, kan man få lov at skrive 
under igen, ellers får man at vide, 
at man HAR skrevet under – men 
systemet fortæller ikke, at den 
måske udløber allerede i morgen!

Ministeriet oplyser, at når vi 
melder klar, så går der en formel 
godkendelsesproces i gang, hvor 
de kan fi nde fejl, der så skal ret-
tes. Partiet skal derfor indsamle 
en buffer for at være helt sikker.

Mærkeligt med et digitalt sy-
stem - som ikke engang ministe-
riet selv regner med, bemærker 
Tage Sørensen.

Digital katastrofe 
- Det må gøre det meget be-

sværligt, nu hvor I har forsøgt i 
over 2 år?

- Ja, og vi véd som parti hel-
ler ikke, hvem der har skrevet 
under, og hvem der ikke har. Det 
er hemmeligt. Derfor kan vi heller 
ikke følge op på de underskrifter, 
der nu er blevet for gamle efter 18 
måneder, forklarer en hårdt plaget 
partisekretær.

Han har forsøgt at få medierne 
til at skrive om det, han kalder en 
”digital katastrofe”, men det er 
ikke lykkedes. 

- Måske skyldes det, at vi er 
et lille parti udenfor folketinget, 
siger han.

Medierne har dog tidligere 
skrevet om, da Nationalpartiet 

ikke fik underskrifter nok til at 
kunne stille op. Om partiet ”Nye 
Borgerlige” påstås det, at de 
indsamlede 51.000 støtter, før 
der endelig var 20.109, der blev 
godkendt.

 
Bevidst chikane

- Mener I, at der er tale om 
ministeriel uduelighed, eller er 
det bevidst chikane?

- Det er bevidst chikane fra 
de etablerede partier, som ikke 
ønsker, at nye skal komme ind 
og true dem. Vi ved jo alle, hvor 
let det fx er at gå ind på sin bank 
med Nem-ID. 

Man burde kunne afgive en 
vælgererklæring på få minutter. 

Partierne har bevidst gjort det 
vanskeligt for os, der er udenfor. 
Og hvis det var en fejl, kunne de 
bare have rettet det. 

 
Mangler stadig 1300

- Hvad kan man gøre, hvis man 
gerne vil støtte KDs opstilling med 
en underskrift, eller man er i tvivl 
om, man allerede har skrevet 
under?

- Send en mail til mig (tage@
kd.dk) så sørger jeg for, at I får et 
link og kan skrive under – eller får 
at vide, at I har gjort det. 

Men vær forberedt på, at der 
går nogle dage, før der til sidst 
kommer en kvittering i ens e-
boks, siger Tage Sørensen.

Kristendemokraterne mangler 
– trods alle besværlighederne – 
nu under 1300 underskrifter. Og 
partiet håber meget, at vælgerne 
vil skynde sig at bakke op, så 
partiet er opstillingsberettiget til 
næste folketingsvalgvalg, når det 
udskrives.

 

Kristendemokraterne 
føler sig chikaneret
af de gamle partier
Selv om Kristendemokraterne har samlet ca. 45.000 vælgererklæringer, er det ikke lykkedes at få 
godkendt de nødvendige 20.109 underskrifter på grund af Indenrigsministeriets ”digitale katastrofe”.

- Det er bevidst chikane fra de partier, som er i folketinget, 
mener Tage Sørensen, KD.

Spedalskhedsmissionen 
holder årsmøde i Svinninge
Søndag den 24. september holder Spedalskhedsmissionen 
årsmøde i Svinninge ved Holbæk. Kirken, sognehuset og 
præstebolingen danner ramme om årsmødet.

Efter høstgudstjeneste og frokost i sognehuset fortsætter lands-
mødet i præstegården. Der vil være beretninger ved sognepræst 
Asbjørn Hansen, præsentation af nye medlemmer af bestyrelsen 
og indslag om nye tiltag i arbejdet.

Med støtte fra DANIDA har Spedalskhedsmissionen fået fremstil-
let undervisningsmaterialer, som henvender sig til bl.a. konfi rman-
der og efterskoleelever. Missionen tilbyder også at sende talere til 
lokale arrangementer i kirker og skoler.

Bodil

UNO konference om ’Singleliv og 
fællesskab’ på Børkop Højskole
UNO - Indre Missions fællesskab for 
singler - inviterer singler i alderen 28 - 
60 år til konference den 13. - 17. oktober 
2017 på Børkop Højskole

UNO er et kristent fællesskab for singler 
og en del af IMs arbejde i Danmark. Her 
behøver man fx ikke komme med forklarin-
ger på, hvorfor man er single, og det kan 
være en befrielse. I UNO deles tro og liv, 
og her skabes nye venskaber og relationer. 
Alle mennesker har brug for relationer – 
også singler, understreger singlefællesskabet.  

UNO konferencen på Børkop Højskole foregår i begyndelsen af 
efterårsferien. Her bydes på inspirerende undervisning med fokus 
på livet i Kristus, bøn og lovsang, fællesskab og humor. Mandag 
sættes fokus på at være single og kristen, og senere på dagen er 
emnet ”Hvor er Gud i sorgen?”

Flere oplysninger om konferencen og UNOs arbejde på www.
uno.indremission.dk 

Bodil

Poul Bo Sørensen 
undrer sig over Net-
tos markedsføring af 
krystaller.
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UGENS PRÆDIKEN Af Kurt Videbæk

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Mat. 6: 24 - 34

24 Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene 
og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ig-
norere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og 
pengeguden.

Om ikke at bekymre sig
25 Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om 

I nu også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke 
mere end maden og tøjet? 26 Se på fuglene! De hverken sår, 
høster eller samler forråd, men jeres himmelske Far sørger for 
dem. Er I ikke mere værd end dem? 27 Kan nogen af jer mon 
ved at bekymre sig forlænge sit liv med bare en eneste dag? 
28 Hvorfor bekymrer I jer for, om I har tøj at tage på? Se på 
blomsterne, hvordan de vokser uden at gøre sig anstrengel-
ser. De hverken spinder eller væver. 29 Men det siger jeg jer: 
Ikke engang Salomon i al sin kongepragt var klædt så smukt 
som dem. 30 Når Gud nu sørger for blomsterne, der folder sig 
ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke sørge for jer? 
Hvor er jeres tro dog lille. 31 Lad derfor være med at bekymre 
jer for, hvordan I skal få noget at spise og få tøj på kroppen. 
32 Lad de gudløse om det. Det er jo det, de satser på. Jeres 
himmelske Far ved godt, at I har brug for de ting. 33 Søg først 
Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. 34 Lad 
altså være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen, 
for morgendagen skal nok komme med sine problemer helt 
uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv.

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Kurt Videbæk er blind og har i 
mange år arbejdet med rådgivning.

I Esajas kap. 48 vers 18 står 
der: ”Gid du ville lytte til mine 
befalinger. Så blev din fred som 
en fl od, og din retfærdighed 
som havets bølger”.  Vi ser her 
et dejligt løfte, hvis vi vil adlyde 
Herren, får vi en pragtfuld fred 
og hvile ind I vores tilværelse. 

Hvad kendetegner en flod?  
Den er i bevægelse mod et mål, 
nemlig det store vældige hav. 
Floden kommer igennem mange 
slags landskaber. Det gælder 
frugtbart land, men også golde 
stepper. En fl od er noget ganske 
andet end en lille rislende bæk. 
Den rislende bæk tørrer ud, når 
der kommer tørke, men det går 
anderledes med fl oden, den tør-
res aldrig ud. 

Floden bevæger sig hele tiden 
mod havet. Det kan være tørke-
tider, storm, regn og frost, men 
intet hindrer fl oden i at nå sit mål. 

Floden - et billede
på vores liv 

Lad os prøve at sammenligne 
vores liv med en fl od: Vi er alle 
mennesker på en rejse mod et 
mål, nemlig Himmelen. 

På samme måde som fl oden 
møder vi også mange slags op-
levelser i vores liv. Der kommer 
skuffelser, der kommer nederlag, 
der kommer også noget, som gør 
ondt: sygdom, smerte, osv. Men 

igennem alle problemerne kom-
mer vi sejrrigt ud på den anden 
side. Årsagen er, at Jesus aldrig 
svigter os. Hans fred vil hjælpe os, 
når det ser allermest umuligt ud, 
ja da er han nærmest. 

Troskab og fredspagt
Nu skal vi se på et andet 

pragtfuldt sted i Esajas’ bog: Kap. 
54 vers 10. ”For bjergene kan 
rokkes og højene vakle. Men min 
troskab mod dig rokkes ikke og 
min fredspagt vakler ikke.”

Her læser du noget om Guds 
omsorg for os mennesker, som 
har lagt vores liv i hans hænder. 
Han, som har skabt jorden og 
himlen, han er altid hos os. Er det 
ikke pragtfuldt, at vi hele livet kan 

regne med hans hjælp?
Den sidste del af ovennævnte 

vers lyder: ”sådan Siger han, der 
viser dig barmhjertighed.” 

Så hvis vi gør noget, som 
bedrøver ham, eller siger noget, 
som vi ikke skulle have sagt, 
fordi vi derved sårede et andet 
menneske, ja da er det så godt at 
vide, at han forbarmer sig over os. 
Han får os sat i bevægelse som 
fl oden, så vi kan sige undskyld, 
for vores himmelske Far er som 
vores jordiske forældre. De lærer 
os også, hvis vi har noget, som 
skal undskyldes, så får vi det 
gjort. Det her med at bevæge sig 
er godt for os mennesker. 

Stille fl od - råddent vand
Hvis fl oden pludselig står stille, 

ja, så rådner vandet. Hvis vi står 
stille i vores udvikling i vores 
kristne liv, så er det heller ikke 
godt for os. Hvordan kan vi så 
bevæge os som kristne? 

Nogle eksempler: For nogen 
tid siden oplevede en af vores 
medlemmer i kirken midt i guds-
tjenesten, at Jesus talte til ham 
om at gå hen til en bestemt per-
son. Længe ville manden ikke gå. 
Først tredje gang adlød personen 
og gik hen til vedkommende. Han 
blev til stor velsignelse. Jeg er sik-
ker på, at næste gang han sendes 
til en person i vores kirke, ja, så 
går det lettere.  

Vi kan også bevæge os på 
andre måder, Herren vil bruge 
os i sin tjeneste. Prøv at være 
opmærksom på dem, du møder 
på din vej. Mange mennesker har 
det ikke godt. Du har løsningen 
på deres problem, de mangler 
at høre om ham, der kan hjælpe 
dem. 

En personlig oplevelse
Til sidst en personlig oplevelse. 

Jeg har for nylig været til et kursus 
for blinde. På det kursus mødte 
jeg en mand på 83 år, vi snak-
kede virkelig godt sammen. Han 

fortalte om sit liv, og jeg om mit, 
blandt andet om hvad jeg gjorde, 
når jeg havde det svært, nemlig 
at bede til Jesus. 

Så rejste vi hvert til sit, han 
boede i København, så jeg reg-
nede ikke med at se ham mere. 
På grund af det lille frø, som jeg 
såede, ringede han tilbage og 
fortalte, at han var ved at blive 
modløs på grund af, at han var 
ved at miste synet. Der fi k jeg 
lov til at tale mere med ham om 
Jesus, til sidst sagde jeg: ”Prøv at 
tale med Ham om dine problemer. 
Du kan jo sige ”Jesus selvom jeg 
har vanskeligt ved at tro på dig, 
så beder jeg dig om at hjælpe 
mig”. Derefter sagde han, at  det 
ville han gøre. 

Der er mange andre mulighe-
der for at hjælpe og opmuntre 
mennesker, vi skal bare komme 
i gang.  

Det skal også nævnes, at en 
fl od kan løbe over sine bredder og 
lave en stor ulykke. Huse og veje 
kan blive skyllet bort. Det har vi 
hørt en del om, her på det sidste. 
Hvorfor sker det? Årsagen er for 
meget regn. 

Regnen er god nok. Når den 
ikke bliver for voldsom, så bringer 
den velsignelse - planter, blom-
ster og korn vokser, når regnen 
falder i en passende mængde. 
Også dette billede kan bruges 
i vores liv: Nogle oplever, at de 
bliver til stor velsignelse i vore 
kirker og menigheder. Alt, hvad 
de gør, lykkes. Men pludselig 
glemmer de, at det er Jesus, 
som får deres liv til at lykkes. Så 
vendes det hele på hovedet. De 
skader andre mennesker, som de 
før var til velsignelse for. De går 
ind på andres område i kirken, 
hvor de ikke skal være, og skaber 
strid. Med andre ord - de bliver 
som fl oden årsag til ulykker, og 
andre skal bruge kræfter på at 
rette skaderne op. Tænk igen på 
fl oden. Efter overfl oden koster det 
mange penge og meget energi  
at bringe tingene i lave bagefter.

Så, kære læser, glem aldrig, 
at når dit åndelige liv lykkes, så 
er det ikke på grund af dig. Men 
det er Jesus og ham alene. Lad 
ham bevæge os, så kærligheden 
til andre komme til udtryk i alt, 
hvad vi gør. 

---------------------------------------
Ugens prædiken er ikke skrevet 

ud fra søndagens bibeltekst, som 
kan læses her til venstre.

Når livet er sværest, 
er Jesus nærmest

I ugens prædiken bruges fl oden som et billede på vores liv.

Enhed trods alt!
Hvad gør vi som kristne, når vi ser forskelligt på et teologisk 
spørgsmål, eller den måde, vi er kirke på? 

I Udfordringen har vi altid kunnet rumme kristne med fl ere 
slags dåbssyn, fl ere opfattelser af åndens dåb, osv. 

Vi har læsere fra Folkekirken, Indre Mission, Luthersk Mis-
sion, KFS, KFUM&K, Oase, katolikker, højkirkelige, lavkirke-
lige, frikirkelige baptister, pinsefolk, apostolere, metodister, 
adventister, trosfolk, uafhængige, husmenigheder, osv.

De er uenige om teologien og om måden at være kirke på. 
Men fælles for dem er, at troen på Jesus betyder rigtig meget. 
Kristendom er mere end religion, tradition eller kultur. Det er 
levende, personlig tro. Og trods forskelle er der et familiebånd 
mellem alle troende kristne. Overalt på jorden.

Som avis er vi ikke holdningsløse, men vi må bare erkende, 
at gode, ærlige kristne kan se forskelligt på en hel del. 

Gennem kirkehistorien er der desværre gang på gang sket 
tragiske brud. Og man har desværre forfulgt og endda slået 
hinanden ihjel - i Guds navn. Det er et trist kapitel.

Også i vores tid oplever vi, at nogle mistænkeliggør og 
udleverer andre kristne for selv at blive anerkendt. 

Men Jesus bad om, at vi alle måtte være ét. (Se Johs.17) 
Det er en åndelig enhed, som vi føler på tværs af kirkeskel. 

Og hvor Guds ånd er, dér er der frihed.
Kirkelig enhed må ikke blive til kontrol eller politisk-korrekt-

hed, så alle skal mene og gøre det samme. Og så ingen må 
tænke nyt. Den slags ”enhed” dræber det åndelige liv. 

Enhed betyder heller ikke, at vi skal ikke gå på kompromis 
med vores samvittighed. Vi skal holde fast ved det, vi ærligt 
mener er sandt, men erkende at vi kun ser stykkevis og derfor 
ikke fordømme andre slags kristne. 

Vi må som Paulus og Barnabas nogle gange skilles for at 
arbejde hver for sig. (Se Apostl. Gern. 13,13) Nogen gange er 
det ligefrem gavnligt. Vi skal bare huske, at de andre stadig er 
vores brødre og søstre. Og det er slet ikke let...

Jeg kæmper også selv med vrede og skuffelse over andre 
kristne. Engang, hvor jeg var gået ud i naturen for at rase 
ud over en medkristen, viste Gud mig en kornmark. Straks 
huskede jeg på to ting, som Jesus havde sagt: 

1) At vi blot træder kornet ned, når vi forsøger at fjerne 
ukrudtet i Herrens mark. 

Og 2) at ”høsten er stor, men arbejderne få”. 
Jeg forstod, at der ikke er råd til, at vi spilder tiden 

med konflikter, når så mange mennesker lever 
ulykkelige uden Gud - og er på vej mod fortabelse. 

Lad os fokusere på det væsentlige. Høsten!



Udfordringen søndag den 24. september 2017 KRONIK . 7 

Af Olof Edsinger

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN
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Det er svært for os i dag at 
forholde os til Gud som den, 
der befaler sit folk at gå i krig 
og slå andre ihjel. Men Det 
gamle Testamentes beret-
ninger om krig har alligevel 
budskaber til os.

Der er få ting ved religion, 
som fylder os med større ube-
hag end koblingen mellem reli-
gion og vold. De seneste år er 
det især den islamistiske vold, 
som har fået opmærksomhed  
med selvmordsbombere og 
terrorangreb midt i vore euro-
pæiske storbyer. 

Men hvis vi går længere til-
bage i tiden, er det et velkendt 
faktum, at krig og vold også er 
blevet udkæmpet i kristendom-
mens navn. Her kan man tænke 
på fænomener som korstogene, 
inkvisitionen og 30-årskrigen, 
for bare at nævne nogle af dem.

Erobringen af Kanaan
Men også når vi læser den 

del af Bibelen, som vi kristne 
kalder Det gamle Testamente, 
er det tydeligt, at der foregår 
både krig og drab der. Særlig 
tydeligt bliver det i forbindelse 
med israelitternes erobring af 
Kanaans land. Her får folket 
Guds udtrykkelige befaling om 
at udrydde og/eller fordrive alle 
de mennesker, som tidligere 
havde boet der.

Dette kan naturligvis vække 
et antal forskellige spørgsmål 
hos os. Nogle af disse kommer 
fra kritikere af kristendommen. 

Den britiske ateist Richard 
Dawkins kalder for eksempel  
Det gamle Testamentes Gud  
en ”hævnlysten, blodtørstig, 

etnisk udrenser, kvindehader, 
homofob, racist, børnemorder, 
folkemorder, sønnemorder, en 
sygdomsspreder med storheds-
vanvid og en sadomasochistisk 
bølle, som lunefuldt og ondt slår 
om sig til højre og venstre”.

Jesus sagde: ’Tilgiv!’
Andre problematiseringer er 

mere nuancerede. Og selv for 
den, som kalder sig kristen, er 
der tydeligvis grund til at stille 
sig spørgende overfor tekster 
om krig og drab i Guds navn 
– for de føles så fjernt fra den 
beskrivelse af Gud, som står 
centralt i Jesu og apostlenes 
lære. 

”Gengæld ikke ondt med 
ondt. Hvis nogen slår dig på den 
højre kind, så vend den anden 
til”, siger Jesus i Bjergprædi-
kenen. Og lidt senere hedder 
det: ”Elsk jeres fjender og bed 
for dem, der forfølger jer” (Matt. 
5:39 og 44).

Er det overhovedet muligt 
at få det til at stemme med de 
tekster i Det Gamle Testamente, 
som vi lige har henvist til?

Den letteste løsning på et 
sådant spørgsmål må være at 
besvare det med et rungende 
nej. I store dele af den skandi-
naviske debat er dette svar da 
også det mest udbredte. 

Den svenske komiker og 
bestseller-forfatter Jonas Gar-
dell kalder således GTs Gud 
en ”slagtningens gud, tilintetgø-
relsens gud og folkemordenes 
gud”. I samme bog hævder 
han, at ”fl ere af de gudsbilleder, 
som Bibelen giver os, [har] dæ-
monisk oprindelse”. For dette 
modtog han en æresdoktortitel 
ved Lunds Universitet!

Inspireret af Gud
Men det er egentlig tilstrække-

ligt at læse Det nye Testamente 
igennem for at se, at dette ikke 
kan være nogen holdbar løsning. 
Det viser sig nemlig, at hverken 
Jesus eller apostlene på nogen 
måder gør op med disse tekster 
fra GT. I stedet gælder det mod-
satte: gang på gang taler de om 
den jødiske bibel som inspireret 
af Gud: 

”Hele Skriften er inspireret af 
Gud og kan bruges til under-
visning, til irettesættelse, til kor-
rektion og til træning i at leve ret, 
så enhver, der ønsker at tjene 
Gud, kan blive fuldt udrustet til 
at gøre det gode.” (2 Tim 3:16)

Jesus med sværdet
Til sagen hører, at også et af 

hovedtemaerne i forbindelse 
med GTs tekster om krig og 
drab, nemlig tanken om Guds 
dom, er præcis lige så central 
i Jesu undervisning som den 
nogensinde har været det i GT.

I gennemsnit handler hvert 
25. vers i Det nye Testamente 
om dommen og Jesu genkomst, 
og når Jesus en dag kommer 
tilbage, får vi at vide, at han skal 
træde frem som ”rytteren på 
den hvide hest” – altså som en 
krigerkonge, og ”I munden har 
han et skarpt sværd, som han 
vil bruge mod folkeslagene, for 
han vil herske over dem med 
et jernscepter og udføre den 
almægtige Guds straf, som når 
man træder druer i en vinperse.” 
(Åb. 19:15)

Altså er der både en kontinui-
tet og en diskontinuitet, når det 
gælder Det gamle og Det nye 
Testamentes tale om krig i Guds 

navn. Kontinuiteten handler om, 
at Gud gennem hele sit ord 
lader sig beskrive som ”Hær-
skarernes Gud” – den Gud, som 
ligger i strid med denne verdens 
synd og ondskab. Diskontinui-
teten handler om, at forskellige 
dele af Bibelen er præget af 
hvilken pagt, som gælder mel-
lem Gud og de mennesker, 
der er tale om, og hvilken fase 
af Guds frelsesplan, som de 
omtalte personer befi nder sig i.

Lad mig vende tilbage til dette 
senere. Hvis vi til en begyndelse 
ser på de forskellige pagter, 
fi ndes der naturligvis en række 
forskellige forudsætninger mel-
lem den pagt, Gud indgik med 
israelitterne på Sinai og den 
pagt, han har indgået i og med 
Jesu død og opstandelse for 
vores skyld. 

Sinaipagten bygger på et poli-
tisk teokrati, hvor Gud udvælger 
sig et etnisk gudsfolk, som han 
giver et land med geografi ske 
grænser – hvilket efterfølgende 
også giver dem fysiske fjender. 
Jesus-pagten, derimod, handler 
om et åndeligt rige, som men-
nesker fra alle folkeslag og 
stammer bliver indbudt til. Her 
kan der aldrig være tale om 
nogen strid mod andre men-
nesker – men derimod om en 
kamp ”imod åndelige magter, 
autoriteter og herskere i denne 
mørke verden, mod en hær af 
onde ånder i himmelrummet.”  
(Ef 6:12).

En afgrænset tid
Når det gælder de forskel-

lige faser i Guds frelsesplan, 
er det kun i en forholdsvis kort 
tid, at israelitterne var kaldet til 
at udkæmpe de såkaldte ud-
ryddelseskrige mod Kanaans 
befolkning. Nærmere bestemt i 
slutningen af Moses’ og i store 
dele af Josvas levetid. Det vig-
tigste motiv til dette var den 
udsædvanligt mørke religions-
udøvelse, som prægede disse 
folk, med udbredt brug af alt 
fra incest og seksuel omgang 
med dyr til spiritisme og men-
neskeofringer.

I dette kan vi også se et afgø-
rende motiv til, at krigene i GT 
ikke skal ses som en opfordring 
til senere generationer af jøder 
og kristne om at gentage det, 
som skete på Moses’ og Josvas 
tid. Udryddelseskrigene var ret-
tet mod syv specifi kke folkeslag, 
som i en specifi k historisk si-
tuation havde gjort sig skyldige 
i et antal specifi kke synder. Fra 
et bibelsk perspektiv var der 
altså aldrig tale om, at uskyldige 
mennesker blev dræbt.

Som kontrast til dette kan en 
kort sammenligning med det 
muslimske begreb jihad være 
på sin plads. Til denne sag 
hører, at Koranen helt mang-
ler den type afgrænsninger, 
som kendetegner GT. Vor tids 
islamistiske verden henter helt 
enkelt sin inspiration fra den 

slags koranvers, som omta-
ler hele den ikke-muslimske 
verden som ”krigens hus”, og 
som desuden ikke kender til 
nogen begrænsninger for jihad, 
hverken i tid eller sted. ”Dræb 
afgudsdyrkerne, uanset hvor I 
møder dem” (Sura 9:5).

GTs tekster om krig og drab 
vil altid være svære at sluge. 
Som kristen er jeg inderligt 
taknemlig for, at jeg må tilhøre 
den pagt, som ser tilbage på 
disse hændelser som historie 
og ikke som et ideal, jeg selv 
skal forsøge at efterleve. Men 
dermed er ikke sagt, at vi som 
kristne bare skal beklage disse 
bibeltekster. De har den vigtige 
funktion, at de så tydeligt un-
derstreger syndens alvor. De 
udfordrer os også til at lade Gud 
være Gud – også i situationer, 
hvor han på grundlæggende 
måder udfordrer vore liv. 

Hvordan vi end vender og 
drejer det, står apostlens ord 
tilbage: ”Hele Skriften er inspi-
reret af Gud og kan bruges til 
undervisning, til irettesættelse, 
til korrektion og til træning i at 
leve ret” (2 Tim 3:16).

Kronikken, som først blev bragt 
i Dagen.no. den 23. juni, er 

oversat af Bodil Lanting

Teolog, forfatter og ny generalsekretær i 
Svenska Evangeliska Alliansen

Olof Edsingers bog Krigene i Det 
gamle testamente: Et försøk på å 
forstå udkom på norsk på Lunde 
Forlag tidligere i år.

Hvordan skal vi forstå krigene
i Det gamle Testamente?
Mange af vor tids ateister og teologer fordømmer billedet af Gud, som befaler folk at slå ihjel. 
Men både Jesus og apostlene talte meget om Guds dom over synd og ondskab.

I en række vidoer fra Damaris Menighet fortæller Olof Edsinger om forskellige temaer i bogen om GTs krige.

I gennemsnit hand-
ler hvert 25. vers i 

Det nye Testamente 
om dommen og Jesu 

genkomst.
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Jeg læste for noget tid siden en artikel om nytteværdien af 
stærke fødevarer såsom fx chili. 

Der var ifølge artiklen ikke grænser for, hvad det gjorde godt for. 
Da jeg i forvejen godt kunne lide (forholdsvis) stærk mad, begyndte 
jeg at øge mængden af chili og sort peber i min mad. Jeg vænnede 
mig hurtigt til det. 

Efterhånden var min tolerance overfor stærk mad steget betrag-
teligt, og jeg savnede lidt mere ”bid” i min morgenmad. Det endte 
derfor med, at jeg stænkede tabasco på min havregrød. Det holdt 
dog kun en ugestid, da det ikke smagte særlig godt. 

Efter at jeg stoppede med tabascoen på havregrøden blev den 
usigelig trist at spise. Men det var jo ikke havregrøden, der havde 
ændret sig, det var i stedet min tolerance og min forventning til den. 

Min pointe er, at vi skal være opmærksomme på, at når vi i 
perioder bliver meget optaget af et eller andet, så kan hverdagen 
synes meget kedelig og uinspirerende, når (hvis) projektet stopper. 

Her skal vi passe på, at vi ikke forkaster en ellers velfungerende 
hverdag eller gode relationer, men lige gøre os den ulejlighed at 
investere i den eller dem igen. Så genfi nder vi oftest de gode værdier, 
der hele tiden har ligget der. 

Jeg har for min part genoptaget forholdet til havregrød med ka-
nelsukker og smørklat. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har to børn på henholds-

vis 5 og 9 år. 
Når de laver gale streger, 

bliver jeg lige som alle andre 
sur og irriteret, nogle gange 
mere end andre. Mit spørgsmål 

er, hvor meget det er godt at 
lade dem mærke min irritation 
og surhed? 

De er jo ikke så gamle, og gør 
det jo som regel ikke for at ge-
nere mig, sådan er børn jo bare. 

K.

Kære K
Som med al pædagogik og 

kommunikation er det vigtigt at 
tilpasse den modtageren – alt 
efter alder og evner. 

Dine børn er på hvert deres 
udviklingstrin, og du må justere 
din given udtryk for din irritation 
og surhed derefter, både i om-
fang og i sprog. 

Fx har din 9-årige større mulig-
hed for at forstå en lidt længere 
forklaring på, hvorfor du reagerer 
som du gør, end din 5-årige, 
og du kan derfor med fordel 
bruge lidt fl ere ord. I forhold til 
din 5-årige er det måske mere 
ansigtsudtryk, kropsholdning og 
korte sætninger, der virker bedst.

Hvad der er ens for dem begge 
er, at de har brug for at lære, at 
deres handlinger har konsekven-
ser. Når de gør noget, der gør dig 
ked af det, eller sur, så er det helt 
OK at vise dem det. 

Mange forældre får skyldfø-
lelse, når de oplever vrede rettet 
mod deres børn og lægger derfor 
låg på og tvinger sig selv til at 
sige ”pyt”. 

Men for det første hober vre-
den sig op indeni og går bare ud 
over en anden i stedet (fx man-
den), eller i sidste ende alligevel 
børnene, og for det andet sender 
det nogle helt forkerte signaler til 
børnene. Du er nemlig rollemodel 
for, hvordan andre mennesker 

ude i verden også påvirkes af 
dine børns adfærd (og andre 
har som regel en noget kortere 
lunte, eftersom de ikke er følel-
sesmæssigt knyttet til børnene 
på samme måde). 

Den bedste og mest trygge 
måde at lære at navigere overfor 
andre mennesker på, er altid i 

de hjemlige rammer. Gør dem 
derfor den tjeneste at lære dem, 
at deres handlinger enten gør 
andre mennesker glade, kede af 
det – eller vrede.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er i tvivl om, hvordan jeg 

skal forholde mig til nogle ting i 
mit ægteskab. På mange områ-
der har min kone og jeg det rigtig 
godt sammen, men på nogle 
punkter er vi meget forskellige. 

Fx er jeg meget udadvendt, 
sportslig og kirkeligt aktiv og 
har mange gode venner i den 
forbindelse. Min kone derimod 
kan bedst lide at være hjemme, 
helst bare med familien omkring 

sig, sidde i sofaen og læse en 
bog. Til hverdag går det fint 
nok, vi har et godt samarbejde 
omkring de praktiske ting, men i 
weekenderne og i ferierne er det 
virkelig udfordrende. 

Der er mange ting, jeg afstår 
fra, fordi min kone ikke har lyst 
til, at vi deltager, eller ikke orker 
at have huset fuld af gæster. 
Det prøver jeg selvfølgelig at 
respektere, men jeg kan mærke, 
at det samtidig gør mig sur og 

indebrændt. 
Jeg synes, vi er kørt fast i det 

her mønster, for det handler jo 
om forskellige behov, og det er 
som om, at hendes behov for 
at sige nej på en eller anden 
måde altid trumfer mit behov for 
at sige ja? 

Har du et forslag til, hvordan 
vi kan løse det her?

Hilsen Den frustrerede mand

Kære Frustrerede Mand
At du og din kone er forskellige 

på nogle punkter, er en gave til jer, 
også selvom du lige nu synes, det 
er meget frustrerende. 

For et ægteskab er allerstær-
kest, når mand og kone kan sup-

plere hinanden. Det kan man ikke, 
hvis man er ens. Men det giver 
naturligvis nogle udfordringer, når 
I har ønsker, der trækker i hver 
sin retning. 

Først og fremmest bliver I 
begge nødt til at forstå, at ingen 

af jer har patent på at leve ”på den 
rigtige måde”. At være udadvendt 
og socialt aktivt er bestemt en 
styrke og psykisk sundt, men 
omvendt er det også nødvendigt, 
at man er i stand til at kunne være 
alene med sig selv, at man kan 
være stille, og at man kan fi nde ud 
af at prioritere den nære familie – 
give den tid og opmærksomhed. 

Jeg er enig med dig i, at kon-
fl ikter i ægteskaber nogle gange 
kan komme til at virke som en 
dyst i, hvis behov, der vejer tun-
gest. Når man derud, så er hele 
pointen med ægteskabet misset. 
Det gode udgangspunkt er nemlig 
en gensidig opmærksomhed på: 

Hvad kan jeg gøre for at gøre dig 
glad? Hvordan kan jeg bidrage 
til din lykke? I jeres tilfælde lyder 
det som om, at eftergivenheden 
er blevet for ensidig, og at det 
kun er dig, der føjer din kones 
behov? Det gør dig naturligvis 
tiltagende vred. 

Jeg lægger mærke til, at du 
skriver, at I til hverdag fungerer 

godt sammen som et team, så 
normalt er I tilsyneladende gode 
til at indgå kompromisser. Prøv 
at anlægge den samme strategi 
i forhold til jeres weekend- og 
ferieudfordringer: Som et logistisk 
problem, der skal løses via en 
fornuftsbaseret tilgang, fx at I 
simpelthen deler weekenderne 
imellem jer, så I begge får lov til 

på skift at præge dem i hver sin 
retning (det behøver ikke at være 
50/50 – fi nd jeres egen balance). 

Det kræver naturligvis, at I 
elsker hinanden så meget, at I er 
villige til at give afkald på noget, 
nemlig det I ”mest har lyst til”. I må 
aftale indbyrdes, hvor meget jeres 
råderet over en bestemt weekend 
omfatter, om det fx betyder, at den 
anden skal deltage, eller om det 
er OK, at den anden fi nder på no-
get andet imens (jeg vil anbefale 
jer at starte med det sidste). 

Din kone kan fx besøge en 
veninde, mens du har huset fuld 
af mandehørm (og du rydder 
selvfølgelig pænt op efter dig, 
ikke?), mens du måske kan sørge 
for at komme af sted til fl ere ar-
rangementer, uden at din kone 
nødvendigvis behøver at deltage 
i dem alle. 

Ved på denne måde at lade 
fornuften snarere end følelserne 
styre jeres beslutninger, så vil I 
med tiden få en meget bedre ba-
lance imellem jer – og du vil slippe 
for at gå og ophobe indespærret 
frustration. 

Hilsen Suh

Hvordan opdrager jeg bedst børnene?

Min kone ”orker” ikke at deltage i noget socialt

Tabasco på havregrød!

Når børnene gør noget, der gør dig ked af det, eller sur, så er 
det helt OK at vise dem det. 

Ægteskabet kan komme til at virke som en dyst i hvis behov, 
der vejer tungest.
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Af Henri Nissen

I september 1994 var sælgeren 
Hans Jørgen Hansen, Brande, 
tæt på at dø.

- Jeg havde en stor blodprop i 
fem dage, som ødelagde noget 
i hjertet, fortæller Hans Jørgen, 
som på det tidspunkt solgte 
stålkonstruktioner for en stor 
virksomhed. Han havde tidligere 
arbejdet for Ford-forhandleren 
H.G. Nielsen i Kolding. 

Men blodproppen truede nu 
med at tage livet af ham.

- Jeg blev indlagt på sygehuset 
om lørdagen. I de følgende dage 
var jeg kun delvist ved bevidst-
hed. Om onsdagen gav lægerne 
udtryk for, at de ikke kunne redde 
mig, så familien kom og tog af-
sked om onsdagen, hvor jeg var 
ved bevidsthed. Men om aftenen 
gled jeg over i bevidstløsheden.

Min kone Jenny sad på en stol 
ved siden af sengen. Hun husker, 
at hun oplevede det, som om 
døden var i værelset.

Et syn af frugter
- Selv oplevede jeg det mær-

kelige, at jeg så nogle forskellige 
frugter, der ligesom kom svæ-
vende gennem rummet. 

Der var æbler, pærer, bana-
ner... Men det mærkelige var, at 

jeg fornemmede en afsender-
adresse for hver frugt. Jeg kunne 
se ligesom på et landkort, hvor de 
kom fra. Jeg vidste, at der på hver 
af disse adresser var nogle, som 
bad for mig. 

Men den sidste frugt var knyttet 
til en adresse i Norge, som jeg 
ikke kendte noget til. Jeg havde 
været i Norge og kendte mange 
mennesker deroppe, men ikke 
på det sted ved vestkysten, hvor 
denne sidste frugt kom fra. Og det 
undrede jeg mig over.

Så Jesus
- Pludselig var frugterne væk, 

og jeg så i stedet Jesus stå for 
enden af sengen. Han så ud som 
en almindelig mand og havde 
skæg, men der var en udstråling 
fra hans ansigt, så jeg slet ikke 
var i tvivl om, at det var Jesus.

Han sagde: ”Alt er dig tilgivet. 
Nu skal du blive rask og komme 
hjem.”

Så var han igen væk. Han var 
der kun i et ganske kort glimt. 

Straks, da han havde sagt det,  
fi k jeg det anderledes. Jeg kom til 
mig selv og satte mig pludselig op 
i sengen og tog slangerne væk. 

Sygeplejerskerne kom selvføl-
gelig løbende og spurgte, om jeg 
havde haft mareridt.

- Nej, sagde jeg. Men nu er jeg 
rask. Nu skal jeg hjem.

Jeg kom kort efter hjem, og jeg 
har levet godt med, at mit hjerte 
åbenbart kun pumper 20 pct. af 
det, der er normalt, fortæller Hans 
Jørgen Hansen. Han er nu 71 år.

Vi bad for dig i Norge 
- Tre år senere mødtes vi med 

nogle venner og fortalte dem om 
det, jeg havde oplevet. Jeg for-
talte også om det mærkelige syn 
af frugter fra alle dem, der havde 
bedt for mig. Og fortalte, at der var 
én frugt fra Norge, som jeg ikke 
kunne hitte ud af afsenderen på.

Nu fortalte vennerne mig, at de 
netop på det tidspunkt havde væ-
ret på ferie i Norge, da de hørte 
om min blodprop. De havde været 
på en lejr i fjeldene på vestkysten 
af Norge. Der havde de sammen 
med de andre bedt for mig. 

Det sted, de beskrev, passede 
med den adresse, jeg havde set i 
forbindelse med den sidste frugt! 
fortæller Hans Jørgen. 

Han beskriver sig selv som 
en ”almindelig kristen”, der er 
vokset op på Kolding-egnen og 
stadig har kontakt til en forening 
af gamle KFUM-drenge, som nu 
alle er oppe i årene, men stadig 
holder en årlig sammenkomst.

Hans Jørgen så 
Jesus for enden af 
sengen og blev rask

Jenny fi k lov at beholde Hans Jørgen, selv om han var opgivet på sygehuset.

I løbet af september og okto-
ber spiller bandet GraaBlaa 
musik for folk, der lever ved 
siden af mainstream.

Det begyndte med fangerne i 
statsfængslet og fortsætter forbi 
Kofoeds skole i Aalborg (d. 29/9), 
Blå Kors i Arden (d. 4/10) og 
hospice på KamillianerGaarden 
i Aalborg (3/10) . 

Rødder i valgmenighed
Bandet GraaBlaa har stærke 

rødder i Aalborg Valgmenighed, 
som Johannes Ernstsen er en 
aktiv del af, og hvor bandets 
anden sanger Niels Peter Sven-
strup Thomassen er lovsangsle-
der og bl.a. ansat som en central 
del af “Elsk Aalborg”. 

- For mig har det at spille 
musik for mennesker, der er 
“off-stream”, været en vigtig 
del af min tro, siger Johannes 
Ernstsen.

Inspireret af Bibelen
- Der har været tre steder i 

Bibelen, der har talt stærkt til mig 
igennem lang tid, og jeg arbejder 
på at realisere dette igennem 
musikken. 

Det første er Matthæus 25,36 
som jo konkret taler om at se 
Jesus i fangerne i fængslet. At 
give til de fremmede og de syge. 

Det andet sted er fra Mat-
thæus 5,9 “Salige er de, der stif-
ter fred, for de skal kaldes Guds 
børn”. På en eller andet måde 
oplever jeg, at koncerterne brin-
ger fred til mennesker - i hvert 
fald i en times tid. Det synes jeg 
er noget særligt.

For det tredje er der Matt 
11,28 “Kom til mig alle I, som er 
trætte… og jeg vil give jer hvile”. 

De koncerter, vi spiller, hand-
ler også i høj grad om det. Vi har 
brug for at blive set som trætte, 
og vi vil gerne give et lille puste-
rum i folks liv. 

Så på den måde er musikken 
en slags åndeligt-diakonalt pro-
jekt, forklarer Johannes.

Koncert i fængsel
Onsdag d. 6. 9. skød GraaBlaa 

sin turné i gang på den lukkede 
afdeling i Kragsgaardhede Stats-
fængsel. 

Koncerten blev arrangeret af 
Helge Morre, som bl.a. er fæng-
selspræst i Kragsgaardhede 
Statsfængsel. 

For ca. 40 fanger og fængsels-
betjente spillede det nordjydske 
band sange om lys og mørke, 
nærvær og tab, og hvordan vi alle 

er forbundet til hinanden. 
Koncerten var på en times 

tid og bestod af originale sange 
skrevet af Johannes N. Ernstsen. 

Det gamle værksted var til 
lejligheden omdannet til en kon-
certscene, som blev oplyst af 
lamper og kædelys, mens en 
stor hvidkalket væg blev brugt til 
at afspille visuals, der underbyg-
gede stemningen. 

Det blev en intens oplevelse, 
hvor publikum svingende mellem 
total lyttende stilhed og en brøl, 
når fangerne sang med. 

”Det var en ret vild oplevelse. 
Det blev meget tydeligt, hvordan 
det er de samme temaer, der går 
igen på tværs af menneskers liv. 
I koncerten holder vi op med at 
fokusere på forskelligheder, men 
bliver i stedet opmærksomme på 
det fælles, det der binder os sam-
men” siger Johannes Ernstsen 
efter den velafholdte koncert.

”Alt er dig tilgivet. Nu skal du blive rask og komme hjem.”

Et brøl i statsfængslet 
– begyndelsen på 
en off-stream turné
Musikere fra Aalborg Valgmenighed spiller bl.a. i fængsler.

Johannes N. Ernstsen og Niels Peter Svenstrup Thomassen kommer begge fra valgmenigheden.

Støt Touboro med en radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

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

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

Giv din gave - stor eller lille - mrkt. TOUBORO eller RADIO 
til Gospel Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK: 
Navn og cpr. nummer, for fradrag.) 



Af Richard Oestermann
Den 88-årige danske jøde og 
journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv. 
   - Denne bog, skrevet af 
Richard Oestermann, kan 
jeg varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abon-
nenter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-

MIG OG MELLEMØSTEN
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Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202

Af Bodil Lanting

- Alim, du tilhører mig. Jeg vil 
befri dig, sagde Jesus til den 
kidnappede eksbøddel.

Alim havde været ansat som 
snigmorder for Saddam Hussein 
i 90’erne. Efter diktatorens død fi k 
Alim en ny karriere med at bygge 
sendemaster til mobiltelefoner 
– indtil han blev kidnappet af ter-
rorister. Hans fi rma nægtede at 
betale løsepenge for ham. Men 
så kom Jesus til ham i en drøm, 
fortæller sangeren Perry Lahaie.

Den næste dag, mens Alims 
vogtere var i skudduel med hinan-
den, viste Jesus sig igen for den 
kidnappede og sagde: ”Alim, gå 
nu.” Alim indvendte: ”Jeg vil blive 
dræbt midt i krydsilden!” 

Men Jesus insisterede: ”Gå 
nu”. Og så gik Alim.

Familien mødte Jesus
Da Alim nåede hjem, ventede 

hans hustru på ham ved porten. 
Hendes første ord til ham var: 
”Hvorfor kommer du så sent?”

Alim forstod ikke spørgsmålet: 
”Jeg blev tilbageholdt og der skul-
le betales løsepenge. Jeg skulle 
have været død”, sagde han.

Men hustruen svarede: ”Jesus 
viste sig for mig. Han sagde, at du 
tilhører ham og at han ville bringe 
dig hjem. Jeg havde regnet med 
at se dig noget før!”

Nu er hele Alims familie Jesus-
troende. Og de er langtfra de 
eneste muslimer i verden, som 
har mødt Jesus gennem drømme, 
fortæller Perry LaHaie. Han har i 

samarbejde med organisationen 
Frontiers USA samlet mange 
opmuntrende beretninger om 
muslimer, som er kommet til tro 
efter at have set Kristus i en drøm. 
Perry LaHaie hørte Alim historie 
gennem sin ven Charles Morris, 
der selv har mødt Alim under et 
besøg i Mellemøsten.

Gud åbenbarer sig 
Islam opfatter fx de bibelske 

patriarker Abraham og Jakob som 
sande profeter. Og fordi muslimer 
mener, at Muhammed fi k Koranen 
i forbindelse med visioner fra 

Gud, forventer de, 
at Gud stadig taler 
til mennesker gen-
nem drømme og 
visioner.

- Jeg har samlet 
på disse beretnin-
ger om muslimer, 
som har set Jesus 
i drømme og vi-
sioner, og jeg har 
personligt intervie-
wet fl ere af dem, 
fortæller Perry La-
Haie. 

Han tilføjer, at 
Jesus kommer 
til muslimer med 
budskabet: ”Jeg 
elsker dig. Jeg 
ønsker dig i min 
familie!” 

Drømmene og 
visionerne er et 
kærl ighedsbud-
skab fra Jesus til 
muslimerne. Og 
det sker sandsyns-

ligvis, fordi muslimerne ikke har 
adgang til Guds ord. Og fordi der 
er så få missionærer, som bringer 
Guds Ord til muslimerne, mener 
LaHaie.

Bro for evangeliet
- Når Jesus møder muslimer 

i drømme og visioner, får de en 
hunger efter at lære ham at kende 
gennem Bibelen. Så drømmene 
er en bro for evangeliet. Men det 
er også et kald til os som kristne; 
vi skal få øjnene op for, hvad Gud 
gør blandt muslimer, så vi følger 
ham og tager del i hans mission. 

Når Jesus viser sig for muslimer, 
siger han samtidig til os: ” I skal 
ikke være bange! Tag del i det 
sammen med mig!”

Så det er på tide, at vi lægger 
vores frygt og fordomme fra os, så 
vi kan nå den muslimske verden. 
Nu er det deres tur til at modtage 
den glæde og tilgivelse og hel-
bredelse og håb, som du og jeg 
nyder ved hvert eneste åndedrag. 

Vi står måske ved begyndelsen 
til en stor høst af sjæle fra den 
muslimske verden. Eller måske 
sker det ikke, hvis vi ikke handler 
nu, understreger Lahaie.

 

Saddam Husseins bøddel 
mødte Jesus i en drøm

Tom Doyle udgav i 2012 
bogen ’Dreams and Visions’. 
I bogen beretter han om over 
20 muslimer, som er kommet 
til tro på Jesus efter at have 
mødt ham i en drøm.

Tom Doyle er også forfatter til 
den bog, som på dansk hed-
der ”De dræber kristne”.

Da irakiske Alim blev kidnappet af terrorister, ville fi rmaet ikke betale løsepenge for ham. 
Men så viste Jesus sig for ham i en drøm… Det oplever mange muslimer lige nu.

Singer/songwriter Perry Lahaie er aktiv i 
mission gennem sin musik og deltagelse i 
morgenshowet på Moody Radio Grand Ra-
pids. Han er også involveret i mission blandt 
muslimer gennem Frontiers USA.

En domstol i Egypten har dømt 
syv personer til døden, fordi 
de har links til terrorgruppen 
Islamisk Stat i det nordvestlige 
Egypten og for delagtighed i 
halshugningen af 21 egyptiske 
kristne i 2015.

Det skriver Christian Post.
De syv er anklaget for at være 

medlemmer af IS-cellen i Marsa 
Matruh og for at have planlagt 
fl ere angreb efter deres træning 
i jihad-lejre i Libyen og Syrien. 
Tre af de syv blev dødsdømt in 
absentia. Flere af de dømte blev 
anklaget for at have været med til 
at halshugge 21 kristne egyptere 
i Libyen februar 2015.

Dødsdommen skal nu vurderes 
af Egyptens mufti.

Yderligere 13 personer er an-
klaget i samme sag, og de skulle 
få deres dom den 25. november.

Kristne blev ikke skræmt
Efter henrettelsen udsendte 

IS en video med halshugningen 
af de 21 kristn. Titlen var ”A Mes-
sage Signed With Blood to the 
Nation of the Cross.” (Et budskab 

udnerskrevet med blod til korsets 
nation).

Men truslen har ikke skræmt 
de koptiske kristne til at fornægte 
Kristus. Tværtimod har de 21krist-
nes vidnesbyrd inspireret mange.

International Christian Con-
cern rapporterede på 2-årsdagen 
for halshugningen, at de dræbtes 
familier ærer deres minde.

En enke sagde, at hendes 
mand ”bevarede troen og blev 
martyr i Kristi navn. Hans tro var 
meget stærk. Jeg er stolt af ham. 
Han har løftet vore hoveder op og 
æret os og alle kristne.”

Også børnene af de 21 marty-
rer udtrykker stolthed over, at de-
res fædre nægtede at afsværge 
deres tro.

Mange koptiske kristne rejser 
til Libyen for at fi nde arbejde. De 
ved, at der er mange farer, men 
det er der også for de kristne i 
Egypten, siger en kopter til The 
Sunday Times.

I juli blev mindst 22 egyptiske 
migranter fundet døde af varme 
og sult i den libyske ørken.

Bodil

Syv IS-krigere dødsdømt i Egypten
De syv er bl.a. kendt skyldige i henrettelsen af 21 kristne i Libyen i 2015.

Den 15. februar 2015 blev 21 kristne egyptere, klædt i orange 
dragter tvunget til at knæle, før de blev halshugget af IS- med-
lemmer på en strand nær Tripoli.

IS opfordrer til angreb på USAs 
nødhjælpscentre efter orkanerne
Ifølge et fortroligt dokument fra antiterrorafdelingen i det syd-
østlige USA opfordrer terrororganisationen Islamisk Stat via 
de sociale medier til angreb på de centre, hvor mennesker har 
søgt ly efter orkanerne i Houston og Miami.

I et opslag opfordrer IS sine ’krigere’ i USA til at angribe nød-
hjælpscentrene med alle midler for at få ram på ”de vantro”. En 
anden besked hævder, at Allah har sendt orkanen for at give IS’ 
soldater en masse muligheder for angreb.

USAs terroreksperter mener dog ikke, at der er er planer om 
egentlige organiserede angreb, men snarere en opfordring til ”enlige 
ulve”, som på egen hånd vil forsøge at gøre skade.

I november 2016 opfordrede IS sine sympatisører i USA til at 
”slagte” vælgerne, ligesom IS står bag skyderierne i Orlando og San 
Bernardino, hvor 63 mennesker mistede livet, skriver Religion Today.

Bodil

Millioner be’r for Jerusalems fred
Søndag den 1. oktober beder millioner af troende verden over 
for fred i Jerusalem. 

”Bed for Jerusalems fred. Må det gå godt for dem, som elsker 
byen.” (Salme 122,6). Sådan lyder mottoet for aktionen, der i Dan-
mark koordineres af Bettina Enemark, Holbæk.

- Jeg tror, at der er en stor sammenhæng mellem at bede for fred 
i Jerusalem, og at Danmark bliver forløst. Jeg tror, at det er en af 
nøglerne til forløsningen. Bl.a. fordi vi skal gøre op med antisemi-
tismen i vore kristne rødder, siger hun og opfordrer til fælles bøn i 
menighededer og privat.

Man kan læse mere om initiativet og hente inspiration på dansk 
på www.dagentilboen.dk og på engelsk www.daytopray.com.  

Henri.

Den 1. oktober beder millioner for fred i Mellemøsten.
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Kina oplever ikke blot en økono-
misk revolution i disse år. Men 
også en kristen! For 40 år siden 
var der 5 millioner kristne i Kina. 
I dag er der mindst 80 millioner.    

Det er den største religiøse forandring 
af et folk i verdens-historien. Og sta-
dig lever de fl este kristne i skjul, fordi 
religionsfriheden er begrænset. Hvad 
kommer den kristne revolution til at betyde for resten af verden?
Læs journalist KIM SCHOUs spændende 
bog med reportager og interviews med 
undergrunds-kirkeledere, samt danske og 
udenlandske eksperter. 
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Kinas kristne revolutionKinas kristne revolution

Af Samuel Nymann 
Eriksen, kommu-
nikationschef for 
Dansk Europa--
mission

En rejse til Irak for nylig gav  
indsigt i en opmuntrende ud-
vikling i det krigshærgede land, 
hvor flere og flere muslimer 
kommer til tro på Jesus.

Én pastor jeg talte med, Ras-
san, ønskede ikke at sætte tal på, 
hvor mange muslimer, der i alt var 
kommet til tro. Men han fortalte: 

”Før 2014 kom muslimer for 
mellem 70 og 80 procents ved-
kommende til tro på Jesus på 
grund af drømme og syner. 

Efter Islamisk Stats fremkomst 
i 2014 bliver mellem 70 % til 80 % 
af muslimerne nu kristne, fordi de 
på grund af Islamisk Stats bruta-

litet begynder at tvivle på islam”.

20.000 konverteret pga IS
Jeg mødte en anden præst, 

som jeg af sikkerhedshensyn her 
kalder Adil. Hans analyse ligger 
fi nt i forlængelse af Rassans tolk-
ning af udviklingen siden 2014. 
På mit spørgsmål svarede Adil: 

”Islamisk Stat dræbte mange 
ikke-sunnier i Mosul. Nogle siger, 
at muslimer ikke skal dræbe van-
tro, og at islam er fredens religion, 
mens andre siger, at Islamisk Stat 
er udtryk for den sande islam. 

Islamisk Stats adfærd har fået 
mange muslimer til at spørge sig 
selv, om Koranen kommer fra Gud 
eller ej. I de seneste år er mange 
muslimer kommet til tro. 

Jeg skønner, at op mod 20.000 
muslimer i Irak er konverteret til 
den kristne tro siden IS’ frem-
komst. Nogle går ind i eksiste-

rende godkendte kirker, og andre 
mødes hemmeligt i husmenig-
heder”. 

Hvordan går det nye kristne?
- Bliver de kristne forfulgt?

Hertil svarede pastor Adil: ”Ja, 
jeg husker en familie, hvor fade-
ren var præst, og ekstremisterne 
kom til hans hjem og truede ham 
med våben. Efterfølgende fl yg-
tede han til Amerika”.

Holder de nye kristne ud i 
troen, eller falder de fra igen?

Adil svarer: “De ønsker at holde 
ud, så de fl este falder ikke fra. Jeg 
kender én, der er faldet fra, da 
hans klan forfulgte ham”.

Hvad betyder det, at kristne i 
Danmark beder for kirken og 
konvertitterne?

”Det er til stor velsignelse for 

os, at kristne i Danmark beder for 
os. Vi har brug for forbøn i vores 
situation. Jeg beder personligt 
Gud om, at han fl ytter det bjerg, 
som islam er. 

Og ligesom israelitterne gik 
rundt om Jeriko, og Gud væltede 
murene, således beder vi om, at 
Gud vælter islams mur, så endnu 
fl ere muslimer tager imod Jesus”.

Det er opmuntrende at tale 
med disse pastorer. De store me-
dier fortæller stort set ikke denne 
historie – om det nye, Gud gør i 
Mellemøsten i en tid som denne.

Tak til alle, der vil være med 
til at bede for kristne i Irak og 
de øvrige lande i den muslimske 
verden – og for muslimerne, at 
de må opleve Guds kærlighed i 
Jesus Kristus.

Med støtte fra Dansk Europamissions givere uddeler Samuel Nymann Eriksen og lokale kristne nødhjælpshold mad i en uoffi ciel 
fl ygtningelejr i Nordirak. De kristnes kærlighedsgerninger står i skærende kontrast til IS’ brutalitet. 

Irak: Mange muslimer 
kommer til tro på Jesus 
IS er stik imod deres vilje blevet årsag til, at mange muslimer konverterer til den kristne tro.

”Vores kære bror i Kristus, Nabeel Qureshi gik hjem til Herren 
efter et års kamp mod kræft. Vi har modtaget nyheden med stor 
sorg men også med et stærkt håb om, at han nu endelig er fuld-
stændig helbredt i sin Frelsers nærhed.”

Det skriver Ravi Zackarias om sin tidligere medarbejder, som døde 
sidste lørdag, kun 34 år gammel. Nabeel Qureshi var søn af pakistan-
ske indvandrede og voksede op som rettroende muslim i USA. Allerede 
som femårig havde Nabeel læst hele Koranen på arabisk og kunne 
som 15-årig citere mange kapitler udenad på både arabisk og engelsk.

Men drømme om Jesus og venskabet med en kristen på universite-
tet, hvor Nabeel læste medicin, fi k ham til at tage imod Jesus for 12 år 
siden. Han blev en brændende forkynder og skrev bl.a. bogen ”Søgte 
Allah, Fandt Jesus” om sin vej til den kristne tro. Samtidig havde han 
en tjeneste som islam-ekspert og rådede kristne til at vise muslimer 
kærlighed og dele evangeliet med dem.

Nabeel Qureshi fi k diagnosen fremskreden mavekræft i august 2016. 
”Jeg beder Gud helbrede mig, for han har magten til at gøre det. 

Men jeg tror på Gud, uanset hvad der sker. Han er almægtig, og jeg 
elsker ham”, udtalte Nabeel Qureshi kort før sin død.

Bodil

Nabeel Qureshi, som var søn af pakistanske immigranter i 
USA, blev kristen for 12 år siden. Herefter blev han forkynder og 
kristen apologet i Ravi Zakarias Ministries. Han har bl.a. skrevet 
bogen ”Seeking Allah, Finding Jesus”. Nabeel Qureshi efterlader 
sig hustruen Michelle og deres lille datter, Ayah.

Nabeel Qureshi er død, 34 år gammel

Statsminister Malcolm Turnbull forsvarer kirkens ret til at nægte 
at vie folk, samtidig med at der holdes folkeafstemning om 
lovliggørelse af homofi le ægteskaber i Australien.

Australiens statsminister, som selv er en stærk tilhænger af ho-
mofi lt ægteskab, forsvarede en kirkes ret til at nægte at vie et ungt 
par, som havde udtalt støtte for samkønnet ægteskab på sociale 
medier, skriver First Post.

Præsten i en presbyteriansk kirke i den sydlige stat Victoria for-
talte et ungt par i tyverne, at de ikke kunne få lov til at holde deres 
ceremoni i kirken, efter at bruden på Facebook havde udtalt støtte 
til samkønnet ægteskab. 

Australien er midt i en ikke-obligatorisk, ikke-bindende afstem-
ning, som skal informere parlamentet om, hvorvidt Australien skal 
blive det 25. land, som lovliggør samkønnet ægteskab. Sagen har 
skabt splittelse i den siddende liberal-nationale koalitionsregering.

Grundlæggende frihed
– Kirker er fri til at vie, hvem de vil, siger Turnbull, ifølge et referat 

fra en pressekonference i Canberra sidste fredag. ”Den religiøse 
frihed er grundlæggende, og den vil blive beskyttet i enhver lov, 
som kommer fra dette parlament”, tilføjer han.

Sagen har plaget statsminister Turnbull i to år, fordi hhv. progres-
sive og konservative medlemmer af koalitionsregeringen har trukket 
i modsatte retninger og truer hans snævre parlamentariske fl ertal.

Deler befolkningen og kirkerne
Australierne er nu i september begyndt at modtage stemme-

sedlerne til afstemningen, som løber frem til slutningen af oktober. 
Spørgsmålet deler landets befolkning på 24 millioner mennesker, 
som vurderer forskelligt afhængigt af fx alder og tro.

Til trods for at samkønnet ægteskab har 70 procent støtte i be-
folkningen, ifølge en Ipsos / Fairfax-meningsmåling, har spørgsmålet 
ført til politisk tovtrækkeri. I forrige uge meldte Højesteret alt klar til 
afstemningen, som foregår via brevstemmer.

Der har også vist sig forskellige holdninger til sagen i trossam-
fundene. Nogle kirker opfordrer medlemmernes til at stemme imod, 
mens andre kirker er neutrale i forhold til samkønnet ægteskab.

 Den katolske ærkebiskop af Sydney skrev fredag eftermiddag 
til Sydneys katolske skolers rektorer. Han citerede pave Frans og 
opfordrede skolelederne til at modsætte sig afstemningen. 

Biskoppen af Parramatta, Vincent Long Van Nguyen, fortalte imid-
lertid sine menighedsmedlemmer i et hyrdebrev, at afstemningen 
var et spørgsmål om individets samvittighed.

Den anglikanske kirke, som offi cielt er imod homofi lt ægteskab, 
har været splittet i sagen i årevis. 

KPK

Australiens statsminister, Mal-
colm Turnbull, støtter kirkens 
ret til at nægte at vie folk, 
mens befolkningen stemmer 
for eller imod en inkludering af 
homofi le par i landets ægte-
skabslovgivning. 
Foto: US Department of De-
fense/ Wikimedia

Australsk statsminister 
vil ikke tvinge kirker 
til at vie homofi le
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Af Bodil Lanting

Den virkelig gode nyhed er, at 
spedalske kan blive smittefri 
efter 1 døgn. Men kulturen 
halter bagefter, så mange 
vælger isolation.

Det siger den 64-årige Steen 
Møllgaard Andersen, som kan 
se tilbage på en livslang tjeneste 
som spedalskhedslæge i Bhu-
tan og Tanzania. Han er pt. på 
hjemmeorlov fra tjenesten som 
lægemissionær for Brødremenig-
hedens Danske Mission (BDM).

Rødder i mission
- Jeg har familiebaggrund i 

Indien, hvor min far er født. Min 
farfar var missionær i DMS, og jeg 
var selv volontør for DMS. Da jeg 
senere blev læge, fi k jeg besked 
om at uddanne mig i spedalskhed 
for at lettere at få visum som 
lægemissionær. Det var nu ikke 
det, jeg selv ville have valgt, men 
interessen kom senere, fortæller 
Steen Møllgaard.

- I 1980-81 var jeg på Alert 
Hospital i Addis Abeba. Her 
genså jeg Lisbeth, der sammen 
med missionær Helene Erbs 
kom på besøg  hos den danske 
spedalskhedslæge. 

Lisbeth er uddannet sygeple-
jerske og jordemoder og havde 
arbejdet i årene 1975-77 i Etio-
pien. Vi havde allerede mødt 
hinanden på et stævne i 1977 

– og vi blev så gift i 1982. Jeg 
tog så uddannelse på Selly Oak 
i Birmingham og blev udsendt til 
Libanon med Folkekirkens Nød-
hjælp under borgerkrigen i 1982.

- Derefter tog jeg arbejde i 
Danmark, mens jeg ventede på 
visum. Men jeg fi k det ikke.

Fra 1985 til 2001 arbejdede 
Steen Møllgaard i Bhutan på 
spedalskhedshospitalet. Han var 
associeret til DMS, men udsendt 
fra London gennem Leprosy Mis-
sion International.

Fra Bhutan til Tanzania
Steen og Lisbeth var nogle 

af de sidste kristne missionæ-
rer, der forlod det buddhistiske 
Bhutan i 2001. Herefter foreslog 
Jan Meyer fra Spedalskhedsmis-
sionen i Danmark parret at tage 
til Tanzania. Der fandtes nemlig et 
spedalskhedshospital i Sikonge, 
som ikke havde nogen specialist 
tilknyttet. 

- Vi var ikke meget for det. 
Landet var som en modsætning 
til Bhutan, og der var allerede 
mange kristne. Men vi kom al-
ligevel af sted i 2002, efter at 
Spedalskhedsmissionen tog 
kontakt med BDM. 

I fi re år blev vores løn så betalt 
af DMRU (Dansk Missions Råds 
Udviklingsafdeling). De betalte 
for sprogskolen og bilen, så det 
var en stor fordel for missionen. 
Vi blev så overtaget som missio-
nærer af BDM fra 2006, fortæller 
Steen Møllgaard.

En lukket landsby
Hospitalet i Sikonge stammer 

fra 1923, og det drives af Brød-
rekirken i Vesttanzania, som er 
BDMs samarbejdspartner. I 1897 
kom tyskerne til området. De byg-
gede hospitaler og lægeboliger. 
Der har også været en sygehjæl-
perskole. Efter 1. verdenskrig kom 
Tanganyika under Storbritannien, 
og hospitalet blev overtaget af 
den danske Brødremenighed.

- Et kvarters gang rundt om 
Sikonge-bjerget ligger spedalsk-
hedshospitalet. Det ligger langt 
fra de øvrige hospitaler. Det er en 
stor institution med en ”kidugalu-

camp” (kidugalu betyder ’ende-
station’) for de gamle spedalske. 

I 1955 indviede man det så-
kaldte ”leprosarium” – en hel lille 
lukket landsby med fødeafdeling, 
jordemoderskole, FDF, kirke og 
butikker. Her hjælper man de 
gamle handicappede, som ellers 
ikke får hjælp. Man laver også 
proteser, både til spedalske og 
andre handicappede. Faktisk er 
det det eneste sted, som laver 
proteser i hele Vesttanzania.

Tidlig indsats er vigtig
- Verdenssundhedsorganisa-

tionen  WHO undersøgte forhol-
dene for de spedalske for fi re år 
siden. Det viste sig, at folk på 
distrikts-og regionalplan intet 
vidste om sygdommen. Derimod 
vidste man en del om AIDS og TB 
- det er der jo også fl ere penge i,  
siger Steen Møllgaard, som selv 
har forsøgt at tilbyde dagskurser 
for at rette op på uvidenheden. 
For både diagnosticering og op-
følgning halter.

Lægemissionæren har gode 
erfaringer med at undervise i 
landsbyerne, ikke mindst på 
skolerne. Her fortæller han om 
de tidlige tegn på spedalskhed 
og de gode behandlingsmu-
ligheder. Dermed modvirkes 
stigmatisering - og fl ere søger 
efterfølgende læge, fordi de selv 
eller deres bekendte oplever de 
første tegn på sygdommen. En 
tidlig diagnose og behandling kan 
forebygge handicaps og synlige 
deformiteter - og dermed den 
sociale udstødelse. 

- Den tidlige indsats er som 
en slags rengøring - man ser det 
kun, når det ikke lykkes, forklarer 
Steen Møllgaard.

Frygt og selvstigmatisering
Spedalske var afsondret indtil 

1970’erne. Da Tanganyika blev 
selvstændigt, ville man ned-
lægge hospitalet og i stedet lade 
de spedalske blive behandlet 
hjemme. De fl este fl yttede hjem. 
De gamle blev dog boende, mens 
andre har valgt at bosætte sig 
nær hospitalet.

Men folk frygtede stadig de 

spedalske, og i 2002 var integra-
tionen stadig ikke gennemført i 
Tanzania.

- I Indonesien havde man 
med held forsøgt at indlægge de 
spedalske på en hudafdeling. Vi 
gjorde det samme i Bhutan fra 
1986. Jeg var chef, så jeg kunne 
bestemme, at spedalskhedsaf-
delingen skulle nedlægges. Det 
gik også godt, selv om det var 
imod kulturen. Men i Tanzania var 
der mere modstand. Både nogle 
af de ældre sygeplejersker og 
mange af patienterne var imod 
at integrere spedalske. Og for 
de spedalske selv var der tale 
om selvstigmatisering, fortæller 
lægemissionæren.

Til gengæld var integrations-
tanken i overensstemmelse med 
regeringens politik, og Steen 
kunne som fungerende overlæge 
undervise og præge sundheds-
personalet. I 2005 lykkedes det at 
få en delvis integration gennem-
ført, så de tidligere spedalske, 
der fejlede andre ting og ikke var 
synligt mærkede af sygdommen, 
blev behandlet på sygehuset 
sammen med alle andre.

Hansens sygdom
Hvordan har behandlingen af 
sygdommen ændret sig?

I 1873 fandt den norske læge 
G.A. Hansen ud af, at den smit-
somme sygdom, som der også 
var mange tilælde af i Bergen, 
skyldtes bakterier. Den moderne 

behandling blev dog først tilgæn-
gelig efter 2. verdenskrig.

Man brugte den såkaldte 
DDS-behandling i 1960’erne og 
70’erne. Det var en både god 
og billig behandling. Men så 
begyndte folk at få tilbagefald – 
medicinen virkede ikke mere. 

Derefter begyndte man at 
behandle med fl ere aktive stof-
fer (Multi Drug Therapy), og 
det virker stadig. Tilbagefalds-
frekvensen er så lav som ca. 1%, 
forklarer Steen Mellgaard.

- Spedalskhedsbaciller er me-
get svage, og de fi ndes måske 
ikke i naturen. Den virkelig gode 
nyhed er, at patienterne bliver 
smittefri efter et døgn. Der er 
altså ingen lægelig grund til at 
isolere dem.

Men kulturen halter bagefter. 
Folk har mange fordomme om 
spedalske, fordi sygdommen 
vansirer så mange. Der kan opstå 
nerveskader, så fi ngrene bliver 
kortere. Det sker spontant hos 
nogle. Der er også pletter i huden, 
men de betyder ikke noget. Men 
patienterne må lære at passe på 
deres følelsesløse hænder og 
fødder. Og nogle har øjne, som 
ikke kan lukkes.

WHO erklærer patienterne 
spedalskhedsfri efter behandlin-
gen, men de er nødt til at lære at 
passe på sig selv. Der kommer 
stadig 200.000 nye tilfælde hvert 
år, hvilket er helt imod WHOs 

forventninger, oplyser Steen 
Møllgaard.

Behov for specialister
Behandlingen af sår og nerve-

skader kræver specialister. Det 
offentlige sundhedsvæsen har 
ingen interesse i dem, så vi hjæl-
per de gamle og handicappede, 
som ellers ikke får hjælp.

Samtidig er der mange nye 
tilfælde, som ikke bliver genkendt 
som spedalskhed. Der er altså 
brug for et sted med specialvi-
den, fastslår Steen, som også er 
involveret i opsøgende arbejde. 

Han fortæller, at familierne til 
unge kærestepar tjekker hinan-
den for at fi nde ud af, om der 
findes spedalskhed i svigerfa-
milien. Og nogle steder forlader 
spedalske deres familie af frygt 
for at blive forgiftet.

En dreng ved navn Steeni
- En ung pige på ca. 14 år 

havde fået sygdommen. Hun var 
svulmet op og havde nerveska-
der. Hun var gravid og kom sam-
men med sin mand. Han skulle 
lære at tage sig af hende – men 
han havde ikke vidst noget på 
forhånd og følte sig snydt med 
denne kone. 

Men han var alligevel glad for 
hende, så han smed hende ikke 
ud. Han kunne også se, at hun 
blev bedre. Fødslen gik godt og 
alle var glade. Faktisk blev den 
nyfødte opkaldt efter mig og kom 

- Lisbeth bor det meste af året i lejligheden på første sal bag mig. Det er hende, der passer haven så fi nt, 
fortæller lægemissionær Steen Møllgaard Andersen, der her står i haven bag Lindegade i Christiansfeld. 
Han rejser tilbage til Tanzania midt i oktober.

Spedalskhed 
smitter ikke - men 

mange vælger 
selv at isolere sig

Lægemissionær i Tanzania:

- Der er stadig brug for både specialister og diakoni, når det gælder 
spedalske, siger Steen Møllgaard Andersen.

Hansens sygdom
Spedalskhed, der også 

er kendt som Hansens syg-
dom, skyldes en infektion 
med Mycobacterium leprae 
bakterier. Sygdommen på-
virker huden, øvre luftveje 
og perifere nerver. Kend-
skab til tegn og symptomer 
på sygdommen er afgø-
rende for en tidlig diagnose 
og forebyggelse af følgeska-
der.  Behandling i de tidlige 
stadier forhindrer potentielt 
alvorlige nerveskader og 
efterfølgende handicap.
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til at hedde ’Steeni’, fortæller 
lægemissionæren med et smil.

Det er dog ikke alle historier, 
der ender lykkeligt. En ældre 
enkemand skulle vende tilbage 
til sin familie. Han fi k majs og 
tøj med for ikke at komme tom-
hændet, men familien sendte 
ham tilbage igen. De sagde: ”Før 
påske kom folk altid i vores hus. 
Men i år kom der ikke en eneste, 
fordi han er spedalsk.” 

Sådan virker stigmatiserin-
gen, forklarer Steen Møllgaard.

Særlige kirkebænke
Hvad gør kirken for de spedal-
ske?

- Kirken ejer Sikonge Hospital 
og driver det som et distrikts-
sygehus inklusive leprosariet. 
Men de er helt 100% afhængige 
at tilskud fra BDM, forklarer 
Steen. Han tilføjer, at BDM er det 
eneste danske missionsselskab, 
som har missionærer udsendt til 
spedalskhedsarbejde.

Leprosariet har nu omkring 
40 beboere. Patienterne kom-
mer langvejs fra, måske fl ere 
hundrede km væk, fordi stedet 
har et godt ry. Men man ønsker 
ikke at få fl ere ind, fordi man 
gerne vil fremme integrationen. 
Samtidig smider man ingen ud, 
så når den sidste patient er rejst, 
lukker man leprosariet.

Kirkens ledelse ser det ikke 
som sin opgave at arbejde for 
integration af de spedalske. 
Kidugalo kirke har stadig 3 bæn-
kerækker for de spedalske, og 
de fl este af dem vil stadig sætte 
sig der. Ligesom i resten af kir-

ken sidder mænd og kvinder på 
”spedalskheds-rækkerne” i hver 
sin side af kirken.

Først for nylig har folk fået 
at vide, at der ikke er tale om 
en farlig, smitsom sygdom. Og 
omstillingen tager tid.

Enormt spændende
- Det er enormt spændende. 

Ca. 95% af alle mennesker 
kan ikke få spedalskhed, mens 
andre slet ikke har nogen immu-
nitet. I begyndelsen af 80’erne 
kastede mange sig over studiet 
af spedalskhed, fordi sygdom-
men var så spændende im-
munologisk.

Jeg troede ikke, at det var så 
spændende. Hvor tog jeg fejl! 
indrømmer Steen Møllgaard. 

Han tilføjer, at han efter an-
komsten til Tanzania gjorde 
sig umage for aldrig at sam-
menligne Bhutan og Tanzania, 
især fordi sammenligningen 

ofte ville falde ud 
til Bhutans fordel.

Men tjenesten 
gælder ”det hele 
menneske”.

- Vi interesserer 
os for mennesker, 
men vi må aldrig 
k u n  b e h a n d l e 

sygdommen medicinsk. Det 
må være et diakonalt arbejde, 
understreger han.

Han fortæller, at Sikonge 
Hospital hver uge får besøg 
af en hospitalspræst, som går 
stuegang. Der er også hver dag 
morgenandagt ved en medar-
bejder eller præsten.

Kristne om søndagen
- Jeg er jo selv oppe i årene, 

og en dag talte jeg med en ældre 
mand om døden. Jeg sagde 
til ham: ’Jeg er ikke bange for 
døden, fordi Jesus Kristus er 
død for mig. Han er også død 
for dig. Nu ved jeg ikke, om du 
er kristen?’

- Nej, han var muslim. Men 
han var ikke vred over, at jeg 
talte om Jesus.

Og sådan er det i Tanzania. 
Der er ingen krav om, at religion 
skal ud af det offentlige rum, og 
der er ingen forlegenhed overfor 

troen. Det er herligt. Stort set alle 
ved, at Gud fi ndes, og at religion 
har betydning.

Men som generalsekretær 
Jørgen Bøytler engang sagde 
om Tanzania: ”Der er 40% krist-
ne i landet og 40% muslimer og 
100% animister”.

- Og fakta er, at tanzanerne 
er kristne søndag formiddag og 
så når de skal begraves. Hekseri 
og trolddom er simpelthen et 
faktum.

De fl este kristne i Tanzania er 
katolikker. Stammeforhold spiller 
slet ikke samme rolle i Tanzania 
som i Kenya. Men spedalskhed 
kan skille folk.

Pendlermissionær
- Vi har ingen børn, og det 

skyldes ikke nogen bevidst 
holdning til det med at sende 
missionærbørn på kostskole. 

Det er ikke noget problem. 
Vi har ikke selvmedlidenhed. 
Det skulle da lige være nu, hvor 
vi er ældre og kunne havde 
brugt børn eller børnebørn til 
at hjælpe os med det digitale, 
smiler Steen.

Hustruen Lisbeth arbejdede 
med forebyggende sundheds-
pleje i Bhutan, derimod fi k hun 
aldrig arbejdstilladelse i Tan-

zania. Hun ønskede heller ikke  
at have sin mand som chef på 
sygehuset, forklarer Steen. 

Der var ingen tradition for 
bibelstudier, men Lisbeth kom til 
at stå for salg af bibler og andre 
kristne bøger hjemmefra.

For Lisbeth var det vigtigt 
at komme til Danmark, da hun 
nåede en vis alder. Hun har nu i 
tre år boet to steder. Mens Steen 
er på hjemmeorlov hvert andet 
år, har Lisbeth fast bopæl i en 
lejlighed i Christiansfeld. Her har 
hun en dejlig have, som hun går 
meget op i.

Når Steen er i Tanzania, besø-
ger hun ham tre måneder af året 
mellem november og februar – 
de måneder, hvor man ikke kan 
arbejde i haven i Danmark. 

- Til gengæld får hun haven 
ved hospitalet i Tanzania til at 
blomstre, når hun er der. Og 
hjemme i Danmark er hun glad 
for menigheden – hun bor 1 mi-
nut fra kirken - og hun er meget 
engageret i BDMs genbrugsfor-
retning, slutter Steen Møllgaard 
Andersen, som rejser ud til sin 
- måske - sidste periode i Tan-
zania fra den 16. oktober.

Vi må aldrig kun 
behandle sygdom-

men medicinsk. Det 
må være et diakonalt 

arbejde.

Mange af de gamle spedalske vælger at blive boende i den lukkede landsby omkring 
spedalskhedshospitalet. Måske fordi deres familier ikke vil vide af dem - eller måske 
fordi de stempler sig selv.

Spedalskhed kan ku-
reres fra den ene dag 

til den anden. Men 
patienterne skal lære 

at passe godt på deres 
hænder og fødder for 
at undgå de frygtede 

deformiteter.
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Af Henri Nissen

For tiden hører vi mest om ara-
berne, når (u)hellige arabiske  
krigere er involveret i terror. 
Men hvad er egentlig arabernes 
historie?

Det har den engelske Oxford-
professor Eugene Rogan forsøgt 
at svare på i en bog på ikke færre 
end 740 sider. 

”Arabernes Historie - fra Os-
mannerriget til Det Arabiske 
Forår” hedder bogen, hvilket vil 
sige, at den ikke går længere 
tilbage i historien end til det tyr-
kiske Osmanerrige (1300-1923). 
Hele den bibelske urhistorie om 
arabernes oprindelse mangler i 
denne fremstilling. Og dermed 
også noget, der kunne forklare 
konfl ikterne.

Kristeligt Dagblads forlag har 
udgivet bogen, men den kunne 
lige så vel være udgivet af det 
kulturradikale Politikens forlag, for 
det er den samme vinkel, som vi 
kender så godt: Jødedommens og 
kristendommens store betydning 
for Mellemøsten ignoreres, eller 
omtales i et kritisk lys. 

Terror eller frihedskamp?
Den britiske Balfour-erklæring, 

som lovede jøderne et hjemland i 
Mellemøsten kaldes af forfatteren 
for en stor ”fejltagelse”. Og det 
kapitel, som handler om Israels 
genopståen, hedder simpelthen 
”Katastrofen i Palæstina og hvad 
deraf fulgte”.

Vi får naturligvis også at vide, 
at nogle af de første jødiske fri-
hedskæmpere - som her kaldes 
ekstremister - brugte terror for at 
få englænderne smidt ud af det 
daværende Palæstina. Det gæl-
der fx den senere statsminister 
Menahim Begin. 

Det samme kunne man jo sige 
om de danske modstandfolk 
under krigen, der brugte ”terror” 
imod nazisterne. Men for os dan-
skere er de jo frihedskæmpere.

Men for forfatteren er Israels 

oprettelse altså en ”katastrofe”, 
som førte til ustabilitet i hele den 
arabiske verden. 

Efter de arabiske landes ne-
derlag i deres krige med Israel 
skete der nemlig statskup og om-
væltninger i fl ere arabiske lande, 
hvor nye diktatorer overtog efter 
de tidligere – men nu under et 
islamisk, socialistisk eller natio-
nalistisk banner.

Man kunne også vælge at se 
dette som arabernes friheds-
kamp, i stedet for at give Israels 
oprettelse skylden. 

De arabiske magthavere har i 
årtier givet Israel og jøderne skyl-
den for deres egne problemer, 
i stedet for selv at tage ansvar. 

Arabernes historie behøvede 
ikke være trist, hvis de ikke altid 
lå i strid. Selv ørkener kan genop-

dyrkes og blomstre, har Israel jo 
vist. Det samme kunne ske i de 
arabiske lande.

Fra osmannerne 
til europæerne

De arabiske lande var - på 
grund af den fælles islamiske 
religion - trinvis kommet under 
det tyrkiske Osmannerrige fra ca. 
1516-1830. 

Herefter kom de europæi-
ske kolonimagter til at spille en 
større rolle. Englændere, tyskere, 
franskmænd m.fl . kæmpede om 
Mellemøsten, som de indlemme-
de i deres imperier fra 1830-1948.

Sidste del af kolonialismen 
kom til at handle meget om de to 
verdenskrige, hvor det gjaldt om 
at indtage den arabiske verden 
gennem krige og alliancer - før 

modstanderne.
Da Tyskland havde tabt ver-

denskrigene, blev Mellemøsten 
domineret af Frankrig og Eng-
land, men snart begyndte en 
uafhængighedsbevægelse. 

Araberne - og israelerne - 
løsrev sig fra kolonimagterne i 
de kommende år. Nogle af de 
arabiske lande allierede sig trods 
deres store ord om nationalisme 
dog hurtigt med Sovjetunionen, 
som forsynede dem med våben 
imod Israel, der til gengæld fi k 
Vesten som sin beskytter. 

For mange ord
Eugene Rogan har tidligere 

skrevet en stor god bog om 
”Osmannerrigets Fald”, hvor han 
fortalte åbent om tyrkernes ud-
ryddelse af armenierne ca. 1915. 

Kristeligt Dagblads Forlag har 
også udgivet bogen Silkevejen, 
hvor en anden engelsk profes-
sor, Peter Frankopan, fortæller 
verdenshistorien set fra Østen.

Det er altid spændende at 
læse historie. Men hvis man hav-
de håbet på, at disse bøger fra 
KD ville fortælle en historie, hvor 
den religiøse vinkel var med, så 
tog man fejl. Vi ser verden fra et 
ateistisk synspunkt, selv om det 
burde være oplagt, at det netop 
er religionen - islam - og ikke 
Vesten eller israelerne, der har 
ødelagt det for araberne.

Desuden kan det undre, at 
man i vores moderne tider ikke 
fremstiller bøgerne mere grafi sk 
spændende. Der er ord og ord 
og ord side op og side ned på 
de 740 sider, bortset fra nogle 
få sider i midten med fotos. Og 
der mangler opdelinger med 
mellemoverskrifter, grafiske 
opstillinger og andre fremhævel-
ser, så man ikke kløjes i ord og 
ukendte arabiske navne.

Eugene Rogan: Arabernes 
historie - fra Osmannerriget 
til det arabiske forår. 
740 sider • 299,95 kr. 
Kristelig Dagblads Forlag

Arabernes triste historie
En britisk professor forsøger at fortælle arabernes omtumlede historie. 
Og endnu engang fremstilles jøderne og Israel som en katastrofe for araberne.

Idérig undervisningsvejledning
til Bibelen til Konfi rmander
Sidste år udgav Bibelselska-
bet ’Bibelen til Konfi rmander’, 
som udover Bibelens 66 bøger 
indeholder en række naviga-
tionsredskaber. Redskaberne 
hjælper læseren med at fi nde 
den røde tråd i Bibelens bøger.

Den nye bibeludgave er siden 
blevet brugt af mange præster i 
konfi mationsundervisningen, og 
nu følger Bibelselskabet så op 
med en vejledning, skræddersyet 
til konfi rmand-bibelen.

Vejledningen indeholder en 
række forslag og ideér til, hvordan 
Bibelens tekster kan åbnes for 
konfi rmanden.

Hjælp til de unge læsere
”Læg 66 pænt gamle bøger og 

breve foran en gruppe 14-årige 
og fortæl engageret om, hvordan 
her står noget af det vigtigste, 
smukkeste, vildeste. Påstå, at 
det her peger på noget, der kan 
have afgørende betydning i livet. 
Sæt dem til at læse, og du vil 

sande, at ambitioner, god vilje og 
engagement ikke gør det alene”.

Sådan skriver forfatterne cand. 
theol. Lars Nymark Hejlesen og 
cand. theol Louise Højlund i for-
ordet til vejledningen, som de har 
skrevet med det formål at hjælpe 
konfirmanderne til at opdage 
Bibelens store skatte.

Vejledningen består af kon-
krete forløb, ideér til undervisning 
og arbejdsmåder. 

Der er vejledning til 10 bi-

beltimer og undervisningsidéer 
baseret på de grafi ske redskaber 
i konfi rmandbibelen.  

Bagest i vejledningen følger 13 
kopiark til brug ved udførelse af 
opgaverne.

Lisbeth

Lars Nymark Heilesen & Louise 
Højlund: Bibelen til konfi rman-
der - Undervisningsvejledning
106 sider • kr. 399,95
A4 - Spiralryg
Bibelselskabet

Undervisningsvej-
ledningen kan købes 
hos Bibelselskabet til 
kr. 399,95. Bibelen til 
Konfi rmander koster 
kr. 259,95 

200 km skøn klosterrute
En i forvejen imponerende bog-bedrift tager her uforfærdet 
tråden op fra de foregående syv bind, og nok en gang tvinges 
anmelderen til at kaste håndklædet i ringen - og give op! Men 
heldigvis kun i positiv forstand. Éns hænder kan nemlig slet 
ikke komme ned, skulle jeg hilse og sige.

Der må ligge en myrefl id af de helt store bag også dette bind i 
serien, som altså nu er nået til det vigtige Lolland-Falster - et om-
råde, rigt på naturseværdigheder og kulturminder. Hertil kommer 
en mangfoldighed af kirker, og som det hedder i bogens indledning, 
repræsenterer ”ualmindelig mange af dem ... det ypperste inden for 
middelalderens kirkebyggeri og den kirkelige udsmykningskunst.”  
Maribo Domkirke er selvfølgelig højdepunktet.

 
Den imponerende serie guidebøger skylder Jens Kristian Krarup 

sin eksistens og sin udformning, og han har også her været inde-
over i redaktionsfasen. Der er tænkt på næsten alt: det ene øjeblik 
går man med næsen i jorden og studerer fl oraens detalje-rigdom 
for lidt senere at måtte trække vejret dybt over det smukke natur-
panorama, inden blikket tvinges op mod den lokale kirke og dets 
åndelige og kunstneriske rum. Bliver det hele undertiden næsten for 
meget - og det er forståeligt! - kan man komme lidt mere i dybden 
med bogens mange fakta-bokse, om udvalgte emner.

Også alt det praktiske er på plads: Hvor skal man overnatte? 
Hvor ligger den nærmeste turist-information? Hvad skal vi spise 
- og hvor? Alternative transportmuligheder? Toiletter på ruten? 
Findes der en app? Alle kan stort set være med: cyklister, bilfolket 
og selvfølgelig de, der gør som pilgrimme og andre søgende altid 
har gjort, nemlig bruger apostlenes heste.

Anmelderen står med et decideret luksus-problem. Han kan ikke 
fi nde fl ere rosende ord. De er allerede brugt forlængst. Så tag det 
blot til efterretning: Dette er en bedrift.

Anmeldt af Kristian Kristiansen

”Den Danske Klosterrute: Lolland-Falster”.
266 illustrerede sider • 329 kr. • Eksistensen
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC
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Af Henri Nissen

- Dit arbejde er vokset meget 
de senere år. Hvordan er det 
organiseret? Findes der en 
bestyrelse?

- Ja, Gud gør fantastiske ting 
og vi ser virkelig, hvordan dette 
vokser verden over. Igennem 
vækst kommer der altid mange 
udfordringer, og vi har også måt-
tet lære en del ting de senere år. 

Vi har desværre alt for mange 
eksempler på tjenester, der er 
endt galt, og derfor er vi meget 
bevidste om at gøre tingene rigtigt 
og ikke begå de samme fejl. 

Vi ønsker at leve på en måde, 
så ingen har noget at anklage os 
for, som Bibelen siger. 

For 18 år siden startede jeg en 
forening, som hed ”OplevJesus”. 
Senere ændrede jeg den til en 
enkeltmands-virksomhed, da det 
var nemmere for mig, og jeg var 
den eneste ansatte. Men siden er 
det vokset rigtig meget. 

Derfor ændrede vi det for en 
del år siden til en religiøs forening 
og blev registreret på samme 
måde, som de fl este frikirker er 
det i Danmark. Vi har siden kørt 
det på samme måde, som en 
almindelig frikirke med bestyrelse 
og alt, hvad dertil hører.

Vi begik nogle fejl
- For nogle år siden gik vi igen-

nem en hård tid, hvor vi lærte 
rigtig meget. Der viste Gud os 
mange ting, vi havde gjort forkert, 
og gav os en bedre forståelse, når 
det kommer til kirken og det at 
være en discipel af Jesus. 

Da vi kom ud af den hårde 
tid for 5 år siden, var det som at 
starte forfra, og da begyndte det 
at vokse hurtigt. Især efter vi be-
gyndte at udgive vores undervis-
ning på engelsk. I den forbindelse 
begyndte vi også at bruge navnet 
”The Last Reformation” eller ”Den 
sidste reformation” på dansk. 

Jesus Hotellet
- Hvor hører Jesus-hotellet 

hjemme i organisationen?
- Foreningen, som stadig 

hedder ”OplevJesus”, driver nu 
”Jesus Hotellet” i Aalborg, samt 
en ”Jesus café” i Aalborg midtby. 
Alt sammen er det noget, vi som 
forening lejer os ind i. Vi oplever 
også, at Gud vil, at vi skal starte 
andre ”Jesus Hoteller” rundt 
om i verden, foruden en masse 
træningsskoler og menigheder. 
Lige nu arbejder vi på, at starte 
et Jesus Hotel og en forening 
i Florida. Der vil vi også holde 
trænings-weekender og 3 ugers 
Pioner trænings-skoler, samt 
sende apostolske teams ud for 
at starte menigheder.

Menighed i Aalborg
- Du har valgt at oprette en 

selvstændig menighed i Aalborg. 
Hvorfor?

- Da Gud kaldte os til Aalborg 
for 3 år siden, var vores fokus at 
starte en træningsskole. Vi vidste, 
at der ud fra dette ville opstå en 
menighed. Men jeg vidste også, 
at jeg er mere evangelistisk og 
ikke er kaldet til at stå med en 
menighed. 

Derfor ventede vi, til tiden var 
moden, og Gud ville sende de 
rette personer, hvilket han nu 
har gjort. Så ja, vi er nu ved at 
starte menighed op i Aalborg, 
men jeg er personligt ikke så 
involveret i det.

De 5 tjenester
- Vi begynder virkelig at se, 

hvordan Gud rejser de fem-
foldige tjenester, som vi læser 
om i Efeserbrevet kapitel 4, som 
apostel, profet, evangelist, hyrde 
og lærer. 

Vi tror på styrken i at kunne 
arbejde sammen på denne måde. 
Jeg tror, at dette er Guds tanke, 
når det kommer til menigheden. 
Og når det lykkes, er det virkelig 

smukt og stærkt. 
Mit fokus er at søge Gud for, 

hvilken retning, vi skal gå i bevæ-
gelsen ”The Last Reformation”. 
For det har udviklet sig til en 
bevægelse, som vokser verden 
over.

Jeg arbejder også med at 
holde møder rundt om i verden og 
lave fi lm og videoer til YouTube. 

Når det kommer til Danmark og 
dagligdagen på Hotellet, Cafeen 
og menigheden, så har vi et godt 
team, som arbejder med dette.

Afstand fra andre kirker
- Er det rigtigt, som nogle kriti-

kere siger, at du tager afstand fra 
alle andre kirker?

- Nej, det er ikke rigtigt! Det er 
bare folk, der snakker og elsker 
at sprede falske rygter. 

Så det er dejligt at få lov til at 
svare på noget af kritikken her.

Ja, det er rigtigt, at vi ikke 
har set det samme samarbejde 
med kirkerne i Danmark, som i 
udlandet. Jeg tror dette skyldes 
fl ere ting. 

For det første er Danmark et 
meget lille land, og hvis man gør 
noget, som er anderledes, end 
hvad der er ”normalt”, så bliver 
der advaret imod en. Husmenig-
hederne er fx ikke brudt igennem 
i Danmark, som i andre lande. 
Ja, mange ser stadig ned på 
dem. Både Norge og Sverige har 
mange fl ere kristne. Danmark er 
nemlig kendt for at bekæmpe alt, 
hvad der er lidt anderledes. Det 
er Janteloven, der regerer her.

For det andet er Danmark et 
meget luthersk land, hvilken også 
har påvirket frikirkerne. 

Så jeg oplever helt klart en 
større åbenhed i udlandet og 
har mere samarbejde dér med 
præster, kirker og kirkenetværk. 

Folk er trætte af traditionerne 
og længes efter det liv, de første 
kristne levede.

Skal vi se forandring, behøver 
vi nogle, der tør at råbe op. Mar-

tin Luther, Zwingli, Jan Hus osv, 
listen er lang, blev også beskyldt 
for at være kritiske overfor kirken, 
men ligesom jeg gjorde de, hvad 
de gjorde, i kærlighed til kirken.

Økonomien
- Hvordan hænger din organi-

sation sammen økonomisk? Er 
der et regnskab og en revisor?

- Vi er meget bevidste om, at 
mange tjenester er faldet, når det 
kommer til magt, sex og penge. 

Derfor betaler vi også gerne 
lidt ekstra for netop at få en god 
revisor, som mange af de store 
frikirker bruger.

Jeg får også det samme i løn 
som en frikirkepræst i en mel-
lemstor menighed. Nogle gange 
får jeg mange penge ind igen-
nem de store møder, jeg holder, 
samt gaver. Men alt det, jeg får, 
går direkte til foreningen, som 
så betaler min og de andres løn.

Gud udfordrer os til at begynde 
at give tingene væk gratis. Vi har 
helt fra starten haft vores online 
træningsskole og fi lm gratis. Men 
nu oplever vi også, at vi skal 
begynde at udgive vores bøger 
gratis som e-bøger, samt at give 
vores DVD´er væk gratis. Det er 
en lidt vild tanke, men vi oplever 
Guds hjerte i dette, og vi ser al-
lerede nu, hvordan han velsigner 
os tilbage.

Frivillige og ansatte
- Arbejder jeres folk frivilligt?
- Ja, vi har fl ere frivillige med-

arbejdere, som gør et fantastisk 
arbejde. Men da nogle af dem kun 
må være i Danmark i 3 måneder 
ad gangen pga. visa, kommer 
og går folk ofte. Men vi har også 
nogle, som giver et år, og så har vi 
desuden den faste lønnede stab. 

Lige nu har vi 10 personer, 
som får løn. To af dem sidder i 
udlandet og arbejder derfra.

 
 Ikke syndfrie

- Er det sandt, at du tror på 

syndfriheds-læren, som nogle har 
beskyldt dig for?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror 
på, at vi skal leve i omvendelse 
hele livet igennem, og at bekende 
synder er en del af den kristne 
vandring. Syndfriheds-læren 
siger, at vi er syndfri, og man 
derfor ikke behøver at bekende 
sine synder mere. Så det tror vi 
ikke på. 

Men vi tror heller ikke på den 
lutherske lære, som siger, at vi 
er arme syndere, der ikke kan 
gøre fra eller til. Ja, vi kommer 
som arme syndere, men så 
sætter Jesus os fri fra syndens 
magt, som vi kan læse om i Ro-
merbrevet kapitel 6. I Kristus kan 
vi opleve en fantastisk frihed fra 
synden, så vi ikke mere behø-
ver leve som syndes træl i den 
samme synd igen og igen. Men vi 
bliver aldrig helt syndfri, så længe 
vi lever her på jorden. 

Ikke en sekt 
- Risikerer du ikke, at dit ar-

bejde bliver sekterisk, når du ikke 
samarbejder med andre kirkers 
kristne ?

- Hvem siger, at jeg ikke arbej-
der med andre kristne? Et godt 
råd er at stoppe med at lytte til 
rygterne og i stedet se på, hvad 
vi gør. I de 21 år jeg har været en 
kristen, har jeg aldrig nogensinde 
haft så meget samarbejde med 
forskellige kirker og bevægelser, 
som vi har nu. Men da meget af 
dette forgår i udlandet, ser mange 
det desværre ikke. Så disse ryg-
ter har desværre fået lov at skabe 
endnu mere afstand til kirkerne 
herhjemme, hvilken er sørgeligt. 

Dåben
- Du døber både folkekirke- og 

frikirke-kristne, selv om de er 
døbt. Kan du forstå, at det opfat-
tes, som om du ikke anerkender 
deres dåb?

- Vi kan sige, at frikirkerne 
per automatik ikke anerkender 

folkekirkens dåb, og derfor døber 
de alle, der allerede er døbt i 
folkekirken, hvilken vi også gør. 

Når vi nogle gange døber folk, 
der allerede er døbt i en frikirke, 
skyldes det vores teologi omkring 
dåben. Vi må forstå, at dåben 
også er en omvendelses-dåb. Vi 
ser desværre folk, der bliver døbt 
uden at havde omvendt sig. De 
levede i bevidst synd før, under 
og efter dåben, og først meget 
senere er de kommet til en per-
sonlig omvendelse. Disse vælger 
da ofte at lade sig døbe igen, 
samtidig med at de erkender, at 
den sidste dåb ikke var en rigtig 
dåb. Vi tror nemlig kun på en dåb.

Så man skal altså ikke døbes, 
forbi man vil synge i lovsangen, 
eller fordi vennerne gør det. Man 
skal døbes, forbi man har set sin 
synd og vil vende sig fra den og 
vil følge Jesus. Jeg håber, vi bliver 
så gode til at forkynde evangeliet, 
at det ikke bliver nødvendig at 
døbe folk igen. En dåb skulle 
være mere end nok.

 
Ikke en uddrivelse

- Mener du, der sker en ud-
drivelse i dåben, ligesom man 
i folkekirken faktisk har en ”for-
sagelse af djævelen” forud for 
dåben?

- Nej, vi tror ikke, at dåben i 
sig selv har med uddrivelse at 
gøre. Dåben har med tilgivelse 
af synd at gøre. Det er at begrave 
det legeme, som ligger under for 
synden, så vi i Kristus kan leve 
et nyt liv, fri fra syndens magt. 
(Læs Rom 6). 

Men når det er sagt, så er den 
rigtige dåb rigtig stærk. Derfor ser 
vi ofte, at dæmonerne manifeste-
rer sig ved dåben, og da kaster vi 
dem selvfølgelig ud. 

Når folk bliver døbt, tager vi 
god tid til at bede for frihed for 
personen – i stedet for at klappe 
i hænderne og gå direkte over 
til kaffen.

Torben Søndergaard 
svarer på kritik fra 
nogle frikirker
Evangelisten Torben Søndergaard har opbygget et voksende missions-
arbejde i Danmark og udlandet. Men i nogle af de ’gamle’ kirkelige kredse 
udtrykker nogle sig kritisk om hans tjeneste. Udfordringen har derfor bedt 
ham svare på nogle af de kritiske spørgsmål. 
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Rådgivning

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

25. sept. kl. 13. Rundvisning i Christiansfeld af Esbjerg kristne fællesskab. 
30. sept. kl. 19: Steve Meyering fra USA underviser om profetisk tjeneste 
og profeterer. Udf., Jernbanegade 1, 6070 Chr. - Henri er mødeleder.

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

Udlejning

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

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

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

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

VIKTOR KALISHER

GUDS ORD 
TIL
ISRAELS FOLK 

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

Midt-Vest
Struervej 80 Holstebro

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

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

Direktør i det Israelske Bibelselskab 
Danmarks tour 2017

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

Onsdag d. 25. okt. kl. 10.30
Herning Frikirke, Møllegade 1B, Herning
Søndag d. 10. dec. kl. 19.00  Julekoncert

Ingstrup Bap  stkirke, Hovedgaden 54, Ingstrup, 
9480 Løkken

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

Undervisning om profeti  
og praktiske øvelser med  

Steve Meyering, USA
Lørdag den 30. september kl. 19 på Udfordringen, 

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.
Søndag den 1. oktober kl. 10.30 i Power House,  

Hærvejen 47, 6230 Rødekro.

Hvad siger Gud til os i 2017?

ErhvervPris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk, Facebook – Aglow 
København eller sms på tlf. 2617 5524

Lørdag den 7. oktober, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Ellen Hedelund 
Emne: Alle ting samvirker til 
gode for dem som elsker Gud 

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  |  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  |  www.nyt-haab.dk

En af de mest kompetente øjenlæger og øjenkirurger 
i Danmark, med verdens sikreste og hurtigste laser-
teknologi. Han er den første i Danmark som tilbød 
øjenoperationer for blandt andet nærsynethed,  
bygningsfejl og langsynethed.

Tidligere overlæge Peter Brinker er gæstetaler i  
NYT HÅB og har en fin forklaring på, hvordan tro og  
videnskab sagtens kan gå hånd i hånd og endda  
berige hinanden.

ALLE ER VELKOMMEN      GRATIS ADGANG

Videnskab og tro  
er ikke uforenelige

Peter Brincker
Videnskabsmand og øjenlæge
Onsdag d. 27. september kl. 19:30

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 8/10: Max Büsman- Sådan så han ud
Søndag 15/10: Anders Ova -  Helligåndens vejledning

Søndag d. 1/10 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA:  Hvad Jesu blod gør for   
 os her i livet

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

Bogsalg



Udfordringen søndag den 24. september 2017  KRYDSORD . 19

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 37:

Marie Jensen
Bygmarksvej 15
2605 Brøndby

Kodeord: Sensommerdage

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 
5. oktober 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.



20 . ANNONCER Udfordringen søndag den 24. september 2017

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

Læsernes egen debat

Find diskret
en kristen ven

Annoncér under 
billetmærke.

Svar sendes til Udfordrin-
gen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig.

Fuld diskretion 

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler eller 
avisen som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 

i avisen.

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

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

SUELL Team

Diverse

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

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

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.

Israelsmissionen søger 
marketingsansvarlig

- Vil du være med til at gøre Israelsmissionens sag og ressourcer     
 kendt i dansk kirkeliv? 
- Kan du fundraise med faglighed, integritet og frimodighed? 
- Er du en insisterende netværker med en personlighed der           
 brænder igennem? 

Så er du et godt bud på
Israelsmissionens kommende

marketingsansvarlige
Ansøgningsfrist 19. oktober. Ansættelsesstart 1. januar 2018. 

Arbejdssted Aarhus. Læs mere på israel.dk/marketing

Svend Løbner er et offer for 
muslimske ”løgne for gud”

Svar på Svend Løbners private indlæg i tidl. numre:
1. Det ville klæde Løbner at tage afstand fra sin påstand om, at 

Koranen anerkender Messias, og samtidig erklære, at Koranen er 
et antikristeligt skrift.

2. Vi behøver ikke at sætte radikale muslimer i bås, det klarer 
de fi nt selv ved, at 75% af muslimerne går ind for Sharialoven og 
udtrykker jødehad.

3. Endvidere bagatelliseres de mere end 50.000 IS-krigere, hvoraf 
mange kommer fra Vesten, og ikke kun tæller nogle få tusinde.

4. Muslimske lærde tager ikke fat på de særdeles problematiske 
passager i Koranen. Der er Løbner et offer for begrebet Taqiyyah, 
der betyder løgn for gud. Sandheden er tværtimod, at Al Azhar 
universitet i Cairo ikke vil udstede en FATWA, som en af de højeste 
muslimske autoriteter i verden, endsige erklære IS for at være fra-
faldne. Det understreges af Sheikh Adil Kalbani, tidligere imam ved 
stor-moskeen i Mekka. Han har erklæret, at IS er et sandt produkt 
af Salafi sme, og at de ikke vil gå ind for religionsfrihed og fredelig 
sameksistens. Samtidig er der ved samtlige indfaldsveje til Mekka 
byskilte med påskriften: Moslems Only! Men en FATWA imod en 
dansk tegner, det kan de fi nde ud af.

5. DF har fokus på radikaliserede muslimer. Det har PET også. 
10 afviste terrorforsøg på 10 år, et gennemført med 2 uskyldige 
døde til følge. Politi, fængselsbetjente og socialarbejdere er spændt 
til bristepunktet med banderne og deres lillebrødres kriminalitet. 
Derudover er der faren for Cross Overs, jf Bataclan og Nice, som 
kun tager 14-30 dage at udvikle.

6. Så henvises til et næsten uddødt fænomen som KKK i USA og 
den Central Afrikanske Republik, hvor Løbner bekvemt undlader, at 
det var de muslimske Selekaer, der startede med et kup og forgreb 
sig på de kristne. Hvis man er i tvivl om kristnes forhold i verden, 
kunne man se på Åbne Døres rangliste over forfulgte kristne. 8 
af de 10 værste lande er muslimske. Derudover er der mere end 
30 lande, der har konfl ikter med muslimer i grænseegnene. Islam 
har blodige grænser, og det er eksploderet, siden den islamiske 
revolution i Iran 1979.

Selv totalitære ismer som nazisme og kommunisme kommer til 
kort i forhold til den totalitære islamisme. Den er om nogen åndsbå-
ret af mørkets kræfter, og mod dem har den sekulære humanisme 
spillet fallit. Vi fordres af vores Frelser til næstekærlighed mod dem, 
der personligt krydser vor vej, og det har vi varetaget i 40 år! Men 
der står vist intet om, at vi skal begå kollektivt selvmord, hverken 
som nation eller som et jødisk-kristent Vesten iøvrigt.

FLEMMING LAU

KRAGEMOSEVEJ 3
4200 SLAGELSE.

Vi søger barselsvikar til børnehaveklassen 

Ølgod Kristne Friskole søger en barselsvikar for børnehaveklasselederen 
fra 15. januar 2018. Stillingen er på 92 %.

Vi søger:
En uddannet pædagog/lærer, der har særlig interesse i at være med til at lære eleverne 
at gå i skole. En imødekommende og tillidsvækkende person, som arbejder aktivt 
for elevernes faglige og sociale udvikling og har øje for elevernes trivsel.

Se hele stillingsopslaget på vores hjemmeside: www.økf.dk

Send din ansøgning med bilag elektronisk senest den 10. oktober 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler den 11. oktober om eftermiddagen.

Skoleleder Jette Lindal Klemmensen
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod
Tlf: 7077 7035 jk@okrif.dk    www.økf.dk

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

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

Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
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.

Tirsdag 26/9
21:30 Tro, håb og videnskab (3:3)
Astrofysiker Johan Fynbo forsker 
til dagligt i fjerne galakser for at 
fi nde ud af, hvordan de er opstået, 
men samtidig tror han også på, 
at Gud er ophav til alt. I denne 
serie møder journalist Gertrud 
Højlund fire prominente danske 
naturvidenskabsmænd til en snak 
om deres forhold til det religiøse 
og spirituelle. For hvordan kan 
man vie sit liv til fakta og viden og 
samtidig tro på noget, der ikke kan 
måles og vejes?

Lørdag 30/9
19:45 Før Søndagen
16. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Øjne, I var lykkelige”, og om 
hvordan korset bliver til livets træ.
Sct. Pauls Cantori synger i Vor Frue 
Kirke i Århus, dirigeret af Thomas 
Kristian Nielsen.

Søndag 1/10
14:00 Festgudstjeneste fra Ha-
derslev. En procession med dan-
ske og udenlandske biskopper, 
repræsentanter fra alle landets 
stifter og unge fra Haderslev åb-
ner gudstjenesten fra Haderslev 
Domkirke. Festgudstjenesten er 
Folkekirkens officielle fejring af 
500 året for Reformationen med 
deltagelse af HM
Dronningen, samt repræsentanter 
fra andre kirkesamfund i Danmark 
og gæst fra Wittenberg. Liturg 
er Haderslevs biskop Marianne 
Christiansen, og prædikant er 
Københavns biskop Peter Skov-
Jakobsen. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

DR 1
Søndag 24/9
20:00 Herrens Veje (1:10)
Nyt familiedrama om det moderne 
menneskes tro og tvivl. 

Søndag 1/10
20:00 Herrens Veje (2:10)
Nyt familiedrama om det moderne 
menneskes tro og tvivl. 

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 24/9
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Silkeborg Kirke, Aarhus Stift. 20. 
søndag efter trinitatis
Prædikant: Anette Kortegaard
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 25/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 26/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 27/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03 og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Herrens veje. I sognepræst Anna-
Sofie Arendts slægt har man 
været præster tilbage til reforma-
tionen. Under besøget i skurvog-
nen taler hun om kaldet, arven 
og troen. Vært: Anders Laugesen.
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32.
 
Torsdag 28/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 29/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 30/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 1/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gospelfællesskabet på Bornholm, 
MusikhuZet, Rønne. 16. søndag 
efter Trinitatis. Prædikant: Lone 
Møller-Hansen. Musikalsk leder: 
Ninna Langstrup 
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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-
dagten fra Domkirken i København 
på DR K. Sendes alle dage fra 
mandag til lørdag kl. 8.05.

Verdensmission fra Danmark

Gospel Outreach 
Inspirationsaften
i Grindsted

Torsdag 28/9 2017
kl. 19.00
 

Vestermarkskirken
Nymarksvej 3
7200 Grindsted
 

Evangelist Per Hyldgaard medvirker. 
Masser af video og vidnesbyrd om 
hvordan tusindvis kommer til tro og 
om mirakler, som Gud gør i dag. 
Alle er velkomne! 
Gratis entre og kaffe, men mulighed 
for at give en frivillig gave til arbejdet.

Evangelist 
Per Hyldgaard, 
Gospel Outreach

Elfenbenskysten

Burma

Bangladesh

Brasilien

Cameroun

gospeloutreach.dk- Verdensmission fra Danmark

DRs nye dramaserie vil
italesætte tro, tvivl og religion
’Herrens veje’ er en dramaserie om en moderne præstefamilie anno 2017.
Søndag den 24. september har 
dramaserien ’Herrens Veje’ 
premiere på DR 1. Allerede i 
sommeren 2016 blev det offent-
liggjort, at DR var i gang med at 
producere serien, der skal gøre 
det nemmere for danskerne at 
tale om tro. 

- I Danmark er samtalen om 
den personlige tro ofte tabube-
lagt. Det er denne series stand-
punkt, at spørgsmål om tro, tvivl 
og religion må  og skal kunne 
diskuteres. Det er vores ønske, 
at vi med denne dramaserie om 
en præstefamilie anno 2017 kan 
sætte gang i samtaler på kryds 
og tværs mellem mennesker om, 
hvad tro betyder for den enkelte. 
Hvornår tror vi eller tvivler? Og 
hvad betyder troen for vores sam-
fund? siger producent Camilla 
Hammerich.

’Herrens veje’ tager udgangs-
punkt i en præstefamilie i den 
danske folkekirke: Familien Krogh 
består af provsten Johannes 
(Lars Mikkelsen), som er gift med 
gymnasielæreren Elisabeth (Ann 
Eleonora Jørgensen) - sammen 
har de to sønner, Christian (Si-
mon Sears) og August (Morten 
Hee Andersen). 

Historien er inspireret af Bibe-
lens fortælling om Kain og Abel. 
Det er hovedforfatter Adam Price 
der fi k idéen til serien, som ifølge 
Price behandler begrebet tro 
meget bredt, og forfatterholdet 
repræsenterer da også vidt for-
skellige ”troende”:

- Også i forfatterrummet har det 
vist sig, at vi er meget forskellige, 
når det kommer til spørgsmålet 
om tro. En kristen, en agnostiker, 
en ateist og en frafalden præ-

stesøn har indtil videre arbejdet 
på at skrive serien. Det har mildt 
sagt ikke været kedeligt, fortæller 
Adam Price ved DRs lancereing 
af serien.

Første afsnit af ’Herrens Veje’ 
kommer søndag 24. september 
klokken 20.00. 

Anden sæson af ’Herrens Veje’ 
kommer på DR1 i efteråret 2018 i 
10 yderligere afsnit.

Lisbeth

Lars Mikkelsen har rollen som provst Johannes Krogh.
Foto: Tine Harden
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Musik
TJEK

Jeg tror altså ikke, at du skal regne med hurtigere 
bønnesvar, bare fordi du bruger en megafon.

K
unstner: ’68   - Titel: Tw

o P
arts V

iper   -  G
enre: A

lternativ  -  Forhandler: itunes - P
ris: 69 kr.

Intenst, Bluesy, Råt
Da Michael McClellan og Josh Scogin fra henholdsvis 
metalbandet Becoming The Archetype og hardcore-
bandet The Chariot meddelte, at de havde startet et 
nyt projekt op, var folk, forståeligt nok, meget spændte. 
De to førnævnte bands er powerhouses inden for den 
kristne hardcore scene, så mange kunne ikke vente 
med at se, hvad deres samarbejde kunne bringe.   

Deres debut udkom i 2014 og blev generelt modtaget 
meget positivt. Selv blev jeg ikke helt blæst væk, men var 
dog imponeret nok til, at jeg ville holde øje med, hvad de 
kunne fi nde på i fremtiden. Det er jeg rigtig glad for, at jeg 
valgte at gøre.

Musikken på Two Parts Viper lyder efter min mening fl ere 
gange som en forvrænget version af Nirvana. Det er ment 
på den bedste måde. Der er elementer af både grunge, 
blues og sydstatsrock i det her album, alt sammen blandet 
med Josh Scogin’s lidt specielle, men meget passionsfyldte 
vokalteknik. Musikken i sig selv en meget rå lyd. Ikke fordi 
det ikke er velproduceret og lyder godt, tværtimod. Pro-
duceren på det her album har gjort et fantastisk arbejde 
mht. at matche vokalens desperation og passion med de 
forvrængede og nogle gange kaotiske guitartoner. 

Der er ikke rigtigt noget specifi kt tema over albummets 
lyrik, så vidt jeg kan lytte mig frem til. Josh Scogin har altid 
haft en evne til at gøre sine tekster ret åbne for fortolkning, 
dog uden at gå helt over i det svært abstrakte. 

Der er elementer af både livsglæde, kærlighedsfrustra-
tioner, savn, spørgsmål om liv og død og håb for fremtiden i 
de her tekster. Alt sammen blandet med fortræffeligt dejligt 
forvrængede grunge-/blues-/rocktoner, som hører til i ens 
samling, hvis man er fan af alternativ musik. 

Joey Lønsmann Jensen

FC Udfordringens 1. hold er 
kommet godt i gang med et 
nyt trænerteam, som består af 
Andreas Sønderskov Nielsen, 
der er cheftræner, og Jonas 
Haugegaard, der har smidt an-
førerbindet og i stedet er trådt 
ind i en rolle som spillende 
assistenttræner. 

Samtidig er der dukket en del 
nye spillere op, og nogle gamle 
kendinge er vendt hjem. 

- Vores fokus i opstarten har 
været på at lære hinanden at 
kende og at få implementeret de 
nye ideer, vi som nyt trænerteam 
har bragt ind på holdet, fortæller 
Jonas Haugegaard.

Truppen på førsteholdet er i 
denne sæson formentlig stær-
kere, end den nogensinde har 
været. 

- Vi er mange, der kæmper om 
pladserne på holdet, og vi må 
stort set til hver kamp vælge dyg-
tige spillere fra. Som træner er det 
en luksus, og som enkelte spillere 
og som hold er det med til at gøre 
os alle sammen skarpere, lyder 
det fra den nye spillende træner.

1. holdet har fået en sæson-
start, der pointmæssigt er over, 
hvad de havde forventet. 

- Vi er stadig i en opbygnings-
fase, så vores flotte start har 
overrasket mig lidt. Jeg er sikker 
på, at vi kun bliver bedre henover 
sæsonen, efterhånden som vi 
lærer hinanden og spilsystemet 
endnu bedre at kende. Vi må se, 

hvor meget det i sidste ende så 
rækker til i tabellen, men indtil 
videre er det utrolig sjovt at spille 
fodbold i FCU, siger Jonas.

FC Udfordringen er en ander-
ledes klub på grund af et meget 
klart værdigrundlag med rødder 
i det københavnske frikirke-miljø. 
Man forsøger efter bedste evne 
at udleve klubbens værdier både 
til træning og til kamp. Fx er 
det meget vigtigt for klubben at 
skabe et miljø, hvor alle føler sig 
velkomne, hvor der er plads til 
alle, og hvor man er accepteret 
og inkluderet ligegyldig, om man  
er høj eller lav, tyk eller tynd. Det 
har der været særligt fokus på  
her i opstarten til den nye sæson, 

hvor så mange nye er kommet til 
klubben. 

- Det er ikke for sjov, at vi siger, 
at FCU ikke er en klub, men en 
familie, siger Jonas og fortsætter: 

- På alle tre herrehold og på 
dameholdet hører jeg om god 
stemning, mange til træning og 

for det meste også gode resul-
tater. Vi er uden tvivl en klub på 
vej fremad – både sportsligt og 
også uden for kridtstregerne. Det 
er enormt berigende at være en 
del af, og jeg håber, at endnu fl ere 
har lyst til at komme og blive en 
del af FCU-familien.

Update fra FC Udfordringen:

Sæsonstart over
al forventning
Den kristne fodboldklub i København, FC Udfordringen, er kommet godt i gang efter ferien
med et nyt trænerteam, mange nye spillere og gode resultater. 

FC Udfordringen:
- er en kristen fodboldklub 
- har 3 herrehold i hhv. serie 1, 3 og 4 og et damehold  

 (7 mands). 
- startede tilbage i 2005
- træner i Valby Idrætspark 
-  giver hvert år 10 % af spillerkontingenterne til 
 velgørende formål.
Læs mere på fcudfordringen.dk

Det nye trænerteam på 1. holdet består af tidligere anfører Jonas Haugegaard og cheftræner 
Andreas Sønderskov Nielsen.

Brighters konference i 
efterårsferien holdes igen i Mariager
Den nationale årlige ungdoms-
konference Brigther holdes 
nu for 6. gang i efterårsferien, 
nemlig fra den 18. - 21. oktober. 
Ligesom sidste år bliver det på 
Mariager Høj- og Efterskole.

Årets tema er ”Hvor din skat er” 
og vil behandle spørgsmål som: 

Hvad er dyrebart for os? Hvor 
fi nder vi noget af værdi? Hvilken 
skat leder vi efter? Er der et bedre 
sted at søge ultimativ lykke end 
hos fejlfyldte mennesker, skuf-
fende økonomi og svigtende 
helbred? 

De tre døgn byder på en række 
talere og fl ere seminarer, så der 
er masser af muligheder for at 

blive fyldt op åndeligt. Og selvføl-
gelig er der lovsang med Brighter 
Band og masser af fællesskab.

Konferencen er tværkirkelig og 
vil gerne fremme enhed i danske 
kirker. Årets talere repræsenterer 

fl ere forskellige kirkeretninger:
Johannes Hansen - Apostolsk 

Kirke, Aalborg, Elon Jepsen - 
Harte Folkekirke, Rasmus Jon-
strup - Bethelkirken, Aalborg, Re-
bekka Kongsgaard - Kirkeibyen, 
Kolding, Michael Nygaard - Me-
nighedsfakultetet, Aarhus, Jakob 
Vagner - Roskilde Baptistkirke 
og Jakob Lundager - Skywalk, 
Randers. 

Brighter har også fokus på 
mission og samler hvert år ind 
til et projekt. Sidste år samlede 
man ind til opstart af en bibelskole 
i Estland. 

Ko n fe r e n c e n  e r  fo r  d e 
17-30-årige. Sidste år deltog 
ca. 250. 

Lisbeth

Brighter blev holdt første gang i Randers i 2012 og har siden været 
holdt i Aarhus ,Randers og Mariager. Foto: Brighter 2016
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Af Daniel Martin Lanting

Af Bodil Lanting

Sex er blevet noget ufarligt, 
og kristne forventer for me-
get af ægteskabet. Dating-
kulturen driver flere væk 
fra troen, end videnskaben 
gør. Og kristne tager skade 
af det.

Det mener sociologiprofessor 
Mark Regnerus fra University 
of Texas at Austin, som netop 
har udgivet bogen ’Cheap Sex. 
The Transformation of Men, 
Marriage, and Monogamy’. Han 
fortæller om sin forskning i en 
artikel i The Washington Post.

Kvæstet af kulturen
“Sex er blevet billigt – det vil 

sige, ikke så svært at få – fordi 
det er mindre farligt og med 
færre konsekvenser i en tid med 
prævention. Samtidig oplever 
man større barrierer overfor 
ægteskab, så folk udskyder 
vielsen, og der generelt indgås 
færre ægteskaber. 

I tillæg til det har kristne hø-
jere standarder for ægteskab, og 

det giver opskriften på en mas-
sefl ugt”, skriver Mark Regnerus.

Sociologiprofessoren uddyber 
sine argumenter i bogen ’Cheap 
Sex’, hvor han skriver, at unge 
kristne “bliver kvæstet af at tage 
del i det samme brede parrings-
marked som resten af landet.” 
Faktisk lever unge kristne ame-
rikanere mere og mere ligesom 
deres ikke-troende samtidige. 

“De vil have kærlighed li-
gesom alle andre. De finder 
kærester. Senere kommer der 
sex, selv om det først sker efter 
længere tids forløb. Det er et 
mønster, som forvirrer dem mere 
end de fl este andre, fordi sex før 
ægteskabet stadig bliver aktivt 

frarådet. Det er bare umuligt at 
forebygge det effektivt i kirken”, 
skriver Mark Regnerus.

De kristne, som beslutter 
sig for at date uden sex, bliver 
stadig færre. Og kristne dating-
sider fungerer ofte ligesom de 
verdslige, hvor mennesker op-
fattes som salgsvarer, forklarer 
professoren.

Mødet med ’verden’
Russell Moore, som er leder 

af Etikkommissionen hos syd-
statsbaptisterne, genkender 
problemstillingen. I et tweet kal-
der han konklusionen ’sandhed’ 
og peger på statistikker, som 
viser, at færre kristne gifter sig, 
og at yngre kristne ofte er ukri-
tiske overfor fx porno.

Traditionel kristen seksual-
etik giver stadig mindre mening 
for de ikke-kirkelige – som er en 
vigtig målgruppe for de kristne, 
som gerne vil dele deres tro 
med andre. 

Kirkelederne river sig i håret 
ved tanken om, hvor ”ortodokse” 
de kan være eller skal være, når 
det gælder sex. Det at ’møde 
mennesker, hvor de er’ bliver en 
udfordring. Menighederne står 
nu ansigt til ansigt med spørgs-
mål om, hvor vigtig seksual-etik 
er, når det gælder troslivet og 
budskabet, skriver Regnerus.

Den voksende accept af sex 
uden for ægteskab viser, at “bil-
lig sex” har det med at ”dræbe 
religiøse impulser”.

Måske er de unge amerika-
neres åbenhed overfor uægte-
skabelig sex  årsag til, at mange 
unge voksne ikke har tilknytning 
til et trossamfund. Det skyldes til 
dels porno-bølgen og anden tek-
nologisk-styret seksuel adfærd.

”Også papirløst samliv giver 
anledning til selvransagelse 
omkring formål, definition og 

særkende ved ægteskabet. Men 
vi har ikke refl ekteret nok over, 
hvordan papirløst samliv øde-
lægger troen”, skriver Regnerus.

- Vi overvurderer, hvor effek-
tive videnskabelige argumenter 
er, når det gælder om at verds-
liggøre mennesker. Men det er 
ikke videnskab, der verdsliggør 
amerikanerne – det er sex! 
konkluderer Regnerus.

Mingling uden 
fast fundament

For tre år siden viste en un-
dersøgelse, omtalt i The Chri-
stian Post, at 61% af dem, 
der betegnede sig som kristne 
singler, var åbne overfor at dyrke 
sex uden at være forelsket i 
partneren.

Nu må kirken til at vågne op 
og gøre noget, mener Daniel 
Weiss, der er grundlægger og 
leder af The Brushfi res Foun-
dation, hvis formål det er at 
“hjælpe mennesker til at opdage 
og efterleve Guds design for 
seksualitet og relationer”. Til 
The Christian Post siger Daniel 
Weiss:

”I vores kultur har vi kun én 
dominerende seksuel opfattelse, 
og det er den seksuelle verdens-
opfattelse. Kirken tilbyder ikke 
noget andet verdenssyn, og jeg 
tror, at det er en anden faktor, 
når det gælder denne undersø-
gelse om kristen mingling.

Jeg tror, at vore unge singler 
i kirkerne er blevet ”gennem-
evangeliseret af kulturen”. Men 
de er ikke blevet gennem-evan-
geliseret af kirken”, slutter Da-
niel Weiss.
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Billig sex driver unge 
kristne væk fra troen
Kan man ’møde folk hvor de er’ uden selv at blive påvirket af deres normer?

Sociologiprofessor Mark Renerus 
er selv troende katolik. Han 
beskriver det, han ser som både 
de unge kristne og kirkernes pro-
blem i sin nye bog, Cheap Sex.

Unge kristne er præget af vor 
tids verdslige datingkultur, hed-
der det i Mark Regnerus’ bog.

Sex er blevet billigt, og folk 
udskyder vielsen. Kristne 
har også højere standarder 
for ægteskab, og det giver 
opskriften på en massefl ugt 
fra ægteskabet, mener en 
sociologiprofessor.
(Modelfoto.)

 Vore unge singler 
i kirkerne er blevet 
”gennem-evangeli-
seret af kulturen”. 

Men de er ikke blevet 
gennem-evangeliseret 

af kirken.

De fl este af de ca. 50 nye teologistuderende på Aarhus Uni-
versitet i år har selv valgt netop denne uddannelse. Mange 
af dem bliver præster. Men hvordan er det lige med troen?

Holdet startede offi cielt d. 1 september på Aarhus Universitet, 
nøjagtig  500 år efter Luthers reformation. Undervisning i bla. græsk 
og teologi-historie er i fuld sving på universitetet efter endt introduk-
tionsuge (rusuge), hvor de studerende fi k rig mulighed for at lære 
hinanden og selve uddannelsespladsen at kende. 

Rusugen startede ud med en forelæsning af afdelingsleder Ulrik 
Nissen, som fortalte, at det ikke kun er pga. reformations-året, at det 
nye teologi-hold er noget særligt. Det er nemlig også, fordi årgangen 
i år, i højere grad end de tidligere år, består af mennesker, der har 
valgt teologi som deres 1. prioritet. 

Ud over Ulrik Nissens foredrag var der foredrag om bl.a. bibelover-
sættelse, der var festlige og hyggelige lege, og der var generelt en god 
stemning, hvilket nok også er meget vigtigt, når de nye studerende 
ser frem til at færdes på Aarhus Universitet de næste 6 år. 

I år har Menighedsfakultetet (MF) optaget 17 teologistuderende. 
Statistikken siger, at 80% af alle dem, der har læst teologi på univer-
sitet bliver præster, og jeg gætter på, at det tal er det samme på MF, 
hvis ikke højere end det. 

Det er mennesker, som vil overtage præsteembederne i både 
folkekirkerne og frikirkerne rundt omkring i landet. Det leder så til den 
egentlige grund for klummen her, nemlig et inderligt ønske om, at I 
som læsere af Udfordringen, og generelt alle kristne i Danmark, må 
bede for de mennesker, der studerer teologi nu. Og det er ikke kun 
på universitetet, men også på MF. 

Bed om, at Gud må udruste og opruste Danmarks kommende 
præster og teologer til hans tjeneste, til at fortælle mennesker om 
nåden og frelsen i Jesus, til at fortælle mennesker om Guds ord og 
til at holde Guds ord helligt som præster. 

For hvis der er en sætning, teologistuderende hører rigtig meget 
lige for tiden, så er det sætningen: 

”Det er godt, du læser teologi, Danmark har sådan brug for 
præster lige nu”. 

Og det er måske virkelig sandt, og hvis det er sandt, er der bare 
brug for endnu mere bøn! Husk de teologistuderende og Danmarks 
fremtidige præster og teologer! 

Det er præsterne, der skal lede menighederne i Danmark igennem 
tidens strømninger, både sunde og usunde, og det er præsterne i 
kirken, der i sidste ende har fået 
den kæmpe store opgave at lede 
menigheden ”sikkert i havn”, eller 
med andre ord: 

Det er præsternes fornemste op-
gave at fortælle mennesker om Jesu 
frelsende gerning, at lede menne-
sker ind i den alt-forvandlende og helt 
igennem nådige relation til Jesus. 

Bed for Danmarks 
kommende præster

AdamogEva.dk er en hjemmeside for unge med artikler om 
fx venskaber, kærestesorg, forelskelse og om hvordan man 
fi nder den rigtige. Der er også en brevkasse, hvor man kan 
få svar på sine spørgsmål om sex og parforhold ud fra det, 
Bibelen siger om emnet.
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Få dagens bibeludfordring!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

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

Hiphoppere redder 
transkvinde fra selvmord
Lecrae og Mineo var på vej i 
bil fra Manhattan til The Bronx. 
Idet de kørte over broen, så 
de en person, som skulle til at 
kaste sig ud. De kørte derfor 
hurtigt hen til vedkommende 
og sprang ud for at tilbyde 
deres hjælp.

Det skriver CBN News. Andy 
Mineo forklarer på Facebook, 
hvad der skete.

”Hun begyndte at klatre over 
rækværket for at springe”, skriver 

Mineo. “Lecrae rækker sin 2 meter 
lange arm ud og griber fat i hende 
og siger ’nej’ og trækker hende 
tilbage, og jeg griber hende.”

Ville hjem til Jesus
Kvinden, der var transseksuel, 

sagde derpå noget, som gjorde 
dybt indtryk på Lecrae og Mineo: 

“Jeg vil bare gerne hjem. Jeg vil 
bare være sammen med Jesus. 
Jeg ønsker ikke at leve længere”, 
fortæller Mineo.

De to kristne kunstnere tilkaldte 
politiet, og mens betjentene var 
på vej, trøstede de kvinden og 
forsikrede hende om, at Gud 
elsker hende.

Skuffet over racisme
Lecrae har for nylig talt om 

en krise, som har påvirket hans 
egen tro. Han fortæller, at han 
i nogen tid har haft det svært 
med at forholde sig til Gud, fordi 
mange kristne har vist sig at have 
u-kristelige holdninger.

Lecrae har blandt andet talt om 
troen i forhold til racisme, og hvor-
dan han og mange andre sorte 
amerikanere har følt sig afskåret 
fra almindelige borgerretttigheder.

”Jeg var på et meget mørkt 
sted, og min tro var gået i styk-
ker... Men til sidst måtte jeg indse, 
at de alle sammen er svage, 
faldne mennnesker; det er ikke 
Gud selv, der gør alle de dumme 
ting”, forklarer Lecrae.

Bodil

De to kristne rappere/ hiphop-
pere, Lecrae and Andy Mineo, 
har for nylig talt en trans-
seksuel person fra at begå 
selvmord i New York.

Jeg skriver desværre ikke om den legendariske bil - Opel Re-
kord, men om min vægt, der har nået en rekord. Mit taljemål 
har jeg ikke turdet tage, men mit BMI er knap 27, akkurat lavt 
nok til at jeg fortsat kan få tegnet en livsforsikring. 

Da vi har livsforsikringer og ikke satser på deres udbetalinger, 
foreslog Susanne i går, at vi fl yttede motionscyklen fra skuret 
ind i alrummet. Det gjorde jeg så. Uden styrthjelm røg jeg ellers 
af denne cykel for nogle år siden. 

Mirakuløst kom jeg i morges før arbejde op på denne mærke-
lige opfi ndelse, der får en til at cykle uden at bevæge sig rundt i 
landskabet. Et plejehjem har ellers forbilledligt løst dette problem. 

På TV så vi, hvordan et plejehjem viste fi lm om de modnes 
cykeltur rundt i landskabet, mens de trampede løs og svedte tran. 
Idéen er afl edning. Da mange ikke gider at motionere, er svaret 
afl edning. Desværre må jeg også tilslutte mig denne tankegang. 

Min cykel uden motiverende assisterende fi lm virkede dog 
stadigvæk! Fart, puls, kalorieforbrug, tilbagelagte kilometer. Jeg 
stoppede efter 25 minutter, 302 kalorier og 8.5 km.

Min hund var imidlertid tydeligvis skuffet, idet jeg brød vores 
højt skattede vane på det bedste tidspunkt på dagen: Jeg i 
sofaen med min bibel og hunden ved min side med et kødben. 
En tradition som har fungeret næsten dagligt alle år, siden jeg 
var 4 år. Nuvel i starten var det børnebibelen, og ja, hundene 
har afl øst hinanden, men de 66 bøger i Bibelen er uforandret.  

I dag blev det så de 8 kapitler i Joh. 1. og 2. og 3. brev – et 
fantastisk inspirerende brev om kærlighed. Min afl edning fra 
motionen var Bibelen, den kunne fi nt ligge på styret, notater var 
dog vanskeliggjort, og hunden var til trods for et trøste-kødben 
ikke tilfreds. 

Det med afl edning virkede faktisk. Jeg glemte sved, muskel-
ømhed og denne trampen, da fokus blev et andet. Jeg forsvandt 
helt ind i bøn og bibel, men kom til mig selv, da Susanne kom 
ind i alrummet og bad mig tage to børnestole til bilen ned fra 
loftet. Jeg satte tempoet i vejret og afsluttede med en max. puls, 
fordelen er her for mig, at man må trække alderen fra 200.  

Overordnet må det vel være muligt selv for mig at motionere lidt 
mere og spise lidt mindre. Som dreng fi k jeg trøstende at vide, at 
jeg blot havde hvalpefedt, men det er nu længe at være en hvalp. 

På sygehuset kl.08.00 gik jeg rundt med rank ryg, en frisk 
attitude og en psykisk følelse af velvære og overskud. 
Tænk at jeg kom op på denne cykel i dag. 

Jeg fejrer de små sejre, og for mig 
var det en alletiders rekord. 

Jeg prøver igen i morgen, for g ode 
vaner tager 3 uger at opbygge. 

Rekord - og 
en motionscykel




