
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

Ny andagtsbog! 

Fra forfatteren til 
den populære 
“Jesus Kalder”

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Af Henri Nissen

Den 6. september 2017 indgik 
samtlige partier i Folketinget 
en politisk aftale om udvidet 
selvbestemmelse og om de 
fremtidige regler for lægers 
og andre sundhedspersoners 
behandling af mennesker i 
livets sidste fase. 

- Det er en politisk aftale, som 
meget vel kan føre os ud på en 
etisk glidebane, der vil bringe os 
til det, som vi efter sigende ikke 
vil have - aktiv dødshjælp, siger 
professor dr. Peter Øhrstrøm. 

Aktiv dødshjælp er nemlig fort-
sat forbudt i Danmark. Ifølge det 

politiske fl ertal på Christiansborg 
skal det fortsat være sådan.

- Fler tallet anerkender de 
overbevisende etiske grunde til 
at afvise ordninger som fx den 
hollandske, indrømmer Peter 
Øhrstrøm, men han er bekymret. 

Endnu foreligger den nye lov-
givning ikke. Lovforslaget skal 
først sendes i høring, og når Fol-
ketinget åbner, skal det fremsæt-
tes og behandles i tinget.

Men en af arkitekterne bag 
den nye politiske aftale, Social-
demokratiets sundhedsordfører 
Flemming Møller Mortensen, har 
beskrevet en af konsekvenserne 
af aftalen sådan: 

”Når lægen siger, du skal dø 

inden for nogle uger, så skal 
det være en mulighed at fjerne 
medicin, mad og drikkevarer og 
give sovemedicin, så man sover 
stille og roligt ind i døden” (DRs 
hjemmeside 6/9 2017). 

For Peter Øhrstrøm lyder det 
som aktiv dødshjælp. 

- Det er allerede nu muligt for 
en patient at afvise en behand-
lingsplan. Lægen kan afbryde 
en udsigtsløs behandling, kon-
staterer han. 

- Efter den lov, som der nu 
lægges op til, vil det også blive 
tilladt at afbryde en livsnødvendig 
behandling for en ikke uafvende-
ligt døende patient. 

Sådan som Flemming Møller 

Mortensen udlægger den politi-
ske aftale, omfatter den åbenbart 
også muligheden for fravalg af 
væske og næring kombineret 
med brug af sovemedicin. 

- Om loven faktisk udformes 
sådan, bliver op til den politiske 
og etiske diskussion i Folketinget 
– og forhåbentligt også i en bre-
dere offentlighed, siger Øhrstrøm.

Ikke et smertehelvede
En anden af hovedpersonerne 

bag aftalen mellem partierne er 
Dansk Folkepartis sundheds-
ordfører, Liselott Blixt, der som 
forsvar for aftalen fremhæver: 

”Det er en tryghed for patien-
ten, at de ved, de kan undgå 

et smertefuldt eller opslidende 
slutforløb” (DRs hjemmeside 6/9 
2017). 

Men hertil skriver Kristelig 
Lægeforening på Facebook-
siden ”Omsorg indtil døden” d. 
16/9 2017: ”Først vil vi rette den 
meget almindelige misforståelse, 
at mange patienter i dag dør i 
et smertehelvede. Det er ikke 
tilfældet! Langt de fl este døende 
sover stille ind uden smerter. I 
meget sjældne tilfælde har vi pro-
blemer med smertedækningen, 
og her kan det blive nødvendigt 
med ’palliativ sedering’, hvor 
man giver smertestillende i så 
store doser, at patienten mister 
bevidstheden.”

Læs også:
Samvittighedsfrihed
for personale side 4

Ny lov om dødshjælp er en glidebane
Tidligere medlem af Etisk Råd, Peter Øhrstrøm, mener Folketingets partier er slået ind på en farlig kurs.

Peter Øhstrøm advarer.

Rosaria blev reddet fra 
en voldelig far og en 
hekse-mor – Side 3

Danmarks Danmarks 
sjoveste sjoveste 
mand er mand er 
kristen!kristen!
- Bagsiden- Bagsiden

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

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

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



 
Ugens profi l: Erik Bertelsen
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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 oktober: helligdommen
Kodeordet for oktober gælder fra mandag 2/10 kl. 9.

Brudepar kan stadig få Udfordringen gratis leveret i tre 
måneder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Solveig Birk-
bak Hovaldt, 
Århus, og Chri-
stoffer Klitlund 
Nielsen, Frede-
ricia blev viet i 
Sct. Michaelis 
Kirke, Frederi-
cia, lørdag den 
12. august. 
Foto: Emma 
Michael

Næstformand for Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler 
(DFS) Erik Bertelsen, Thorsø, 
fyldte 70 år torsdag den 28. 
september.

Erik er kendt som en engageret 
og travl mand; men aldrig fortrav-
let. Selv om en høj latter jævnligt 
fylder lokalet, fornemmer man 
hurtigt en ro og eftertanke, som 
er rigtig givende i vores tid – hvor 
lidt for meget går lidt for hurtigt.

- Jeg kan lide at bruge tid og 
kræfter i kristent arbejde. Jeg 
glæder mig i særdeleshed over 
at være en del af arbejdet i DFS’ 
landsudvalg med at fi nde veje 
og retning for det kristne arbejde 
med børn i vores tid, siger Erik 
Bertelsen.

Engageret og rummelig
Erik Bertelsen beskrives som 

grundig og hjælpsom og med et 
skarpt øje for økonomi og vigtige 
detaljer. Der er altid en god stem-

ning omkring Erik, hvor alle føler 
sig veltilpasse og set. 

Det er kendetegnende for Erik, 
at han ligefremt og med humor 
sætter ting i gang og formår at 
pege på lige præcis det ømme 
punkt i en diskussion – for der-
med at gøre noget ved det, 
vurderer hans medarbejdere i 
søndagsskolearbejdet.

- Jeg ønsker at se mulighe-
der frem for begrænsninger og 
fremme det bedste i situationen 
– og i mine medmennesker. Jeg 
er viljefast og har ord for, at jeg 
vedholdende får de idéer, jeg 
brænder for, gennemført, siger 
fødselaren selv.

Flere lederstillinger
Gennem sit erhvervsaktive liv 

har Erik haft forskellige lederstil-
linger i virksomheder og orga-
nisationer, senest på Kristelig 
Fagbevægelses hovedkontor, 
hvor han var aktiv med at påvirke 
arbejdsmarkedslovgivning via 

kontakt til politikere på Christi-
ansborg. 

Erik Bertelsen har arbejdet 
med at fremme organisationsfri-
heden i Danmark og var fx med 
i Strassburg, da Menneskeret-
tighedsdomstolen afsagde dom 
om, hvorvidt eksklusivaftaler var 
ulovlige i Danmark. 

Millionindsamling 
til børnelejre

Erik Bertelsen har i mange 
år været leder på børnelejre på 
Kjelsø Lejren. I forbindelse med 
et stort nybygningsprojekt netop 
på Kjelsø Lejren var han formand 
for byggeudvalget og engageret 
i indsamlingen af fl ere millioner 
kroner til byggeriet.

Lokalt er Erik formand for 
menighedsrådet i Thorsø. Han 
er medlem af Ældrerådet i Favr-
skov Kommune, der rådgiver de 
folkevalgte byrådspolitikere om 
forhold for folk over 60 år. Han er 

også lidt af en Luther-specialist 
og har holdt adskillige foredrag 
om Luther samt været rejseleder 
på mange ture i Luthers fodspor.

Erik Bertelsen bor i Thorsø 
i Midtjylland sammen med sin 
kone, Nancy. De har to gifte døtre 
og fem børnebørn. 

Fakta om DFS
Danmarks Folkekirkelige Søn-

dagsskoler har over 300 lokal-
foreninger spredt ud over hele 
landet. Ud over klubberne er der 
også masser af lejre, primært om 
sommeren. Foreningen ønsker 
at inspirere og udruste de over 
1.000 frivillige til at formidle kri-
stendommen til børn i Danmark. 

3K’er ansat i IMU
Den 26-årige 3K-bachelor Ditte Clausen, 
Aarhus, er ansat som kontorsekretær i Indre 
Missions Ungdom fra d. 1. november 2017. 

Ansættelsen er et barselsvikariat.  

Efterskolelærer Mark Bradford, 
som skrev bogen ”Mark, er du 
ok?” skal nu fortælle om bogen 
i Christiania.

- Vi er 3, som skal til Christiania 
kirken nu på søndag. Michael, 
Martin (som bor på Kildegården), 
og mig, fortæller Mark.

- Michael og jeg har begge op-
levet alvorlige psykiske problemer 
pga nogle forkerte beslutninger, 
vi tog for mange år siden. Vores 
psykiske problemer havde en ån-
delig dimension, fortæller Mark. 

- Det var først, da vi bad Jesus 
om at hjælpe os, at djævelen 
begyndte at miste sin magt, og 
vi fi k lov til at blive fri og raske.

Nu oplever vi begge, at det er 
vores opgave at komme ud og 
fortælle, hvad Jesus har gjort for 
os, og afsløre det, djævelen gør. 

Det er meget vigtigt for os. Vi vil 
ikke have, at andre bliver ødelagt 
under hans løgne og fristelser.

Martin har lavet nogle flotte 
plakater, som bliver sat op i Chri-
stiania og andre steder i Køben-

havn. Vi håber på, at mange kom-
mer og hører og stiller spørgsmål, 
siger Mark.

Bogen handler om, hvordan 
Mark blev ramt af det, psykiaterne 
kalder en psykose. Efter et kort 

forsøg med LSD, oplevede Mark 
at blive forfulgt af en dæmon.

Han fik tvangstanker om at 
springe ud fra huse og mure, 
og flere gange måtte han på 
sygehuset.

Indlæggelse på psykiatriske 
hospitaler hjalp åbenbart ikke. 
Og Marks liv var et mareridt, som 
også gik ud over hans forældre.

Men gennem kontakt med 
nogle kristne blev Mark lidt efter 
lidt sat fri fra den dæmoniske 
indfl ydelse. Han blev gift med en 
dansk pige, Britt fra Fyn, og Mark 
har nu familie og arbejde.

Men har skrev bogen for at 
hjælpe andre, der også har ople-
vet noget dæmonisk, som de ikke 
føler, de kan forklare til læger og 
psykiatere.

Henri.

Michael og Mark foran Kildegården, det kristne behandlingshjem 
i Ryslinge på Fyn.

Mark Bradford fortæller om dæmonisk 
psykisk sygdom - i Christianiakirken

Børnenes ildsjæl fylder 70 

Formand for Kirke og Film, 
sognepræst Otto Lundgaard, 
Ringsted, fyldte 50 den 30. 
september.

Otto Lundgaard var oprindelig 
revisor hos KMPG. Han er han-
delsstudent fra Købmandssko-
len og tog senere en eksamen 
med HD i regnskabsvæsen og 
økonomistyring. Men samme år 
begyndte han teologistudiet - som 
han afsluttede i 1999.

Herefter var Otto Lundgaard 
hjælpepræst i bl.a. Strøby, Her-
lufsholm og Holsted. I 2002 blev 
han sognepræst i Strøby Sogn. 
Han har også været med i Roskil-
de Stifts kirkelige kriseberedskab.

I 2008 blev han sognepræst i 
Ringsted. Sammen med datteren 
Maiken, som læser dansk og fi lm- 
og medievidenskab, står han bag 
fi lmklubben ”På første sal”. 

Ved siden af præstegerningen 
holder Otto Lundgaard foredrag 

om bl.a. om Storm P., Baronesse 
Stampe og Thorvaldsen, Ebbe 
Rode og dansk revy, teater og 
fi lm. Der bliver også tid til voksen-
undervisning i kirkeligt regi.

Siden marts 2016 har Otto 
Lundgaard været med i besty-
relsen for Kirke og Film – og 
blev i 2017 valgt som formand 
for foreningen, der ønsker at 
fremme og inspirere brugen af 
fi lm i kirkelivet, i undervisning, ved 

sognemøder osv. Otto Lundgaard 
går især i spidsen for at styrke 
Kirke og Films profi l i offentlig-
heden, udvikle kursustilbud, og 
han er idémand bag initiativet 
”månedens fi lm”.

Formand for Kirke og Film 50 år

Skuespiller Lars Mikkelsen: ’Nu 
tør jeg sige, jeg er troende’
Lars Mikkelsen, der spiller hovedrol-
len som provsten Johannes Krogh i 
dramaserien ’Herrens veje’, er hverken 
døbt eller konfi rmeret. Men efter serien 
udtaler han nu, at han er troende. 

I serien erklærer Johannes Krogh: ”Jeg 
tror på Gud. Og det er jo næsten mere 
kontroversielt at stå og sige det, end hvis 
jeg stod her og fortalte jer alt om, hvor og 
hvornår og hvordan jeg sidst havde sex.”

Lars Mikkelsen fortæller på Dr.dk blandt andet om dramaserien, 
sit kommunistiske hjem og mødet med kirken som medlem af 
Københavns Drengekor.

Bodil

Engageret missionær fylder 75
Teolog, journalist, tidl. Giro 413-medar-
bejder og missionær, Knud Jørgensen, 
der bor i Norge, kunne den 29. septem-
ber fejre sin 75 års fødselsdag.

Knud Jørgensen fi k et studenterjob i 
DR, mens han læste teologi i København. 
Efter kandidateksamen i 1970 rejste han 
til Etiopien sammen med sin norskfødte 
hustru, Eva. I fl ere år var han programchef 
ved ”Radio Evangeliets Stemme” i Addis Abeba. Radiostationen, 
der var ejet af Det lutherske Verdensforbund, måtte dog lukke i 
1977, da den blev overtaget af kommuniststyret. Samme år fi k Knud 
Jørgensen et kandidatstipendiat ved Fuller Theological Seminary i 
USA, hvor han tog en ph.d. i kommunikation og mission.

Senere har han været ansat ved Det lutherske Verdensforbund 
i Geneve, indtil han i 1981 blev ansat ved det kirkelige masseme-
dieinstitut i Kristianssand - og fl yttede til Norge. 

Knud Jørgensen har siden da bl.a. været gæsteprofessor på 
Fuller Theological Seminary i USA, direktør i missionsorganisatio-
nen Areopagos, rektor på Norsk Santalmisjons ’Gå Ut Senteret’, 
informationschef ved Kirkens Nødhjelp og underviser på Menig-
hedsfakultetet i Oslo. Han er også aktiv som forfatter og redaktør 
af store værker om mission.

Bodil
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver. 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

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

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Af Henri Nissen

Rosaria havde en forfærdelig 
opvækst i Mozambique, hvor 
hun næsten dagligt blev vold-
taget af sin egen far...

Og ikke nok med det. Hen-
des mor var - ligesom hendes 
mormor - heks. Bogstaveligt talt. 
De praktiserede okkultisme og 
indviede også datteren i deres 
sorte kunster.

Rosarias far var ellers en 
uddannet gymnasielærer, som 
burde vide bedre. Men viden 
var ikke nok til at give ham en 
ordentlig moral. Han misbrugte 
den lille pige, allerede fra ca. 
5-årsalderen.

Så var der en pause - men 
da hun kom i 14 års-alderen be-
gyndte misbruget igen, og der var 
også andre mænd, så hun blev 
gravid og måtte have en abort. 

Da familien forsøgte at redde 
Rosaria fra faderen, slog han 
både moren og mormoren.

Dansk redningsmand
I 1992 da Rosaria var 17 år, 

dukkede en dansk mand op. Han 
ville gerne have hende med til 
Danmark. Faderen protesterede 
og krævede fl ere penge for dat-
teren. 

- Jeg greb chancen og tog med 
den danske mand, selv om jeg 
ikke elskede ham. Han var god og 
rar, og jeg har stadig kontakt med 
ham, fortæller Rosaria.

Først da Rosaria kom til Dan-
mark, og hun så en fi lm om incest 
i TV, gik det op for hende, at hun 
ikke var den eneste, der havde 
oplevet dette mareridt.

- Jeg græd og fortalte min ex-
mand om det. Jeg skrev et vredt 
brev til min far, men han nægtede 
bare alting.

Heidi var der ikke
Rosaria voksede op i den nord-

lige del af landet, ikke så langt fra 
Pemba, hvor Heidi Baker senere 
opbyggede en stor kristen base 
med hjælpearbejde for børn, en 
stor kirke, en præsteskole, et 
hospital og en bibelskole for 300 

unge fra udlandet.
I dag menes der at være 

10.000 nye kirker i landet som 
følge af den vækkelse, der opstod 
omkring år 2000. Mellem 1-2 mio. 
mennesker har fået en levende 
kristen tro, og der sker undere 
og mirakler i bushen. (Læs evt. 
bogen: ”Mama Heidi. Afrikas 
Moder Teresa.)

Men det skete altsammen efter 
Rosarias mørke barndom.

Flyttede til Aarhus
I 1995 fl yttede Rosaria til Riis-

skov ved Aarhus med sin davæ-
rende mand. De giftede sig, selv 
om Rosaria ærligt sagde til ham, 
at hun nok holdt af ham, men ikke 
virkeligt elskede ham. 

- Jeg vidste også, at hvis jeg 
en dag mødte en anden mand og 
var utro med ham, så kunne jeg 
ikke blive hos min første mand. 
Det ville ikke være rigtigt for mig.

Derfor forlod jeg nogle år se-
nere min første mand, men vi er 
stadig gode venner.

Rosaria begyndte i Aarhus at 
gå på handelsskole og fi k sig en 
uddannelse.

Fik sin fars bibel
Efter nogle år rejste Rosaria 

igen til Mozambique, hvor hendes 
stedmor nu var død. 

Hun konfronterede sin far 
med, hvad han havde gjort imod 
hende, men han nægtede alt.

Til gengæld nægtede Rosaria 
at bo under samme tag. 

- Min stedmor var død - faktisk 
tror jeg, at det var min hekse-mor, 
der slog min stedmor ihjel.

Mærkeligt nok gav min far mig 
en bibel. Han sagde, at han havde 
fået den af en katolsk præst, men 
ikke havde brug for den. 

De brugte Bibelen til at sværge 
på, fortæller Rosaria.

Familien tilhørte - ligesom de 
fl este i Mozambique - den katol-
ske kirke. Landet har været portu-
gisisk koloni. Men mange forstår 
ikke, hvad kristendommen går 
ud på. Og mange er engageret i 
heksekraft ved siden af.

Befrielse fra fortiden
Da Rosaria kom hjem efter sit 

besøg hos faderen, begyndte hun 
at læse i stedmoderens portugi-
siske bibel.

- Jeg læste først i Salmerne, 
hvor jeg kunne identifi cere mig 
med David, når han ønskede 
hævn over fjenderne. Jeg brugte 
Salmerne til at bede bønner. 

Det var ligesom en åbenbaring 
for mig at læse, hvad der egentlig 
stod i Bibelen. Jeg havde slet ikke 
forstået det rigtigt før.

Engang, da jeg kørte i bussen 
og kiggede ud på stjernerne, bad 
jeg til Gud og sagde: Hvis du 
virkelig er der, så vil jeg gerne, 
at du er min far. 

Fra det tidspunkt fi k jeg ro i mit 
sind, fortæller Rosaria. Hun kan 
huske drømme, hvor hun fx op-
levede, at ækle dyr (dæmoner?) 
kravlede ud af hendes krop.

Hun bad og fastede, som hun 
havde lært som katolik. I dag er 
hun med i pinsekirken i Thisted, 
hvor familien nu bor. Hun har bl.a. 
været børnemedarbejder i to år.

Svær tilgivelse
Selv om faderen ikke ville ind-

rømme, hvad han havde gjort, så 
besluttede Rosaria at tilgive ham. 
Men det var ikke let. 

- Jeg var med på en KFUM& 
KFUK lejr på Hvide Klit ved Sæby. 
Her var der en taler, som tidligere 
havde været med i en nyreliøs be-
vægelse. Han talte om at tilgive. 
Og alt, hvad han sagde, ramte 
mig lige i hjertet. 

Helligånden blev ved med at 
arbejde i mig. Jeg vidste, at jeg 
også selv var en synder og havde 
brug for tilgivelse. Alligevel var det 
svært at tilgive min far. 

Men jeg bad hver morgen og 
besluttede mig til at tilgive min far 
af lydighed overfor Gud. 

Da jeg rejste til Mozambique 
med to af mine børn, sagde jeg 
til min far: Jeg tilgiver dig.

Han kunne ikke sige noget. 
Jeg sagde, at han skulle gå til 

en præst og få hjælp. Men han 
ville ikke dengang.

Far var i helvede
- Alligevel blev jeg ved med 

at bede for ham, og efter to år 
hørte jeg, at min far var begyndt 
at gå i kirke.

Lige før en jul ringede jeg 

til Mozambique og talte med 
ham. Han sagde: Rosaria, jeg 
har været i helvede. Jeg har set 
Satan. Jeg var bortrykket. Guds 
engle tog mig med. Jeg beder om 
tilgivelse. Jeg har været en egoist. 
Jeg har manipuleret... 

Han havde haft en stærk ople-
velse og havde fundet Gud. 

Men alle hekse rejste sig imod 
ham. Og han døde af AIDS. 

Den nat, han døde, havde jeg 
en mærkelig drøm. Jeg var på en 
ø med Dannebrog i fl agstangen. 
Jeg ville hjælpe min syge far, men 
han ville igen voldtage mig. Jeg 
har selvfølgelig tænkt over, om 
den drøm betød noget, om han 
igen var faldet. Men jeg håber, at 
han ikke gik fortabt, siger Rosaria.

I 2002 mødte hun sin nuvæ-
rende mand, Morten Damsgaard 
Fonseca, som er psykolog, og 
de blev gift og har fi re drenge på 
14,11, 8 og 4 år.

Rosaria har nu boet i Danmark 
de sidste 22 år. Hun taler fl ydende 
dansk og lever som dansker. 

Døbt med ild
Efter at Rosaria er blevet tro-

ende kristen, blev hun døbt - ikke 
blot med vand, men også med ild, 
fortæller hun. 

- Jeg følte, at Helligånden 
sagde, jeg skulle bede for alle 
de familiemedlemmer, der havde 

været involveret i min opvækst. 
Det tog mig næsten en time at 
komme igennem listen.

Da jeg var færdig og lå i min 
seng, så jeg en hvid skystøtte 
ved siden af mig. Den bevægede 
sig hen til mig og rørte ved mig. 
Jeg oplevede, at Helligånden 
brændte i mig, ligesom en ild i 
mig. Og det fortsatte i en måned! 

Det var ikke ubehageligt. Og 
det brændte vreden væk og de 
myoser, jeg havde, forsvandt 
også. Jeg fi k ellers massage med 
elektriske maskiner, men kunne 
ikke slippe af med myoserne. Men 
nu forsvandt de. Det var, ligesom 
ildgløder, der brædte i mig - og jeg 
føler det stadig i mit hjerte.

Det var ikke bare noget, jeg 
forestillede mig, for selv mine 
børn kunne mærke ligesom 
elektriske stød, når jeg rørte ved 
dem. Og min mand kunne ikke 
holde ud af ligge ved siden af mig 
i sengen, for jeg kogte af varme.

Jeg føler det stadig ind i mellem. 
Det begynder i maven og breder 
sig. Det giver mig en dejlig ro.

Jeg får ofte visioner og profeti-
ske drømme om mennesker, som 
jeg så møder senere, og som Gud 
så måske møder og hjælper.

For der er så mange, der har 
brug for Guds nåde. 

Og Gud er god, slutter Rosaria 
Fonseca. 

Rosaria blev 
reddet fra en 
voldelig far og 
en hekse-mor

Rosaria blev senere gift med sin nuværende mand, Morten 
Damgaard Fonsece, som er psykolog.

Men en dansk mand ”købte” hende fri og tog hende med til Danmark. 
Her oplevede hun, at Gud var hendes far, og at en ”ild” satte hende fri af 
vreden og spændingerne – og gav hende en ny familie.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Fortsat fra forsiden.

I det udkast til ny lov, som 
netop er sendt i høring, er der 
taget højde for, at læger og 
sygeplejersker kan få samvit-
tighedsproblemer som følge 
af den nye lov.

Det hedder i udkastet til ny lov: 
”Tilbagekalder en patient, som 

ikke er uafvendeligt døende, et 
informeret samtykke … om fortsat 
livsforlængende behandling, er 
en sundhedsperson ikke forpligtet 
til at afbryde behandlingen, hvis 
sundhedspersonen vurderer, at 
afbrydelsen vil medføre, at pa-
tienten umiddelbart derefter afgår 
ved døden, i det omfang dette vil 

stride imod sundhedspersonens 
etiske opfattelse. 

Det påhviler i et sådant tilfælde 
sundhedspersonen at henvise 
patienten til en sundhedsperson, 
som kan efterkomme patientens 
selvbestemmelse.” 

- Men er dette krav rimeligt 
over for en sundhedsperson, 
som fi nder et ønsket forløb uetisk, 
fordi det vurderes at indebære en 
form for aktiv dødshjælp eller as-
sisteret selvmord? spørger Peter 
Øhrstrøm.

- Skal en sådan sundhedsper-
son virkelig pålægges at henvise 
til en anden sundhedsperson, 
som ikke har etiske problemer 
med forløbet? 

En sådan henvisning kan jo i 

sig selv opfattes som uetisk af 
sundhedspersonen, hvortil kom-
mer, at vedkommende måske slet 
ikke kender nogen, som ville have 
etik til opgaven, siger Øhrstrøm.

Selvbestemmelse, men 
ikke respekt for livet

- I den politiske aftale og i lov-
udkastet er der entydigt lagt op 
til at udvide selvbestemmelsen, 
hvorimod der ikke er lagt vægt 
på respekten for livet som sådan, 
mener Peter Øhrstrøm. 

- Hvis man glemmer denne 
respekt, får man meget let sat 
en farlig kurs med stor risiko for 
tab af en fundamental værdi for 
samfundsfællesskabet. 

Henri.

Tvivlsom samvittighedsfrihed 
for personale ved dødhjælp

- Hvis man glemmer respek-
ten for livet, får man meget 
let sat en farlig kurs, mener 
Peter Øhstrøm.

Søndag den 8. oktober er der 
lovsangskoncert med gruppen 
WORSHIP i Bethaniakirken i 
Aalborg.

WORSHIP har eksisteret i 
mere end 3 år og består af godt 
30 sangere, musikere og tekni-
kere fra mange forskellige kirker 

i Midt- og Nordjylland. Pianist og 
projektleder Bjarke Toft er tydeligt 
inspireret af bl.a. amerikanske 
Gaither Gospel, der har udgivet 
utallige kristne sange i ny for-
tolkning.

Alsidig musikstil
Selv om WORSHIP er stærkt 

inspireret af den amerikanske 
country- og gospeltradition, har 
koret fundet sine egne fortolk-
ninger. De leveres af forskellige 
vokalgrupper og solister, ledsa-
get af kor, i en både elektrisk og 
akustisk, mangfoldig blanding af 
gospel, ballader, blues, country 
og lovsang.

Man kan bestille billetter på 
Sms til 2144 3016 / 4070 4171 - 
eller mail til vadum37a@hotmail.
com / aehansen@mail.dk

Prisen er kr. 100,- pr. billet, som 
betales ved indgangen.

Bodil

- Mange kirkegængere længes 
efter fordybelse i troen og en 
undervisning, der når videre 
end en prædiken.

Det siger initiativtageren til 
den nye kirkehøjskole, Jørgen 
Jørgensen, der er formand for MF 
og sognepræst i Aabenraa. 

Ønsker fordybelse
Medierne tegner et billede af, at 

mange danskere bliver fremme-
gjorte over for troen og melder sig 
ud af folkekirken. Men der fi ndes 
også en modsat trend. 

Alpha-kurser landet over sam-
ler mange danskere til en elemen-
tær indføring i kristendom. Og 
nogle ønsker større fordybelse og 
en grundigere undervisning, end 

de normalt kan få til gudstjenester 
og i de gængse kirkelige tilbud. 
Disse grupper får nu et helt nyt 
undervisningstilbud i Syd- og 
Sønderjylland. 

En præst og en MF-lærer 
Med ’Kirkehøjskole i Sønder-

jylland’ vil Menighedsfakultetet 
sammen med fem lokale sogne-
præster tilbyde en grundig under-
visning i tro og teologi. Kirkehøj-
skolen forløber over fem fredage 
i vinterhalvåret 2017-2018. 

Hver gang vil både en lokal 
præst samt en underviser fra 
MF give to lektioner på højt fag-
ligt niveau. Blandt emnerne er: 
’Menigheden i Ny Testamente’, 
’Et gaveorienteret liv’, ’Troen på 
Gud Fader, Søn og Helligånd’, 

’1. Mosebog kapitel 1-11: myter 
eller historie?’ og ’Apologetik: 
at forsvare troen med rationelle 
argumenter’.

Folk længes efter mere
- Jeg oplever som sognepræst 

i Aabenraa hos mange kirkegæn-
gere en længsel efter fordybelse i 
troens verden og efter en under-
visning, der går videre, end vi kan 
nå i en gudstjenesteprædiken. 
Derfor ligger det lige til højrebenet 
at koble kompetente undervisere 
fra Menighedsfakultetet sammen 
med erfarne præster, der har en 
god føling med, hvor folk er i livet, 
siger Jørgen Jørgensen.  

Første højskoledag, den 27. 
oktober, foregår i Hjordkær. Em-

nerne ’Det kristne liv’ og ’Diakoni’  
behandles af lektor Jeppe Bach 
Nikolajsen og sognepræst Heine 
Holmgaard.

Bodil

Gaither-inspireret WORSHIP i Aalborg
Gospelkoret WORSHIP er inspireret af amerikansk country/gospel tradition, ikke mindst Gaither Gospel.

MF’ere starter kirkehøjskole i Sydjylland
Både lokale præster og lærere fra Menighedsfakultetet vil undervise.

Undervisning ved både en 
præst og en professor kan 
give mange det, de efter-
spørger, mener sognepræst 
Jørgen Jørgensen.

I anledning af Reformationsjubilæet viser Skovgaard Museet 
en udstilling om blasfemi i kunsten fra reformationen til i dag.

Udstillingen har allerede vakt en del røre. Ikke fordi den udstiller 
kunstværker, der spotter Gud, men fordi de omdiskuterede Muham-
medtegninger ikke er med på udstillingen. Det er museet blevet 
kritiseret for, især af Trykkefrihedsselskabets formand Aia Fog. 

Anne-Mette Villumsen, der er museumsleder på Skovgaard Mu-
seet, forklarer i et interview, at Muhammedtegningerne er udeladt, 
fordi de ”ville skygge over den nuancerede fremstilling af blasfemisk 
kunst, som udstillingen repræsenterer.” Det lyder lidt mærkeligt, når 
Muhammedtegninger er nyere tids mest omtalte blasfemiske værk.

Hvis udeladelsen skyldes frygt for, at museet kunne blive ter-
rormål, ville de fl este nok godt kunne forstå det. Så hvorfor ikke 
bare være ærlig? Det er denne fortielse af det centrale problem, 
som efterhånden er trættende. Vi lader, som om der ikke er noget 
problem hverken hos os selv, der stikker hovedet i busken af frygt, 
eller de muslimer, der mener, at blasfemi skal straffes med terror 
og død. 

Hvad skal en blasfemi-udstilling egentlig gøre godt for, hvis man 
ikke engang er villig til at vise den spænding, som i vore dage er 
opstået mellem den vestlige kristne kultur og den islamiske, som 
følge af vores forskellige måder at forhold sig til Gud på?

Udstillingen på Skovgaard Museet viser derimod et kunstværk, 
som er grov og krænkende blasfemi imod korset. Jeg kan ikke 
engang få mig selv til at skrive, hvad det forestiller. Det skal vække 
debat og diskussion. Om hvad? Hvad skal vi bruge det til? 

Der hersker en udbredt forestilling om, at retten til at spotte Gud 
er det, som kendetegner, om et samfund er frit eller ej. 

Mennesket har ganske vist sin frie vilje, men forkerte valg kan 
paradoksalt nok føre til ufrihed. Er det ikke netop, hvad vi oplever 
i dag? Jo mere vi slår på retten til at håne Gud, desto mere ufrit 
bliver vores samfund. 

Vi er begyndt at indrette os efter en anden religions gudssyn. 
Derfor er Muhammedtegningerne ikke med på udstillingen. Men 
det taler vi ikke om. Den frihed har vi mistet. Havde vi vist korset 
og lært andre at respektere det i stedet for at tegne Muhammed, 
ville vi have haft meget mere frihed. 

Blasfemi fører til ufrihed.

Blasfemi 
fører til ufrihed

Kristendemokrater mangler 
nu kun 960 underskrifter
Som omtalt i uge 39 kæmper Kristendemokraterne for at blive 
godkendt som opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

Selv om ca. 45.000 har forsøgt at underskrive, er man endnu ikke 
nået op på de godt 20.000 nødvendige underskrifter. Det skyldes 
ifølge partisekretær Tage Sørensen teknisk chikane fra de gamle 
partier. Men nu mangler der kun 960 underskrifter, oplyser Karlo 
Brondbjerg, som er politisk næstformand. Selv om en del underskrif-
ter bliver for gamle (efter 18 mdr.) og skal fornyes, mener han det er 
realistisk at nå i mål inden landsmødet i Strib den 14.-15. oktober.

Er man i tvivl, om man tidligere har skrevet under, eller ønsker 
at gøre det nu, kan man skrive til partisekretæren (tage@kd.dk). 

Henri. 
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BIBELEN AFSLØRER DE SIDSTE TIDER

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

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

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

PRIS

200,-

NYHED

Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

Af Bodil Lanting

Venstrefløjen taler kun om 
palæstinensere, og højrefl øjen 
har allieret sig med nederdræg-
tige forbryderregimer, mens 
de kristne bliver fjernet fra 
landkortet i Mellemøsten.

Det mener Lars Aslan Rasmus-
sen, som har skrevet en klumme 
om emnet på Altinget.dk. 

Kristne dræbes i Irak, 
Syrien og Egypten

Lars Aslan belyser problemet 
med disse statistikker:

”I Irak var der før Golfkrigen i 
1991 godt 1,5 million kristne, i dag 
er der under 500.000 tilbage.” De 
kristne fl ygtede fra islamisternes 
angreb og fra en irakisk stat, der 
ikke forsøgte at passe på dem.

I Syrien er kun halvdelen tilba-
ge af de godt 1,1 million kristne, 
som levede i landet før borger-
krigen. Lars Aslan peger på det 
paradoks, at de kristne kun er 
i sikkerhed i Assad-regimets 
områder samt de kurdisk kontrol-
lerede områder, mens de bliver 
systematisk forfulgt både af IS 
og af mange af de islamistiske 

oprørsgrupper, som Vesten støt-
ter. ”Disse oprørsgrupper har i 
årevis tyranniseret den kristne 
befolkning og vandaliseret klostre 
og kirker”, skriver Lars Aslan.

Heller ikke Egyptens otte millio-
ner kristne bliver beskyttet af det 
egyptiske militærdiktatur, selv om 
IS allerede har dræbt mange og 
erklæret Sinais kristne fredløse.

”Den egyptiske stat har end-

videre forbudt 
op re t te l sen 
af nye kirker, 
m e n s  d e r 
gerne må byg-
ges moskeer”, 
skr iver Lars 
Aslan.

 
Vestens 
allierede

Egypten er 
Vestens alli-
erede, men de 
vestlige lande 
påtaler ikke 
landets dis-
krimination af 
kopterne. 

Også andre 
af Vestens al-
l ierede som 

Qatar, Saudi Arabien og Paki-
stan diskriminerer ”alle andre end 
Sunni-muslimer på det groveste i 
landets lovgivning.”

Men det gør åbenbart ikke ind-
tryk på nogen i Vesten, vurderer 
Lars Aslan.

Enøjede og hykleriske
Hverken venstrefløjen eller 

højrefl øjen gør noget for de for-

Nordkoreanske arbejdere, som 
var udsendt for at tjene penge 
hjem til diktaturstaten, var med 
til at bygge det nye, danske 
inspektionsskib, Lauge Koch, 
på et værft i Polen. 

Det blev afsløret i programmet 
’21 Søndag’ d. 24. september og 
vist i DR2 dokumentaren tirsdag.

Grotesk og pinligt
Oppositionen forlanger nu en 

redegørelse af forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen.

- Det er svært at finde ord. 
Jeg vil kalde det grotesk, siger 
Socialdemokratiets forsvarsordfø-
rer, Henrik Dam Kristensen. Han 
bakkes op af udenrigsordførerne 

Nikolaj Villumsen (Ø) og de radi-
kales Martin Lidegaard.

Sidstnævnte kalder sagen 
pinlig både for de polske myn-
digheder og det danske Forsvar.  
Og Nikolaj Willumsen vil sikre, at 
danske skattekroner ikke går til 
brutal social dumping og til det 
nordkoreanske styre. 

100.000 tvangsarbejdere
I DR-dokumentaren bekræfter 

en række polske værftsarbejdere, 
at nordkoreanerne arbejdede 
som svejsere på det danske skib.

FN skønner, at op mod 100.000 
tvangsudsendte nordkoreanere 
tjener op til 14 milliarder kroner 
hjem til diktaturet hvert år.

Ifølge stabschef og brigadege-

neral Anders Mærkedahl Peder-
sen havde det polske skibsværft 
forsikret over for det danske 
Forsvar, at man ikke havde nord-
koreanere ansat. 

Overrasket FN-ekspert
- Det er en klar overtrædelse 

af FN’s resolutioner, at nord-
koreanere har bygget et dansk 
krigsskib, siger Hugh Griffi ths, der 
er leder af FNs ekspertpanel for 
sanktioner mod Nordkorea.

Griffi ths kalder sagen en klar 
overtrædelse af FNs resolu-
tion 1874 paragraf 9. Han vil nu 
samle informationer fra danske 
og polske myndheder for at kunne 
rapportere til FNs sikkerhedsråd.

Bodil

Kommandør Lars H. Han-
sen afslørede ved en festlig 
navngivnings-ceremoni den 
16. september 2016, at forsva-
rets 3. inspektionsskib skulle 
hedde Lauge Koch.

Lars Aslan (A) udfordrer Vestens hykleri:

Hvorfor taler politikerne 
ikke om forfulgte kristne?
Det, der sker i Mellemøsten, er langt værre end apartheidsystemet i Sydafrika, skriver Lars Aslan.

fulgte kristne.
”Venstrefl øjen kan ikke tale om 

andet end palæstinensere, og så 
er det i øvrigt ligegyldigt, at der 
stort set ikke længere bor nogle 
jøder i de øvrige arabiske lande”, 
skriver den tidligere landsformand 
for Socialist Folkepartis Ungdom.

Men højrefl øjen er ikke bedre.
Højrefl øjen kan nemlig ikke se 
hykleriet i på den side at be-
kæmpe islamisk stat, og på den 
anden side ”være bedste venner 
med alverdens nederdrægtige 
forbryderregimer i Mellemøsten, 
bare fordi man kan tjene penge 
på dem, eller fordi deres ledere 
er allieret med os.”

Hvis det fortsætter på denne 
måde, vil den kristne kultur være 
fjernet fra Mellemøsten i løbet af 
et eller to årtier - ligesom det er 
sket med den jødiske kultur. 

Forøvrigt skal vi ikke passe 
på de kristne, fordi fl ertallet her-
hjemme er kristne. Derimod 
skal vi passe på dem, fordi de 
er medmennesker, der har krav 
på beskyttelse og ret til at leve i 
frihed, understreger Lars Aslan. 

Værre end apartheid
Men det er ikke kun politikerne 

men også de folkelige bevæglser, 
der har har svigtet, mener Lars 
Aslan og spørger:

”Hvor er fagforeningerne hen-
ne, og alle de andre gode kræfter, 
der i min barndom arrangerede 
massive kampagner og demon-
strationer mod det modbydelige 
apartheidregime i Sydafrika? 
Noget der til sidst endte i en 
officiel boykot af Sydafrika fra 
dansk side.”

Og imod en mulig indvending 
om at det, der sker i Mellemøsten 
er noget helt andet end apartheid-
systemet, vil socialdemokraten 
Lars Aslan erklære sig enig.

”Det, der foregår, er langt værre 
end apartheidsystemet”, slutter 
hans klumme i Altinget.

Lars Aslan er medlem af Folke-
tinget for Socialdemokratiet. 

Hverken røde eller blå partier gør noget. Ikke en-
gang de folkelige bevægelser har reageret på, at 
kristne udryddes fra Mellemøsten, påpeger Lars 
Aslan Rasmussen (A). Foto: Steen Brogaard.

Nordkoreanske tvangsarbejdere  
byggede nyt dansk krigsskib

SundhedsSektorSøndag 
den 15. oktober 2017
Foreningen Kristne i Social- og Sundheds-
sektoren (KriSoS) har erklæret søndag den 15. 
oktober for Sundheds Sektor Søndag.

Målet er at opmuntre og bede for alle hjem-
mehjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger 
og andre ansatte og frivillige i sundhedssektoren.

- Det kan være svært at holde modet og arbejdsmoralen oppe, 
når faget får kritik i pressen. Lettere bliver det ikke af, at hjemme-
hjælpere, socialpædagoger og sygeplejersker kan risikere at blive 
overfaldet af klienter og patienter på deres arbejde.

- Derfor har denne faggruppe brug for ekstra støtte og opmun-
tring, fastslår Inga Helver, der er bedekoordinator i foreningen.

Store dele af verden, bl.a. England og Sydafrika, har siden 1992 
markeret dagen som Health Care Sunday i kirker og på hospitaler.

Man kan læse mere om KriSoS på www.krisos.dk.
Inga Helver besøger i øvrigt verdenskonferencen for kristne i 

sundhedsarbejde på Sri Lanka den 15. oktober.
Henri.

Inga Helver

Arbejde blandt socialt udsatte 
i Aarhus vinder initiativpris
Familienetværket, der er et samarbejde mellem Blå Kors 
Danmark og Citykirken i Aarhus, har vundet Kristeligt Dag-
blads Initiativpris 2017 for sit arbejde blandt socialt udsatte 
familier i Aarhus.   

Blå Kors Danmark og Citykirken i Aarhus har i samarbejde 
startet Familienetværket i Aarhus, som er et fællesskab for socialt 
udsatte familier.

Konceptet handler om masser af nærvær, omsorg og fælleskab. 
Derudover nyder familierne godt af et gratis måltid mad og mulig-
heden for at få lidt rådgivning om økonomi eller andre udfordringer 
i hverdagen. Familienetværket, der har været i gang siden januar 
2017, drives af frivillige og er et tilbud til familier, hvor fx arbejds-
løshed, sygdom, dødsfald eller skilsmisse har gjort kraftigt indhug 
i de voksnes personlige ressourcer. 

Familienetværket var sammen med mere end 100 andre initia-
tiver fra hele landet indstillet til Initiativprisen 2017. Arbejdet viste 
sig at være så populært, at det både vandt afstemningen på KDs 
hjemmeside og blev kåret til vinder af dommerpanelet.

Initiativprisen uddeles en gang om året af Kristeligt Dagblad, og 
vinderen modtager samtidig en præmie på 25.000 kroner.

Bodil 

Frivillige fra Familienetværket ses til venstre. Omkring 
gavekortet ses fra venstre: Anders Ellebæk Madsen (redak-
tør Kristeligt Dagblad), Johnny Hansen (præst, Citykirken), 
Tabita Jørgensen (leder af Familienetværket) og Christian 
Bjerre (generalsekretær Blå Kors).
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN Af Païvi Heikkila, Finland

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.

Redigeret af Henri Nissen

- En kristen har ligesom to 
vinger. Den højre er Guds kraft, 
den venstre er vores person-
lighed, sagde Païvi Heikkila på 
weekendens konference om 
apostel- og profet-tjenesten.

- Guds kraft er altid perfekt. 
Her er ikke noget problem. Men 
hvis vores venstre vinge er svag 
eller skadet, kan vi ikke fl yve 
ordentligt, sagde den finske 
forbøns-apostel. 

- Når tingene ikke lykkes 
for os, skal vi ikke bare skyde 
skylden på andre, men være 
opmærksomme på, om der er 
et problem med vores egen 
karakter. 

Så vi må lytte til Herren med 
højre øre, men lytte til os selv 
med det venstre. 

Bibelen siger, at vi skal re-
gere i tusindårsriget og senere i 
evigheden sammen med Jesus, 
og de opgaver vi der får betroet, 
vil være afhængige om, hvor-
dan vi lever her og nu, sagde 
Païvi, men tilføjede dog til de 
ca. 80 fremmødte: 

- Men vi skal heller ikke gå 
og være nervøse af frygt for, 
at vi ikke hører Gud. Når vi har 

Guds ånd i os, kan vi hvile i, at 
han er med os og taler til os. 
Han anklager os ikke. Han er 
for os. Vi kan slappe af, og ofte 
hører vi bedre, når vi slapper af, 
for ellers forstyrrer vores egne 
tanker os.

Tættere på opfyldelsen
En sag, der ligger Païvi meget 

på hjerte er, at de kristne beder 
for samfundet - ud i alle kom-
muner. Men ofte virker kirken så 
optaget af sig selv, at den ikke 
ser, hvad der sker omkring den. 

- Måske synes vi, at det hele 
var bedre i den første kirke, 
fordi de var så tæt på Jesus og 
apostlene. Men vi vil altid have 
Guds nåde, og der er mere håb 
nu, end der var dengang...! 

I er tæt på opfyldelsen. Men 
vi ser det ikke selv, fordi vi står 
midt i forberedelserne. 

Nådegaver, tjenester 
– og åndens frugt

I 1. Korinterbrev 12 står 
der om de ni nådegaver, som 
Helligånden skænker os (vis-
domsord, kundskabsord, tro, til 
helbredelse, undere, profetisk 
tale, bedømmelse af ånder, 
tungetale og udlægning af tun-
getale. v.8-12)

Dernæst omtales de fem 
tjenester (apostle, profeter, læ-
rere, pastorer og evangelister), 
som Jesus giver os, og endelig 
tales der om Guds kraft. 

Det er altså højre ”vinge”, vi 
her taler om. Guds nådegaver, 
tjenester og kraft.

Men i Efeserbrevet 4, 1-3 
tales der også om åndens frugt 
– det er bl.a. ydmyghed og mild-
hed, tålmodighed, kærlighed  
og enhed og fred.

Det handler altså om vores 
karakter. Om venstre vinge. 

Vi må opgive vores egen vilje. 
Vi må endda ”dø” fra os selv for 
at vinde livet. 

Vi må ikke forvente fuldkom-
menhed hos andre. Ingen er 
fuldkommen, heller ikke kristne. 
Og det er ikke nødvendigt, for 
vi har nåden. Nogle forstår 
det ikke, men det er ok. Vi må 
affinde os med, at alle ikke 
forstår os. De er måske ikke 
klar til det. Mennesker er stolte, 
dovne, trætte… Vi må vise mo-
denhed. Vi må bære de svage. 
Kærlighed og opmuntring åbner 
os. Vi må bede om visdom og 
kærlighed.

Frugten er en proces
- I Galaterbrevet 5, 22-23 

omtales også Åndens frugt. 
Læg mærke til, at der ikke 
står Åndens sæd. Det er ikke 
noget, der skal sås først. Det 
er en frugt, der kommer af at 
have Ånden. Det er en proces. 
Helligånden udvikler os. 

I Ordsprogene 4, 23 står der, 
at vi skal passe på med vores 
egne tanker og motiver. Vi skal 
vogte vores hjerte. 

I Ordsprogene 17, 3 står der, 
at guld og sølv kan testes i ild, 
men kun Herren kender hjertet. 
Vi kan have bedraget os selv. 
Det er godt, at Gud tester vores 
hjerte.

I Salme 119, 17 står der, at 
før jeg blev ydmyget, kom jeg 
på afveje. 

I Efeserne 5, 26 står der, at 
menigheden er som en brud, 
der skal være uden plet og 
rynke. Tvivl og vantro er så-
danne rynker på brudekjolen. 
For tvivl er faktisk en synd, 
ifølge Bibelen.

Gå i den styrke, du har
- Sig ikke til Gud, når han 

kalder dig: ”Det kan jeg ikke”. 
Gud lytter ikke på den slags 

snak. Han siger: ”Gå i den 

styrke, du har! Du kan!”

Vi opdrages
- Israelitterne måtte tilbringe 

40 år i ørkenen som forbere-
delse til at indtage det forjæt-
tede land. Men vi kan se i 5. 
Mosebog 8, at det var Gud, der 
bar dem. 

Gud vil også bære os igen-
nem forberedelserne.

Ligesom vi har kærlighed 
til vores børn, sådan har Gud 
kærlighed til os, som er hans 
børn. Ofte er vores kærlighed 
som forældre endda ekstra stor 
til de børn, som er mest van-
skelige. Sådan tror jeg også, at 
Gud ikke elsker de vanskelige 
børn mindre.

Gud opdrager os - han for-
bereder os. 

Kar til Guds ære
- I 1. Timoteus 1,5 tales der 

om, at irettesættelse fører til et 
rent hjerte. 

I 1. Peters brev 1, 22 står der, 
at vi bliver renset i lydighed mod 
sandheden.

Vi lever allerede i den store 
endetidsvækkelse nu. Så det 
er vigtigt, at vi er kar, der bærer 
hans herlighed. 

Da levitterne kom bærende 
med pagtens ark til Jordan-
fl oden, stoppede vandet med 
at fl yde. Det måtte stoppe for 
Guds herlighed. 

Når vi går ud i ”fl oden”, så 
stopper vanskelighederne ikke 
på grund af os, men på grund 
af den Herrens herlighed, som 
vi bærer i os.

Gud vil samle os
Païvi sluttede med et billede 

på, hvordan Gud vil samle den 
splittede kirke:

- Før fuglene fl yver mod syd, 
samles de i store fl okke. Sådan 
har Gud skabt dem.

Guds menighed skal også 
samles, før den bortrykkes. Jeg 
ved ikke, hvordan det skal gå til. 
Det ville være meget lettere i 
den første kirke, hvor de havde 
alt fælles og huskede Jesus og 
apostlene. Men i dag har vi alle 
doktriner og opdelinger. Og alli-
gevel vil Gud samle sine til sidst. 
Han vil gøre det på sin måde. 

 
Obs! Prædiken er i denne uge 
ikke skrevet ud fra Søndagens 
tekst, som kan læses her til 
venstre.

Din personlighed 
afgør, om Guds 
kraft bli’r til gavn
Uddrag af undervisningen på den apostolsk-profetiske konference i Kolding i weekenden. 

Profetisk syn om 
danske kristne
I weekenden arrangerede en gruppe kvinder en konference 
om at være apostel og profet. Det er nok de to af de fem 
tjenester, som er omtalt i 1. Korinterbrev 12,13 som er blevet 
mest set ned på i kirkens nyere historie... 

De øvrige tjenester er hyrde (pastor), evangelist og lærer.
Som tidligere omtalt ønsker disse kvinder at sætte fokus 

netop på apostel- og profet-tjenesten, for at kirken igen kan 
blive stærk og relevant. Det er nemlig ikke nok, at hyrden 
sørger for, at menigheden har det trygt og godt. Der må også 
undervises af læreren, så menigheden kender Guds ords 
dybder. Og der må evangelister til, så budskabet når udenfor 
kirken. Der må apostle til for at vinde nye områder og profeter, 
som kan høre, hvad Helligånden siger til os - netop nu.

Blandt deltagerne var fx Heidi 
Rasmussen fra Esbjerg. (Se artiklen i 
Udfordringen 8/2017 ”Heidi slap fri af 
smertehelvedet” - om 12 års lidelser, 
der var med til at føre Heidi ind i en 
profetisk tjeneste.)

Den 15.8. 2017 kom Heidi kørende 
i Esbjerg. Hun holdt for rødt, og lige 
dér fi k hun et overnaturligt syn: 

”Jeg ser mange mumier, der bare står og stirrer. Jeg ser, at 
nogen af dem langsomt begynder at hoppe lidt frem, og idet de 
gør det, begynder ligklæderne at løsne sig. Jeg kan se noget 
svagt lys komme ud mellem klæderne. Jo mere de går frem, 
jo mere af klædningen falder af, og jo stærkere bliver lyset i 
dem. Jeg ser, at de har et mundbind på. Gud siger: ”Satan 
har bundet mit folk og givet dem mundkurv på, så det eneste 
I kan, er at stå og se på alt det, fjenden gør i jeres land. Ingen 
går imod det.” Så lød det: ”De døde kan ikke vække de døde 
op! Nu er det en ny tid...”

Jeg så, at alle ligklæderne faldt til jorden, og hele Guds folk 
blev forvandlet til lyssøjler, som begyndte at træde ud på et 
mægtigt Danmarks-kort, og hele Danmark blev oplyst fra alle 
sider. Jeg så ligesom stråler af lys komme i alle retninger. Så 
hørte jeg: ”Når det sker, vil mennesker selv komme til mig.”

Efter synet skiftede lyskurven til grønt. Ganske symbolsk.

Hvordan skal det forstås?
Dette er et af mange syner og profetier, som Heidi får. Gen-

nem sin lange og uhelbredelige sygdom har hun udviklet sin 
evne til at lytte til Gud. Og nu, hvor hun er blevet guddommelig 
helbredt, ønsker hun at tjene Ham, der gjorde hende rask.

Sådan er der heldigvis fl ere og fl ere kristne, der begynder 
at lytte mere til Gud, og de får ord og billeder.

Som jeg skrev i en leder (uge 36), så skal vi naturligvis hu-
ske, at Guds stemme ikke er den eneste, vi kan høre. Fristeren 
og de onde ånder vil gerne blande sig, og det vil vores eget 
ego også. Men ”mine får kender min stemme – og følger mig.” 

Et ord fra Gud er aldrig i modsætning til Guds eget ord i Bi-
belen. Lad os se, om dette ord stemmer overens med Guds ord.

”I er verdens lys,” siger Jesus. ”Man tænder heller ikke et lys 
og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for 
alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de 
ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” 
(Matt. 5,14-16)

Og hvad så med billedet af, at vi er som døde, viklet ind i grav-
klæder, og med tape for munden...? Mon ikke vi kan genkende 
situationen fra kirken i dag? Vi ser alt det dårlige, der sker, men 
er ligesom ude af stand til at gøre noget, og vi har fået mundkurv 
på af den politiske korrekthed, så troen næsten ikke må nævnes. 

Og ifølge denne profeti kan de (åndeligt) døde heller ikke vække 
andre til live. Jesus sagde noget lignende, da Peter ville begrave 
sin bedstemor: ”Lad de døde begrave deres døde - men kom du 
og følg mig!” (Matt. 8,22)

Jesus kalder os ud af dødens tavshed, ligesom Lazarus, - der 
ifølge Jesus var død på grund af deres vantro. 

Men vi må selv tage nogle små skridt, før ligklæderne 
falder af os. Så lad os begynde at ”hoppe lidt frem” i 
tro, så det, der har gjort os tavse, falder af os. 

For når Guds lys får lov at skinne gennem os, vil 
mennesker selv komme til Ham.

Ansvarshavende redaktør
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Af Kent Jakobsen

Enhedens oversete betydning
Jesus bad for enhed blandt alle kristne, og Paulus skrev meget om enhed. Kirkens enhed har op gennem historien altid været 
udfordret. Er individualismen vor tids væsentligste faktor, der modvirker enheden?

Sommeren 2016 deltog jeg 
på en studietur med perso-
nalet fra Mariager Højskole 
til Israel. Her besøgte vi bl.a. 
to kristne ledere – en præst 
for en messiansk kirke og 
en palæstinensisk kristen 
menighedsleder fra en af 
undergrundskirkerne der. 
I deres hverdag står de på 
hver deres side i en nærmest 
uløselig konfl ikt, og alligevel 
kæmpede de begge for enhed 
blandt de kristne, selvom 
deres folk er indædte fjender. 
Det fi k mig til at undres. Op-
levelsen i Israel fi k mig til at 
studere, hvad Bibelen siger 
om enhed. 

Jeg blev overrasket over, 
at Jesus er så optaget af en-
hed, at han bl.a. understreger, 
at kendetegnet på, at nogen 
benævnes hans disciple er 
deres indbyrdes kærlighed. Jeg 
studsede over, at Paulus taler, 
underviser og skriver mere om 
enhed, end han eksempelvis 
skriver om retfærdiggørelse, 
som han på mange måder er 
blevet mere kendt for.

I min egen opvækst i en pin-
sekirke havde vi stort set ingen 
eller et meget ringe samarbejde, 
og vi vidste knap nok, hvem 
hinanden var. Det var lidt i tiden 
dengang, at vi fra vores kirke var 
lidt mere rigtige, havde svar på lidt 
fl ere sandheder, end vores tros-
søskende i andre kirker. De andre 
havde helt sikkert tilsvarende 
fordomme mod os.

Jeg tror, vi som karismatikere 
ofte har været mere optaget af 
Helligåndens gaver, udrustning 
til tjeneste og alle mulige andre 
gode ting ift. enhedens betydning, 
som vi ikke har prædiket og un-
dervist særlig meget om.

Kirkehistorien for tæller os 
desværre, hvor let splittelse og 
uenighed blandt kristne vandt 
over enhed og forsoning, når teo-
logiske uenigheder blev vigtigere 
end kærligheden til hinanden.

På Det Nye Testamentes tid var 
den helt store enhedsudfordring 
mellem jøder og hedninger. Det 
burde være en umulig opgave at 
bevare enheden, fordi teologiske, 
historiske, sociale og kulturelle 
faktorer konstant udfordrede en-
heden blandt disse grupper. 

Måden man dengang overvandt 
enhedsudfordringen på, tror jeg, 
er vejen til at bevare og fastholde 
enheden i vores sammenhænge 
i dag. Paulus insisterede på, at 
uenigheder skulle overvindes. 
Det havde været så let for Pau-
lus at acceptere eller selv plante 
jødiske kirker, hedninge-kirker, 
kirker for slaver, kirker for frikøbte 
slaver osv., men det var ikke en 
mulighed for ham, fordi han var 
overbevist om noget andet.

I dag er enheden ikke mindre 
udfordret, men bare på andre 
områder. For mig at se er indivi-
dualismen vor tids væsentligste 
faktor, der modvirker enheden. 
Vi er så optaget af, hvad der er 
vigtigt for mig - hvad jeg gerne 
vil have ud af ting - hvordan jeg 
kan udvikle mig, osv. Meget mere 
end hvad der er godt for fælles-
skabet end helheden. Prøv et 
øjeblik at se, hvor mange af vores 
samtidige lovsange, der har et 
”jeg” eller ”mig” i teksten frem for 
et ”vi” eller ”os”. Desværre ser vi 
ofte en stærk opdeling af gene-
rationer, dyrkelse af subkulturer 
og særlige kendetegn, fordi så 
får jeg mest ud af det. Det kunne 
være ung/gammel, dansk/anden 
etnicitet, rig/fattig, uddannet/ikke-
uddannet, ny/gammel kristen, nye 
lovsange/gamle salmer. Noget 
som Paulus - hvis han havde 
levet i dag - ville have skrevet og 

undervist skarpt imod.
Samtidig er der i vores tid en ny 

vind, der blæser, og jeg tror, den 
er fra Gud. Den kommer fra den 
unge generation, og den bringer 
kærlighed og enhed med sig, 
den ophæver tidligere kirkeskel, 
og den fokuserer på det, som 
samler os.

Enhedens grundlag
Ganske kort før Jesus døde 

og senere opstod, havde han 
tid sammen med sin kirke/ sine 
disciple. Noget af det sidste, Je-
sus gør, er at bede for både dem 
og for alle os, som efterfølgende 
vil komme til tro på Jesus. Jesus 
beder for begge grupper om, 
at de må være et. Faktisk siger 
han i bønnen, at årsagen til at 
mennesker fi nder vej til Jesus, er 
gennem de kristnes enhed – læs 
selv Johannesevangeliet kap. 17, 
vers 11 og 20-22. 

I Efeserbrevet kap. 4:1-16 
udfolder Paulus denne enheds-
tanke, og hvad den fører med 
sig. Efter en formaning om at vise 
ydmyghed, mildhed, tålmodighed 
overbærenhed overfor hinanden 
med forbillede i Jesus og stræbe 
efter at fastholde åndens enhed 
med fredens bånd, fortsætter han 
med at beskrive enhedens grund-
lag i v. 4-6: ”ét legeme og én ånd, 
ligesom I jo også blev kaldet til ét 
håb; én Herre, én tro, én dåb; én 

Gud og alles fader, som er over 
alle, gennem alle og i alle.”

Fundamentet for enheden er 
givet os gennem Jesu selvopof-
rende død på korset. Den, som 
har modtaget Kristus, har fået 
Kristus indeni. Han er ikke bare 
tæt på Jesus, han er inden i os. 
Enheden er skabt, fordi Jesus ved 
sin Ånd bor i os og har givet os nyt 
liv. Hans blod og liv fl yder i mine 
årer såvel som i dine. Enhedens 
grund markeres i teksten med 
”en” eller ”et”. Vi er et legeme, en 
ånd, et håb, en Herre, en tro, en  
dåb, en Gud, alles Fader, over, 
gennem, i alle. Først lovprises Ån-
den, Kristus og til sidst Faderen.

Teksten udtrykker kirkens vir-
kelighed, at Kristus er kirkens 
hoved, og vi er hans legeme – 
men Kristi legeme. Hans kirke har 
kun én krop, Jesu legeme. Hans 
nærvær, åbenbaring og løfter til 
de troende fi ndes kun i én - Kristi 
kirke. Kirken er Kristi krop, som 
vi bærer som en levende orga-
nisme, den rummer i sig alle dem, 
der har modtaget Kristus som 
deres herre og er gået fra mørke 
til lys, fra død til liv.

En Ånd – mange nådegaver 
men en og samme Ånd.

Et håb – en fremtid for os alle 
sammen.

En Herre – Den væsentligste 
grund til enhed 

En tro – De kristne har deres 

enhedspunkt i Kristus, han er 
grunden til vores nye åndelige 
eksistens, midtpunkt, han som 
former tilværelsen. 

En dåb – dåben skaber og 
bekræfter enheden i Kristus og 
med hans folk.

I troen på Jesus har alle kristne 
deres enhedsgrund. Vi er hans 
legeme, og Jesus er hovedet, så 
der skabes enhed, når Jesus er 
der. Splittelse og isolation i Guds 
store familie er derfor synd, fordi 
det berører trosgrundlaget. Split-
telser er et tegn på, at lemmerne 
på Kristi krop ikke vil bære over 
med hinanden i kærlighed (4:2), 
ikke vil underordne sig hinanden, 
og dermed heller ikke underordne 
sig deres Herre. Et af de stær-
keste kendetegn på Guds Rige 
er enhed - at tidligere splittede 
grupper har fundet sammen og 
er smeltet sammen til et folk – en 
enhed. Forestil dig, hvis en lokal 
kirkes lederskab trak i hver deres 
retning og hele tiden skulle mar-
kere egne synspunkter, altid var 
optaget af egne ting. Hvordan i al-
verden skulle Jesus få sin vej med 
sådan en kirke, medmindre man 
i respekt og kærlighed lyttede til 
ham og indordnede sig under 
hinanden med en forståelse af, 
at Jesus bor lige så meget i min 
bror og søster, som i mig?

Enhedens indhold
Enhed er ikke enshed, fortsæt-

ter Paulus med at understrege i 
versene fra 7-12. Enheden er ikke 
ensformighed, men at alle nåde-
gaver harmonisk samvirker mod 
et fælles mål gennem en mangfol-
dighed af nådegaver, vi hver især 
bærer med os. Jeg tjener som et 
lem på legemet - ikke til egen, 
men til fælles gavn ud fra, hvad 
legemets hoved, Kristus, ønsker, 
jeg skal bidrage med. 

Kroppen eller Kirken, siger 
Paulus i vers 13-16, vender sig 
mod hovedet Kristus og stiller 
sig selv spørgsmålet: Hvad siger 
hovedet? Hvad siger menighe-
dens Herre? Hvad siger Jesus? 
Han giver legemet form og kraft 
og vækst, og vi bevæger os i 
hans retning, mens vi hver især 
udfylder vores tjeneste.

Enhed, fordi vi i troen og dåben 
er en ny menneskehed.

I 2. Kor. 5:17 læser vi: ”Er nogen 
i Kristus, er han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget nyt 
er blevet til.” I konteksten forsva-
rer Paulus, hvorfor han tillader 
jøder og grækere at spise og 
bede sammen. Fordi, siger han 
i v. 16, ”fra nu af kender vi ikke 
nogen mere rent menneskeligt”, 
eller mere korrekt: ”rent etnisk.” 
Er vi døbt til Kristus, har vi jo 
iklædt os Kristus. På nudansk 
siger Paulus, at alle vore sociale, 
medarvede defi nitioner, som vi 
hver især bærer med os af klas-
ser og kategorier, ikke længere, 
er vigtige. Dåben introducerer os 
til en helt ny enhed. Nu defi nerer 
vi os ikke længere som jøde eller 
græker, slave eller fri, mand eller 
kvinde, jyde, københavner, gam-
mel, ung, dansker, fl ygtning, jyde, 
københavner, rig, fattig, smart, 
akavet, ny, gammel troende, ”for I 
er alle én i Kristus Jesus” – Jesus 
er kommet tæt på, og en ny men-
neskeenhed er skabt. Vi er hans 
børn, alle som har modtaget ham, 
alle som er blevet døbt ind i denne 
nye relation. Vi er hinandens sø-
skende, nye skabninger. Alt hvad 
vi tidligere var, ophører, for nu er 
vi et nyt folk, en ny menneskehed, 
en ny enhed. I frelsen og dåben 
fejrer vi, at vi er et nyt folk, selvom 
vi er meget forskellige. Vi har en 
ny social relation til hinanden, 
som over-ruler alle hidtidige for-
skelligheder.  Vi er søskende og 
tilhører hinanden.

Hvad betyder det så kon-
kret for os? - Kronikken 
fortsættes på side 17.

Præst i Den Evangeliske 
Frikirke, Randers

Som kristne er vi kaldet til enhed og inbyrdes kærlighed på tværs af generationer, etnicitet og kirkeretninger. Paulus taler, underviser og skriver 
mere om enhed, end han eksempelvis skriver om retfærdiggørelse, som han på mange måder er blevet mere kendt for.
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov
Jeg læser din Brevkasse og 

vil gerne bede om forbøn og en 
salvedug. 

Jeg er ikke alvorligt syg. Men 
jeg føler mig træt i min krop og 
i min sjæl. Jeg oplever også, at 
jeg igen og igen bliver angrebet af 
forkølelse samt hovedpine.

Jeg skriver dette brev til dig, 
fordi jeg oplever en nødsituation i 
mit kristne liv. Jeg er gået i stå og 
fi nder ingen glæde, hverken ved 
bøn eller bibellæsning.

Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at jeg skulle komme i denne 
situation. Men der er jeg altså nu, 
og jeg har endda været en kristen 
i mange år. 

Jeg er en kvinde, og jeg er gift 
og 63 år.

Jeg vil så gerne være god og 
gøre alting godt og rigtigt for Gud. 
Jeg arbejder og slider med det 
både dag og nat. Sådan har mit 
kristne liv været i mange år. 

Jeg mener, at jeg forsager den-
ne verdens væsen og tillokkelser. 
Jeg anstrenger mig meget. Jeg 

forsømmer kun sjældent et møde i 
vores menighed. Jeg beder Jesus 
om hjælp til at blive bedre og til at 

leve rigtigt. Men det er, som om 
det ikke hjælper. 

Jeg græder tit over mig selv. Mit 

hjerte er sikkert ondt. Det er nem-
lig sådan, at for hver synd, jeg 
overvinder, får jeg øje på noget 

nyt i mit indre, som er af det onde. 
Jeg vedbliver med at føle mig 

som en stor synder. Der er vist 
ikke noget af det, som jeg gør, 
som bliver gjort af et rent hjerte.

Jeg synes, at jeg er hjælpsom 
over for alle. Men jeg føler ikke, 
at jeg elsker menighedens med-
lemmer eller mennesker i det 
hele taget. 

Og mens jeg nu skriver dette 
brev til dig, kommer jeg i tanker 
om, at jeg kender mange i vores 
menighed, som lever livet uden at 
kæmpe, som jeg gør: Jeg prøver 
at opnå ægte godhed. Det synes 
jeg ikke, de gør. 

Jeg stræber efter hellighed. 
Min mor sagde mange gange, at 
det var det, vi børn skulle se som 
det vigtigste.

Er det mon umuligt at blive 
god? Det tænker jeg hele tiden 
på. Jeg gør jo alt det, som jeg me-
ner, at Gud forventer af mig. Jeg 
søger at nå så langt som muligt. 
Hvis det ikke hjælper, hvad skal 
jeg så gøre?

Skulle jeg ikke angre og kæm-

pe med mig selv og med synden 
i mig? Skulle jeg blot lægge hæn-
derne i skødet og tage det roligt?

Det er der hundreder, der gør 
her i vores by på Vestkysten. Og 
dog regner de sig for kristne. De 
hverken sørger eller tænker over, 
hvordan de er, eller hvordan de 
burde være. Kan det være den 
rigtige måde, de lever på?

Nogle gange føler jeg, at jeg 
har kæmpet og bedt tilstræk-
keligt. Men den tanker giver mig 
straks dårlig samvittighed. Den 
bekræfter kun, at det gamle onde 
menneske stadigt lever i mig.

Jeg vil gerne bede om råd fra 
dig, for noget er galt med mig. Det 
ved jeg. Men jeg har svært ved at 
gennemskue, hvad det er. 

Hvorfor hjælper mine anstren-
gelser ikke? Har jeg ikke angret 
og kæmpet og bedt tilstrækkeligt?

Venlig hilsen
   ”Ditte”

Kære ”Ditte”
Jo, du har angret og kæmpet 

og bedt tilstrækkeligt. Måske 
endda for meget. Jeg synes, du 
har pint dig selv. Jesus lærer dig 
ikke, at dit liv skal være sådan.

Du spørger, om dine anstren-
gelser hjælper? Og om det, du 
gør, hjælper?

Jeg synes, at dit brev giver 
svaret: nemlig at dine store an-
strengelser ikke hjælper. Du har 
det jo ikke godt. Du har det faktisk 
skidt i dit kristne liv. 

Vores kristne liv skal ikke hvile 
på vores anstrengelse, men på 

Gud, som giver. Sådan taler 
Bibelen.

Du har fået alt for meget af dit 
kristne liv til at afhænge af dine 
egne anstrengelser. Du piner dig 
selv ved konstant at bekymre dig 
og anstrenge dig. Jesus siger i 
Bjergprædikenen, at vi ikke må 
bekymre os. 

Dit liv har udviklet sig til en 
kæmpe bekymring for, om du er 
god nok i Guds øjne, om du er 
hellig nok, og om du anstrenger 
dig nok som kristen.

Jesus siger, at du skal se på 
fuglene og på blomsterne. Blom-

sterne anstrenger sig ikke for at 
vokse. De bekymrer sig ikke for at 
få den rette form og deres klare, 
varme farver. Blomsterne suger 
saft af jorden og drikker lys og 
sol fra himlen og kommer derved 
til at stråle af skønhed. 

Jesu forkyndelse betyder så 
ikke, at vi blot skal lægge hæn-
derne i skødet og åndeligt lade 
alt stå til, som det nu bedst kan. 

Hans forkyndelse betyder, at vi 
skal prøve at blive stille og åbne 
vores indre for Gud. Resultatet 
heraf bliver så, som David skriver 
i sine salmer: Gud giver os hvile. 

I hvile og tillid skal vi prøve at 
suge det ind, som kommer fra 
Gud: nemlig Helligåndens fred 
og glæde.  

Dit liv som kristen vil da ikke 
længere være så tungt og svært. 
Du vil blive mere levende, fordi 
Gud vil leve i dig. 

Det, der kommer til dig, når 
du forsøger at modtage som 
blomsten, det er Guds styrke, 
Guds kraft.

Det onde og dine fejl og mang-
ler er ikke det vigtigste her i 

verden. Hvis disse bliver det vig-
tigste, så lammer det dig, og så 
bliver du let dømmende og kritisk 
overfor andre kristne og overfor 
andre mennesker. Jeg læser i dit 
brev, at det er sket for dig.

Du tænker fx, at de andre er 
uåndelige, fordi de tager livet let-
tere end du gør. 

Kristne, der ikke piner sig selv, 
som du gør, behøver ikke at være 
overfl adiske.

Det, jeg har svaret, må du ikke 
opfatte som kritik. Jeg ønsker blot, 
at du skal møde Gud og få fred.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
Jeg var til et møde med dig, 

som blev afholdt i København. 
Jeg led af smerter i mine arme 
og skuldre. Det havde stået 
på længe. Forbønnen var en 

god oplevelse, for jeg mærker 
næsten overhovedet ikke mere 
til de smerter.

Tak til Jesus og tak til dig, 
Orla.

                        A.

Hvorfor gør mine anstrengelser mig ikke bedre?

Tænk på blomsterne og fuglene som får alt fra Gud

Smerter næsten væk

Jeg bliver ved med at føle mig som en stor synder. Der er vist ikke noget af det, som jeg gør, 
som bliver gjort af et rent hjerte.

Du skal se på fuglene og på blomsterne. Blomsterne anstrenger sig ikke for at vokse, de 
bekymrer sig ikke for at få den rette form og farve. 
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Ulrik og Nubia har været landsledere for UMO i 4 år. De har for nylig oplevet et rigtigt hår-mirakel. 
For et års tid siden begyndte Ulrik at miste håret pga. pletskaldethed. I februar var al hårvækst 
væk, og ifølge lægen ville det aldrig komme igen. Men Gud havde andre planer!

Ledere er bedst, når de 
udvikler nye ledere 

omkring sig.
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..GLLLSS2001777.DKKK

Festligt jubilæum 
i UMO samlede 
270 gæster
Lørdag den 23. september fejrede Sjellebro 30 år som center for 
Ungdom Med Opgave. Gæsterne havde fundet vej fra hele landet, 
og endda fra Norge, Holland, Sweitz og USA.

Af Lisbeth Thomsen

For 30 år siden overtog Ung-
dom Med Opgave den gamle 
landevejskro ’Sjellebro’ ved 
Randers. Adskillige skoler, 
lejre, seminarer, teamsamlin-
ger m.m. har siden fundet sted 
på missionsorganisationens 
center. 

Sjellebro summede af liv og 
glade gensyn, da tidligere elever, 
medarbejdere, lejrdeltagere og 
andre UMO-venner strømmede 
til for at fejre jubilæet sammen 
med nuværende landsledere, 
Ulrik & Nubia Corneliussen, og 
deres lille skare af medarbejdere 
og frivillige hjælpere. 

Der var sat god tid af til bare 
at være sammen, genopfriske 
minder og dele liv. Telte var sat op, 
for at bespise de mange gæster, 
og indendørs var væggen mellem 
spisesal og klasselokale taget ned 
for at skabe en mødesal stor nok.

Tilbageblik
Samlingen om eftermiddagen  

havde fokus på historien. De 
tidligere centerledere gennem 
de 30 år fi k mulighed for at dele 
et par ord.

Per Eivind og Ellinor Stig, som 
var de første ledere, fortalte i 
munter stil om, hvilket troskridt 
det i sin tid havde været at købe 
stedet. 

De efterfølgende ledere, Tor-
ben og Birthe Vestergaard, Chri-
sten og Merete Lundager og 
Hans og Marianne Olesen, kunne 

alle fortsætte fortællingen og 
vidne om Guds trofasthed - også 
gennem kampe og svære tider.

Fremtiden
Senere på dagen kiggede 

gæsterne med ind i fremtiden, da 
Ulrik og Nubia fortalte om visioner 
og planer.

- Mission og evangelisation 
er noget af det, vi gerne vil se 
mere af. Vi er allerede i gang i 
Randers sammen med den lokale 
kirke, men vi ønsker at kunne 
sende teams ud til hele landet 
og Europa. Både mobil teams og 
noget, vi kalder strike teams, som 
er korttidsteams, fortalte Ulrik. 

UMO’s grundlæggende vision 
er træning, evangelisation og 
barmhjer tighedstjeneste. På 
træningssiden er Sjellebro i fuld 
gang. I starten af året kørte man 
en 5 måneders Discipeltræ-
ningsskole (DTS) med fremstød 
i Europa, og den næste DTS er 
planlagt til februar 2018. Desuden 
inviterer stedet jævnligt til semi-
narer og åbne møder.

Indenfor barmhjertighed støt-
ter man fodboldprojektet ”Show 
de Bola” i Brasilien, som hjælper 
gadebørn, og som noget helt 
nyt har UMO Danmark indgået 
et partnerskab med bl.a. UMO i 
Norge og Kona i Hawaii om et 
hospitalsskib, som skal tjene i 
Papa New Guinea.

- Det betyder, at vi som UMO 
Danmark er en del af YWAM 
Liberty og YWAM Ships. YWAM 
Liberty er navnet på det seneste 

skib, som indgår i YWAM Ships. 
YWAM Ships består af 25 større 
og mindre skibe. Vi vil støtte pro-
jektet økonomisk gennem ind-
samlinger og fundraising, i bøn 
og ved at udbrede kendskabet 
til det. Vi håber også at kunne 
tage ud og være med til direkte 
at give mennesker håb og en 
bedre fremtid og vil meget gerne 
tage frivillige fra Danmark med på 
sådanne rejser, siger Ulrik.

”Gud sparker døren ind”
Selv om dagen var en fejring 

for Sjellebro, delte Ulrik og Nubia 
også fra UMO København og 
planerne for huset Soli deo Gloria.

- Om bare én uge overtager 
UMO Soli deo Gloria. Det skulle 
ellers først have været fra næste 
år, men Gud sparker bare dørene 
ind for os - det er ikke noget, vi 
selv gør, fortalte parret begejstret. 

På årets familielejr i Fjellerup 
blev der oprettet en støttegruppe, 
som de næste to år har forpligtet 
sig økonomisk til projektet. Så 
økonomien er stort set på plads 
for at kunne komme i gang med 
at drive café, bønnehus, DTS og 
meget mere ud fra det histori-
ske hus, som Foreningen Unge 
Kristne købte tilbage i 70’erne. 

Hold fast i Guds løfter
Solfrid Quist var skoleleder på 

forskellige skoler i UMO i Danmark 
fra 1985 til 1997 og ledte også 
Sjellebro i en periode. Hun var 
derfor godt kendt med mange af 
gæsterne. Til aftensamlingen talte 
hun ud fra Kong Davids liv om, 

hvordan vi kan være i forskellige 
faser i vore liv. At vi må holde fast 
i Guds løfter, tjene og søge ham, 
uanset om vi er i ”ubetydelige” 
jobs, oplever succes og populari-
tet, er ”i mørke huler” eller midt i 
opfyldelsen af Guds løfter. 

Solfrid sluttede af med at op-

muntre UMO, såvel som den en-
kelte, til at holde fast i løfterne og 
ikke lade modløsheden gribe os.

- Der er et behov for UMO i 
Danmark. UMO er salvet, og der er 
et kald over UMO til sammen med 
menighederne i landet at række ud 
til nationen og til Europa, sluttede 

den dygtige forkynder med sin 
charmerende norske accent.

UMO Danmark er en del af 
den internationale missionsor-
ganisation Youth With A Mission 
(YWAM), der startede i 1960 og 
i dag arbejder i over 180 lande. 

Elever fra den første DTS tilbage i 1987 var godt repræsenteret på jubilæumsdagen.
Fra venstre ses Ninna Linnebjerg, René Justesen, Helen Birkkjær Justesen, Kent Freudendal 
Østergaard, Birthe Grane Mikkelsen, Ingela Christiansen, Lars Mollerup-Degn, Vidar Bullen, Per 
Carlsen og Alice Lohne Mellegaard.
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Pakistan: Kristen teenager dræbt 
af muslimske klassekammerater
Den 17-årige Sharoon Masih blev udsat for mobning og vold 
med døden til følge på grund af sin kristne tro, skriver The 
Christian Post.

The British Pakistani Christian Association (BPCA) rapporterer 
om sagen: ”Den første dag blev Sharoon slået og fi k besked om at 
stå uden for klassen hele dagen, fordi han ikke havde skoleuniform 
på. Hans forældre oplyser, at han ikke havde uniform på, fordi de 
ganske enkelt ikke havde råd til at købe en.”

Sharoon blev også kaldt en ”beskidt kristen”, en ”dæmon” og en 
”chura”, som er en nedsættende betegnelse for kristne i Pakistan. 
Hans klassekammerater tillod ham heller ikke at drikke vand, mens 
han var på skolen. En dag slog kammeraterne ham så voldsomt, at 
han mistede bevidstheden og senere døde.

”Ingen af de ansatte på skolen fi k Sharoon på hospitalet, men 
nogle elever hentede senere hans døde krop”, hedder det i rap-
porten fra BPCA.

I New South Wales i Australien vil man holde et fakkeltog til minde 
om Sharoon. Samtidig skal fakkeltoget skabe opmærksomhed om 
forfølgelsen af kristne i Pakistan.

Bodil Af Stein Gudvangen, KPK

Sajid Christopher Paul (43) 
hjælper de pakistanere, som 
udsættes for vold, uretfærdig 
retsforfølgelse og grov diskri-
minering. 

I Pakistan er omkring 97 pro-
cent muslimer, og ikke-muslimer 
forfølges. Drab er ikke usædvan-
ligt, og nogle udsættes for terror. 
Blandt andet er kirker blevet 
angrebet.

Besøg i Oslo
Fordi Paul hjælper de mest 

udsatte, er han selv i skudlinjen. 
På kontoret hos Human Friends 
Organization (HFO) i Lahore i 
Pakistan har man derfor gjort 
forskellige sikkerhedstiltag. Der er 
opsat overvågningskameraer, og 
de ansatte øver sig i, hvad de skal 
gøre i tilfælde af angreb.

I forrige uge var Paul i Oslo 
for at fortælle om situationen 
og møde partnere. HFO leverer 
jævnligt information om overgreb 
mod kristne til Stefanusalliansen, 
som på sin side støtter HFO.

Lørdag blev der vist to fi lm om 
emnet på Cinemateket i Oslo. 
Den ene fi lm handler om Pauls 
kamp for trosfrihed i Pakistan.  

Ville være præst
Paul er født i en katolsk familie, 

som har været kristen i fi re gene-
rationer før ham. Hans bedstefar 
var en dygtig teolog og stod bag 
oversættelsen af Bibelen til urdu.

Sajid ønskede at blive katolsk 
præst, men forlod præstese-
minaret for at gå ind i arbejdet 
for forfulgte minoriteter. I 2003 
grundlagde han Human Friends 
Organization, fordi han midt i 
præsteuddannelsen indså, at han 
havde et andet kald.

– Jeg ville arbejde for men-
neskelig værdighed og redde de 
forfulgte, siger Paul.

I starten arbejdede han for 
forfulgte kristne. Senere begyndte 
han også at hjælpe andre mino-
riteter som sikher, hinduer og 
baha’i-tilhængere. Men de fl este 
forfulgte er kristne; de udgør 2,5 
procent af befolkningen og er den 
største religiøse minoritet.

Lovændring
Paul mener, at der er behov 

for en lovændring, som tydeligt 
beskytter minoriteterne. Derfor 
må der arbejdes politisk. Samtidig 

ved han, at der er brug for en gen-
nemgribende holdningsændring 
på alle myndighedsniveauer. 
Politi og retsapparat må ændres, 
så det kan blive trygt at være 
ikke-muslim.

– Vi har brug for en ny lov, 
som ingen kan misbruge, og 
en uafhængig politiinstans, som 
efterforsker og strafforfølger dem, 
som fremsætter falske blasfemi-
anklager. Der bør være strenge 
straffe for dette, ligesom der er 
strenge straffe for blasfemi, siger 
Paul.

Han forklarer, at systemet kun 
egner sig til at skabe frygt. Nogle 
politiske ledere har forsøgt at 
lave ændringer, men de er blevet 
dræbt. De fl este ledere frygter 
oprør, hvis blasfemiloven mildnes.

Brug for hjælp udefra
– Kan det internationale sam-
fund bidrage til ændringer?

– Ja, andre lande kan påvirke 
Pakistan diplomatisk. De kan 
lægge pres på myndighederne, 
siger han, men konstaterer, at det 
hidtil ikke har virket.

I forventning om radikale æn-
dringer gør HFO hvad de kan for 
at bistå dem, som bliver udsat for 
uretmæssig retsforfølgelse. Når 
de får melding om en hændelse, 
tager en rådgiver straks afsted for 
at tale med de berørte og samle 

information. Der er brug for husly 
til familien, juridisk og økonomisk 
bistand og medicinsk hjælp.

– Det er et traume at blive 
anklaget for blasfemi, siger Paul 
og tilføjer, at mange har brug 
for behandling efter en sådan 
oplevelse. 

– Kristne i Pakistan er sårbare, 
og de er ikke rige. På grund af 
deres tro får de kun de dårligste 
jobs eller intet job i det hele taget.

Asia Bibi
HFO hjælper mange, som står i 

vanskelige situationer. Mest kendt 
er Asia Bibi, der er mor til fi re 
børn - og dødsdømt for blasfemi. 
Hun arbejdede på landet, da hun 
i 2009 kom op at skændes med 
en gruppe muslimske kolleger, 
fordi hun havde drukket vand fra 
samme beholder som dem. De 
mente, at det gjorde vandet urent, 
at en kristen havde drukket af det 
- og anklagede hende for at have 
krænket profeten Muhammed i 
den efterfølgende ordveksling. 
Dette benægter Bibi.

Men Paul siger, at domstolene 
ikke forlanger bevis i den slags 
sager. Det er tilstrækkeligt med 
en anklage.

Bibi er den første kvinde, som 
er dømt til døden for blasfemi i 
Pakistan. Henrettelsen er udsat 
på grund af en appelsag. Imens 
sidder Bibi fængslet under meget 
vanskelige forhold.

Tvangskonvertering
I Oslo fortalte Paul, hvordan 

unge kristne kvinder kidnappes, 
tvangskonverteres og giftes bort 
til muslimske mænd. Hvis de går 
til politiet, risikerer de, at de selv 
og familien bliver dræbt.

Han talte også om skolebø-
gerne, som er fyldt med for-
domsfulde formuleringer om alle 
ikke-muslimer. Muslimske børn 
lærer fra en ung alder at se ned 
på eller hade alle med en anden 

tro. Vold mod ikke-muslimer er 
udbredt, og mens politiet ikke slår 
ned på dette, udøver de mange 
gange selv vold.

– Jeg ønsker at højne opmærk-
somheden omkring dette og 
bidrage til fredelige initiativer for 
at ændre forholdene. Vi har brug 
for mere pluralisme, tolerance 
og fredelig sameksistens. Vi må 
bede parlamentet om at ændre 
loven og sørge for, at misbruget 
af den ophører.

Familien i fare  
Sajid Paul må personlig ofre 

meget hver dag for at kunne leve 
efter sit kald. Han er gift og har 
to mindreårige børn. Konen og 
børnene har han set sig nødsaget 
til at sende til USA. I Pakistan 
kan de blive fysisk angrebet på 
grund af Pauls arbejde. Han ser 
kun familien nogle uger om året.

Paul fortæller, at det fra tid til 
anden lykkes at få blasfemian-
klagede kristne frikendt. Men 
selv om de bliver frikendt, får de 
alligevel ingen frihed. Tværtimod 
bliver de angrebet af pøblen, og 
mange må forlade Pakistan. Det 
hjælper HFO dem så med.

Ikke uden håb
Paul ser ikke for mange lys-

punkter i sin kamp, men nogle er 
der trods alt.

– Flere organisationer arbejder 
nu sammen, og vi tror den dag 
kommer, da vi får fuld trosfrihed i 
Pakistan. Vi arbejder tæt sammen 
med de 40 andre organisationer i 
National Minority Rights Network, 
siger Paul, som selv var initiativ-
tager til gruppen.

– Er du optimist?
– Ja, det kan du godt sige, 

svarer Paul og smiler. 
– Jeg er også realist. Det er 

en stor oppgave at forandre Pa-
kistan, men jeg er ikke uden håb. 

- Vi har brug for en ny lov, som straffer dem, der fremsætter falske blasfemianklager, siger paki-
stanske Sajid Christopher Paul. Han har netop besøgt Oslo. Foto: Stein Gudvangen, KPK 

Sajid er frihedskæmper 
- med livet som indsats
Pakistanske Sajid 
Paul arbejder for 
forfulgte og har sendt 
familien væk af sik-
kerhedsgrunde. Han 
har netop besøgt 
Norge.

Asia Bibi blev anklaget for at 
have krænket profeten Mu-
hammed - og dømt til døden.

Den 14. september blev kristne i landsbyen Tawa i det centrale 
Egypten angrebet af en muslimsk pøbel. Både private hjem, for-
retninger og biler blev ødelagt, og tre koptere blev lettere såret.

Det skriver International Christian Concern (ICC). Angrebet var en 
hævnaktion på grund af et Facebook opslag, som cirkulerer blandt 
kristne. Forfatteren, en 22-årig kristen ved navn Bassem, skrev den 
27. maj efter det islamistiske angreb mod kristne pilgrimme på vej 
til klostret Monastery of St. Samuel the Confessor:

”Er vi (koptiske) egyptere ikke fra Egypten? Selv om I prøver at 
skade os, vil alle jeres veje en dag slå fejl. Tror I, jeg græder? Aldrig! 
Jeg græder ikke, for jeg tror fuldt og fast på Jesus, jeg bøjer mig til 
jorden for ham, og han elsker mig. Han forlader mig aldrig en eneste 
dag. Når I ødelægger hans børns huse, angriber I ham. Jeg beder 
Jesus røre ved jeres hjerter og forvandle jer. Vor Herre ved og ser, 
hvad der sker med os. Fortsæt bare og bliv værre i jeres terrorrisme 
- jeg er ikke bange, for det er frygteligt at falde i Guds hænder.”

I opslaget havde Bassem tilføjet billeder af ledende salafi ster, som 
han mente var skyld i volden mod de kristne. Næste dag slettede 
han opslaget, men da var det allerede spredt på de sociale medier. 
Fire måneder senere blev det set af en muslim, som derpå delte det 
med sine trosfæller, der vurderer teksten som en krænkelse af islam.

Essam, en kristen fra Tawa, fortæller, at pøbelen angreb de 
kristnes huse og den koptiske kirke med sten, mens de råbte ”Allah 
Akbar”. Sikkerhedsvagterne ved kirken kunne ikke gøre noget ved 
den store menneskemængde. Derpå ankom politiet og arresterede 
nogle muslimer.

Dagen efter kom Minyas guvernør og sikkerhedschefen til byen 
sammen med fl ere parlamentsmedlemmer samt muslimske og 
kristne præster. Anklagemyndighederne tilbageholdt 19 muslimer 
og krævede samtidig Bassem og en af hans venner arresteret for 
at have krænket muslimske ledere og startet konfl ikten, men da var 
de to kristne allerede fl ygtet fra byen.

Claire Evans fra ICC fordømmer angrebene mod de kristne i 
Tawa og de efterfølgende anklager mod de to kristne unge. Samtidig 
opfordrer hun myndighederne til at gøre mere for at beskytte de 
egyptiske kristne og deres ejendele.

Bodil

Den 22-årige Joseph Helmy døde samme dag, som han gik 
ind i hæren. World Watch Monitor nævner mange eksempler 
på unge, kristne soldater, som er døde under mystiske om-
stændigheder i Egypten.

Kristne angrebet - 
derpå retsforfulgt
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Jødisk leder om det tyske valg:

Dr. Angela Merkel (CDU) er 
nu Tysklands forbundskansler 
for fjerde gang - men hun er 
svækket efter valget.
Foto: CDU/Laurence Chaperon

Alternative für Deutschlands 
valgresultat den 24. september 
er et ægte mareridt og et histo-
risk vendepunkt.

Det udtalte Charlotte Knobloch, 
som er leder af det tyske jødiske 
råd, efter det blev klart, at det 
højrepopulistiske parti fi k 13% af 
stemmerne. Partiet er nu Tysk-

lands tredjestørste og kommer ind 
i parlamentet for første gang. Det 
er samtidig første gang i næsten 
60 år, at et højreekstremistisk 
parti kommer ind i det tyske 
parlament.

Knobloch advarer mod den 
antisemitisme, racisme og histo-
riske revisionisme (benægtelse 
af holocaust) som fl ere af AfDs 

topkandidater har udtrykt støtte til.
- De er tilbage igen... dem, der 

oppisker had og foragt. Dette æn-
drer den politiske debat og kultur 
og vil skade Tysklands image i 
resten af verden, vurderer den 
84-årige Charlotte Knobloch.

Stolte af den tyske historie
AfDs spidskandidat, Alexander 

Gauland, har under valgkampen 
udtalt: ”Hvis franskmændene med 
rette er stolte af deres kejser, og 
briterne er stolte af Nelson og 
Churchill, så har vi også ret til at 
være stolte af det, de tyske solda-
ter har opnået i to verdenskrige.”

Partiet AfD blev grundlagt i 
2013 af akademikere, der var 
imod EU. Efter Angela Merkels 
beslutning om at åbne de tyske 
grænser for over en million im-
migranter fra Mellemøsten i 2015, 
blev AfD kendt for sin modstand 
mod både muslimer og indvan-
dring. AfD står stærkest i det øst-
lige Tyskland, det tidligere DDR.

Under et pressemøde efter 
valget har der dog vist sig at være 
store konfl ikter internt i AfD: parti-
formand Frauke Petry forlod både 
pressemødet og partiet allerede 
dagen efter valget. Hun ønsker 

ikke at sidde sammen med grup-
pen i parlamentet, bl.a. på grund 
af Gaulands udtalelser. Partiet 
forsikrer dog, at jøderne ikke har 
noget at frygte.

Merkel i ny koalition?
Angela Merkel er stadig Tysk-

lands forbundskansler, selv om 
CDU/CSU blev svækket ved 
valget. Partiet mistede 1 million 
stemmer til AfD, og det skyldes 
især Merkels håndtering af fl ygt-
ningekrisen og en udbredt frygt 
for terror i befolkningen. CDU/
CSU fi k 33 procent af stemmerne.

Hverken Merkel eller hen-
des modkandidat, SPDs Martin 
Schulz, tog fat i emner som 
indvandring og integration under 
valgkampen. Og det var en stor 
fejl, mener iagttagere. SPD fi k 
også et historisk dårligt valg 
med 21 procent af stemmerne, 
og Schulz har erklæret, at hans 
parti ikke vil indgå i en koalition  
med CDU, men i stedet vil være 
en ”stærk opposition”.

Angela Merkel forventes nu 
at danne en koalition med De 
Grønne og FDP.

Bodil

Et vaskeægte mareridt
Jøderne frygter det værste, fordi det højrepopulistiske parti AfD kommer ind i parlamentet.

De politiske partier i Tyskland
CDU (Kristendemokratiske union) er det største konserva-

tive parti i Tyskland. Det ledes af Angela Merkel, som har fl yttet 
partiet mod midten. Hun har været kansler i 12 år.

CSU (Kristensocial union) er CDUs søsterparti fra det ka-
tolske Bayern. Partiet, som ledes af Horst Seehofer, regnes 
som mere konservativt end CDU. 

SPD (Socialdemokraterne) blev dannet i 1863. Partiets 
leder er Martin Schulz.

FDP (Fridemokraterne) står for liberalisme både i økonomi-
ske og sociale spørgsmål. Partiet ledes af Christian Lindner.

Die Grünen (De grønne) har fokus på klima- og miljøpolitik 
samt minoriteters rettigheder.

Die Linke (socialisterne) blev grundlagt af tidligere kom-
munister fra Østtyskland og afhoppere fra SPD. 

AfD (Alternativ for Tyskland) blev grundlagt i 2013 med 
fokus på euroskepsis. Senere blev partiet også kendt som 
indvandrings- og islamkritisk. Flere af partiets spidskandidater 
benægter holocaust, men afviser at være antisemitiske.

Disse 11 israelske atleter blev myrdet af palæstinensiske ter-
rorister under OL i München i 1972. Nu er der rejst et mindes-
mærke over dem.

Monument for 11 
dræbte OL-atleter 
indviet i München
Den 6. september mødtes Israels præsident, Reuven Rivlin, 
hans tyske kollega, Frank-Walter Steinmeier og Bayerns præsi-
dent, Horst Seehofer,  i München for at afsløre et mindesmærke 
over de 11 israelske atleter, der blev myrdet ved OL i 1972.

Efter ceremonien mødtes toppolitikerne med de myrdede atleters 
familier, skriver bladet Karmet Israel-Nytt.

Frans-Walter Steinmeier beklagede, at Tyskland for 45 år siden 
ikke var i stand til at beskytte israelerne.

- Der fi ndes stadig mennesker, som ser mordene på atleterne 
som en heroisk handling, sagde præsident Rivlin efter afsløringen.

Han fordømte PLO-leder Mahmoud Abbas’ parti, Fatah, som 
konsekvent har lovprist terrorgruppen Sorte September, der stod 
bag massakren i 1972.

Bodil

Kurdere stemmer JA til egen stat
Under den ikke-bindende folkeafstemning den 25. september 
stemte over 90 % af de irakiske kurdere ja til at få en selvstæn-
dig stat. Samtidig holdt Tyrkiet militærøvelse tæt på grænsen 
til Irak, og både Tyrkiet og Irans ledere har kaldt afstemningen 
en fejltagelse.

Både FN og USA har talt imod folkeafstemningen. Til gengæld 
har Israels statsminister Benjamin Netanyahu udtrykt sin støtte til 
kurderne i en pressemeddelse den 12. september. Israel har et godt 
forhold til kurderne i Irak, bl.a. som aftager af kurdisk olie.

Der bor omkring 36 millioner kurdere i Irak, og mange af dem 
har deltaget i kampen mod IS som USAs allierede. I Syrien bor der 
2-3 millioner kurdere, og der menes at være omkring 15 millioner 
kurdere i Tyrkiet. Men Tyrkiet er bl.a. vred over, at de irakiske kurdere 
forsøger at indlemme oliebyen Kirkuk i et nyt Kurdistan. Samtidig har 
Kirkuk et stort turkmensk mindretal, som er Tyrkiets allierede. Iran 
er bl.a. imod et frit Kurdistan, fordi man ikke ønsker, at de iranske 
kurdere skal søge uafhængighed. 

Nogle mener, at kurderne omtales i Bibelen under navnet me-
derne. Medien, som lå sydvest for Det kaspiske Hav, blev erobret  
af den persiske kong Kyros, skriver Karmel Israel-Nytt.

Bodil

En ny rapport opfordrer nor-
ske myndigheder til at ændre 
praksis i mødet med iranske 
konvertitter, som søger asyl.

Norsk organisasjon for asylsø-
kere (NOAS), Stefanusalliansen, 
Mellomkirkelig Råd, Bispemøtet 
og Norges Kristne Råd har udar-
bejdet rapporten om iranske kon-
vertitter, som søger asyl i Norge.

Rapporten ’Tro, Håp og forføl-
gelse II’ kommer med klare anbe-
falinger til de norske myndigheder 
om at forandre praksis overfor de 
iranske asylansøgere.

– Vi har været bekymret over 
denne gruppe asylansøgere i 
nogen tid. De vurderinger, man 
har gjort i Norge om risikoen for 

den enkelte ved hjemsendelse, 
har gjort os bekymret for, at vi 
faktisk returnerer personer med 
beskyttelsesbehov til forfølgelse 
i Iran, siger Jon Ole Martinsen, 
der er jurist i NOAS.

NOAS lavede i 2014 en rapport 
om iranske konvertitter, men den 
virkede ikke efter hensigten. Den 
nye rapport er blevet til i samar-
bejde med kirkelige organisatio-
ner. Det har tilført en vigtig dimen-
sion i dette med tro og vurdering 
af tro, forklarer NOAS’ jurist.

Krav om diskretion
Martinsen håber, at rapporten 

kan give immigrationsmyndig-
hederne et bedre og bredere 
grundlag for at træffe de rette 

beslutninger. Han understreger, 
at rapporten ikke er ment som en 
kritik mod UDI og UNE, men som 
et hjælpeværktøj.

NOAS mener, at fx England og 
Danmark har en bedre praksis 

end Norge, når det gælder vur-
deringen af asylansøgeres tro. 

– I Norge skelner man mel-
lem det at være medlem eller 
leder og pastor. Denne skelnen 
genspejles ikke i virkeligheden, 
og risikoen ved at være medlem 
af en husmenighed er stor nok til, 
at folk bliver udsat for forfølgelse, 
siger Martinsen.

Rapporten hævder også, at 
norske myndigheder og domsto-
les afgørelser indirekte kræver, at 
konvertitten udøver diskretion i sin 
trosudøvelse efter hjemsendelse 
til Iran.

Skepsis fra FN
Under lanceringen af rapporten 

i tirsdags stillede juridisk rådgiver 

i FNs højkommissariat for fl ygtnin-
ge (UNHCR), Olivia Mocanasu, 
spørgsmål ved formuleringerne i 
fl ere konvertitsager i Norge.

– Når vi læser rapporten, er 
der ingen tvivl om, at beslutninger 
i Norge ser ud til at være i strid 
med FNs retningslinjer, når det 
gælder religiøs forfølgelse, siger 
Mocanasu.

Hun oplyser, at UNHCR har 
gennemgået fl ere af de norske 
domsafgørelser uafhængigt af 
den nye rapport.

– Der er en del standardformu-
leringer, som kan rejse spørgsmål 
om, hvorvidt fl ygtningekonven-
tionen er fortolket rigtigt. Dette 
er i især formuleringer, som kan 
tyde på, at Norge opererer med 

et diskretionskrav. Der er en del 
formuleringer, som ikke genspej-
les i vore retningslinjer, siger Mo-
canasu og henviser til punkt 13 i 
FNs retningslinjer for international 
beskyttelse fra 2004.

Kommunikationsdirektør i ud-
lændingenævnet (UNE), Bjørn 
Lyster, som var til stede under 
lanceringen, mener dog at der er 
tale om en misforståelse.

– Når det fra vor side udtrykkes, 
at nogen forventes at optræde 
diskret, er det udelukkende en 
beskrivelse af, hvad vi forventer 
kommer til at ske, forklarer Bjørn 
Lyster. Han understreger, at næv-
net står inde for den gældende 
praksis.

 KPK/Bodil

Beder Norge konverterede asylansøgere skjule deres tro?

Jon Ole Martinsen er jurist og 
seniorrådgiver i NOAS.
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Af Tina Varde

Det kræver sin 
kvinde at være 
visionsbærer, 
grundlægger 
og tovholder 
for kvindekonferencen ”For-
vandling”, der i år kunne fejre 
ti års fødselsdag - i dagene 
21.-23. september.

Frikirkepræst Merete Tangstad 
klarede det som en løvinde. Hun 
så ud til at være fuld af styrke, 
gå-på-mod, tålmodighed, glæde 
og fred, da hun overskudsagtigt 
afslappet og veloplagt holdt 
velkomsttale for konference-
deltagerne, selvom hun havde 
usædvanligt meget at se til. Det 
gjorde hun i forbindelse med en 
forrygende indledning, hvor der 

også var lovsang for fuld hammer. 
Flot og gennemført – også visuelt.

Den ledende præst fra Kirken 
i Kulturcenteret på Nørrebro 
sagde bl.a.:

- For 11 år siden sagde Gud 
til mig, at jeg skulle samle kvin-
derne, så de kunne velsignes. 
Jeg har aldrig været i tvivl om, at 
det er Guds konference. Tænk 
at vi kan lytte til, hvad han siger!

- Jeg har nogle gange været 
ude, hvor jeg ikke kunne bunde, 
men Gud tog over og gav mig 
grund under fødderne. Mange 
gange har jeg givet op… og givet 
det op til ham – og så har han 
taget over.

- For en uge siden talte Gud 
til mig, mens jeg cyklede. Jeg 
havde en opgave, som jeg ikke 
kunne nå, og jeg havde ringet 
rundt, men ingen havde tid til at 
hjælpe mig…og det er ellers ikke 
det nemmeste for mig at bede 
om hjælp. ”Men Jesus er min 

ven” – dén tanke fi k jeg og –”han 
kender mig og går aldrig hjem, og 
alle ressourcer i hele verden er til 
min disposition”.

- Jeg blev glad for, at Han ikke 
løftede sin fi nger og sagde: ”Du 
er sent ude”. Han sagde: ”Hvad 
kan jeg gøre for dig?” Jeg var så 

lettet, fortalte Merete Tangstad.
Hun understregede, at Gud 

ønsker at tale til alle. 
- Forudsætningen for at høre 

Guds stemme er, at vi er op-
mærksomme. Lytter. Han møder 
os i hverdagen – på cyklen, i 
badet…

- Jesus gav sig til kende for 
mig den dag, jeg cyklede. I mine 
inderste tanker. Helt naturligt! Når 
Jesus bor i os, kan Gud komme 
til os som en hvisken i vort eget 
dyb. Han ønsker at være så tæt 
på dig, at I vil være et. 

- Men nogle gange er det bare 
vore egne tanker. Går jeg i den 
forkerte retning, så får Gud mig 
tilbage på den sti, der er bedst 
for mig. Gud taler til os, så vi 
kan blive velsignede, forklarede 
præsten.

Lyt og gør
Merete Tangstad opmuntrede 

konferencedeltagerne til at lytte 
og handle på det, de hører.

- Du kan tjene Gud ved at gøre, 
hvad han beder dig om. Du kan 
være en andens bønnesvar. Jeg 
har et motto: Bedre at komme 
galt afsted end aldrig at komme 
afsted.

- Jo mere jeg lytter, jo mere 

Kvindernes Forvandling
Konference i Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro blev holdt i den bedste ånd. Kulturcentret sydede af liv og glade kvinder.

Dørmand Karsten Winther 
Pedersen fra Ålborg bød vel-
kommen til kvindekonferencen 
”Forvandling” på Nørrebro. 
Han deltog for syvende gang. 
Som hjælper var han især 
begejstret for hyggerummet 
”Lounge for Gentlemen”.

Henning Sand Sørensen, Tobias Christtreu og Michael Mutambo stod for veloplagt 
check-in af de mange fremmødte.

Sara Callesen, 20 år og sang-
studerende på Complete Vocal 
Institute, var med til ”Forvand-
ling”. Hun er kommet i Kirken 

i Kulturcenteret  på Nørrebro 
et års tid og havde kun hørt 

godt om konferencen, som hun 
deltog i for første gang. 

Frikirkepræst og initiativtager til ”Forvandling” Merete Tangstad kla-
rede den udfordrende opgave virkelig fi nt.
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En del af de 
unge mænd, 
der var re-
krutteret som 
frivillige hjæl-
pere, kom fra 
efterskolen 
Alterna. Her 
David Iversen 
med æbler 
til gratis ud-
deling. 

Arianna Walker, forfat-
ter og leder af Mercy 
UK, leverede en inspi-
reret og overbevisende 
peptalk.

Jennifer Reilly, leder i HR 
og kommunikation og af 

Radiometers talentudvik-
ling, talte om ledelse anno 
2017. Hun kom med mas-

ser af guldkorn til, hvordan 
man kan få størst mulig 
indfl ydelse i en god ånd.

giver han - og jo mere fyldt bliver 
jeg med hans velsignelse.

- Gud ønsker at sætte dig i si-
tuationer, hvor du er fuldstændig 
afhængig af ham. Og når du tør 
det, så sætter han dig i andre 
situationer, hvor du er helt afhæn-
gig. Jo mere du gør det, jo mere 
fylder han dig, og jo mere kan du 
rumme. Det, du gør for Gud, kom-
mer tusind gange tilbage. 

- Den største glæde og lykke 
er, når jeg er der, hvor Gud vil, 
jeg er.

- Gud ønsker at tale til dig midt 
i din hverdag. Lyt til, hvad han 
hvisker til dig, opfordrede Merete 
Tangsted, der er gift med Jarle 
Tangstad, som også er ledende 
præst i Kirken i Kulturcenteret.

Efter hendes sprudlende vel-
komsttale krydret med lovsang i 
højt tempo, var der dømt inspira-
tion til og fra Gud i et par spæn-
dende dage, hvor stikket blev 
trukket fra hverdagen til fordel 
for foredrag, prædikener, velsig-
nelser, forbøn, underholdning og 
samvær med andre troende.

 
Deltagere og hjælpere

Der var rigtig mange unge 
kvinder blandt deltagerne – nogle 
med babyer - og modne kvinder. 
Meget velklædte mænd skilte 
sig ud som synlige hjælpere, og 
en håndfuld stillede sig op og 
underholdt. Det vakte begejstring.

Kvinderne morede sig ge-
valdigt over udvælgelsen og 
kåringen af Årets Gentleman 

2017…særdeles veloplagt og 
humoristisk underholdning, hvor 
de ”kårede” dystede i armbøjnin-
ger m.m.. Med til kriterierne for at 
vinde den ærefulde titel nævntes 
bl.a., at mænd skal være gode til 
at lytte (til kvinden)…og det fi k en 
mandlig hjælper blandt publikum 
til at trøste et par omkringstående 
mænd: ”Man kan lære at lade 
som om, man lytter”…og som en 
anden mand udtrykte det: ”Jeg er 
en mand…det går ind ad det ene 
øre og ud af det andet”.

Arianna Walker
Blandt de anerkendte talere var 

Arianna Walker, forfatter og leder 
af Mercy UK, der leverede en 
inspirerende og overbevisende 
peptalk, hvor hun bl.a. opfordrede 
kvinderne til at blive bedre til at 
tage imod alt, hvad Gud giver…i 
stedet for at bruge af egen kraft 
og udmattes.

Jennifer Reilly, leder i HR og 
kommunikation og af Radio-
meters talentudvikling, talte om 
ledelse anno 2017. Hun kom med 
masser af guldkorn til, hvordan 
man kan få indfl ydelse og lede 
i en god ånd - og med mindst 
mulig modstand. Efterfølgende 
fi k deltagerne i hendes seminar 
lov til at stille spørgsmål, som hun 
besvarede med gode og ærlige 

eksempler fra egne erfaringer.
Derudover medvirkede bl.a. 

præsten Jen DeWeerdt fra First 
City Church i USA og flere af 
kirkens egne præster.

En af konferencedeltagerne, 
Sara Callesen, som fl yttede til 
København for lidt over et år 
siden, glædede sig især over 
muligheden for at lære nogle fl ere 
kvinder at kende. Hun kommer fra 
Sønderjylland og vil gerne være 
sangerinde.

- Jeg er altid kommet i kirke - 
min far har arbejdet med gospel 
i mange år i en folkekirke, fortalte 
Sara Callesen, som nu er kommet 
i Kirken på Nørrebro gennem et 
års tid. 

Karsten Winther Pedersen, 

som var frivillig hjælper, deltog 
for syvende gang i ”Forvandling” 
med sin hustru Margit. Ægtepar-
ret fra Ålborg havde inviteret en 
ung syrisk kvinde med - og der 
var sørget for tolk.

- Jeg synes, det er alletiders 
konference med et godt budskab. 
Det er så dejligt at se fælles-
skabet blandt kvinder. Når de får 
Jesus i hjertet…så sker der noget 
med mange familier, sagde han.

700 deltagere
og 100 frivillige

Blandt kvinderne blev der ud-
trykt glæde ved at blive serviceret 
af mænd. Som en deltager sagde: 
”Man føler sig virkelig som kvinde, 
fordi det er mænd, der serverer”.

Hvis mændene var utilfredse 
med opgaven, skjulte de det godt. 
De virkede både veloplagte og 
tjenstvillige.

Som David Iversen fra Efter-
skolen Alterna i Hillerød sagde: 

-  Det er fedt at hjælpe og være 
en del af noget, der er større – og 
at være med til at give kvinderne 
en god oplevelse. 

Og den påkrævede velklædt-
hed blandt hjælperne gav et lille 
løft, mente han.

- Det er helt fi nt, at man står lidt 
mere ud end, man plejer, tilføjede 
David, der var frivillig hjælper alle 
tre dage.

Der var over 700 betalende del-
tagere og mere end 100 frivillige, 
der gjorde konferencen mulig.
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Anmeldt af Kirsten Krog

I sin nye bog ”Fri os fra det 
onde” tager Sørine Gotfredsen 
livtag med ondskaben i verden 
og ikke mindst i os selv.

Men bogen er også endnu én 
til samlingen af bøger om Martin 
Luther, udgivet i reformationsåret. 
I Gotfredsens tilfælde er der tale 
om en teologisk biografi med 
fokus på Luthers markante ople-
velse af og tanker om det onde, 
en tankegang som står i kontrast 
til det forhold, vi har til ondskaben 
i dag, hvis vi overhovedet har et.

Sideløbende med indføringen i 
Luthers forståelse af ondskaben 
kommer forfatteren med adskillige 
eksempler bl.a. fra litteraturens 
verden for at anskueliggøre dels 
selve ondskabens væsen, dels 
det moderne menneskes forkvak-
lede syn på sig selv som godt. Her 
inddrages fx Henrik Pontoppidan, 
Sigrid Undset, Søren Ulrik Thom-
sen, Lionel Shriver og Michel 
Houellebecq, men også fi losoffer 
og psykologer som Rousseau, 
Søren Kierkegaard og Svend 
Brinkmann.

Gotfredsens hovedpointe er, at 
vi i dag har mistet bevidstheden 
om vor egen grundlæggende 
syndighed og ondskab, og der-
med har vi givet det onde frit spil. 
Men, når vi erkender vor andel i 
det onde og opgiver at fi nde ki-
men til og vækstbetingelserne for 
godheden i os selv, og derfor ser 
udad for at fi nde nåden og god-
heden hos Gud, sættes vi fri. Hun 

skriver mod slutningen om Luther: 
”Han erkendte sin skyldighed og 
indså, at først når mennesket har 
forstået omfanget af sine egne 
negative kræfter og har bevæget 
sig væk fra forestillingen om, at 
det kan frelse sig selv, kan det 
med mod, håb og fortrøstning 
være til stede i livet. Her begyndte 
Martin Luthers følelse af sand fri-

hed. Og her begynder også vores” 
(s. 242). Så er det væsentligste 
vel egentlig sagt om troen og det 
at være menneske.

”Fri os fra det onde” er en nøg-
tern og nødvendig bog i en tid, 
hvor vi ikke længere har blik for 
mørket i os selv som andet end en 
psykologisk størrelse, og hvor vi 

lever og tænker i grænseløshed, 
når det gælder vore muligheder 
- også for det gode. Det er ikke 
en behagelig bog at læse, til 
gengæld er den befriende. Det 
er en bog, der nok taler usminket 
om menneskets ondskab, men 
ikke af den grund efterlader 
os - for at bruge en vending fra 
Luther - ”indkroget i os selv”, men 
derimod løfter vort blik bort fra os 
selv, for ”Troen kan slå rod hos det 
menneske, […] der forlader sig 
på, at den egentlige kilde til liv og 
glæde og kærlighed udspringer et 
andet sted og ikke i mig. Tror man 
på det, tror man også på, at der 
fi ndes en magt, der kan fri os fra 
det onde” (s. 229). 

Sørine Gotfredsen: 
Fri os fra det onde
255 sider • 249,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag

Ondskaben fi ndes - men 
sandheden sætter fri
Sørine Gotfredsen tager livtag med ondskaben i verden og ikke mindst i os selv.

Sørine Gotfredsen er journa-
list, forfatter, sognepræst og 
samfundsdebattør.

Af Kristian Kristiansen

Her er et lille  bibelstudiehæfte, 
som der er grund til at ønske 
alt godt med på vejen. Må det 
blive fl ittigt brugt, både i det 
private regi (til eftertanke) og i 
studiekredsens (til deltagernes 
eftertanke og afklaring)!

Det er nemlig et vigtigt emne, 
der her tages op. Det vedrører 
alle: sygdom - hver mands herre, 
som ordsproget siger. Hvorfor 
mig? er det altid tilbagevendende 
spørgsmål. Som en kræftramt 
formulerede det fornylig: ”Jeg 
har ikke været misbruger, jeg har 
spist sundt, levet sundt, motione-
ret, gjort alle de rigtige ting, som 

eksperterne hele tiden fortæller 
os, vi skal gøre. Og så rammer 
det alligevel mig!”

Hvorfor?
Sygdom er fra Skabelsens 

begyndelse ikke en naturlig ting, 
men har sneget sig ind i men-
neskets historie via syndefaldet. 
Efter dette interessante indled-
nings-afsnit følger et lidt større 
afsnit om læger, medicin og det 
”alternative” - noget, som der 
altid er opmærksomhed omkring, 
men desværre heller ikke altid af 
det gode. 

Efter et afsnit om psykiske 
lidelser følger en gennemgang 
af Guds helbredende kraft, der 

kan modtages dels gennem bøn-
nen, dels gennem helbredelsens 
nådegaver, fx sygesalvning. Der 
er også et oplæg om, hvordan 
sygdoms-spørgsmålet kan hånd-
teres i forhold til ikke-kristne ven-
ner - og til allersidst: hvordan man 
som personlig kristen kan sætte 
ord på sin klage, fx hvis man 
anfægtes af nej som bønnesvar.

Som man vil se, kommer det 
lille hæfte ganske godt omkring, 
den korte plads taget i betragt-
ning. Et spadestik er taget. Grav-
ning i dybden er studiekredsens 
opgave. Her er i al fald mange 
gode in-puts at gå videre med.
Specielt betydningsfuldt er det 
også, at der lægges op til, at hæf-

tets brugere skal inddrage deres 
eget personlige liv og erfaringer 
i samtalen.

Dan K. Månsson m.fl .: 
”Når sygdommen rammer. 
Bibelstudie.” 
50 sider • 50 kr. • Lohse

Godt samtaleoplæg 
om sygdom

Første biografi  om 
Frans af Assisi på dansk
I en del år var den tysk-
schweiziske fatter og no-
belprismodtager, Herman 
Hesse, obligatorisk læse-
stof i danskundervisningen 
for alle gymnasieelever. 
Hans tidlige lille, fi ne bog 
fra 1904 med samt et par til-
lægsskrifter om den kendte, 
skattede og elskelige 1100-
tals italienske rigmands-
søn, helgen og munkeor-
densstifter Frans af Assisi, 
er nu udkommet på dansk 
for første gang.

Rigmandssønnen Frans 
oplevede en radikal omven-
delse, der medførte et skift fra et liv i sus og dus til en from forsa-
gelsens og efterfølgelsens vej. 

Frans blev efter sin omvendelse en fattig, ydmyg, kærlig, enfol-
dig efterfølger af evangeliets tjenerideal. Han talte og prædikede 
for fuglene og var nært forbundet med naturen i al sin tanke og 
gerning. Han priste i sin berømte Solsang vandet, jorden, ilden, 
fuglene osv. Frans var fredselskende, ydmyg, kærlig og barmhjertig, 
blev stigmatiseret og gjorde med sit væsen og sin væremåde alle 
hårde hjerter bløde. Frans’ enestående og fascinerende person-
lighed har betaget og været et ideal for utallige mennesker. Hele 
det biografi ske materiale om ham stammer i hovedsagen fra hans 
samtidige biograf, Thomas af Celano.    

Herman Hesse, der var psykoanalytisk og buddhistisk interes-
seret, beskæftigede sig livet igennem med Frans af Assisi og fandt 
i ham et ideal på ”mennesket som sådan, uafhængigt af enhver 
kristen dogmatik” (Fritz Wagner). 

Skikkelsen Frans lægger op til en enfoldig og troskyldig fremstil-
ling, der ligner det sprog, der bruges i helgenbiografi er og legender. 
Dette sprog har både Hesse og vor egen danske katolske forfatter 
og helgenbiograf, Johs. Jørgensen, i sin sikkert berømteste af alle 
Frans’ biografi er fuldt ud lagt sig så smukt efter.

Hesses skrift fra 1904 afsluttes med 5 legender. Dertil føjes 
endnu et par af Hesses senere essays til, samt endelig et 30 siders 
langt faktaoplysende efterord af Fritz Wagner fra 1986 om Herman 
Hesse og Frans af Assisi-traditionen, men som også når rundt om 
hele den lange Frans-tradition, med omtale af fx den betydelige 
Assisi-maler Giotto og andre biografer, såsom Sabatier.  

Anmeldt af Erik Linow

Herman Hesse: Frans af Assisi
121 sider • 199 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

En ny børnebibel fra 
forlaget Eksistensen 
indeholder 28 af Bibe-
lens klassiske fortæl-
linger, og de er smukt 
illustreret af den itali-
enske kunstner Daniele 
Fabbri. 

15 kapitler med histo-
rier fra Det Gamle Testa-
mente og 13 fra Det Nye 
Testamente udgør indhol-
det i denne nye smukke 
udgivelse. Det starter 
ved begyndelsen med 
skabelsen og fortsætter 
med Noah, Abraham, 
Jakob, Moses, David, Jonas og Daniel.

Fra Det Nye Testamente læser vi om Jesu fødsel, udvalgte 
lignelser og beretninger om mirakler og Jesu lære. Bogen slutter 
med opstandelsen, og der rundes af med løftet om Helligånden 
og kaldet til at gå ud i verden og fortælle om Jesus.

De udvalgte fortællinger er forholdsvis korte og henvender sig til 
de 4-8 årige. Til hver fortælling vises det, hvor i Bibelen de forskel-
lige beretninger kan fi ndes i deres originale udgave, og bagerst 
fi ndes en komplet oversigt.

Lisbeth
Marion Thomas og Daniele Fabbri: Klassiske Bibelhistorier
62 sider • 85,00 kr. • Eksistensen

Klassiske bibelhistorier
smukt illustreret
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Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

GGod læsningod læsning
LIVSFORVANDLENDE 

BØGER FRA 
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Bestil på Bestil på 
Hosianna.dkHosianna.dk

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

Enhedens oversete 
betydning
- kronikken fortsat fra side 7

Enhed er et kald til at skabe modkultur
Hvad betyder det så konkret for os? Vi, Jesu legeme, må 

erkende, at de andre troende er langt vigtigere end dig og mig, 
og hvad vi synes om alt muligt. Individualismen må slippe sit 
greb i os. Det handler om at være og udtrykke en helt ny men-
neskeenhed. At se os selv som nye skabninger, at efterlade 
alt det, vi tidligere var og kom med – skater, ung, smart, klog, 
dum, grim, rig, fattig og tillade det komme i en smeltedigel og 
lade noget nyt fremstå – som hedder ”vi” i stedet for ”jeg”, en 
ny enhed, Guds folk, hans legeme på trods af forskellighed - og 
det er en ny tanke for de fl este af os.

Det er ikke tanken, at bare vi er født på ny og døbt, og vi 
kommer i samme kirke, er bedt om at elske hinanden, plante 
kirker og ikke diskriminere hinanden, så har vi nået målet. Det 
er langt mere vidtgående – Paulus siger to folk, to historier, to 
kulturer fl yder sammen til en ny menneskehed, ny-skabning, 
ny inter-etnisk social realitet, som den enkelte smeltes ind i, 
og som ikke bare er summen af alle individer. Dåben skaber 
et nyt folk, hvor Kristi liv fl yder i os alle - og stakkels den, der 
bekriger en bror eller søster! Han eller hun bekriger bogsta-
velig talt Kristus, sig selv og alle andre troende og medvirker 
til, at Jesu legeme svækkes. Tro endelig ikke på, at der fi ndes 
perfekte kirker. I så fald brast den illusion i det øjeblik, du og 
jeg trådte ind ad kirkedøren. 

Forvent at blive skuffet, overset, negligeret til tider, ligesom 
vi selv kan udsætte andre for det.  Elsk dine brødre og søstre i 
kirken, kæmp for enheden, selvom du ikke fatter alt det, de gør, 
og synes, de burde gøres ting anderledes. Det er dine brødre 
og søstre i Jesus. Lad kærligheden skjule en mangfoldighed 
af svagheder og skrøbeligheder. Se Jesus i dem omkring dig.

Kirken er stedet, hvor man kan demonstrere i praksis, hvor-
dan enhed kan se ud, som Jesus havde tænkt det. Et smukt og 
konstruktivt fællesskab på tværs af alder, etnicitet, forskellighed, 
baggrund eller status. Vi kommer alle som dem vi er, rummet 
af Jesus, elsket og taget imod, fyldt med hans enheds Ånd. Det 
skal udleves og være modkultur i en verden, hvor vi dyrker de 
ligesindede - men det kræver en beslutning af os om, at vi vil 
enes og holde sammen. Er det en let opgave - nej, hvem sagde 
det! Ligesom der altid er en skør og umulig onkel i vores fysiske 
familie, fi ndes de også i kirkefamilien, men når vi med Guds 
nåde får hjælp til at udleve enheden på tværs af alle skel, kan 
det blive anledning til, at mennesker fi nder vej til Jesus, fordi 
hans folk elsker hinanden og er optaget af at bevare og vokse 
i enheden, trods forskelligheden.  
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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 

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at to ægtefæller ved en ægtepagt kan aftale, at de 

skal have særeje om hele deres formue eller om en 

del af formuen, og at det kan være for en tidsbe-

grænset periode?.

Synspunkt

Kirken i 
Kulturcenteret

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

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

11. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Sam Michaelsen

18. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Elisabeth Koch Hansen

25. oktober kl. 10.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen
(Bemærk tidspunkt)

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
29. oktober kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud Ipsen Hans BerntsenJørgen Christensen Sam Michaelsen 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

Erhverv

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

Bogsalg

Køb kristne bøger let og enkelt på Hosianna.dk

Lederseminar 18. november 2017
”De fem tjenestegaver”
 ”Og Han gav os nogle ...” Ef. 4:11

18/11 kl. 9.30 - 19.00
Sted: Kolding Int. Højskole

Talere: 
Johannes Hansen

Gert Bjørsted 
Pernille Liland  

   Anette Holt Larsen

Formål: At opmuntre, styrke og inspirere ledere på 
alle plan til at bruge deres Gudgivne gaver og tjeneste

Tilmelding senest 10. november til: mir.rasmus@gmail.com
Pris: Deltagergebyr inkl. forplejning kr. 450,- indbetales på 
konto 2700-6282 209 541

dere på

Initiativtagere: Mirjam Elbæk Rasmussen, ”Guds Gaver”, 
Anette Holt Larsen, ”Next Level”, Rakul Kristiansen, Bedehus 
DK og Hanne Christiansen, lovsangsleder.

S

Formål: At

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 15/10: Anders Ova -  Helligåndens vejledning
Søndag 22/10: Peter Kjær - At tjene Jesus Kristus

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

Søndag d. 8/10 kl. 10:30
Max Büsman
TEMA:  Sådan så han ud

”Danmission står 
last og brast med 
Mellemøstens kristne”
Forfølgelse af kristne i Mellemøsten har de seneste uger vakt 
temmelig voldsom debat, hvor også Udfordringen har refereret 
Naser Khaders (K) beskyldninger mod Danmission. 

Danmission ønsker ikke at hvæsse den skarpe tone, hvor mis-
forståelser og fejlagtige påstande har verseret. Lad mig derfor på 
Danmissions vegne slå fast, at:

•  der sker en uacceptabel forfølgelse af kristne i visse dele Mel-
lemøsten.

•  det er særdeles glædeligt, at der nu kommer øget politisk fokus 
på dette ved oprettelsen af et kontor i Udenrigsministeriet.

Khader hævder bl.a., at Danmission ikke er glad for regeringens 
fi nanslovsforslag om at bevilge 2 mio. kr. til et kontor med særlig 
fokus på marginaliserede religiøse grupper – herunder ikke mindst 
kristne mindretal i Mellemøsten.

Dette er usandt. Danmission har været med i det forberedende 
arbejde som rådgiver for beslutningstagerne, og Danmission har 
fra første færd rost initiativet – også i medierne – og kaldt det et 
vigtigt signal om at sætte ekstra fokus på problemet, mens andre 
kritisererede det for kun at være symbolsk.

Jeg har i efterfølgende interviews påpeget, at der ikke fi ndes 
simple løsninger på så komplekst et problem som de kristnes 
situationen i en stor region som Mellemøsten. Og at vi i Danmark 
bør fortælle den nuancerede historie om forholdene i Mellemøsten. 

Danmission har haft missionærer i Mellemøsten i over 100 år, hvor 
vi som kristen missionsorganisation bl.a. har arbejdet for at forbedre 
vilkårene for kristne og deres kirker. Og det gør vi stadig – sammen 
med vores partnere. Helt aktuelt hjælper Danmission de syriske 
kirker med at overleve midt i kaos. 

For hvad gør man, når præsten bliver myrdet, når menigheden 
splittes under fl ugten, og når behovet for sjælesorg og humanitær 
omsorg vokser? Ja, så uddanner vi lægfolk til at varetage nogle af 
præstens mange opgaver. 

Og i Den Kristne Dal i Syrien hjælper Danmission kirken bl.a. til 
at kunne uddele nødhjælp. Når vi skaber 
dialog og giver nødhjælp både til fastbo-
ende, der primært er kristne, og til internt 
fordrevne, der primært er muslimer, bygger 
vi bro mellem religiøse grupper. Det styrker 
både de kristnes mulighed for at overleve 
og leve i området, og det styrker det kristne 
vidnesbyrd i Syrien.

AF JØRGEN SKOV SØRENSEN, 
DANMISSIONS GENERALSEKRETÆR

Ugens bedeemner
* Bed for de 15.000 danske aborter. 

* En bedre samfunds-moral. 
* For byråd og regioner op til 
kommunevalget i november.

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

der mangler en bedegruppe, 
især i Kbh.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld dig på forbedere@udfordringen.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 38:

Ulla Jacobsen, 
Hans Tausens Vej 10
6100 Haderslev

Kodeord: Udenlandsferie

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 
12. 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.
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Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Send til debat@
udfordringen.dk

Personlige

Læser-indlæg

Find diskret
en kristen ven

Annoncér under 
billetmærke.

Svar sendes til Udfordrin-
gen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig.

Fuld diskretion 

Udfordringen 
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld

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.

Tak

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

Stillinger

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

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

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

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad og Lisbeth Thomsen
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Kis Iversen og Troels Hertzum
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfordrin-
gen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i Afri-
ka’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

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.

SSÆDDDDINNG EEFTERRSKKKOLEE  
SSØGGEER FORSSTANNDEEER

Vi søger en ny forstander  
pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

Sædding Efterskole ønsker konstant at udvikle det 
faglige indhold og de sociale rammer, så vi forbe-
reder vores elever bedst muligt på deres fremtid, 
mens de er hos os.

Skolen har plads til 84 elever og har i de kommende 
år behov for at få stabiliseret søgningen til skolen. 

Søg stillingen som forstander på  
Sædding Efterskole, hvis du

• Er handlekraftig og nytænkende, men samtidig 
kan tage hensyn til skolens tradition og værdier

• Er personlig kristen og kan tilslutte dig  
skolens værdigrundlag

• Kan skærpe skolens profil som en kristen skole 
med høj fagliglighed, forpligtende  
fællesskab og en sund livsstil, så vi får  
fuldt hus hvert skoleår

Se det fulde jobopslag på sædding.dk

Sædding Efterskole ligger ved en dejlig landsby i det vestjyske. 
Vi har en dygtig og velfungerende medarbejderstab, der alle er 
engagerede i eleverne og optaget af, at et efterskoleophold på 
Sædding modner dem både fagligt, menneskelig og åndeligt.

†
En stor tak til alle 

som har deltaget med hjælp, hilsner, gaver eller blomster 
til min kære mand Jans død og begravelse. 

Kærligst Hanne Christiansen

KOLOFON

Byldemor
Kender du byldemor? Ordet byld er beslægtet med ordet ”bule”. 

En byld er en samling døde celler, betændt cellevæv, der presser 
huden op i en meget ømfi ndtlig bule. lnde i bylden er der en hård 
kærne af dødt cellevæv, der kaldes byldemor.

Hvordan fjernes bylden?
Man kan vaske huden omkrig bylden. Men det fjerner ikke bylden.
Man kan vaske selve bylden. Det gør ondt, men fjerner ikke bylden.
Man kan skære hul på bylden, så at materien løber ud. Men når 

såret er lægt, vokser bylden igen, fordi byldemor stadig samler nyt 
cellevæv fra blodbanerne.

Hvis bylden skal væk, må man fjerne byldemor. Det er et smer-
tefyldt indgreb. Men det helbreder.

Hvad er byldemor i kirken og i vort folk? Hvad er det, der skaber 
stress, depression, hjerneskader, angst og vold?

Det er ønsket om den totale og grænseløse frihed, der spøger. 
Meget diskuteret er frihed til nøgenhed når og hvor, vi ønsker det.

Men det er ønsketænkning og aldeles uvidenskabeligt, at vi 
skulle kunne se på nøgenbilleder, uden at vore følelser berøres af 
synet. Synet starter en produktion i hjernen af dopamin og andre 
hormoner. Dem kan vi ikke styre med vor vilje. Valget er frit, men 
følgerne er bundne.

Dopamin er nyttig for kærlighedslivet.
Dopamin giver lyst og mod til handling.
Dopamin kan også fremme den medfølende kærlighed. Nonnen, 

der tager sygeplejen op som et kald fra Gud og som en opgave, der 
skal løses, bliver belønnet af hjernen med dopamin, der gør glæden 
ved arbejdet dyb og stærk.

Dopamin er vanedannende og kan blive afhængighedsska-
bende. Det kan sammenlignes med afhængighed af spil, alkohol 
og narkotika.

Enhver kan forestille sig, hvad der sker, når mennesker - unge 
såvel som ældre - stopfodres med dopaminskabende nøgenbilleder, 
uden at der er noget kærlighedens objekt at udfolde energien på. 
Det giver depression og aggression.

Byldemor i kirke og folk er sex uden offervillig kærlighed og uden 
Livets Gud, som er kilden til offervillig kærlighed.

Denne holdning får en del unge til at fl ygte fra Vesten ind i eks-
treme grupper, som vi kender dem fra bander og fra lslamisk Stat.

Et sundt syn på sex blev givet af en gruppe unge kvinder, der 
under navnet ”Pornofrit miljø” gik i krig mod pornofi ceringen af Dan-
mark. De skrev i Kristeligt Dagblad ”Vi ønsker intimiteten, nærheden, 
hengivelsen, ømheden, de skjulte dybder, kropsvarmen og poesien, 
som ikke kan formidles på en TV-skærm. ”Nej” til overfl adiskhed, 
”Ja” til kærlighedsdimensionen.”

Byldemor må væk, så at blodet kan strømme frit og bringe 
helbredelse.

AF TORBEN JUUL CHRISTENSEN

SKANSEVEJ 3
3400 HILLERØD

Radikal islamisme skyldes
Muhammeds mørke syner

Det er noget sørgeligt volapyk, Flemming Lau skrev om i Ud-
fordringen d. 24. september. Svend Løbners første indlæg for lang 
tid siden kunne jeg næsten 100 % bekræfte. Det seneste måske 
kun delvist. Men derfra og til Flemming Laus forståelse er der lang 
afstand.

F. L. slutter med, at Nazisme og Kommunisme kommer til kort i 
forhold til Islamisme. Der mangler F. L. at undersøge især Nazismen 
bedre. - Og påstanden om, at vi har elsket vores næste i 40 år. Må-
ske, hvis vi kun læser 3. Mos. 19:18. Men hvis jeg skal kunne holde 
balancen i dagens udfordringer, må jeg også læse 3. Mos. 19:33-34.

Der er et meget skønt vers i Koranen: ”Du skal elske Loven, pro-
fetskrifterne, Salmerne og Evangeliet.” Men hvordan skal de kunne 
elske de bibelske skrifter, når de ikke kender dem, Rom. 10:14-15? 
Mange af de fremmede, som kommer til DK, har spørgsmål, som 
de da MÅ kunne få svar på i et kristent land. Derfor er jeg glad for, 
at jeg har fået en Matt. 22:9 og Lukas 14:21+23 -opgave.

Hvad angår den meget radikale islamisme, så fandt nogle tyske 
arkæologer i slutningen af 1900-tallet i et gammelt, tilmuret palads 
i Yemen et stor lager af koraner, som én af Muhammeds efterkom-
mere - én af de oplyste kalifer - havde indsamlet og konfi skeret. 
Disse Koranruller indeholder Muhammeds meget mørke syner og 
åbenbaringer, som IKKE kom fra ærkeenglen Gabriel, men direkte 
fra Satan. Det er disse Koranruller, der er årsag til de senere års 
tiltagende forfølgelse i Mellemøsten og Afrika. 

(Forkortet, red.)
JENS PETER LAUGE GIVERSEN

DADDELLUNDEN 1, 1 TV

6705 ESBJERG Ø

Fortrolig samtale-veninde søges
Mon der fi ndes en gift kvinde i det nordlige Sjælland, som 
ligesom jeg, længes efter en kristen fortrolig veninde (sidst 
i 50’rne), som jeg kan mødes med personligt tit, gerne i 
dagtimer (en, der også har bil) og hvor kemi og tro hænger 
sammen. En at dele oplevelser og bede sammen med (får 
oplevelse med mand, børn og børnebørn, men det er ikke 
det samme som sammen med en fortrolig veninde). En der 
kan tåle at se tårer, og en man kan lære at blive mere glad 
sammen med. En der kan klare sygdom og høre på problemer 
og er indstillet på klar og tydelig direkte langsom samtale 
med en næsten døv. Er du der, så kan vi måske mødes til en 
snak.                                           Billetmærke 40-01
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR K 
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.

18:55 Herrens Veje (1:10)
Genudsendelse fra søndag 24/9

Mandag 2/10
01:20 På fl ugt fra nazisterne - 
manden, der reddede 669 børn. 
Britisk dokumentar fra 2016. I 
1939 invaderede Hitler Tjekkoslo-
vakiet, og den jødiske befolkning 
var truet på livet. Den unge britiske 
børsmægler, Nicholas Winton, 
besluttede at redde så mange jø-
diske børn som muligt. Han grund-
lagde en børnefl ygtningekomite og 
brugte den til at opnå pas og visa 
til 669 børn. Han fandt adoptivfor-
ældre til børnene og sikrede dem 
sikker transport gennem Europa til 
Storbritannien. 

Lørdag 7/10
19:45 Før Søndagen
17. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Jeg er i Herrens hænder” og om, 
at alle mennesker får sår, fysisk 
og psykisk. Cæciliakoret synger i 
Vor Frue Kirke i Århus, dirigeret af 
Michael Deltchev.

Søndag 8/10
14:00 Befri gudstjenesten
Projektet er en del af Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017, hvor 
Teatret Svalegangen, i samarbejde 
med Aarhus Domkirke, gentænker 
den danske gudstjeneste. I oplæg-
get skriver arrangørerne: ”Kan 
kirken og gudstjenesten skabe 
rum for refl eksion over moderne 
identitet i en verden, hvor der ikke 
kun er én sandhed? Sognepræst 
Niels Hviid, Gellerup kirke ved 
Aarhus er inviteret til at være med 
og udtrykker til slut sin mening om 
teaterforestillingen. Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (2:10)
Genudsendelse fra søndag 1.10.

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

Søndag 8/10
20:00 Herrens Veje (3:10)
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.

Radio 

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. 
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 2/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 3/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.54 Gudstjeneste i anledning af 
Folketingets åbning. Fra Christi-
ansborg Slotskirke, Københavns 
stift. Prædikant: Biskop over Vi-
borg Stift, Henrik Stubkjær.

Onsdag 4/10
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
I slægt med profeten. Imam Da-
niel Rezaei besøger Skurvognen, 
hvor han fortæller om uddannel-
sen i Iran til imam m.m.
 
Torsdag 5/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 6/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 7/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 8/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Hellig Kors 
Kirke, Københavns Stift. 17. søn-
dag efter Trinitatis. Prædikant: 
Andreas Christensen.
21.03 Tidsånd (P1)
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

DR lover nyt P1-program 
om troserfaringer
Til nytår lukker P1 for program-
met ’Mennesker og Tro’ med 
Anders Laugesen. Kulturdi-
rektør i DR Tine Smedegaard 
vil afløse det populære P1-
program med et nyt program 
om personlige erfaringer med 
tro og åndelighed. 

Om det nye program skriver 
Tine Smedegaard i et debatind-
læg i Kristeligt Dagblad:

- Det vil have særligt øje for den 
kristne troserfaring. Programmet 
vil være båret af en engageret, 

vidende og velfunderet vært, 
der stiller kvalifi cerede spørgs-
mål til de medvirkende. Det nye 
program, som stadig er under 
udvikling, vil erstatte ’Mennesker 
og tro’, og det vil i øvrigt være 
dobbelt så langt.

P1 sigter på at nå bredere ud 
og gøre stoffet tilgængeligt og 
relevant for fl ere.

Desuden fortæller kulturdirek-
tøren, at P1 senere i år har premi-
ere på en ny serie i otte afsnit, der 
handler om kristendommen i dag.

Lisbeth

Suh Jacobsen har hjulpet mange menne-
sker gennem sin praksis og gennem den 
brevkasse, hun har i Udfordringen hver 2. 
uge. – Bogen kan også købes på Hosian-
na.dk for 148 kr. 

Suhs psykolog-bog til 
bogklub-medlemmer
Læsere, der har meldt sig ind 
i Udfordringens bogklub, vil 
sammen med avisen søndag 

modtage brevkasse-redaktør 
Suh Jacobsens rådgivnings-
bog ”Spørg Suh”.

Bogen g iver 
gode  råd  ” f ra 
vugge til grav”, 
og hvis man al-
lerede har den, 
er den en oplagt 
gavebog - også til 
ikke-troende. 

Desuden ved-
lægger vi hæftet 
”Mit første møde 
med de kristne”. 
Det beskriver et 
autentisk besøg 
i en af de første 
kristne menighe-
der for næsten to 
tusinde år siden. 
Mange vil opleve 
det interessant at 
sammenligne den 
tids menighedsliv 
med vore dages.

Få bøger 
fremover

-  Ønsker  du 
også at være med 
i Udfordringens 

gave-bogklub?
Husk! Du skal være abonnent 

for at kunne modtage bøger.
Hvis du tilmelder dig, vil 

du fremover modtage en bog 
sammen med din avis 4 gange 
årligt. 

Du kan af praktiske grunde 
ikke vælge, hvilken bog, du 
modtager. Du kan heller ikke 
bytte din bog, med mindre du 
selv betaler portoen eller møder 
op på Udfordringen med en 
uskadt bog. Her vil du kunne 
vælge en anden af de udvalgte 
bøger, som sendes i bogklub-
ben. De bøger, der udsendes, 
er dels bøger, Udfordringen selv 
har udgivet, dels bøger fra bl.a. 
Forlaget Scandinavia.

- Hvad koster det?
- Kun 50 kr. pr. bog - inkl. for-

sendelse! Eller 200 kr. for de fi re 
årlige bøger til MobilePay 21 97 
11 11 – eller Bankkonto 7040-
0001830446 – mrkt. bogklub

- Hvor tilmelder man sig?
- På hjemmesiden Udfordrin-

gen.dk/bogklub. Eller ring til os 
på 7456 2202.

Henri.

Kulturdirektør Tine Smede-
gaard. Foto: Bjarne Bergius 
Hermansen

God begyndelse på ’Herrens Veje’
Søndag den 24. september 
var der premiere på DR’s nye 
dramaserie Herrens Veje, der 
handler om en dansk præste-
familie anno 2017.

Og hvordan bliver tro og kirke 
så fremstillet i den nye serie? 
Det var der nok mange, der var 
spændte på at se, og efter det 
første afsnit har flere udtrykt 
tilfredshed med fremstillingen. 

Bl.a. skriver præst i Sankt Hans 
Kirke, Odense, Peter Østergaard 
Jacobsen på Facebook:

”God begyndelse på serien 
Herrens Veje. Respektfuld be-
handling af kirken og et oplæg til 
at tale om det, der virkelig betyder 
noget. Desuden et billede af, at 

det største budskab bliver båret 
frem af skrøbelige mennesker”.

Arne Pedersen, kommunikati-
onssekretær i Israelsmissionen, 
er enig og skriver i et blogindlæg 
på pastorplys.dk bl.a.:

”For mig at se gør Adam Price 
et ærligt forsøg på at iklæde kir-
keligheden og Bibelens temaer 
om skabelse, fald, synd og håb 
en postmoderne form, og hvis 
vi omfavner den, kan det være, 
serien kan hjælpe os til at give 
sprog til os selv og mennesker 
omkring os, for det Gud vil med 
os, det han længes efter og drøm-
mer om: At vi må vide os elsket 
af ham, at han længes efter at 
være sammen med os, og at han 

inviterer os ind i fællesskab med 
sig for at leve et liv, som er så 
meget bedre…”

Også præst i Odense Bykirke 
Gideon Jakobsen udtykker til-
fredshed på Facebook:

”Er positivt overrasket over 
DRs nye serie ’Herrens veje’. 
Dejligt, at DR tør tage et emne 
op som tro, og forhåbentlig kan 
det sætte tanker og snakke igang 
blandt os danskere.” 

Næste afsnit af ’Herrens Veje’ 
sendes på DR 1 søndag 1.10 kl. 
20.00. Fik man ikke set første 
afsnit, genudsendes det samme 
dag kl. 18.55 på DR K.

Lisbeth
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Og de her kjortler var på udsalg - så jeg fi k fat i en 
til hver af jer.

K
unstner: K
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op   -  Forhandler: itunes - P
ris: 69 kr.

Kevin Max betegner sig selv som den kristne musiks 
excentriker. Jeg synes, at han er en interessant karakter, 
men en speciel stemme. Hans musikalske kreativitet 
spænder bredt. Han har leveret album, hvor genrer bliver 
blandet sammen. Det er tydeligt, at han nyder at ekspe-
rimentere og prøve nogle ting af. 

For mig har det dog nogle gange været lidt for kreativt og 
specielt fremfor musik, som man kan blive ved med at høre på i 
lang tid. Derfor kan jeg godt lide hans nyeste projekt. På denne 
EP laver han nemlig en coverversion af 7 numre. Albummet 
består dog af 8 numre, fordi han har lavet to versioner af Bob 
Dylans legendariske ’Gotta Serve Somebody’. Dette er i øvrigt 
også titlen på albummet, så Max har svært ved at skjule sin 
begejstring for Dylan og ikke mindst dette nummer. 8 numre 
er lige i underkanten, og jeg ville ønske, at Kevin Max havde 
indspillet 3-4 mere for variationens skyld. 

Max har lavet versioner af nogle af de gode gamle. Det er 
The Call, Mr. Mister, U2, Rich Mullins, Larry Norman, Bob 
Dylan, og Max’s tidligere band DC Talk. Det fungerer rigtig 
godt, at man får genoplivet nogle af de kendte numre, som 
’Pride’, ’Creed’, ’Red letters’ osv., med en ny lyd, men dog en 
genkendelighed. Max kan bruge sin stemme og kreativitet til at 
skabe noget unikt. Det fungerer godt og er blevet en ganske 
hæderlig EP. Det er dog numre, som mange andre også har 
lavet coverversioner af, så på den måde ville det som sagt 
være mere spændende med fl ere numre eller måske nogle 
mindre brugte. 

EP’en slutter af med en fed rocket version af ’Gotta Serve 
Somebody’, som sætter et fl ot punktum. Den nu 50-årige Kevin 
Max’s stemme spænder vidt, og jeg nyder hans kreative forsøg 
på at skabe. Og han fortsætter heldigvis de sidste års mange 
udgivelser med endnu en god én her.

Henrik Engedal  

Cover-Max 
gør det godt

David Kristoffersen og Nicolai 
Kruse Abildtrup Sørensen 
er blevet ansat på deltid fra 
1. oktober til at arbejde med 
lovsang og videreudvikling af 
WorshipToday for IM-musik.

Fra 1. oktober opnormerer 
Region Aarhus med to deltids-
stillinger. Nicolai Kruse Abildtrup 
Sørensen fra Brabrand skal 
være projektmedarbejder på 25 
procent, og David Kristoffersen 
fra Aarhus skal være projektmed-
arbejder på 30 procent. 

- Der er ikke lavet arbejdsbe-
skrivelser endnu, men i de store 
linjer skal de have fokus på lov-
sang, siger landsleder i IM-musik, 
Benjamin Hougaard. 

Tips og tricks til lovsangen
Nicolai skal have fokus på 

lovsang gennem IM-musiks nye 
koncept, Worship Today. 

- Det har indtil nu kørt på frivil-
lige kræfter, og vi er nået til et 
punkt, hvor der er brug for løn-
nede kræfter, hvis det skal vide-
reudvikles. Og det vil vi gerne, for 
projektet er blevet taget rigtig godt 
imod ude i landet, siger Benjamin 

Hougaard. 
Repertoiret skal udvides, og 

der skal laves nogle undervis-
ningsvideoer omkring lovsangs-
ledelse og tips og tricks til musi-
kere, der spiller i lovsangsband, 
forklarer han. 

Tættere på de unge
IM-musik vil også arbejde på 

et stærkere samarbejde med 
Børkop Højskole, hvor Nicolai 
lige nu underviser i lovsang og 
musikledelse. Det vil han også 
fortsætte med efter 1. oktober. 

”IM-musik vil også gerne tæt-
tere på de unge. Derfor har vi 
ansat David, som kommer til at 
netværke meget med de unge på 

efterskoler og dem, 
der arbejder med 
lovsang i IMU samt 
tilbyde dem under-
visning i lovsangs-
ledelse,” forklarer 
landslederen. 

”Jeg er så glad 
for, at Nicolai og 
David har lyst til at 
arbejde med som 
lønnede medarbej-

dere, for det er en 
styrkelse af vores 
arbejde på et om-
råde, hvor mange af 
vores konsulenter er 
optaget af andre ting. 
Og jeg er rigtig glad 
for, at Indre Missions 
hovedbestyrelse kan 

se muligheder i det og vil inve-
stere i det.” 

I januar var Benjamin Hou-
gaard på besøg hos hovedbesty-
relsen til en snak om lovsangens 
plads i Indre Mission. De to 
ansættelser er et af resultaterne 
af den efterfølgende drøftelse, 
som nu skal styrke musikarbejdet 
i Indre Mission. 

Bodil

David og Nicolai skal styrke 
lovsangen i ’WorshipToday’

Nicolai Kruse Abiltrup 
Sørensen er kandidat i ryt-
misk musik. Han er ansat 
i en 25% stilling indtil 30. 
september 2020 i  mu-
sikarbejdet IM-musik.
Nicolai er 28 år og gift med 
Line.

Musikstuderende David Kristoffersen, 
Aarhus, er ansat som projektmedar-
bejder med fokus på lovsang. Han er 
ansat indtil den 31. juli 2018 i IM-
musik. Ansættelsen er en 30% stilling. 
David er 24 år og gift med Nomi.

Indre Mission vil opgradere lovsangen i hele Danmark med to nyansatte.
De skal bl.a. lave undervisningsvideoer og netværke med unge på efterskolerne.

- Det første jeg fortæller folk om 
mig selv, er, at jeg er kristen, 
for det er en stor del af min 
identitet.

Det fortæller 22-årige Jea-
nette Trelborg Roager på Dr.dk 
i forbindelse med første afsnit af 
dramaserien ’Herrens veje’. Og 
hun oplever ikke - som provsten 
Johannes Krogh - at det er mere 
kontroversielt at tale om troen på 
Gud end om sex.

Jeanette er nemlig vokset op i 
et kristent hjem. Og Dr.dk beskri-
ver, at ” bordbøn, bibellæsning og 
deltagelse i kristne arrangemen-
ter var en del af pakken”. 

- Jeg tror på, at det ikke er en 
tilfældighed, at jeg er her, men at 
jeg er villet af Gud. Jesus elsker 
mig, og han elsker mig, uanset 
hvad jeg gør, siger Jeanette.

Skal ikke være perfekt
Jeanette er netop begyndt på 

psykologistudiet på Københavns 
Universitet - og troen er med i 
hverdagen og studielivet.

- Det er ikke sådan, at jeg skal 
leve op til de her krav og have 

de her karakterer, men jeg kan 
få lov til at være den, jeg er, og 
vide, at jeg er elsket. Det er helt 
vildt frisættende i mit liv, at jeg 
har det som udgangspunkt, siger 
Jeanette. 

Ventede med sex
Jeanette føler sig ikke anderle-

des end de venner, som ikke er 
kristne. Hun går også i byen for at 
feste og drikke alkohol - dog bare 
”i moderate mængder”.

Men efter en tur i byen vender 
Jeanette hjem til sin ægtemand, 
Kristoffer, som hun blev gift med 
den 5. august. De to mødtes på 
en kristen højskole for to år siden. 
Og som det hedder i DRs artikel 
”det at være gift har en hel særlig 
betydning for de to.

- For os betyder ægteskabet 
rigtig meget, i forhold til at vi 
ikke havde lyst til at fl ytte sam-
men eller have sex, før vi blev 
gift. Hele det liv, vi har valgt at 
leve sammen, har vi kunnet få 

gennem ægteskabet 
og alt, hvad det inde-
bærer, siger Jeanette.”

Tro som identitet
På Københavns 

Universitet er folk som 
regel posistive, når 
Jeanette fortæller om 
sin tro:

- Hvis der for eksem-
pel er en runde, hvor 
man skal sige lidt om 
sig selv, så ville jeg 
typisk sige der, at jeg er kristen, 
fordi det er så stor en del af min 
identitet. De ville ikke rigtig vide, 
hvem jeg var, hvis jeg ikke sagde 
det, siger hun.

Reaktionerne er som regel 
positive. Folk spørger ind til det og 
synes, at det lyder spændende. 

- Hvis jeg bare siger, at jeg er 
kristen, er folk også så høfl ige, at 
de ikke begynder at sætte spørgs-
målstegn ved min livsanskuelse, 
ligesom jeg ikke sætter spørgs-
målstegn ved deres, siger hun.

’Fiskerne’ er skræmmende
Den nye dramaserie sætter 

fokus på tro, men emnet bliver 
somme tider fremstillet forkert, 
så ”religion bliver sat op som et 
skræmmebillede”. Fx. Hans Kirks 
roman ’Fiskerne’ fra 1928 be-
skriver en type kristendom, som 
Jeanette slet ikke kan genkende. 

- Bogen har været med til at 
skabe utrolig mange fordomme 
om missionsforeningerne i Dan-
mark. Jeg synes, det er en for-
færdelig kristendom, der bliver 
portrætteret i den bog. En kristen-
dom, jeg ikke kan identifi cere mig 
med, slutter Jeanette Roager.

Bodil

Det er ikke tabu
at tro på Gud

Dramaserien ’Herrens Veje’ giver folk anledning til 
at snakke om tro. Og det gør Jeanette Roager gerne. 

- Jeg har fået positiv respons fra både 
kendte og ukendte. Der er også nogle 
negative, men dem har jeg ikke læst, 
siger Jeanette Roager, efter at Dr. dk i 
sidste uge skrev om hendes tro.

Jesus elsker mig... 
uanset hvad jeg gør
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal

To dage, en nat
Efter længere tids sygdom 
kæmper Sandra for at få lov til 
at vende tilbage til sin arbejds-
plads. Kollegerne har valgt en 
bonus fremfor at bevare hendes 
stilling. En fi lm om næstekær-
lighed, penge og støtte fra en 
uventet side.
Danske undertekster.
95 minutter. 

Hacksaw Ridge
Film fra Anden Verdenskrig om 
den unge kristne soldat Desmond 
Doss, der går i krig for at redde 
liv - ikke for at slå ihjel. Først bli-
ver han forfulgt af sine egne, fordi 
han nægter at bære våben, men 
han ender med at redde deres liv. 
Instruktør: Mel Gibson. Baseret 
på virkelige hændelser.
139 minutter. 

Film med tankevækkende indhold...

Simon Søvndal fra Slagelse 
er ansat som ny korttidssø-
mandsmissionær og sous-
chef i Sisimiut, Grønland, 
frem til medio januar, hvor 
han skal videre til et job i Irak 
for KFUMs Soldatermission.  

Han er tidligere volontør i 
Sisimiut, så folk kender ham, og 
han kender arbejdsopgaverne på 
sømandshjemmet. 

Han kan lide at bo i et område, 
hvor man ikke sådan lige kan 
komme væk, fordi infrastrukturen 
uden for byen ikke fi ndes. Han 
kan lide pulsen i byen og roen. 
Faktisk synes han, at Grønland 
er ”en lise for sjælen”. 

”Jeg kan lide skibsbesøgene. 
Der skal ikke meget til, før pa-
raderne falder hos sømændene, 
fordi de måske også har mødt 
mig på sømandshjemmet. Vi får 
os en god snak. Det er meget 
positivt. Skibsbesøg er ganske 
nyt for mig, så derfor tager jeg 
forsigtige skridt.”

Udover at være sømandsmis-
sionær er han nu også souschef 
på sømandshjemmet i Sisimiut. 
Her står han blandt andet med 
udfordringer arbejdsmæssigt, 
da grønlandsk arbejdsmoral og 

dansk ikke altid matcher hinan-
den.  Hans nye job er således en 
vekslen mellem sømandshjem, 
besøg på skibe, børnehjemmet 
og anstalten, der er byens fæng-
sel. Det er fi re år siden, sømands-

hjemmet var på anstalten, og da 
Simon henvendte sig, jublede 
betjentene. Selv glæder Simon 
sig til at møde de indsatte. 

Han har også ansvaret for de 
danske volontører på sømands-
hjemmet, som han gerne tager 
med rundt. Fx har han en idé om 
at besøge alderdomshjemmet, 
hvor han bl.a. vil spille klaver for 
de ældre. Selv kalder han sig ”en 
spillemand af Guds nåde”.

”Jeg synes godt om grønlæn-
derne, kulturen og selvfølgelig 
også den fl otte natur. For mig er 
det vigtigt at møde mennesker, 
hvor de er. Relationer skabes 
typisk over tid. En dag snakker vi 
om hverdagsting, en anden dag 
bliver det måske en samtale om 
livets store spørgsmål. At den en-
kelte bliver set og hørt har værdi. 
Jeg er medvandrer for en tid. Det 
er en slags livshjælp, troshjælp 
eller bare det, at jeg har tiden til 
at lytte. Og så beder jeg Gud om 
at hjælpe mig på vej.”

Hanne Baltzer.

Simon kan godt lide 
at møde mennesker!

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

Udfordringen
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___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
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Skibsbesøg bliver en del af Simons arbejde på Grønland. 

Det gode er det 
bedstes fjende...
Evangeliet om Jesus og Guds rige påvirker alt i vores 
hverdag, selv de små ting. Men der er en risiko, når vi 
forsøger at gøre evangeliets konsekvens relevant for 
ikke-kristne: Man kan miste kernen i budskabet!

”Skrifterne har forudsagt, at den lovede Messias, Frelseren, 
skulle lide meget, blive slået ihjel og genopstå fra de døde på 
den tredje dag, og at budskabet om omvendelse og tilgivelse 
ved tro på ham skulle bringes til alle folkeslag. Med udgangs-
punkt i Jerusalem skal I fortælle om alt, hvad I har hørt og set 
og oplevet.” sagde Jesus efter at han var opstået fra de døde. 

Han forklarede dem derefter, at de skulle vente på Helligån-
dens kraft, så de var godt udrustede til opgaven.

Vi vil så gerne gøre dette budskab om tilgivelse, omvendelse 
og evigt liv relevant. Vi vil gerne nå ud til så mange som muligt 
med det. Selvfølgelig! Det er verdens bedste nyheder. Det giver 
håb for dén, der har dødsangst, depression, meningsløshed, 
skyld, skam osv. Og for dén, der har forstået sin åndelige 
situation. 

Men vi må aldrig glemme kernen. Jesus døde på korset for at 
fri os fra fortabelse og give os evigt liv. Og uanset hvor mange 
socialt opbyggelige projekter vi laver, hvor mange teorier vi 
har om dåb eller de sidste tider, vores politiske holdninger eller 
hvor næstekærligt vi opfører os, så blegner det altså i forhold 
til budskabet – og muligheden – for evigt liv, når vi dør. Vi må 
aldrig glemme det! 

Hvis vi glemmer korsets betydning og Jesus, så er alt det 
andet tomt og meningsløst. ”Vi elsker, fordi han elskede os 
først,” skrev Johannes. 

Så lad os selv huske på, og 
fortælle vores næste om, hvordan 
Gud elskede os først. Det er her 
kernen og omdrejningspunktet er. 



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Af Poul Henning Krog
Præst, læge og forfatter
til bogen ”Kære Hr. Tyv”

UGE 40 • SØNDAG DEN 1. OKTOBER 2017

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.

Af Steen Jensen

Han er sjov, men ikke grov. 
Det bliver ikke fra hans mund, 
at der nogensinde fortælles 
sjofl e vitser eller platte jokes 
om religion.

Melvin Kakooza er personlig 
kristen, og Gud er hellig for ham. 
Han fortæller derimod gerne 
sjove historier fra sin hverdag og 
fra sin familiebaggrund.

Han joker om at være dansk 
med kant. Hans stil er simpelthen 
bare at være sig selv.

- Vi skal grine med hinanden, 
ikke ad hinanden. Jeg vil gerne 
vise, at man både kan være sjov 
og bevare sine værdier. Jeg har 
slet ikke lyst til at fortælle sjofl e 
vittigheder, siger Melvin.

- Jeg vil heller ikke fortælle 
politiske jokes. Jeg holder mig 
fra det, der skiller. For mig skal 
underholdning være noget, der 
samler, siger han.

Dét koncept gik rent ind, da 
den 25-årige komiker for nyligt 
vandt DM i stand-up i Glassalen 
i Tivoli. Finalen blev vist på TV2 
Zulu. Syv fi nalister gik på scenen 
i Glassalen, og Melvin var den, 
der havde mindst erfaring af dem 
alle. På vej mod fi nalen havde 
75 håbefulde komikere dystet i 
stand-up konkurrencen.

Uden krumme tæer
Med DM-titlen, som Melvin 

vandt med mere end to tredjedele 
af publikumsstemmerne, kom han 
i fi nt selskab. Kendte komikere 
som Jonatan Spang, Lars Hjorts-
høj, Simon Talbot og Linda P. har 
tidligere vundet titlen.

Stand-up er berygtet for tit at 
være ret grovkornet og plat. Men 
Melvin vil underholde, så man 
også vover at tage sin bedstemor 
med til showet uden at krumme 
tæer eller kravle helt ned under 
plyssædet af ren og skær græm-
melse.

Melvin har værdierne med sig 
hjemmefra. Han er født i Uganda, 
men er opvokset i en aktiv kristen 
familie i Fredericia. I dag bor han i 
Aarhus og læser til lærer på 3. år.

Hans mor, Carolyne Rasmus-
sen, skulle lige tages med på 
råd, da Melvin for et år siden 
kastede sig over stand-up, og han 
beroligede hende. Det ville blive 
anderledes og positiv stand-up.

Hans mor har været en enorm 
inspirationskilde. Hun har inspire-
ret Melvin og hans to ældre søstre 
og to lillebrødre til at bruge deres 
anderledeshed til noget positivt.

”Lækker fl ødebolle”
Engang fortalte én Melvin, at 

han lignede en fl ødebolle, men 
mor Carolyne greb den i luften 
og sagde, at det var da rigtigt 
nok – og tilføjede ”men en lækker 
fl ødebolle”.

Mor Carolyne og hans stedfar, 
Jan Rasmussen, er i dag korpsle-
dere i Frelsens Hær i Vejle.

- Vi er en aktiv kristen familie, 
hvor det at hjælpe mennesker 
altid har været vigtigt. Jeg hjælper 
stadig til ved julepakkeuddeling 

og har fl ere gange holdt juleaften 
med fremmede, siger Melvin.

Gud og kirke har været omdrej-
ningspunkt helt fra den tidligste 
barndom. I årene i Fredericia 
var familien aktiv i Apostolsk 
Kirke. Melvin kom på Fredericia 
Gymnasium, hvor han blev valgt 
til elevrådsformand på den selv-
samme dag, som Barack Obama 
blev præsident i USA.

- Det har altid været vigtigt for 
mig at være social og aktiv, siger 
Melvin.

Midt i gymnasietiden fl yttede 
han til Kolding, hvor han startede 
ungdomsbandet ”Wake Up”.

Senere blev han ”giv-et-år” 
medarbejder på den kristne efter-
skole Kildevæld. Det gik så godt, 
at han blev der i tre år.

Da han fl yttede til Aarhus, be-
gyndte han at komme i Citykirken 
og har der været lovsangsleder 
og spillet trommer i lovsangs-
bandet.

Debut sidste år
Melvin har været det underhol-

dende midtpunkt siden de tidlig-
ste skoleår på Skjoldborgvejens 

Skole i Fredericia. 
Hér sagde en lærer engang til 

ham: ”Melvin, du bliver nok ikke 
astronaut, men du bliver helt sik-
kert entertainer”.

Så sandt som sagt.

Han har igennem årene under-
holdt i forskellige sammenhænge, 
bl.a. på Apostolsk Kirkes Som-
merCamps i Kolding. Hér gav 
hans gode ven, foredragsholde-
ren og stand-up komikeren Oluf 
Christensen, der selv har fl ere 
års erfaring fra de skrå brædder, 
i øvrigt Melvin et kærligt puf hen 
imod stand-up og sagde, at han 
skulle give det ”et skud”.

Dét med stand-up er forholds-
vis nyt. Han debuterede 4. oktober 
sidste år ved et ”Open mic”-
arrangement på spillestedet V58 
i Aarhus. Tre uger senere var han 
opvarmning for komikeren Tobias 
Dybvad, der opfordrede Melvin til 
at gøre mere ved stand-up.

Siden har han bl.a. optrådt 
på Comedy Zoo og foran 2000 
publikummer på Skanderborg 
Festivalen i år. Sidste år deltog 
han i programmet ”Menneskejagt” 
på DR3 sammen med sin lillebror 
Mark.

- Der var én, der spurgte, om 
jeg havde tilmeldt mig DM. Jeg 
vidste slet ikke, at der fi ndes et 
DM i stand-up. Og jeg havde 
slet ikke regnet med at vinde, og 
bare at nå semifi nalen ville have 
været en kæmpe sejr for mig, 
siger Melvin.

Med DM-titlen har nye døre 
i comedybranchen åbnet sig. 
Præcist hvad fremtiden bringer, 
ved Melvin ikke, og derfor er han 
også fast besluttet på at gøre sin 
læreruddannelse færdig.

- Det er vigtigt for mig at gøre 
den færdig. Jeg elsker at under-
vise, siger Melvin.

Til november skal han rundt 
med Comedy Zoo on Tour, men 
næste år kommer der til at ske 
mere, forventer han.

Danmarks sjoveste
mand er kristen
25-årige Melvin Kakooza vandt DM i stand-up med en humor, der hverken er plat eller under 
bælte-stedet. Gud er hellig for ham, og underholdning skal være noget, der samler mennesker. 

Bryllup og gode råd
I lørdags var vi til en overdådig og pragtfuld bryllupshavefest i 
Holte med indlagt vielse i Holte kirke. Her blev dagen igennem 
delt mange smukke, kærlige og sande ord. I kirken fortalte 
præsten bl.a. om den kærlighed, der stråler ud også fra H.C. 
Andersens eventyr: ”Hvad fatter gør, det er altid det rigtige.” 

Fremfor at læse kønsdiskrimination ind i fortællingen fæstnede 
præsten sig ved kærlighed, kys, enkle kår og varme, der fra start 
og til slut udspillede sig blandt mand og kone midt i en helt ufat-
telig dårlig forvaltning af betroede goder. Det lykkes fatter igennem 
fl ere runder at bytte familiens gode hest til en pose rådne æbler. 
Kærligheden blev sat i relief, idet det dårlige forvalterskab på ingen 
måde påvirkede kærligheden mellem de to. 

Mon ikke det gav os alle lidt at tænke over?
Kærligheden og de gode råd gik videre fra kirken til festmiddagen. 

Her blev gæsterne opfordret til at viderebringe gode råd på skrift. 
Ved vores bord fortalte min svoger, at han af sin mor havde fået to 
råd, da han blev gift med min søster: 

1.  Forkæl hinanden
2.  Lad ikke solen gå ned over jeres vrede
Min svoger mente faktisk, at de havde efterlevet disse råd i 

dagligdagen igennem nu 50 år. Jeg kiggede på min søster, som 
bekræftede dette. Jeg var imponeret! 

Susanne fortalte vores bord om en opstilling af et fortelt på vores 
byggegrund i Svendborg en fredag i juni 2004. Vi havde knoklet 
hele dagen og fået anskaffet og placeret 45 europapaller rundt om 
husbyggeriet og i baghaven. Disse paller skulle udover ”fl isegange” 
også være fundament for vores campingvogn og et kæmpe fortelt. 
Således skulle boligen være de næste 10 uger før indfl ytningen i 
huset sidst i august. Først om aftenen gik vi i gang med opstilling 
af det nyerhvervede Pentagold-fastliggertelt på 3,5 m x 5,4 m. 

To trætte ledere gik i gang med en ny opgave. Vi kæmpede. 
Vi havde planlagt at skulle køre hjem sent om aften. Det måtte vi 
opgive. Vi gav op ved 21-tiden. Vi var på det tidspunkt godt sure på 
hinanden. Vi overholdt ikke det ellers gode princip fra Efeserbrevet, 
som vi plejede at følge: ”Lad ikke solen gå ned over jeres vrede.”

Vi gik sure og frustrerede i seng. Normalt påvirker den slags 
sindstilstande evnen til at falde i søvn, men vi var så udkørte, at vi 
sov efter et øjeblik.

Næste morgen ved fem-tiden stod vi op. Vi ihukom det gode ord 
fra Bibelen: ”Guds nåde er ny hver morgen.” Vi tilgav hinanden, og 
på tre timer blev teltet stillet op. 

Det første råd med at forkæle hinanden, eksempelvis ved at over-
raske med oplevelser, gaver, digte og blomster, har vi akkurat som 
vores svoger prøvet at efterleve. Det kan også tage form af bluser, 
små bukser og strømper, som Susanne strikker til børnebørnene. 
Mit strikketøj er at massere hendes fødder og ben. Kombineres 
det med en god snak, fi lm eller en tv-avis, er det rigtig hyggeligt. 

Hvor er det dejligt at møde familie og blive helt nyforelsket til 
sådan en bryllupsfest. 

Vi har siden valgt mindre og noget mere realistiske projekter 
med rigelig luft i planlægningen. Vi tror på, at det giver mere plads 
til kærligheden.  

Vi kyssede godnat og faldt omgående 
i søvn i vores lille telt, som vi med hur-
tige hænder havde fået sat op på en 
campingplads i Rødovre.
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