
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

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

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

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

Af Henri Nissen

”Tyveri ved højlys dag” kaldte 
Frivilligrådets formand, Vibe 
Klarup, det, da skattemini-
steren bebudede, at han ville 
afskaffe moms-godtgørelsen 
for velgørende foreninger og 
frikirker – som han sagde 
udnyttede ordningen. Nu har 
regeringen droppet ”tyveriet”.

I forvejen kompenserer skatte-
ministeriet kun ca. 150 mio. af de 
ca. 500 mio. som de velgørende 
foreninger og frikirker betaler. Og 
først efter ansøgning.

Men disse 150 mio. ville skat-
teministeren også tage fra for-
eningerne i et spareforsøg. 

Udover de store organisationer, 
som fx Røde Kors og Mødrehjæl-
pen, reagerede også FrikirkeNet 

og andre kirkelige organisationer, 
som omtalt i Udfordringen uge 37. 

- Det er helt urimeligt, hvis vi 
skal til at betale moms af gaver, 
sagde generalsekretær Michael 
Wandt Laursen fra Frikirkenet.

Som et plaster på såret skulle 
der afsættes 67 millioner i en 
pulje, som de ca. 900 foreninger 
kunne søge. Men her frygtede de 
kirkelige at blive sorteper. 

Efter protesterne udtrykte Ven-
stres kirkepolitiske ordfører Carl 
Holst og flere Venstre-folk sig   
ligesom Socialdemokraterne og 
Dansk Folkeparti kritisk overfor 
regeringens forslag.

Regeringen har nu droppet 
forslaget, der ellers skulle være 
trådt i kraft fra nytår 2018.

Læs også leder side 6.

Regering dropper ’moms-
tyveri’ fra foreninger

Skatteminister Karsten Laurtizen (Venstre) måtte trække sit 
forslag tilbage om at fjerne foreningers ret til momsrefusion for 
moms på bl.a. gaver til velgørende formål. 

Buschaufføren 
fandt en større mening i livet 
Læs interviewet med Henrik Kahlke, der nu er aktiv i Karlslunde Strandkirke. – Side 3. 



 
Ugens profi l: Borgmester Eik Bistrup, Dragør
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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 til mandag 6/11 kl. 9.

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

Biskop Steen Skovsgaard taler 
tirsdag den 10. oktober til et 
efterårsmøde i Helle Hallen 
arrangeret af KLF Netværk 
Sydvestjylland.

Steen Skovsgaard gik fornylig 
af som biskop på Lolland-Falster.

Han har tidligere været sog-
nepræst i Gellerup Sogn ved 
Århus, hvor ca. 2/3 af beboerne 
er muslimer. 

Det gav ham anledning til at 

gøre sig både tanker og erfarin-
ger om mødet mellem muslimer 
og kristne. 

 Nogle af disse er samlet i bø-
gerne: ”De fremmede har I altid 
hos jer” og ”Kristendom og Islam” 
og senest i bogen: ”Hvad kan du 
tilbyde mig som muslim, præst?”.  

I sit foredrag vil Steen Skovs-
gaard komme ind på den ud-
fordring, som islam medfører 
for dansk kultur og en dansk 
folkekirkelig sammenhæng, samt 

redegøre for, hvilke forskelle der 
er imellem kristendom og islam, 
herunder naturligvis synet på 
dommedag.

Det koster 75 kr. at deltage, 
inklusiv kaffen.

Helle Hallen ligger på Vrende-
rupvej 40C, 6818 Årre.

Man kan se mere om KLF Kirke 
& Medier på www.klf.dk.

Henri.

Skovsgaard taler i Helle-hallen

Biskop Steen Skovsgaard

Rekordlang ansættelse i KFUMs 
Soldatermission
Bogholder Inger Marie Nielsen gik 
1. oktober på pension efter næsten 
47 år som bogholder i KFUMs 
Soldatermission. Det er rekorden i 
missionens 128 år lange historie.

Mange deltog ved Inger Maries 
afskedsreception den 29. september. 

Der er sket en kæmpe teknisk udvik-
ling i løbet af Inger Marie ansættelse 
fra hulkort til elektronisk bogføring. Da 
KFUMs Soldatermissions landskontor fl yttede fra Gothersgade 
i København til Treldevej i Fredericia i 2003 var bogholder Inger 
Marie Nielsen med i samme fl yttebil. 

Inger Marie er aktiv i Indre Mission i Fredericia, andelsboligfor-
eningen og den lokale soldatervennekreds. 

Stillingen som bogholder i KFUMs Soldatermission er overtaget 
af Mie Eriksen fra Vejle. 

Bodil

Leder af KFUMs Orlogshjem 60 år
Mandag den 2. oktober fyldte leder 
af KFUMs Orlogshjem i Frederiks-
havn, Poul Nielsen, 60 år. 

Siden orlogshjemmet blev taget 
i brug i 2010, har Poul været leder. 
De første år delte Poul lederjobbet 
med sin kone Ruth, indtil hun i januar 
2014 blev leder af Indre Mission i 
Region Nord. 

Orlogshjemmet i Frederikshavn 
benyttes af mange forskellige grup-
per fra både Søværnets Skole og 
Flådestation Frederikshavn. Her er 
der hjemlige rammer, adspredelse og mulighed for at købe mad. Der 
er også en daglig andagt, hvor evangeliet deles med de besøgende. 

Poul er tidligere indremissionær samt leder af sømandshjemmet 
i Hirtshals. Han taler ofte ved møder i de nordjyske missionshuse. 

Fødselsdagen fejres blandt andet med Åbent Hus på KFUMs 
Orlogshjem, Understedvej 1 i Frederikshavn lørdag den 14. oktober 
fra klokken 10 til 14, hvor enhver er velkommen. 

Bodil

Af Henri Nissen

Borgmester Eik Bistrup (Ven-
stre) blev på et økonomiud-
valgsmøde i Dragør torsdag 
udsat for et ”overfald” af by-
rådsmedlem Svend Mathiesen 
fra Tværpolitisk Liste. 

Efter mødet hamrede Mathie-
sen ifølge vidner Eik Bidstrup på 
skulderen, samtidig med, at han 
råbte en masse ukvemsord ned 
over den siddende borgmester.

Eik Bistrup tog på skadestuen 
og politianmeldte fredag det hid-
sige byrådsmedlem, der åbenbart 
var utilfreds med, at han ikke var 
med i budgetforliget. Han kom i 
byrådet for Amagerlisten, skiftede 
derpå til Alternativet, men gik så 
ind i Tværpolitisk Liste. 

Til BT forklarer Dansk Folke-
partis medlem af økonomiudval-
get, Morten Dreyer, at borgme-
steren var rystet.

– Jeg så det ikke selv. Jeg så 
vedkommende rejse sig hurtigt 
op og gå hen imod borgmesteren. 
Jeg var ved at samle mine papirer 
sammen. Vores forvaltning trådte 
hurtigt imellem og prøvede at 

dysse det ned, siger han til avisen 
og oplyser, at han selv tidligere 
har haft et sammenstød med 
Svend Mathiesen.

Det politianmeldte byrådsmed-
lem mener, at der er tale om en 
overdrivelse. Til TV2 Lorry kalder 
Svend Mathiesen sagen for ”ab-
surd og grotesk”.

– Jeg prikkede ham kun på 
skulderen, sagde Mathiesen, 
som nu vil anmelde borgmeste-
ren for falsk anmeldelse.

Tidligere præst
Eik Bistrup har en fortid som 

frikirkepræst, og han har også 
sat sig i spidsen for at oprette et 
kristent gymnasium i Dragør.

Til Udfordringen fortæller Eik 
Bistrup: 

- Når jeg melder ham for vold, 
så er det ikke bare et prik på 
skulderen. At melde en kollega 
til politiet gør man kun, hvis det 
er alvorligt. Men da det er en 
politiefterforskning, så kan jeg 
ikke udtale mig om den del, før 
undersøgelsen er overstået.

Jeg vil dog sige, at det var me-
get grænseoverskridende både 
fysisk og verbalt.

Trusler mod familien
- Hvad siger din familie til det?
- De er selvfølgelig berørt af 

det. Ikke mindst de mange ubeha-
gelige henvendelser, jeg har fået 
fra mennesker både på fb og på 
mails, siger Eik Bistrup.

- Jeg har oplevet folk, der har 
kaldt mig en tudetøs, ønsket at jeg 
blev slået ihjel i trafi kken, spurgt 
hvor mine børn går i skole (man 
må formode for at give repres-
salier), kaldt mig ømskindet, sagt 
jeg selv har bragt mig i denne 
situation, at jeg selv har fundet 
på sagen (hvem vil udsætte sig 
selv for sådan en shitstorm?) og 
i det hele taget hyldet vold mod 
politikere.

- Opfatter du det som angreb, 
fordi du er kristen, eller er det 
bare sådan det er, når man er 
i politik?

- Nej, jeg tror ikke, det er fordi 
jeg er kristen. Det er heldigvis 
også kun få, der opfører sig så-
dan. Men man må altid sige fra 
overfor sådan en opførsel.

Politik handler om at tage de-
batten i det politiske rum.  Lige 
så snart den tages udenfor med 
trusler m.v. så er det en farlig 

glidebane, advarer Bidstrup og 
tilføjer: 

Vil ikke svine til
- Jeg er ikke er ude på at svine 

byrådsmedlemmet til, som han 
gør med mig. Det er også en 
af grundene til, at jeg ikke går i 
dybden med det. Det er en trist 
situation og mit ærinde er ikke 
at angribe tilbage, men påtale 
uretfærdigheden.

- Og hvordan er opbakningen 
fra de øvrige i byråd?

- Mit indtryk er, at de også er 
rystede over opførslen, men de 
ønsker ikke at blande sig.

Derfor er det også vigtigt at 
sige, at det ikke handler om politik 
eller partiers kamp - men om et 
medlem af byrådet, der ikke kan 
opføre sig ordentligt.

- Hvordan er udsigten til, at du 
fortsætter som borgmester?

- Det kan vi snakke nærmere 
om efter det konstituerende møde 
den 5. december. 

Krista Revsbech fylder 60
Organist og cand.mag. Krista 
Revsbech, Christiansfeld, der 
også er korrekturlæser på Ud-
fordringen, fylder 60 år den 12. 
oktober.

Krista Revsbech fejrer sin fød-
selsdag midt i en travl periode med 
korprøver forud for opførelsen af en 
ny musical om Martin Luther. Hun 
har selv skrevet tekster og musik 
til det nye værk, som skal opføres 
i lokalområdets kirker. Musicalen 
’Luther-syngespil’, fortæller histo-
rien om reformatoren, nonnen Katharina von Bora, som blev hans 
hustru samt reformationen som sådan.

Krista har også tidligere skrevet musicals om kirkelige, historiske 
personer, blandt andet om adelskvinden Christine Friederica van 
Holstein, der var tilknyttet Brødremenigheden, samt reformatoren 
Jan Huss, der blev brændt som kætter 100 år før Luthers reforma-
tion. Den nye musical skal opføres i Fjelstrup, Tyrstrup og Vejstrup 
kirker i november.

Festen i anledning af den runde fødselsdag var den 6. oktober, 
hvor nogle af gæsterne, som er medlemmer af to forskellige kor, 
opførte Vadehavs-Suiten af Jens Rosendal i Fjelstrup Kirke.

Krista er gift med Jens, og de har tre voksne børn. 
Bodil

Borgmester slået og 
truet af byrådsmedlem

Af Steen Jensen

Det var Luther lagkage i Ran-
ders Storcenter i sidste week-
end. Tobias Hamann-Pedersen, 
der i 2014 vandt Den Store Ba-
gedyst på DR1, var i forbindelse 
med storcentrets markering af 
reformationsjubilæet blevet 
bedt om at lave en kage, der 
havde Reformationen som 
tema.

Han byggede den høje kage 
op som en tidslinje over Luthers 
liv. Den var stillet på en kirkedør, 
omgivet af Luthers 95 teser, der 
var printet på spiseligt papir og 

trykt med frugtfarve.
- For at gøre dem mere imøde-

kommende, og ikke vrede og in-
sisterende, smagte teserne sødt, 
siger Tobias Hamann-Pedersen til 
Kristeligt Dagblad.

Orme minder om Worms
Han pyntede toppen af ka-

gen med chokoladespåner, som 
skulle symbolisere, at den katol-
ske kirke gik i spåner over Martin 
Luthers idéer. Karamelliserede 
orme skulle repræsenterede byen 
Worms, hvor Luther blev erklæret 
fredløs. 

Tobias erkender, at det nok var 
lidt provokerende, når han sag-

tens kunne 
have fulgt den 
gængse ba-
geverden og 
brugt jordbær 
eller hindbær. 
Men han blev 
netop kendt 
på at være lidt 
ut radi t ionel 
med ingredi-
enserne, når 
h a n  b a g e r 
sine kager.

Luther lagkage i Randers

- Teserne er gjort spiselige, siger kagedyst-vin-
der Tobias om sin utraditionelle Luther-kage. 
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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, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

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

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Af Dorte 
Fromsejer 
Hartig

”Jeg gik  t i l 
konfi rmations-
forberedelse 
som alle andre, men kunne ikke 
gennemføre det, da jeg mang-
lede troen på Gud. Min mor var 
ret knust over det, særligt på 
dagen, hvor mine kammerater 
blev konfirmeret”, fortæller 
Henrik, som dog ikke fortrød 
sin beslutning dengang. 

Det var jo i de glade 60’ere, 
hvor man gjorde oprør mod så 
meget, bl.a. religion.

Henrik er 63 år, bor i Karls-
lunde og har været gift med Kate 
i næsten 30 år. Lige så længe har 
han arbejdet som buschauffør og 
er glad for sit job. 

Nysgerrig på det åndelige
Alligevel var der noget, der 

vakte Henriks nysgerrighed un-
dervejs i livet. 

”Jeg har altid følt et eller andet, 
og været interesseret i den store 
sammenhæng”, fortæller Henrik. 

”Jeg lyttede med interesse til 
radioens eksistentielle program-
mer såsom ”religionsrapporten” 
og ”mennesker og tro”.

For få år siden fandt Henrik 
Kahlke så ud af, at han ville føle 
sig mere tryg ved at melde sig ind 
i Folkekirken igen. Og det førte 
til en stor omvæltning i hans liv.

Forud for indmeldelsen skulle 
Henrik til møde med præsten 
i Karlslunde Strandkirke, som 
opfordrede ham til at gå til guds-
tjeneste – bare engang imellem. 

Henrik følte dog ikke, at det var 
aktuelt for ham. 

Til gengæld blev han venner 
med kordegnen på Facebook.

Gudstjenesten tog 
Henrik med storm

Om det var fordi hans kone 
efterfølgende blev så svært syg-
domsramt, så han nær havde mi-

stet hende, eller fordi han havde 
fulgt med i kordegnens mange 
kirke-opslag på Facebook, vides 
ikke, men et helt år efter indmel-
delsen valgte Henrik og fru Kate 
alligevel at tage i kirke. 

”Vi kunne næsten ikke tage 
os sammen. Den første søndag i 
februar 2015 gjorde vi det allige-
vel, og jeg faldt totalt for det. Jeg 
syntes, at hvert eneste element 
i gudstjenesten var fantastisk! 
Lovsang, prædiken, nadver – det 
hele”, udbryder Henrik begejstret.

Før og nu
Henrik havde ellers en helt 

anden oplevelse for 12 år siden: 
”Vi var til konfi rmation, men 

dengang kunne jeg ikke lide at 
være i Strandkirken. Man skal jo 
komme med et åbent sind, og det 
har jeg nok ikke gjort. Jeg syntes, 
det var forfærdeligt, for der var 
elementer i gudstjenesten, som  
overskred mine grænser – i dag 
synes jeg, disse elementer er helt 
fantastiske!”, refl ekterer Henrik 
og konkluderer, at man godt kan 
ændre syn, når man møder op 
med en positiv indstilling.

Ville konfi rmeres
”Så skete der det, at jeg beslut-

tede at ville voksen-konfi rmeres”, 
fortæller Henrik og beskriver det 
som et naturligt valg. 

Præsten igangsatte et kursus-
forløb for mig kaldet ”Kristendom-
mens ABC”, men jeg var ikke den 
eneste på holdet. Der var fl ere 
fra menigheden, der gerne ville 
deltage, så de også kunne få del 
i den gode undervisning, men 
de gjorde det også for at støtte 
op om mig. Det var fantastisk og 
helt uventet. 

De mennesker kom til at be-
tyde rigtig meget for mig, for de 
”bar” mig frem til dagen, hvor jeg 
skulle konfi rmeres – nemlig 7. juni 
2015”, erindrer Henrik og tilføjer, 
at fordi disse mennesker havde 
et personligt forhold til kristendom 
og til Gud, blev de en øjenåbner 
til troen på Gud.  

Trænger til kirke...
I dag er Henrik og hans kone 

Kate virkelig glade for at tage til 
gudstjeneste i Strandkirken og 
kan slet ikke undvære det. 

”Min kone har et dårlig hel-
bred, men vi er aldrig i tvivl om, 
at vi skal i kirke. Det bliver aldrig 
diskuteret; det er en selvfølge, 
og vi har således været til alle 
gudstjenester i år. Om lørdagen 
snakker vi ofte om, at ”nu trænger 
vi til at komme i kirke”. 

Man lades op
Men hvad er det der gør, at 

man pludselig trænger til at 
komme i kirke? 

”Jamen, man har brug for at 
blive mindet om, hvad troen hand-
ler om. Og jeg er nu begyndt at 
bruge de store udtryk som ”Guds 
nåde” og ”Han gav sit liv for os”. 

Det må være fordi det har sat 
sig – og giver mening for mig nu. 

Men jeg er også meget glad for 
fællesskabet i kirken. Selvom jeg 
er et socialt menneske i forvejen, 
så har berøringen med kirken 
rykket mig meget”, reflekterer 
Henrik Kahlke. 

Bøn i parrets liv
”At bede til Gud er noget nyt, 

der er kommet ind i mit liv. Bøn 
betyder pludselig rigtig meget for 
min kone og jeg”, fortæller Henrik. 

”Vi har altid haft et godt og 
kærlighedsfuldt liv med hinanden 
i snart 30 år. Men nu har vi fået 
bønnen med ind i vores liv. 

Mange er alene om troen, fordi 
deres ægtefælle ikke interesserer 
sig for tro. Men vi er to, der begge 
har fundet kirken – og det er vi 
taknemmelige for”, siger Henrik. 

Vidnesbyrd
Henrik er glad for sit arbejde 

som buschauffør. Her har han 
mange udenlandske kolleger. 
Mange er muslimer, og Henrik får 
sig af og til en snak med dem om 
hinandens forskellige tro, og han 
mærker en indbyrdes respekt.

”Ind imellem tænker jeg også 

på de mennesker, jeg møder på 
min vej, som ikke tror på nogen 
Gud”, siger Henrik. 

”De kunne ligeså vel som jeg 
få øjnene op for det, som jeg har 
oplevet. Men det sker ikke af sig 
selv. De har jo ikke været på den 
samme personlige rejse, som jeg 
har”, siger Henrik. 

Kvinden i Netto
”Det hænder, at jeg får mu-

lighed for at fortælle om det, jeg 
tror på, og det er jo altid rart. Jeg 
snakker af og til med en kvinde, 
der arbejder i Netto. En dag for-
talte hun mig om sin søster, som 
hun lige havde mistet. 

Næste gang jeg mødte hende, 
fortalte jeg hende, at hun havde 
været med i min aftenbøn. Hun 
svarede, at min tro på Gud var 
grunden til, at hun havde åbnet 
sig for mig og fortalt mig om sin 
syge søster. Det varmede mig 
meget,” fortæller Henrik. 

Opfandt bibelhøjskole
Efter konfirmationsundervis-

ningen fi k Henrik mod på mere 
fra samme skuffe, hvorefter han, 
sammen med præsten, fandt 
på konceptet ”Bibelhøjskole”; et 
forløb, som alle kunne komme og 
deltage i, ca. 1 gang om måneden 
i foråret og efteråret. 

Her blev spændende emner 
belyst af teologisk fagligt dygtige 
foredragsholdere. Hen over ef-
teråret 2016 og foråret 2017 var 
det naturligvis reformationen, der 
var spotlys på, f.eks. med emner 
som ”Reformationen historisk”, 
”Reformationen musisk” og lig-
nende emner. 

Det hele sluttede med en fan-
tastisk rejse for 30 deltagere til 
Luthers hjemstavn i Wittenberg 
i maj 2017, og her var Henrik 
naturligvis også med.

En ny udfordring
Henrik nyder at deltage i Karls-

lunde Strandkirkes morgenan-
dagter på hverdage kl. 9 sammen 
med kirkens stab og frivillige. 
Bagefter hygges med kaffe og 
småkager. 

Men nu har han fået en aktiv 
rolle ved kirkens morgenandag-
ter. Han leder nu andagten hver 
2. fredag, og har gjort det et 
stykke tid. 

”Det er en fantastisk udfordring 
for mig. At skulle fordybe mig i en 
tekst og refl ektere over, hvad der 
skal siges til den lyttende skare, 
som kommer til morgenandagt, 
og at skulle lede andre i bøn. 

Det kan lyde så let, men det 
kræver mod at skulle bede højt 
sammen med andre, når man 
stadig er ny i troen”, siger Henrik.

Han har netop tilmeldt sig kur-
set ”Ledere i vækst”, som Strand-
kirken og andre kirker står for. 

Hjælper til som frivillig
Henrik hjælper en af kirkens 

trofaste frivillige, Ole Kønig, i kir-
kens bogforlag, Mediacellen, som 
har kontor i kirkens underetage. 

”Ole har været en del af Strand-
kirken fra begyndelsen, så han er 
klog på det med Gud og kirken. 

Gennem ham har jeg fået svar 
på en masse tros-spørgsmål, og 
har fået en større forståelse”, 
fortæller Henrik og tilføjer, at Ole 
også har introduceret ham for 
pilgrimsvan dringer. 

Jeg tænker ofte på alle de år, 
jeg har spildt, men Kate, min 
kone, siger, at det har banet vejen 
til det liv, jeg har nu – så derfor 
har det ikke været spildt.”

Henrik konkluderer, at hans 
åndelige rejse har ført så meget 
godt med sig for både ham og 
hans kone Kate, og har givet dem 
et stort netværk af nye venner fra 
Strandkirkens menighed. 

Buschaufføren 
fandt en større
mening i livet
For få år siden fandt Henrik Kahlke ud af, at han ville føle sig mere tryg 
ved at melde sig ind i Folkekirken igen end ved at forblive udmeldt. 
Den ’lille’ beslutning førte til en stor omvæltning i hans liv.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

- En gudstjeneste i folkekirken 
kan godt være lidt kold for en 
afrikaner.

Det var en af udtalelserne, da 
godt 80 præster og ledere fra 
12 migrantmenigheder i Køben-
havns, Roskilde og Helsingør 
stifter mødtes på den årlige 
regnbuekonference i Københavns 
Domkirke tirsdag aften. Også 
fl ere biskopper og den katolske 
kirkes generalvikar deltog. 

Global inspiration
Biskop Peter Fischer-Møller 

fra Roskilde Stift understregede, 
at den kirkelige mangfoldighed, 
som migrantmenighederne re-

præsenterer, er en stor berigelse 
for folkekirken. 

”Kristendommen forener på 
tværs af sprog, kulturer og ver-
densdele. I giver os et globalt 
perspektiv. Tak for det,” sagde 
biskoppen blandt andet i sin tale.

Deltagerne repræsenterede 
menigheder med rødder i Viet-
nam, Kina, Myanmar, Filippi-
nerne, Eritrea, Burundi, Rwanda, 
Ghana, Cameroun, Serbien, 
Rumænien og Sverige.  

Konferencen var arrangeret af 
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
i Københavns Stift i samarbejde 
med Tværkulturelt Center.      

12 migrantmenigheder
til ’Regnbuekonference’ 

Til højre: Et kor fra Presby-
terian Church of Cameroun 
i Denmark, der i tre år har 
holdt ugentlige gudstjene-
ster i Opstandelseskirken i 
Albertslund.  

Flere biskopper mødte migrantmenighederne i Københavns Domkirke.

 Det sagde de:
”Vi ser vores kirke som et til-

fl ugtssted for au pair piger, der 
er langt væk hjemmefra. Her 
kan de komme og få hjælp, 
omsorg og opmuntr ing.” 
(Filippinsk menighedsleder.)

”For afr ikanere kan en 
gudstjeneste i folkekirken 
godt være lidt kold. Der-
for har vi brug for at sam-
les og holde kirke på vo-
res t radi t ionel le måde.” 
(Vestafrikansk kirkeleder.)

”Vores motto her i Danmark 
er, at vi alle er ét i Kristus.”  
(Burmesisk menighedsleder.)

Fader Aleksandar fra 
Saint George´s Serbisk-
Ortodokse Menighed, der 
har købt Bavnehøj Kirke, 
en tidligere dansk sogne-
kirke. Menigheden fejrede 
i år sit 40 års jubilæum i 
Danmark. 

Der sker mange ting i verden lige nu, som vi ikke kan forstå. 
Sidste søndag skød og dræbte den 64-årige hasardspiller og 
ejendomsspekulant Stephen Paddock 59 mennesker og sårede 
over hundrede, der deltog i en country koncert i Las Vegas. 

Han affyrede skuddene fra 32. sal på hotellet Mandalay Bay, hvor 
politiet efterfølgende fandt mindst ti skarpladte skydevåben. Hele 
verden spørger nu, hvorfor en amerikansk pensioneret mange-
millionær bliver massemorder og udfører et blodigt massemord på 
uskyldige koncertgængere og endda sine egne landsmænd? Indtil 
videre er motivet ukendt. Der har været forlydender om, at Stephen 
Paddock var blevet radikaliseret, og massemordet derfor var et ter-
rorangreb, men politiet og præsident Trump har tilbagevist det og 
slået fast, at der ikke er forbindelse til nogen terrororganisationer. 
Paddocks kæreste, der opholdt sig på Filippinerne, da massakren 
fandt sted, siger til politiet, at hun ikke havde den fjerneste anelse 
om, at han planlagde at begå massemord. Da Stephen Paddock 
skød sig selv, før politiet trængte ind i hans hotelværelse, kommer 
han heller ikke til nogensinde til at give en forklaring på, hvorfor 
han gjorde det.

Præsident Trump har kaldt massemordet for “rendyrket ondskab”. 
Vi ser fl ere og fl ere forbrydelser af den karakter i de vestlige sam-
fund, hvor der tilsyneladende ikke er nogen mening med galskaben 
udover, at en person helt uventet går amok. Der var været fl ere 
skoleskyderier i USA de seneste år, og herhjemme i Danmark har 
to kvinder været ofre for fuldkommen bestialske mord indenfor det 
sidste år, hvor motivet også er ukendt.

Vi må spørge os selv, hvad det er for et samfund, vi har skabt, når 
den slags forbrydelser sker oftere og oftere, og privatpersoner bliver 
så onde. Forbryderne er ofte personer, der lever et ubemærket liv. 
De er intelligente, får høje karakterer og gode stillinger. Men de 
mangler evne til at knytte bånd til andre. De “ensomme ulve” har 
mistet evnen til kærlighed og relation. De perverterer den ligefrem, 
og vælger at afvise verden med drab, før verden afviser dem. Ofte 
skyder de sig også selv, som Paddock også gjorde. Når der bliver 
fl ere og fl ere tilfælde af den art, er det fordi samfundet er sygt. 
Langt ind i sjælen. Det er forholdet til næsten, der er under angreb.

Massemorder i 
Las Vegas viser, at 
samfundet er sygt

Bestyrelsen for det kommende 
Hovedstadens Kristne Gym-
nasium har valgt Sigbjørn 
Sørensen, 50 år, som leder af 
gymnasiets daglige drift. Stx-
uddannelsen starter op i 2018.

”Vi har blandt andet valgt Sig-
bjørn, fordi han besidder de med-
menneskelige og ledelsesmæs-
sige kompetencer, der skal til for 
at kunne starte et projekt som 
HKGYM op. Han har prøvet det 
før,” siger Eik Dahl Bidstrup, for-
mand for Hovedstadens Kristne 
Gymnasiums bestyrelse.

Erfaringer fra Rudehøj 
og højskolen i Kolding

Sigbjørn Sørensen var med 
til at stifte og efterfølgende lede 
Rudehøj Efterskole. Senere blev 
han forstander på Kolding Inter-
nationale Højskole. I dag forlader 
han en stilling som centerleder for 

Center for Specialundervisning 
for Voksne i Svendborg. 

Sigbjørn Sørensen er uddannet 
gymnasielærer i musik og dansk 

og har virket som leder i 16 år.
På spørgsmålet om, hvorfor 

han søgte jobbet som leder for 
et helt nyt og anderledes gym-
nasium i hovedstaden, siger han:

”Fordi visionen ligger i forlæn-
gelse af en gammel drøm, jeg har 
haft i mange år om at starte et nyt 
kristent gymnasium. Et eksplicit 
kristent værdisæt er et fantastisk 
udgangspunkt for læring og dan-
nelse, og det vil jeg gerne være 
med til at rammesætte. 

Jeg kan tilføre processen er-
faring fra opstart og drift af efter-
skole og på den måde give energi 
ind i skabelsen af nye historier. 
Det elsker jeg. Derudover er jeg 
stærk i visionsprocesser og i at 
lægge skinnerne ned, efterhån-
den som vi kommer frem.”

Superstærke værdier
”De, der vælger at starte på 

Hovedstadens Kristne Gymna-

sium i 2018, får en fantastisk 
mulighed for at være med til selve 
skabelsen af et nyt gymnasium 
med superstærke værdier. Væl-
ger man HKGYM lægger man et 
bragende solidt fundament for sin 
videre uddannelse - både fagligt, 
åndeligt og menneskeligt”, lover 
Sigbjørn Sørensen.

- Uanset, næsten, hvad man 
kan bidrage med, så står jeg på 
mål for, at man anerkendes og 
inddrages - både elever og per-
sonale! forsikrer den nye rektor.

 
Sigbjørn Sørensen spiller mu-

sik i sin fritid og dyrker motionsløb 
sammen med hustruen Mette. De 
har tre børn på 18, 21 og 26 år. 

Sigbjørn og Mette hører hjem-
me i en luthersk karismatisk 
sammenhæng, men føler sig 
godt hjemme i de fl este kirkelige 
traditioner. 

Bodil

Nyt kristent gymnasium i 
København har valgt sin rektor

- Jeg har en gammel drøm 
om at starte et kristent gym-
nasium, siger den nyvalgte 
rektor, Sigbjørn Sørensen.
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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.

Walther Veith i København
Dr. Walter Veith, som er vi-
denskabsmand, forfatter og 
foredragsholder, holder fra den 
18.-22. oktober seks foredrag 
i DGI-byen i Tietgensgade i 
København.

Dr. Veith har en Ph.d. i zoologi, 
og har arbejdet ved fl ere univer-
siteter i Sydafrika.

Veith var en brændende evo-
lutionist og han kom på en lang 
rejse, da han blev præsenteret 
for det kristne budskab. Efter at 
have undervist på et universitet i 
evolution, erkendte han at teorien 
om en skabelse gav et bedre svar 
på mange gåder. 

Det endte med en afskedigelse. 
Han blev siden ansat på et andet 
universitet, hvor han gerne må 
undervise om skabelse. 

Bibelen har også afdækket for 
ham, at det er vigtigt at leve sundt, 
og sammen med sine studerende 
har han opnået nogle gode forsk-
ningsresultater. 

Andre teorier
Dr. Veith vil dog også komme 

med sine lidt mere konspirato-
riske teorier om, hvordan der 
foregår en hemmelig antikristen 
virksomhed. Da han er adventist, 

ser han fx den katolske kirke som 
en del af sammensværgelsen 
imod de ”sande kristne”.

Dr. Veith har skrevet fl ere bøger 
samt indspillet mange dvd’er med 
foredrag om sundhed, bibelske 
profetier, hemmelige loger og 
selskaber samt Den Nye Ver-
densorden. 

Foredragsrækken
Foredragene foregår primært 

om aftenen, med enkelte undta-
gelser om lørdagen og søndagen, 
hvor der også er foredrag om 
formiddagen.

Talerne er på engelsk, men 
der er mulighed for oversættelse.

Onsdag den 18. oktober er 
emnet ”Fra skabelse til genska-
belse”. 

I dette foredrag vil Dr. Veith se 
nærmere på jordens forandring 
fra en perfekt verden til en ikke 
perfekt verden, dødens oprin-
delse og de biokemiske og morfo-
logiske forandringer, som opstod 
blandt dyrene ved dette skifte. 

Darwin anså parasitter og 
dyrenes fødekæde som bevis for 
evolution. Men Veith har viden-
skabelige beviser for, at der kan 
være en anden grund.

Torsdag er emnet: ”Næring 
til din hjerne”. Det handler bl.a. 
om sund livsstil og livsstilssyg-

domme. Hvilke fødevarer skal 
man spise for at kunne opretholde 
en sund hjerne i en sund krop? 

Fredag handler det om Donald 
Trump’s politiske indflydelse. I 
modsætning til mange andre 
kristne amerikanere frygter han, 
at der vil komme en forening af 
staten og kirken, som vil indføre 
ugudelige love. 

Lørdag formiddag fortæller 
Veith sit personlige vidnesbyrd.

Lørdag aften vil han appellere 
til protestanter om at fortsætte op-
røret imod Paven og den katolske 
kirke. Adventistkirken er traditio-
nelt imod økumenisk samarbejde 
mellem kirkerne.

Søndag morgen handler det 
om ”En dag til hvile” - hvor han 
vil argumentere for adventister-
nes helligholdelse af sabbatten 
om lørdagen - ligesom jøderne. 
Langt de fleste kristne holder 
søndagen hellig til minde om Jesu 
opstandelse.

Der er gratis adgang. DGI-
Byen ligger ca. 200 m fra Køben-
havns Hovedbanegård og der 
er parkeringskælder tilknyttet til 
DGI-Byen.

Henri.

Kendt videnskabsmand med beviser for skabelse og meget mere.

Dr. Walter Veith har en blændende skarp hjerne.

Kirkens rolle i sommer-
landet skal undersøges

- Som kirke skal vi være, hvor folket er. Rigtig mange mennesker 
tilbringer deres ferie og weekender i sommerhus, og mange bruger 
allerede kirken der. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre, og 
derfor glæder vi os over den bevilling, som forhåbentlig vil pege 
på nye muligheder, siger biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, 
om de 575.000 kr., som Folkekirkens Fællesfond har bevilget 
Aalborg, Ribe og Viborg stifter til at undersøge kirkens rolle og 
udviklingspotentiale i sommerlandet.

- Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad 
det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af, hvilke 
udfordringer og muligheder der ligger i at være sommerlandskirke, 
siger Elof Westergaard til JydskeVestkysten.

Steen

Luther-skuespil i Christianskirken  
Torsdag den 12. oktober er Chri-
stianskirken i Aarhus N ramme for 
et skuespil med en enkelt medvir-
kende, nemlig Caspar Koch, der 
lader sine tilhørere opleve Luther. 

- Vi vil gerne give sognets beboere 
og andre interesserede mulighed for 
ikke bare at høre om Luther, men 
opleve ham, siger sogepræst Carsten 
Haugaard Nielsen. 

 Skuespilleren tager udgangspunkt i 
den lutherske reformation, der har 500 
års jubilæum i år. Det er således ikke et foredrag, men derimod 
en levende fortælling om den følsomme teolog og præst, der tog 
kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne 
svine sine modstandere til på det voldsomste. 

 Der er fri entre til arrangementet i Christianskirken.
Bodil

Viborgs biskop prædikede 
ved Folketingets åbning
Tirsdag åbnede Folketinget med den 
traditionelle gudstjeneste i Christians-
borg Slotskirke. Viborg Stifts biskop, 
Henrik Stubkjær, prædikede over Joh. 
6, 1-13. Lars Løkke Rasmussen fastslog 
i sin åbningstale, at integration ikke 
handler om religion.

Under overskriften ”Her står jeg, og 
jeg kan ikke andet”, de ord, Martin Luther 
ifølge traditionen sagde efter forhøret i 
Worms i 1521, talte biskoppen om friheds-
rettigheder for både etniske danskere og 
fremmede. For Luther handlede troen om 
Guds kærlighed og den frihed, som følger 
af Guds kærlighed. Men det er en frihed 
med ansvar overfor vores medmennesker, ligesom i teksten, hvor 
en dreng deler sin madpakkes to små fi sk og fem små brød med 
disciplene, understregede Henrik Stubkjær.

I sin åbningstale tegnede statsminister Lars Løkke Rasmussen  
(V) et optimistisk billede af dansk økonomi mm. Han kom også ind 
på integration og sagde, at det hverken handler om hudfarve eller 
religion. Denne udmelding blev hilst velkommen af De Radikales 
Morten Østergaard, som kommenterede, at regeringen åbenbart 
er kommet over sin ”hidtidige religionsforskrækkelse”.
Læs et længere uddrag af biskoppens prædiken side 16.

Bodil

- Integration hand-
ler ikke om religion, 
sagde Lars Løkke 
Rasmussen i sin 
åbningstale tirsdag.

Af Steen Jensen

”Der sidder både buddhister 
og ateister som lægdommere, 
så hvorfor må kristne præster 
ikke være domsmænd eller 
nævninge i et kristent land?”, 
spørger en læser.

Læseren, der selv er lægdom-
mer og bor i København, men øn-
sker at være anonym, undrer sig 
over, at der ikke har været mere 
debat om, hvorfor kristne præster 
i det hele taget har forbud mod at 
være lægdommere i straffesager.

Retsplejelovens gamle forbud 
mod at præster og forkyndere 
fra anerkendte trossamfund må 
virke som lægdommere blev for 
nyligt udvidet til også at omfatte 
muslimske imamer.

Men det undrer læseren, der 
selv har nogle års erfaring som 
lægdommer og har medvirket 
ved fl ere straffesager, at kristne 
præster skal være udelukket i det 
hele taget.

- Vi lever i et kristent land med 
kristne værdier. En kristen præst 
kan da kun være en bonus i så-
danne retssager. Jeg er forarget 
over, at folk med et religiøst job 
fravælges som logisk tænkende 

og fratages denne demokratiske 
ret, siger læseren.

Lovændring
10.000 danskere er lægdom-

mere. Som enten domsmænd 
eller nævninge er de med til at 
dømme i en række straffesager. 
Lægdommerne er på en række 
punkter ligestillede med de juri-
diske dommere og har samme 
ansvar for de afgørelser, de 
træffer.

Lovændringen, der trådte 
i kraft 1. juli, har til hensigt at 
sidestille de religiøse forkyndere 
samt forhindre, at der kan rejses 
nogen som helst tvivl om dom-
stolenes uafhængighed.

Fra gammel tid har folkekirke-
præster og præster/forkyndere 
fra andre anerkendte trossam-
fund været afskåret fra at virke 
som lægdommere. Nu gælder 
retsplejeloven alle forkyndere, 
også fra ikke-godkendte tros-
samfund.

- Jeg forstår godt baggrunden 
for lovændringen, at det er for at 
forhindre imamers adgang til at 
blive domsmænd. Men jeg for-
står ikke, hvorfor kristne præster 
i et kristent land ikke må være 
det. Jeg er forarget. Der sidder 

både buddhister og ateister som 
domsmænd, siger læseren, der 
selv henvendte sig til Udfordrin-
gen, fordi han efterlyser mere 
debat om emnet.

Præsteformand 
er godt tilfreds

I forbindelsen med medieom-
talen af lovændringen var der 
dog kirkelige røster på banen. 
Således sagde Præsteforenin-
gens formand, Per Bucholdt 
Andreasen, i vinter til Kristeligt 
Dagblad, at det er rimeligt nok, 
at en sognepræst ikke kan være 
domsmand eller nævning.

”Som præster er vi underlagt 
den absolutte tavshedspligt i 
forbindelse med sjælesorg. Der-
for har vi heller ikke vidnepligt. 
En præst kunne som doms-
mand desuden komme til at stå 
i en konfl ikt, hvis vedkommende 
sidder inde med en viden, der 
har forbindelse til sagen, men 
som man ikke må videregive. 

Derfor er bestemmelsen også 
en beskyttelse af præsten som 
person og af tavshedspligten 
som sådan.

Da en præst er ansat af 
staten, kan en tiltalt frygte, at 
en loyalitetsforpligtelse over for 

staten kan spille en rolle i af-
gørelsen af skyldsspørgsmålet. 
Det er en bestemmelse, som 
går begge veje og både be-
skytter præster og den tiltalte,” 
sagde Per Bucholdt Andreasen 
til avisen.

Ud over præster i folkekirken 
er alle andre statslige embeds-
mænd udelukkede fra at være 
domsmænd og nævninge.

Hvorfor må præster
ikke være lægdommere?
En læser, der selv er lægdommer, undrer sig over, at præster udelukkes fra at være 
lægdommere ved straffesager, og efterlyser mere debat om sagen.
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Sognepræst og landskoordinator 

i Kirke Care Danmark

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 14: 1 - 11

Konfrontationen fortsætter
1 På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de 

ledende farisæere, og alle hans modstandere holdt skarpt øje 
med ham. 2 En mand, som led af vand i kroppen, kom hen til 
Jesus for at blive helbredt. 3 Jesus vendte sig derfor til farisæ-
erne og de skriftlærde og spurgte: »Har man lov til at helbrede 
på sabbatten eller ej?« 4 Ingen turde svare. Så lagde Jesus 
hånden på den syge mand, helbredte ham og lod ham gå. 5 

Derefter sagde han: »Hvis et af jeres børn eller en ko faldt i 
en brønd på en sabbat, ville I så ikke med det samme trække 
det op?« 6 Stadig intet svar.

Om ydmyghed og gæstfrihed
7 Jesus lagde mærke til, hvordan gæsterne udvalgte sig de 

bedste pladser ved bordet. 8 »Hvis du er indbudt til en fest, skal 
du ikke prøve at få den bedste plads,« sagde han. »For hvis 
der er indbudt nogen, som er fornemmere end dig, 9 vil værten 
sige: ‘Vær venlig at give plads for den gæst her.’ Så må du rejse 
dig og tage den plads, der er ledig ved den nederste ende af 
bordet, og det ville være fl ovt. 10 Nej, når du bliver indbudt, må 
du hellere sætte dig nederst ved bordet. Så kommer værten 
måske og siger: ‘Kom her, kære ven, og sæt dig op på en mere 
fornem plads.’ De øvrige gæster vil da se, hvordan du bliver 
æret. 11 For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, 
der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2017: Årgang 45. ISSN 0902-5693

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

Sommetider kan man vel næ-
sten få helt ondt af farisæerne 
og de skriftkloge, sådan som 
der fortælles om dem i evan-
gelierne i Det Nye Testamente. 

Farisæerne var jo et meget 
nøjeregnende konservativt, 
jødisk/religiøst parti. De havde 
brugt hele deres liv på at læse 
Skrifterne og lytte til traditionen. 
Og de har gennemtænkt og 
diskuteret sig frem til et religiøst 
system af regler, som de kunne 
leve efter og føle sig sikre i og 
trygge ved. De skriftkloge havde 
fået dannet sig et ret detaljeret 
og systematisk regelsæt, som 
de kunne bruge både til sig selv 
– og til at bedømme andre. Deri 
har der altså ligget en tryghed, 
som de har kunnet orientere 
sig ud fra.

Samtidig har gruppen af 
farisæere og skriftkloge også 
haft deres indbyrdes rangorden 
nogenlunde på plads. Og der 
har været en klar indbyrdes 
forståelse af, hvem der skulle 
sidde på hvilke pladser – og 
hvem man rejste sig op for.

Og så dukker Jesus ellers op 
i evangeliet til i dag og ryster 

farisæernes og de skriftkloges 
religiøse regler og rangordnin-
ger sønder og sammen. Jesus 
rykker deres pæne lovlydige, re-
ligiøse facade til side og afslører 
det alt sammen som ubarmhjer-
tighed og selvhævdelse. 

Jesus startede med at hel-
brede en meget syg mand for 
øjnene af dem. Ifølge farisæ-
ernes indsnævrede regler om 
helligdagen, så måtte Jesus 
ikke have hjulpet manden! At 
helbrede manden ville ud fra 
de skriftkloges forståelse af 
Moseloven overskride kvoten 
for tilladt arbejdsmængde på 
en jødisk sabbat. Men Jesus 
viste den nøjeregnende for-
samling, at omsorg, barm-
hjertighed og kærlighed altid 
må være de religiøse reglers 
forståelsesnøgle og drivkraft!! 

Overholdelse af religiøse 
regler måtte ifølge Jesus ikke 
hæmme bar mhjer t ighed, 
omsorg og tjeneste. Tværtimod! 

Og så er det jo pludselig ikke 
længere så enkelt, hvis barm-
hjertighed, omsorg og tjeneste 
til enhver tid har forrang. Det 
kan være svært at overskue.

Samtidig mindede Jesus dem 
om, at de jo nok også havde 
prøvet selv at bøje reglerne 
lidt, når det var dem selv og 
deres egen husstand, som var 
kommet i klemme i forhold til 
Moseloven. Og det der med 
at bøje reglerne – om ikke for 
vores egen så for vore kæres 
skyld – hvem af os kender ikke 
til dét..?

Farisæerne og de skriftkloge 
kunne heller ikke gi´ noget svar 
på tiltale. Det har ikke været 
nemt for dem.

Men Jesus fortsatte. Ved at 
spejle sine tilhørere i endnu 
en fortælling afslørede Jesus, 
at indbyrdes ære og anseelse 
og respekt var blevet det aller-
vigtigste for dem.

Hvorfor var Jesus så hård ved 
farisæerne og de skriftkloge 
den dag..? Det er da så men-
neskeligt normalt, at vi som-
metider har brug for en fi rkantet 
målestok for at kunne vurdere 
andre mennesker i forhold til 
os selv. Og det er da så men-
neskeligt, at vi har brug for lidt 
selvhævdelse.

Ja – det er så normalt. Men 
det er også så…dødt..! Ligesom 
kalkede grave. Pæne udadtil – 
men indvendigt fyldt af kulde 
og død. Og vi ved det jo godt,  
at sådan er livet, når vi lever for 
at sætte grænser op og holde 
andre ude, - og når vi lever for 
at hævde os selv. Hvem af os 
kender ikke dét?

Evangeliet viser os, at Jesus 
ikke vil overlade hverken de 
skriftkloge eller vi andre til os 
selv i vores kalkede grave. Da 
Jesus senere hang på korset, 
langfredag, korsfæstet af fari-
sæere og skriftkloge, så bad 
han: ”Fader, tilgiv dem. For de 
ved ikke, hvad de gør.” Også 
efter så total og hadefuld og 
makaber en afvisning fi k barm-
hjertigheden det sidste ord! 

Ham, som sidder på den 
højeste plads – den levende 
Gud selv, han bøjede sig ned 
til krybbe og til kors - til den 
allerringeste plads..! Han gjorde 
det, fordi det var nødvendigt! 
Jesus indtog den nederste 
plads, fortabelsens plads, for 
at genvinde plads for os men-
nesker hos Gud!

Påskemorgen væltede Jesus 
stenen væk fra den kalkede 
grav – indvendig fra – for at 
bane vej ud som barmhjertig-
hedens og håbets mulighed 
for dig og mig - og for ethvert 
menneske. 

Og vi kaldes hver dag til at 
følge Jesus ud af døden – til 
barmhjertighedens liv, tjeneste 
og fællesskab med Gud og med 
mennesker.

Uoverskueligt – men levende.  
I Jesu navn, amen.

Drop den fromme facade

Overholdelse af religiøse regler måtte ifølge Jesus ikke hæmme 
barmhjertighed, omsorg og tjeneste. 

Vi kaldes hver dag til at følge Jesus – til barmhjertighedens liv, tjeneste og fællesskab.

AnsAnsvarvarstastagengendede redredaktaktørør 

Det nytter at 
åbne munden 
Kristne må være mere samfundsbevidste.
Regeringens skatteminister Karsten Lauritzsen har fået 
besked på at droppe sit forslag om at fjerne moms-kom-
pensationen for velgørende foreninger. Forslaget ville have 
betydet et milliontab - også for frikirker. 

Udfordringen skrev om sagen allerede i uge 37, hvor Fri-
kirkenets generalsekretær Michael Wandt Laursen advarede 
imod at afskaffe ordningen for de ca. 900 foreninger, som er 
godkendt efter par. 8 til at modtage gaver - og momskompen-
sation for deres omsætning. Ud af de 500 mio. de bruger på 
moms, får de ca. 150 mio. refunderet - efter ansøgning.

Det var selvfølgelig urimeligt, hvis foreningerne skulle til at 
betale moms af gaver. Og det lykkedes at få fremtrædende 
Venstre-folk, som den kirkepolitiske ordfører Carl Holst, til at 
gå i brechen for foreningerne. Også andre partiers politikere 
var oppe på mærkerne. 

Alt dette var ikke sket, hvis vi kristne blot havde affundet 
os med endnu en forringelse. Det viser, at det nytter at åbne 
munden og protestere. Det nytter også at arbejde politisk. Det 
er værd at huske, nu hvor vi om godt en måned skal vælge 
nye politikere i alle danske kommuner og regioner. 

Alt for ofte lader vi stå til. Men som kristne er vi 
nødt til at forsvare vores egne rettigheder, og vi 
skal også forsøge at påvirke samfundet med de 
gode værdier, vi har fra kristendommen.

Bibelen er verdens bedste etik-bog.

BIBELEN AFS

Ved hjælp af velfunderede g
optimistisk og personlig vid
bibellærer Derek Prince hjæ
forståelse af, hvad der vil s
enden nærmer sig.

Mindst en fjerdedel af G

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

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

Kritiserer frikirker
Skatteminister Karsten Laurit-

zen (V) har sagt, at regeringen vil 
nedlægge momsstøtte til forenin-
ger fordi ordningen bliver udhulet

bidrag og andet. Det er der ikke 
noget odiøst i. Det kan jeg godt 
forstå – det ville jeg også gøre, 
hvis jeg var regnskabsførende 
i en af de her store foreninger

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

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

Ikke moms på gaver
Men vi er villige til at sluge

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

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

Henri.

Michael Wandt Laursen.
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Af Steen Jensen

Journalist

Martin Luthers navn står nær-
mest bøjet i neon hér i 500 ju-
bilæumsåret for reformationen. 
Men det var hans bedste ven, 
Philipp Melanchthon, der fik 
sat Luthers lære i system. Han 
var bl.a. hovedforfatter til Den 
Augsburgske Bekendelse.

Det fortæller noget om Philipp 
Melanchthons betydning for refor-
mationen, at han ligger begravet 
side om side med Martin Luther i 
slotskirken i Wittenberg.

Han blev en enorm drivkraft i 
reformationsårene, da det højdra-
matiske opgør med den katolske 
kirke stod på sit højeste, og Lu-
thers spritnye lære skulle syste-
matiseres og udbredes til folket.

I levende live udgjorde de 
to tyske mænd et tæt, om end 
noget umage par, for på mange 
områder var de vidt forskellige 
som personer.

Philipp Melanchthon regnes 
af mange historikere for at være 
hjernen bag den lutherske refor-
mation. Luther havde næppe haft 
den samme gennemslagskraft 
uden ham.

Hans kølige overblik, logiske 
sans, milde væsen og diploma-
tiske og pædagogiske talenter 
stod i skærende kontrast til Martin 
Luthers lidenskabelige tempe-
rament og spontane tilgang til 
tingene.

Martin Luther satte stor pris 
på sin bonkammerat trods deres 
åbenlyse forskelligheder, ofte 
også i synet på teologiske emner 
og på politik. 

Luther skrev om sig selv, at han 
var en rå pioner, der måtte bryde 
vejen, men at Mester Philipp 
fulgte lige efter med sin mildhed 
og venlighed og gydede olie på 
vandene.

Begge var bevidste om, at det 
var en guddommelig indgriben, 
at de skulle arbejde tæt sammen, 
og Melanchthon skrev allerede i 
1520, at han hellere ville dø end 
at skilles fra Luther, som han sam-
menlignede med profeten Elias 
– ”så fuld af Helligånd”.

Melanchthon var selv teolog. 
Men det var som systematiker af 
Luthers tanker, som en slags teo-
logisk diplomat, som stedfortræ-
der og ikke mindst som hjernen 
bag den pædagogiske formidling 
af den nye lære, at hans betydning 
var størst.

Luthers opgør med den katol-
ske kirke bredte sig som en step-
pebrand, også udenfor Tysklands 
grænser, ret tidligt. Trods især 
Melanchthon store diplomatiske 
anstrengelser på at undgå et brud, 
lykkedes det i sidste ende ikke at 
undgå bruddet med romerkirken.

”Min lille græker”
Melanchthon var nogle år 

yngre end Luther.
Han blev født Philipp Schwar-

zerd i 1497 i nærheden af Karls-
ruhe. På grund af sin særlige 
sprogbegavelse gjorde han al-
lerede som barn stort indtryk. 
Inden han fyldte 21 år havde han 
allerede publiceret fl ere bøger, 
heriblandt en guide til græsk 
grammatik. Han oversatte endda 
sit efternavn Schwarzerd til det 
græske Melanchthon, og brugte 
det resten af livet. Luther kaldte 
ham for ”min lille græker”.

Philipp var en højt begavet 
dreng, der allerede som 12-årig 
begyndte at studere på universi-
tetet i Heidelberg, senere i Tübin-
gen. Som bare 21-årig blev han 
kaldet til et professorat i græsk på 
universitetet i Wittenberg. 

Hér mødte mange den pur-
unge, skrøbeligt udseende og lidt 
akavede professor med skepsis, 
men hurtigt vandt han stor til-
slutning. Han forlangte allerede 
i sin første forelæsning reformer 
i uddannelsessystemet og opfor-
drede de studerende til at have 
mod til ”at tænke selv”. Blot to år 
senere blev han rektor for Wit-
tenberg universitet og begyndte 
at gennemføre de nødvendige 
reformer.

Martin Luther, der i 1517 slog 
sine 95 teser op på slotskirkens 
dør i Wittenberg, vandt den unge 
professor for reformationen.

Melanchthon stillede sig til 
rådighed for Luther på et højdra-
matisk tidspunkt. Wittenberg stod 
så at sige på den anden ende. 
På rigsdagen i 1521 blev Luther 
erklæret fredløs, da han fastholdt, 
at han ikke ville tilbagekalde no-
get. Han blev i et års tid skjult på 
kurfyrstens borg, Wartburg, inden 
han vendte tilbage til Wittenberg.

Melanchthon publicerede i 
1521 det første evangelisk-dog-
matiske værk Loci Communes 
om de kristne hovedbegreber. 
I årenes løb skrev Luther og 
Melanchthon sammen talrige 
reformatoriske skrifter, skole- 
og gudstjeneste reglementer, 
og Melanchthon hjalp til med 
Luthers oversættelse af Bibelen. 
Melanchthon skrev selv en stribe 
lærebøger indenfor både retorik, 
psykologi, etik, fysik og logik.

Han reformerede ikke blot Wit-
tenberg universitet, men også en 
række andre tyske universiteter 
og latinskoler, og med tiden fi k 
han tilnavnet Praeceptor Ger-
maniae, ”Tysklands lærer”. Også 
opbyggelsen af det evangeliske 
system af tyske Landeskirchen 
stod Melanchthon bag.

Tit var han også stedfortræder 

for Luther i teologiske debatter, og 
Luther kunne med sindsro sende 
sin gode ven, som han var sikker 
på ikke tabte hovedet.

Den Augsburgske  
Bekendelse

Melanchthon lod stort set Lu-
ther stå for det rent teologiske, 
men han blev ikke desto mindre 
hovedforfatter til det dokument, 
som senere blev kendt som 
Den Augsburgske Bekendelse 
(Confessio Augustana). Det blev 
den protestantiske reformations 
vigtigste skrift og hører stadig i 
dag til den lutherske kirkes teo-
logiske grundlag.

Hans nerver må have siddet 
udenpå tøjet, da dokumentets 
tekst i Augsburg blev læst op på 
tyske for kejseren og resten af 
den forsamlede rigsdag den 25. 
juni 1530.

Det var 13 år efter, at Martin 
Luther havde opslået sine 95 
tester på døren til Wittenberg 
Slotskirke. Lige siden havde de 
teologiske stridigheder bølget 
frem og tilbage og truet med at 
splitte kristenheden i Europa i 
stumper og stykker.

Nu var der behov for at for-
mulere, hvad reformationen stod 
for. Med Melanchthon som pen-
nefører blev et første udkast 

skrevet i al hast og overbragt 
Martin Luther.

Martin Luther var erklæret 
fredsløs, så han sendte Me-
lanchothon til Augsburg for at 
præsentere skriftet for kejseren 
og rigsdagen, og i 28 korte artikler 
formuleres det trosindhold, som 
for reformatorerne var helt cen-
tralt: Hvordan bliver mennesket 
frelst? I dokumentets fjerde artikel 
gøres det helt klart: Mennesket 
frelses ved troen alene.

Melanchthons fingeraftryk 
mere end anes i Den Augsburg-
ske Bekendelse, for han ville for 
alt i verden undgå en splittelse 
af kirken.

Visse teologiske stridspunkter 
er i dokumentet enten forbigået 
eller behandlet meget forsigtigt, fx 
spørgsmålet om pavens autoritet. 
I forhold til fl ere af Luthers skrifter 
er stilen i dokumentet ret diplo-
matisk overfor den katolske kirke, 
men ikke desto mindre endte det 
hele med, at kirken og kejseren 
afviste dokumentet. En kirkesplit-
telse var til sidst helt uundgåelig.

Bibelhumanist
Mange i samtiden havde regnet 

med, at Martin Luthers næstkom-
manderende ville være den natur-
lige arvtager, når Luther var død.

Det skete ikke, for uanset hvor 

populær Melanchton var hos 
Luther, nåede han efterhånden at 
skabe sig mange fjender på grund 
af sine særstandpunkter.

Med Luthers død i 1546 brød 
en magtkamp ud, hvor en gruppe 
teologer, som betragtede sig som 
de rigtige, ortodokse lutheranere, 
kastede sig over Melanchton og 
beskyldte ham for falsk lære.

Melanchtons var en slags 
økumenisk kristen i en tid, hvor 
tingene enten var sorte eller 
hvide, og hvor fronterne trak 
linjerne hårdt op. Han var pragma-
tikeren og diplomaten, der for alt i 
verden ville undgå en splittelse af 
kirken, men luftede samtidig sine 
særstandpunkter i forhold til den 
lutherske lære.

Melanchton hævede, helt mod-
sat Luther, at den menneskelige 
vilje kunne hjælpe med på frelsen. 
For de ortodokse lutheranere var 
det kættersk snak.

Et andet særstandpunkt var i 
synet på nadveren. Her nærmede 
Melanchton sig den schweizi-
ske reformator Jean Calvins 
opfattelse, at der ikke er nogen 
realpræsens. Luther havde be-
varet den katolske kirkes lære om 
realpræsens (at Jesus Kristus i 
bogstavelig forstand er til stede 
i brødet og vinen), hvor Calvins 
opfattelse var, at brødet og vinen 
blot forbinder os med den him-
melfarne Kristus.

Melanchton blev beskyldt for 
kryptocalvinisme, og efter Luthers 
død kom Philipp Melanchton 
til at lægge navn til den grup-

pering indenfor den lutherske 
kirke, fi lippismen, som helt frem 
til 1600-tallet lå i bitter strid med 
gnesiolutheranere (”de sande 
lutheranere”) om den sande, 
lutherske lære.

Herhjemme tilsluttede den højt 
estimerede lutherske teolog Niels 
Hemmingsen (1513-1600) sig 
fi lippismen, hvilket kom til at koste 
ham sin karriere som professor 
ved Københavns Universitet.

Philipp Melanchton havde rod i 
bibelhumanismen, som han aldrig 
helt afsvor. Han bevarede fx sin 
kontakt til  superhumanisten Eras-
mus af Rotterdam, efter at Luther 
havde brudt med ham.

Familien
Det må have gjort ondt på 

Melanchton at se, at dét, han 
ønskede sig mest af alt – reformer 
af den katolske kirke – i stedet 
førte til et brud. På farens dødleje 
havde denne sagt til familien, at 
den aldrig måtte forlade kirken 
(den katolske). 

Han var af natur mild, beske-
den og søgte aldrig ære eller 
berømmelse. Han var en tjener, 
der ærligt søgte kirkens enhed og 
søgte Gud. Han lagde stor vægt 
på bønsliv og daglige meditatio-
ner over skriftsteder.

Allerede i 1520 var Melanchton, 
med Luthers mellemkomst, blevet 
gift med den wittenbergske bor-
gerdatter Katharina Krapp, og de 
fi k 4 børn: Anna, Georg, Philipp 
og Magdalena.

Luthers milde højrehånd
Philipp Melanchthon fi k sat Luthers lære i system og havde enorm betydning for reformationen,   
men afvigelser i hans teologi kom til at belaste Melanchthons eftermæle.

Philipp var en højt begavet dreng, der allerede som 12-årig begyndte at 
studere på universitetet i Heidelberg, senere i Tübingen. Som bare 21-
årig blev han kaldet til et professorat i græsk på universitetet i Wittenberg. 

Philipp Melanchton boede i Melanchthon-huset i Wittenberg 
fra 1536 og frem til sin død den 19. april 1560. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg har altid været en ”pæn 

pige”, der mest har været op-
taget af, at andre har det godt 
og ikke gjort så meget ståhej 
ud af mig selv. 

På mine ældre dage er jeg 
dog ved at være godt træt af det 
og er så småt begyndt at gøre 

lidt oprør mod alt ”det pæne”. 
Jeg kan dog godt blive bange 

for, at jeg går for meget over i 
den anden grøft, for der vil jeg 
heller ikke ende! 

Hvordan fi nder man bedst 
en god balance midt i mellem 
de to ting?

Venlig hilsen Pleaseren

Kære Pleaser
Først og fremmest vil jeg ønske 

dig tillykke med din nye livsindstil-
ling – dejligt, at du har mod på ikke 
kun at tage hensyn til alle andre, 
men også til dig selv. 

Når man vælger at bryde med 
et uhensigtsmæssigt mønster kan 
der ske det, at man må acceptere, 
at man i en periode faktisk er 
nødt til at gå lidt over i netop den 
modsatte grøft. Dette, for bevidst 
at optræne de ”slappe muskler”, 
som igennem mange år ikke rigtig 

er blevet brugt. Ligesom når man 
starter med fysisk træning eller 
går på en slankekur, så kan det 
også godt føles lidt voldsomt i 
begyndelsen, og man får måske 
ømme muskler de første par uger, 
eller sukker-abstinenser. 

Men selvfølgelig skal man ikke 
lægge for hårdt ud, både af hen-
syn til dig selv og af hensyn til 
andre, og så holder det heller 
ikke i længden. Men det er fi nt, at 
være lidt ekstra opmærksom på at 
få sagt til og fra indtil denne nye 

måde at tænke og forholde dig på 
bliver en del af din rutine.

Nogle gange kan det også føles 
som om, at man er gået over i den 
modsatte grøft, selvom man ikke 
er det. Det kommer sig logisk af, 
at hvis man i mange år har levet 

med et stort fokus på ”A”, så vil 
blot en skæven til ”B” opleves som 
fremmed og måske også meget 
voldsom. 

Den måske ret beskedne skæ-
ven til ”B” vil dog for langt de fl este 
blot opfattes helt naturlig og almin-

deligt acceptabelt – men det føles 
anderledes for dig, fordi du endnu 
er nybegynder. Når du derfor bliver 
nervøs for at være gået for meget 
i den modsatte grøft, så prøv at 
høre dine venner og veninder ad, 
hvad de synes. 

Oftest har vi svært ved selv at 
evaluere på vores fremskridt, sim-
pelthen fordi vi er meget uøvede i 
den nye disciplin, og vi kan derfor 
have brug for at høre andres 
vurdering af den pågældende 
situation. Slutteligt, når det er et 
gammelt mønster du er i gang med 
at bryde, så er der også mange 
gamle følelser involverede, så 
derfor er du nødt til at alliere dig 
med din forstand og din fornuft. 

Når du bliver i tvivl om din 
handling er ”for meget”, så prøv 
at gennemgå situationen nøgternt 
bid for bid, og spørg dig selv: 

Hvordan ville jeg forholde mig til 
det, hvis det her var sket for min 
veninde? Meget ofte er svaret der-
efter indlysende, da vi nemt kan 
se hvad der er rimeligt og rigtigt, 
hvis det gjaldt en anden. Derefter 
må du fornuftigt konkludere, at så 
gælder det samme også i forhold 
til dig selv.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg er en dreng, som des-

værre har meget lavt selvværd, 
og jeg er meget genert. 

Jeg vil meget gerne have en 
kæreste, men jeg har meget 
svært ved at komme i snak 
med en pige. Mine venner siger, 
at jeg bare skal prøve, men 
hvordan kan jeg det, når jeg er 
så genert. 

Hvordan skal jeg snakke 
med en pige, når jeg ikke 
ved, hvad jeg skal sige, og jeg 
bliver helt rød i hovedet, når 
jeg prøver. 

Det er ikke særlig godt, og 
jeg er bange for, jeg aldrig får 
en kæreste. Hvad skal jeg gøre. 
P.s. Jeg er 15 år. 

K.

Kære K
Jeg kan godt forstå, at du synes, 

det er mega træls, at du har svært 
ved at komme i kontakt med en 
pige, og jeg vil selvfølgelig gerne 
give dig nogle gode råd.

1) Alle har svage og stærke 
sider, og selvom dit selvværd er 
lavt, så er der helt sikkert noget, 
du er god til. 

Begynd at tænke over, hvad 

der er dine stærke sider. Det kan 
være noget du kan bedre end de 
fl este, en særlig viden, en særlig 
interesse eller noget helt fjerde. 

Det er her du kan være ”på 
hjemmebane”. Når du gerne vil 
i snak med en pige, så prøv at 
tænke over, hvor du kan møde 
en pige, som måske har bare 
nogenlunde samme interesser. 
Eller som i det mindste kunne 

tænkes at have lyst til at snakke 
om disse ting. 

Det vil måske automatisk sorte-
re nogle piger fra, men til gengæld 
vil de, der er tilbage, måske være 
et bedre match for dig, og du vil 
have mere frimodighed i forhold til 
en samtale, fordi I kan snakke om 
ting, du faktisk ved noget om og/
eller er god til. Det er selvfølgelig 
meget vigtigt, at I ikke KUN snak-
ker om dig og dine interesser, husk 
også at spørge til hende: Hvad 
hun interesserer sig for (hobbyer), 
hvad hun kan lide (fx musik, fi lm, 
You Tube), hvad hun laver, når hun 
er sammen med sine veninder osv.

2) Når man rødmer, opleves 
det ofte meget mere voldsomt af 
en selv, end det i virkeligheden er. 
Hvad jeg mener er, at du selvføl-
gelig selv kan mærke, at du bliver 
varm i kinderne, måske sveder du 
i hænderne eller under armene el-
ler bliver tør i munden osv – men 
det er ikke sikkert, at det er så 
synligt, som du forestiller dig. 

Du kan dog skjule eller nedtone 
de ting ved at tænke lidt praktisk. 
Hav f.eks. en mørk t-shirt/trøje på, 
hvor svedpletter under armene 
ses mindre (og hvis det er en lang 
fest, så hav evt. en skifte-trøje med 
- i samme farve). 

Hvis du er sikker på, at du 
rødmer meget i ansigtet, så kan 

du evt. benytte dig af lidt make-up 
creme, som holder din ansigts-
kulør i en neutral farve (men sørg 
for at få råd af nogle, der ved 
noget om det, en god veninde, en 
søster eller lign. så du ikke køber 
noget helt forkert og i en forkert 
nuance!!). 

Du kan også være opmærksom 
på altid at have noget tygge-
gummi på dig, som kan modvirke 
mundtørhed, og som i øvrigt er 
en glimrende måde at virke imø-
dekommende på – altså, når man 
byder den anden et stykke. 

3) Din generthed, når du skal 
indlede en samtale med en pige, 
kan forstås som et udtryk for en 
lille angst. 

Du mangler altså simpelthen 
mere mod. En måde at arbejde 
med det her på er bl.a. at optræne 
dit mod. Lidt alternativt kan du 
derfor prøve at give dig selv nogle 
udfordringer, som har til formål at 
gøre dig mere robust i forhold til 
ting, der gør dig nervøs. 

Det behøver ikke at have noget 
med piger at gøre, men kan være 
at springe fra en højere vippe i 
svømmehallen end du plejer at 
gøre, at tage et iskoldt brusebad 
(hvis det altså er udfordrende for 
dig) osv – brug din fantasi!

4) Selvom du rigtig gerne vil 
have en kæreste NU, så er jeg 

altså nødt til at 
sige til dig, at du 
ikke behøver at gå 
i panik endnu! 

Der er MAS-
SER af tid til at 
finde dig en kæ-
reste, og du bliver 
kun mere moden 
og får nemmere 
ved ”det med pi-
ger”, jo ældre du 
bliver. 

I mellemtiden 
så sæt pris på de 
veninder, du evt. 
allerede har eller 
måtte får hen ad 
vejen, og lær alt 
hvad du kan om 
piger, hvordan de 
tænker og føler, 
fra dem.

Hilsen Suh

 Jeg er træt af være ”den pæne pige”

Jeg er meget genert - hvordan får jeg en kærste?

Det er dejligt, at du har mod på ikke kun at tage hensyn til alle andre, men også til dig selv. 

Tænke over, 
hvad der er 
dine stærke 

sider. Det kan 
være noget du 
kan bedre end 

de fl este, en 
særlig interesse 
eller noget helt 

andet.
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Ledere må have en stålsat vilje til 

uanset hvor ubehageligt 
det kan føles.

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

Af Samuel Nymann Eriksen

Gennem hemmelige kanaler 
har jeg kunnet stille spørgsmål 
til ledere i undergrundskirken 
og Nordkorea. Svarene brin-
ges, som Dansk Europamis-
sion har modtaget dem, dog 
er der af sikkerhedshensyn 
udeladt enkelte detaljer.

Hvordan er sundhedssituatio-
nen i landet?  

Ledere i undergrundskirken 
svarer: Nordkoreas nationale 
sundhedssystem er i princippet 
universelt og gratis for alle, men 
virkeligheden er en anden. 

Man kan sige, at samfundet 
i Nordkorea langsomt er blevet 
darwinistisk – det er de stærke-
ste, der overlever. Hver indbyg-
gers vigtigste opgave er ganske 
enkelt at overleve.  

Sundhedsvæsnet
fungerer ikke 

Hvordan er sundhedssituatio-
nen specifi kt for de kristne? 

- Den kristne kirke står over 
for de samme akutte mangler 
og et voldsomt socialt pres. Det 
er simpelthen ikke muligt for det 
nordkoreanske folk at få den 
nødvendige lægehjælp – primært 
på grund af den kroniske mangel 
på stort set alle former for medicin 
og medicinsk udstyr. 

’Det nationale sundhedssy-
stem’ er i bund og grund en 
misvisende betegnelse – det er 
ganske enkelt ikke i stand til at 
give folk den nødvendige medicin 
eller behandling, ej heller adgang 
til diagnostisk udstyr eller andre 
fornødenheder – for slet ikke 
at nævne det nødvendige antal 
sundhedspersonale til at betjene 
befolkningen.  

Vi er tvunget til at søge midler-
tidig behandling i lokale ”landsby-
klinikker”, men der er stor mangel 
på medicin og udstyr. 

For de ældre og andre sårbare 
grupper i samfundet, f.eks. foræl-
dreløse børn og folk med meget 
alvorlige sygdomme, er der ingen 
mulighed for at få lægehjælp 
inden for det nordkoreanske 

system, som det ser ud lige nu.  

Kirken hjælper
- Vores undergrundskirke gør 

sit bedste for med omhu og styr-
ket af Kristi kærlighed at tage sig 
af de syge, de ældre og børn, der 
har mistet deres forældre. Der er 
i sandhed mange udfordringer, 
forhindringer og problemer på 
vores vej, men vi ser hen til Jesus 
Kristus, som er vejen, sandheden 
og livet, for at finde styrke og 
opmuntring.   

Den støtte og forbøn, vi får 
fra troende i andre lande (bl.a. 
Danmark, red), hjælper os til 
ved troens hjælp at fi nde måder, 
hvorpå vi kan overvinde de al-
vorlige kriser og farer, de troende 
stilles overfor her. 

Det nordkoreanske samfund 
rammes ofte af naturkatastrofer 
såsom oversvømmelser, tyfoner 
osv., der ødelægger høsten. Det 
var særligt alvorligt i 2016. 

Hemmelig medicinhjælp
Hvilke sygdomme kan behand-

les med den medicinhjælp I får? 
- Medicin, der hjælper mod 

vandbårne sygdomme, der skyl-
des forurenet vand. De mest 
almindeligt forekommende er 
blandt disse diarré og forskellige 
febersygdomme.

Sygdomme, der kan behandles 
med antibiotika.

Medicin mod åndedrætspro-
blemer, herunder forkølelse.

Kinesisk urtemedicin, der er 
særligt effektiv mod kredsløbs-
problemer, især blandt ældre, 
forhøjet blodtryk, stress, hoved-
pine og andre smerter, herunder 
ledsmerter.

Medicin mod bakteriel infek-
tion.

Behandling for gigt, leddegigt 
og betændelse, især til ældre.

Multivitaminer og kosttilskud, 
især til unge.

Kirken giver også omsorg 
til deres medborgere 

De kristne i Nordkorea, bruger 
ikke kun medicinen fra Dansk 
Europamissions givere på sig 
selv, men deler på forsvarlig vis 
medicin og kosttilskud med ikke-
troende. 

Eksempelvis kan et kristent fa-
miliemedlem dele noget medicin 
med et andet familiemedlem, der 
er syg, men endnu ikke er kristen. 

Dette kan give tyngde og kraft 
til vidnesbyrdet om Guds kær-
lighed og omsorg for os på et 
personligt plan. 

En leder i undergrundskirken 
udtrykker fi nt, hvorledes kristne 
på en praktisk måde viser kær-
lighed til andre mennesker i nød: 

”De kristne familier, vi når med 
vores hjælp, deler den smule, de 
har, med dem, som har endnu 
mindre”. 

Billede fra et hemmeligt bedemøde i Nordkorea.

Det er medicin som denne, der i dyb hemmelighed indføres i Nordkorea.

Interview med 
ledere i Nord-
koreas under-
grundskirke
Nordkorea er i medierne på grund af truslen fra det kommunistiske lands 
atomvåben. Men også den sundhedsmæssige situation i Nord-korea er 
katastrofal. Dansk Europamission forsøger at hjælpe med medicin.

Al offi ciel information i Nordkorea er præget af propaganda for 
det kommunistiske paradis. I praksis lider befolkningen nød.
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Norsk børnebog om porno
Organisationerne Familiefokus og Tro & Medier udgiver en bog, 
som skal gøre det lettere for voksne at tale med børn om porno.

Alexis Lundh, som står for hjemmesiden heltfri.net under Tro & 
Medier, har sammen med Chris Duwe skrevet børnebogen ’Klikk 
her, Thomas’. Det er nemlig på høje tid, at voksne snakker om den 
porno, børn udsættes for, mener Alexis Lundh.

Bogen, som er udgivet på Prokla Media, indeholder to dele. Den 
første del er til børn. Her møder læseren den niårige Thomas, som 
bliver eksponeret for porno. Bogens anden del er faktabaseret og 
taler til de voksne, forældre eller andre foresatte. 

– Bogen viser tydeligt, at pornografi  er skadeligt for en sund og 
naturlig udvikling af seksualitet. Dette underbygges med kildehen-
visninger. Pornografi ens historik, skam, forskning, råd til foresatte 
og forslag til samtale med barnet er nogle af temaerne, forklarer Tro 
& Medier i pressemeddelelsen. Nu planlægger bogens forfattere at 
lave en YouTube-serie samt en kortfi lm om emnet.

KPK/Bodil

I bogen ’Klikk her, Thomas’ møder vi niårige Thomas, som 
opdager pornofi lm på nettet sammen med kammeraten Ole.  
Illustration: Aslaug og Chris Duwe.

Satanister vil nu ramme kristne 
bagere ved at bestille ’satan-kager’
Aktivistgruppen The Satanic Temple i Salem, Massachusetts, 
vil nu ramme kristne bagere, som ikke vil servicere homo-
bryllupper, ved at kræve, at de bager kager ”for Satan”.

Medstifter af Satantemplet, Lucien Greaves, refererer til fl ere 
sager om kristne bagere, som af samvittighedsgrunde har nægtet at 
bage kager med tekster, der hylder samkønnet ægteskab. Nu lyder 
Lucien Greaves’ opfordring til satanisterne: ’Bed jeres homofobe 
bager om at lave en kage til ære for Satan’.

- Hvis evangeliske kristne kan vælge ikke at servicere samkøn-
nede vielser, så må andre mennesker også have lov til at nægte 
dem ydelser, udtaler Greaves i et interview med The Daily Caller 
News Foundation.

Bodil

Sverige: Nynazister i sammenstød 
med politiet på Yom Kippur
Lørdag den 30. september, på den 
jødiske forsoningsdag, Yom Kippur, 
holdt den antisemitiske højrena-
tionalistiske gruppe Den nordiske 
Modstandsbevægelse (NMR) et optog 
i Göteborg. Allerede inden optoget 
startede, kom politiet i slagsmål med 
demonstranterne, der samtidig skulle 
beskyttes mod moddemonstranter.

NMR er kendt for voldelige demon-
strationer, og politiet havde på forhånd 
tjekket udenlandske sympatisører, bl.a. 
danskere og tyskere, ved grænsen. På 
et tidspunkt måtte politiet dog beskytte 
de 500 nazister mod omkring 10.000 
moddemonstranter. Politiet brugte både knipler og tåregas, og fl ere 
måtte behandles på hospitalet. 

Også kristne tog del i moddemonstrationen. En af dem var Lasse 
Svensson, der er præst i Equmeniakyrkan.

– For mig var det vigtigt at være til stede. Når vi ser nazister 
marchere i vore gader, der går grænsen for mig, sagde Lasse 
Svensson til Dagen.se.

Det kirkelige netværk ”Kyrkor mod rasism” opfordrede på de 
sociale medier så mange som muligt til at møde op, og det forløb 
fredeligt. Der var ingen taler eller noget, så det gik meget stille for sig, 
oplyser Lasse Svensson, som også talte med politiet i løbet af dagen.

- De sagde, at kirken er utrolig vigtig i samfundet, og at det er 
godt, at kirkerne er synlige på gader og torve og tager et standpunkt 
for alle menneskers ligeværd, tilføjer Lasse Svensson.

Bodil

Las Vegas’ skilte opfordrer til 
bøn og Trump taler om Gud

Af Bodil Lanting

Det værste masseskyderi i 
nyere amerikansk historie har 
kostet 59 livet og såret 527. 
Ofrene deltog i musikfestivalen 
Route 91 Harvest Festival i Las 
Vegas, da de blev beskudt fra 
et hotel i nærheden.

Som sædvanlig var Donald 
Trumps første reaktion en post 
på Twitter:

- Mine dybeste kondolencer 
og medfølelse til ofrene og deres 
familier i det forfærdelige skyderi 
i Las Vegas. Gud velsigne jer, 
skrev præsidenten.

I løbet af mandagen blev Do-
nald Trumps offi cielle tale ventet 
med stor spænding, ikke mindst 
fordi han er kendt som fortaler 
for amerikanernes ret til at bære 
våben. Men Trump kom ikke med 
politiske udtalelser. Derimod talte 
han meget om Gud, der er nær 
hos dem, hvis hjerte er knust. 
Han sagde fl ere gange, at han 
beder for dem, der er berørt af 
tragedien.

- Vi beder for jer, og vi er her 
for jer. Vi beder Gud om at hjælpe 
jer gennem denne mørke periode, 
lovede præsidenten.

Motivet ukendt
Politiet har identificeret ger-

ningsmanden, den 64-årige Ste-
phen Craig Paddock. Der er tale 
om en ganske almindelig ameri-
kaner med hang til skydevåben. 
Han var velhavende, havde ikke 
tidligere været i konflikt med 
loven og var ikke radikaliseret, 
selv om Islamisk Stat tog ansvar 
for skyderiet. 

Gerningsmanden skød på folk 
fra to hotelvinduer. Han nåede 
også at skyde sig selv, før væ-
relset blev stormet af politiet. De 
fandt ikke færre end 23 våben på 
hotelværelset, men er stadig på 
bar bund mht. mandens motiv.

Det samme er gerningsman-
dens bror, Eric Paddock, som 
fortalte journalisterne om det 
store chok, familien fik, da de 
hørte om broderens udåd.

Eric Paddock beskriver sin bror    
som en helt almindelig, lidt genert 

mand, der elskede burritos. Den 
sidste kontakt mellem brødrene 
havde været kort efter orkanen 
Irma, hvor Stephen havde bedt 
Eric besøge deres mor i Florida 
for at sikre sig, at hun var okay.

Ren ondskab
I sin tale mandag kom Trump 

ind på det manglende motiv.
- Det var en helt igennem ond 

handling, sagde Trump. Han roste 
politi og beredskab, som hurtigt 
havde fundet gerningsmanden.

Også USA’s tidligere præsi-
dent, Barack Obama, Paven, 
Danmarks statsminister Lars 
Løkke Rasmussen, udenrigsmi-
nister Anders Samuelsen, USA’s 
vicepræsident Mike Pence og 
Storbritanniens premierminister, 
Theresa May, er blandt de mange, 
som har sendt kondolencer til 
ofrene i Las Vegas og deres 
pårørende.

Nævner Gud syv gange
Mens paven, Barack Obama 

og Mike Pence i deres hilsener 
lover forbøn for ofrene, siger de 

europæiske politikere ikke noget 
om bøn i deres hilsener. 

Tidligere præsident Bill Clinton 
nævner ikke forbøn i sin hilsen. 
Hans hustru, Hillary Clinton, 
der var Trumps modkandidat til 
præsidentposten, tweeter heller 
ikke om bøn eller Gud. Derimod 
kommer hun ind på den politiske 
debat om skydevåben, hvor nogle 
vil gøre det lettere at anvende lyd-
dæmpere på amerikanske våben.

Til gengæld talte Donald Trump 
mere om Gud end nogensinde 
før. Hele syv gange nævnede 
han Gud i sin tale mandag efter 
skyderiet.

- Skriften lærer os, at ”Herren 
er hos dem, der føler sig knust, 
han hjælper dem, der er dybt 
deprimerede.’ Vi søger trøst i 
disse ord, for vi ved, at Gud lever 
i hjerterne hos dem, som sørger.

Til de sårede, som nu er ved 
at komme sig på hospitalerne: Vi 
beder for fuld og hurtig bedring 
for jer og lover jer vores støtte 
fremover, sagde Donald Trump.

En fredelig udendørskoncert endte i et frygteligt blodbad søndag aften. 
Nu opfordrer både præsidenten og lysskiltene i Las Vegas til bøn for ofrene.

Efter det frygtelige skyderi i 
Las Vegas sidste søndag har 
mange kristne opfordret til 
bøn. Men også neonskiltene, 
der normalt lokker med tilbud 
fra byens kasinoer, opfordrer 
nu folk til at bede for Las Ve-
gas - og donere blod til ofrene, 
fortæller den danske korre-
spondent Jesper Steinmetz.

Rune Edvardsen, hans hustru 
Sølvi og moderen Kari Edvard-
sen, spiste middag på Manda-
lay Hotel, hvorfra Stephen 
Paddock senere samme aften 
skød mod koncertdeltagerne.

”Kari, Sølvi og jeg er lige i 
nærheden af skyderiet”, skrev 
Edvardsen på sin Facebook-side 
mandag formiddag.

Rune Edvardsen fortæller, at 
han sammen med Kari og Sølvi 
spiste middag på Mandalay hotel 
søndag aften. Det var fra dette 
hotels 32. etage, at gernings-
manden senere samme aften 
angreb koncertgængerne på 
gaden overfor.

Panik på hotellet
Rune Edvardsen fortæller, at 

han og de to kvinder havde pas-
seret mange koncertdeltagere på 
vejen. Efter måltidet på Mandalay 
Hotel var de gået tilbage til deres 
eget hotel kun 150 meter derfra.

”Da jeg opdagede nyheden om 
skyderi i Las Vegas, forsøgte jeg 
gå ned og se på udenfor. Men da 
jeg kom ind i elevatoren, var folk 
i panik og råbte, at gerningsman-
den var kommet ind i vores hotel. 
Så vendte jeg tilbage til værelset 
og har siden været der og set på 
nyhederne. Tragisk, hvad der er 
sket”, skriver han.

”Vi føler os rimelig trygge på 
værelserne. Nu er det sent og 

hele området er lukket af og vi hå-
ber at kunne rejse til LA i morgen 

tidlig”, slutter Rune Edvardsens 
Facebook-indlæg.

Senere, klokken 9.50 mandag 
morgen (00.50 lokal tid), fortalte 
Rune Edvardsen til avisen Da-
gen.no: ”Vældig stille her nu. Tror 
de fl este af gæsterne opholder 
sig på værelserne.” Rune Ed-
vardsen oplyser, at der ikke kom 
nogen information fra hotellet 
under episoden.

Troens Bevis er kendt for deres 
store evangelisationskampag-
ner, støtte til lokale evangelister 
mange steder i verden samt det 
årlige sommerstævne i Sarons 
Dal i Norge.

Bodil

Norsk evangelist tæt på skyderierne

Rune Edvardsen, der er leder 
af Troens Bevis Verdens Evan-
gelisering i Sarons Dal, spiste 
middag på Mandalay Hotel i 
Las Vegas sidste søndag.

Pastor Lasse Svens-
son var med i 
kirkernes moddemon-
stration. 
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Tusindvis af nepalesere mi-
stede alt, da vandmasser fra 
voldsom monsunregn strøm-
mede ind i deres huse og rev 
ejendele med sig. Mission Øst 
hjælper nogle af de mest ud-
satte familier.

Tænk: Dit hus er smadret, dine 
ejendele skyllet væk, og nu står 
du helt uden mulighed for at lave 
mad og holde rent. Alt svømmer i 
mudder, og risikoen for myggestik 
og endda slangebid truer med 
smitte og sygdom.

Det oplevede tusindvis af nepa-
lesere, efter at voldsomme over-
svømmelser ramte det sydlige 
Asien sidst i august. Alene i Nepal 
mistede 43.000 familier deres 
hjem. 21.000 er stadig hjemløse. 

Mission Øst (MØ) reagerede 
hurtigt på krisen og har nu ud-
delt nødhjælp til 5.000 personer i 
Terai-regionen. Hjælpen består af 
presenninger til husly, køkkengrej 
til madlavning og hygiejneartikler.

Slangebid og sygdom
En af modtagerne er 60-årige 

Dhanapati Yadav og hans familie. 
Deres hjem blev fuldstændig øde-
lagt af vandmasserne, og familien 
fl yttede køerne ud i det fri, så de 
selv kunne bo i stalden.

Her var de udsat for både 
slangebid og myggestik, som i 
værste fald kan føre smitsomme 
sygdomme med sig. Også al fa-
miliens køkkengrej blev ødelagt i 
oversvømmelsen, og for at kunne 
lave mad måtte de derfor låne 

potter og pander af deres naboer.
Men takket være hjælpen fra 

MØ, som uddeles af den lokale 
partner Nepal National Dalit So-
cial Welfare Organization (NNDS-
WO), kan familien nu klare sig:

”Vi vil udvide vores midlertidige 
bolig med presenningen og måt-
ten, og myggenettet vil beskytte 
os mod myggestik,” siger Dhana-
pati Yadav.

Hjælp til alle sårbare 
Mission Øst hjælper de mest 

sårbare befolkningsgrupper, når 
katastrofen rammer. Det være sig 
personer med handicap, ældre 
eller dalitter, dvs. kasteløse, der 
lever som udstødte i Nepals og 
Indiens kastesystemer. Derfor fi k 
også 81-årige Dukhai Khatwey 

hjælp efter oversvømmelsen. Han 
bor sammen med sin hustru i en 
lille stråhytte.

”Jeg vil bruge presenningen til 
at dække mit køkken. Sæberne 
og køkkengrejet, som jeg fi k, er 
dyrebare for mig,” siger han.

Mission Øst hjælper ofrene 
for oversvømmelsen gennem 
NNDSWO, som kæmper for de 
kasteløse dalitters rettigheder 
og hjælper dem ud af fattigdom. 
Men når katastrofen rammer, 
sætter de også ind med nødhjælp 
til andre grupper, der har behov 
for det. Sårbare grupper bliver 
nemlig ofte ladt i stikken under 
katastrofer.  

SL/Bodil

Iran: 20 kristne hemmeligt døbt
Mange Jesus-troende af muslimsk baggrund skjuler deres tro 
af frygt for forfølgelser i Iran. Men nu er 20 konvertitter blevet 
døbt i hemmelighed.

CBN News skriver, at mange af de nydøbte konverterede for fl ere 
år siden, men måtte vente med at blive døbt, fordi det indebærer 
farer for dem. Næsten alle konvertitterne har oplevet forfølgelse på 
grund af deres kristne tro. Derfor kan hverken de nydøbtes navne 
eller dåbsstedet afsløres.

Konvertitterne, der var i alle aldre fra teenagere til ældre, tog på 
en fælles pilgrimstur til dåbsstedet, som ligger uden for Iran.

- Jeg har ventet på dette øjeblik i næsten ni år, sagde en af dem.
- Det har været mit ønske, før jeg dør, udtalte en anden. 
Mange muslimer i Iran bliver kristne, bl.a. efter at have mødt Jesus 

i drømme og visioner.
- Vi har i årevis bedt om at det iranske folk kommer til tro på Jesus 

og bliver døbt. Nu går denne drøm i opfyldelse, sagde en konvertit, 
hvis bror blev myrdet for sin tro i 1994.

Trods ihærdige forsøg på at 
legalisere eutanasi på nationalt 
plan har USAs næststørste 
netværk af læger i forrige uge 
advaret imod det.

En meddelelse fra The Ame-
rican College of Physicians 
(ACP), som den 19. september 
kunne læses i Annals of Internal 
Medicine, viser, at organisa-
tionens 152.000 læger er imod 
legalisering af læge-assisteret 
selvmord. ”Denne praksis giver 
anledning til bekymring både 
af etiske, lægelige og andre 
grunde”, skriver lægerne.

”Kontrol over måde og timing 
af en persons død har ikke været 

og burde ikke være et mål for 
lægevidenskaben. Derimod kan 
læger hjælpe patienterne med 
at kontrollere mange aspekter af 

deres livs sidste kapitel gennem 
pleje af høj kvalitet, effektiv kom-
munikation, omsorg og de rette 
ressourcer”, konkluderer ACP.

John Di Camillo, der er etisk 
konsulent på the National Catho-
lic Bioethics Center kalder ACPs 
beslutning ”fantastiske nyheder”.

ACPs udtalelse understreger, 
at der er et reelt behov for omsorg 
og støtte til mennesker, som må-
ske overvejer assisteret selvmord. 
Samtidig sikrer den, at lægerne 
har rollen som helbredere og ikke 
dræbere, siger Di Camillo.

Flere læger imod
Det største forbund af læger,  

American Medical Association 

(AMA), har i årevis advaret læger 
mod at bliver involveret i indgreb, 
hvis primære funktion er at af-
slutte en persons liv. 

Det glæder Alex Schadenberg 
fra The Euthanasia Prevention 
Coalition. Både ACP, AMA og 
flere delstater kæmper imod 
legalisering af lægeassisteret 
selvmord. Men der er en udbredt 
opfattelse af, at det modsatte er 
tilfældet, siger Schadenberg. Han 
tilføjer, at lægernes holdning har 
stor vægt i lovgivningen. For det 
er jo dem, der skal give patien-
terne den dødelige medicin, hvis 
loven vedtages, understreger 
han.

Bodil

USA: Læger afviser aktiv dødshjælp

Erdogan vil udveksle kristen præst 
med muslimsk oppositionsleder
Tyrkiets præsident har nu offi cielt foreslået en fangeudveksling 
med USA, så pastor Andrew Brunson frigives, mod at USA 
overgiver den muslimske gejstlige Fethullah Gulen til tyrkerne.

Præsident Tayyip Erdogan har ved fl ere lejligheder anklaget Gulen 
for at stå bag kupforsøget i juli 2016. Efter kupforsøget, som kostede 
250 mennesker livet, fl ygtede Fethullah Gulen til USA.

Ifølge The Christian Post blev den amerikanske missionær tilba-
geholdt efter kuppet, anklaget for at være en del af Gulens netværk.

”Giv os (Gulen). Så vil vi stille (Brunson) for retten og give ham til 
jer. Den (præst) vi har, er sigtet. Det er jeres ikke, han bor i Penn-
sylvania. I kan let overgive ham. I kan gøre det med det samme”, 
sagde Erdogan i en tale i Ankara.

USA fastholder, at Brunson ikke har gjort noget forkert og derfor 
bør frigives. Det vides endnu ikke, om regeringen vil svare på Er-
dogans forslag om fangeudveksling.

Bodil

Nepal: Fire kristne dømt for magi 
efter bøn for syg kvinde - nu frigivet
International Christian Concern (ICC) oplyser, at de nepalisiske 
kristne Lali Pun, Bimkali Budha, Ruplal Pariyar og hans hustru 
Ganga nu er frigivet fra fængslet. De fi re blev i december 2016 
dømt for ”vold og hekseri” ved retten i Salyan, efter at de havde 
bedt for en mentalt syg kvinde.

ICC har gennem et team af advokater kontaktet Nepals regering 
med krav om frigivelse af de kristne. Den syge kvindes svigerfar 
anklagede de kristne for vold og magi, efter at han selv havde bragt 
kvinden til en lokal kirke. Kvinden forlod gudstjenesten og blev 
senere fundet skrigende og i færd med at skade sig selv i en skov.

Den syge kvinde, Seti Pariyar, og hendes mand har afvist ankla-
gerne mod de kristne. Kvinden har også oplyst, at hun blev helbredt 
efter forbønnen. Fængslingen af de kristne ses som et eksempel 
på manglende trosfrihed i Nepal. Tidligere i år vedtog parlamentet 
en lov, som forbyder konvertering til ikke-hinduistiske religioner.

- Ingen skal frygte fængsling for at udtrykke og praktisere sin 
religion, fastslår Nate Lance, som er leder for ICCs advokater.

Bodil

Hjælp til 5000 nepalesere 
efter massiv oversvømmelse 

Øverst til højre: Tusinder af huse er ødelagt i vandmasserne. Ne-
derst og til venstre: Kvinder står i kø for at få nødhjælp, presen-
ninger og køkkenudstyr fra Mission Øst. Fotos: Mission Øst.

- Lægernes afvisning af as-
sisteret selvmord er meget 
vigtig i forhold til lovgivningen, 
siger eutansia-modstander 
Alex Schadenberg.

Kirurg: Stadig fl ere fortryder 
deres kønsskifte-operation
En læge som foretager kønsskifteoperationer har udtrykt be-
kymring for at stadig fl ere transkønnede fortryder operationen, 
som ofte foregår uden tilstrækkelig rådgivning.

Ifølge TheBlaze.com kan en af verdens ledende kønsskifte-læger, 
professor Miroslav Djordjevic, berette om ”forfærdelige historier”. 

Djordjevic oplyser, at han har oplevet patienter ansøge om en ny 
operation til genskabelse af deres oprindelige køn. Patienterne har 
også savnet rådgivning før den oprindelige kønsskifteoperation. Det 
eneste, patienterne blev spurgt om, var deres økonomi.

”Jeg har hørt om folk, som kommer til klinikker, der bare tjekker, 
om de har penge nok til indgrebet. Vi må stoppe det. Som samfund 
bør vi lave stærke regler: Ingen som ønsker at udføre denne type  
operationer eller bare vil tjene penge skal have lov til det.”

Djordjevic forlanger af sine egne patienter, at de ved, hvad de øn-
sker. De skal have fuld information om indgrebet og derefter vente et 
år, mens de får rådgivning og evalueringer, før de kan blive opereret. 

Den nye trend med børn og unge, som ønsker kønsskifte, bekym-
rer ham også: ”Jeg frygter, hvad der vil ske fem eller 10 år senere 
med denne person. Det drejer sig ikke kun om operationer men om 
menneskerettigheder. Jeg kan ikke acceptere dem som patienter, 
fordi jeg er bange for, hvad der vil ske med deres hjerner og sind”, 
slutter Miroslav Djordjevic.

Bodil
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HUDLØS. Jørn Hyldgaard for-
tæller hudløst ærligt om tro, 
depression og diagnose. 199 

HUSET. Den eneste vej ud er 
ind. Spændningsroman af F. 
Peretti og T. Dekker.  198 kr. 

Nyhed: Josiahs Flamme. 
En autistisk dreng oplever 
Himlen - igen og igen.  199 kr. 

Sluppet Fri. Roman om ven-
skab, autisme og tro udover 
det sædvanlige. 229 kr. 

Forsoningen.  En roman om 
svigt, tilgivelse og tro - og 
kærlighed. Tilbud! 129 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

The GraceCard
Bliv vidne til tilgivelsens kraft 

Da poli t ibet jenten Mac 
McDonald mister sin søn i 
en ulykke, plages han i mange 
år af dyb sorg og bitterhed, 
der tærer på hans kærlighed 
til familien, og han vender 
sin vrede mod Gud - og alle 
andre ...
Engelsk tale / dansk tekst.

97 minutter. 

DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

199,-

Left Behind (DVD) 
Film om bortrykkelsen. Med 
Nicolas Cage. Dansk tekst.
110 min. Kr. 98,-

Heaven is for real (DVD) 
Stor fi lmatisering af ”Himlen 
fi ndes virkelig”. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Luther (DVD) Om Martin Lu-
ther og starten på reforma-
tionen. Dansk tekst.
124 min. Kr. 98,-

98,-

The Bible
”The Bible” (Bibelen)  er en stor-
slået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i 
Det Gamle og Det Nye Testa-
mente. Regissør på tv-serien er 
den fi redobbelte Emmy-vinder 
Mark Burnett.
4 dvd’er som indeholder alle 10 
episoder + eksklusive special 
features. 
Engelsk tale / dansk tekst.

475 minutter. 

Woodlawn
Woodlawn er baseret på den 
sande historie om vækkelse 
på fodboldholdet på en high-
school i Birmingham, Alaba-
ma. Uroen ulmer blandt sorte 
og hvide, da fodboldpræsten 
Hank Erwin (spillet af Sean 
Astin fra Ringenes Herre) duk-
ker op på skolen og beder om 
5 minutters taletid på holdet ...

Engelsk tale / dansk tekst.

118 minutter.

FILMS TO INSPIRE - Volume 1 + 2
DVD-bokse med 4 fi lm. Volume 1: War Room, Heaven is for real, Courageous, Fireproof. 
Volume 2 : Ordinary People, Faith like Potatoes, Gracecard, Rust. Kr. 199,- pr. boks.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i hele 
den bibelske åbenbaring.”

 Sådan skriver Leif Rasmussen, tid-
ligere lærer på bibelskolen i Kolding, i 
”Efeserbrevets skjulte Hemmelighed”. 
I bogen gennemgår han Paulus’ brev 
til menigheden i Efesus og giver læseren en dybere 
forståelse af det samlede budskab og af hvert kapitel. 

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

BØGER fra udfordringens forlaG:BØGER fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af 
fakta om det mystiske ligklæde i Torino. Her præsenteres 
den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der 
bærer et fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus.

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette 
ligklæde, så det i dag er det mest undersøgte objekt i 
verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige med 
moderne teknik, bør der ikke være tvivl om, at vi har et 
næsten 2000 år gammelt ”fotografi ” i 3D af en person, 
som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beret-
ning om Jesus. 

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

98,-

I Det Skjulte. Lynn Austins ny-
este roman om tro, religiøsitet 
og kærlighed. 299,95 kr. 
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Af Henri Nissen

Blandt de vækkelser, der op-
stod i 1800-tallet i Danmark, 
var også den mormonske be-
vægelse.  Her valgte mange af 
tilhængerne at rejse til USA, 
hvor mormonerne anlagde en 
by ved Salt Lake i det, der i 1896 
blev til den 45. delstat Utah. 

I dag er ca. 60 pct. at statens 
indbyggere stadig mormoner. På 
verdensplan er ca. 15 mio. mor-
moner, plus et stort antal mindre 
mormon-sekter.

Bevægelsen opstod i begyn-
delsen af 1800, da Joseph Smith 
i New York påstod at have fået en 
åbenbaring, hvor en engel viste 
ham to guldtavler, der lå begravet 
tæt ved hans hjem. Han udgav 
teksten som ”Mormons bog” og fi k 
hurtigt mange tilhængere. 

Selv om bevægelsen kalder sig 
”Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige” adskilte Smiths nye lære 
sig markant fra kristendommen 
ved at tilføje Mormons bog til 
Bibelen. Læren tillod mændene 
at have fl ere koner, ligesom - pa-
triarkerne i Gamle Testamente. 

Mormonerne anfægtede også 
det kristne syn på treenigheden, 
havde specielle begravelses-
skikke, dåb for de døde, samt en 
lang række andre særmeninger, 
som provokerede andre. 

Drømmen om et Zion
I slutningen af 1830 så Smith 

for sig et amerikansk ”Zion” 
(Jerusalem) i indianernes land i 
Missouri. Men kirkens medlem-
mer stødte på politisk og militær 
modstand fra andre nybyggere i 
Missouri. 

Efter en række overfald på kir-
kens kolonier dannede kirken sit 
eget militær, og Mormonkrigen i 
1838 begyndte. Den kulminerede, 
da religionen blev udvist fra staten 
ved en udryddelsesordre under-
skrevet af Missouris guvernør. 

I 1844 blev Smith og hans bror 
fængslet efter at de havde over-

faldet en avis, der havde afsløret 
Smiths fl erkoneri og påstået, at 
han planlagde at blive konge i 
USA. Han var da præsidentkan-
didat, men uden opbakning.

Mens de sad fængslet blev de 
myrdet. 

Bevægelsen blev nu overtaget 
af Brigham Young, der i 1846 førte 
de første pionerer til Utah.

Mormoner i Danmark
Bevægelsen spredte sig nu til 

andre lande. Og i bl.a. Himmer-
land og Nordjylland tilsluttede 
hundredvis af danskere sig.

Ebbe Jensens roman fortæller 
om et dansk par, Ane-Marie og 
Niels Pedersen fra Hobro-egnen, 
som sad hårdt i det, og som blev 
begejstrede over udsigten til et 
nyt liv i mormonernes Zion i Utah.

De fl este danske mormoner var 

småkårsfolk fra landsbysamfund 
i det dengang fattige Danmark, 
som netop havde tabt Sønderjyl-
land og Sydslesvig i krigen 1864. 

Bevægelsen tilbød udvan-
drerne at betalte for deres rejse, 
hvis de til gengæld arbejdede for 
kirken, når de kom til USA.

550 over prærien
Vi følger Ane-Marie og Niels 

Pedersen, fra de forlader deres 
hjem ved Mariager Fjord, til de 
slår sig ned i Spanish Fork, Utah.

De var med i det vogntog 
med 550 danske emigranter, 
som i 1854 rejste i tre måneder 
over Amerikas prærie og Rocky 
Mountains før de fleste nåede 
frem til Salt Lake City. Mange 
døde undervejs af kolera og an-
dre sygdomme.

Romanens Ane-Marie Pe-
dersen skriver 
dagbog. En del 
af dagbogsnota-
terne har Ebbe 
Larsen fundet i 
dagbøger, skre-
vet af kvinder på 
rejse gennem 
USA’s ødemar-
ker i midten af 
1800-tallet.

Det er inte-
ressant at følge 
disse udvandre-
re. Meget kunne 
ligne et kristent 
miljø, men mu-
ligheden for fl ere 
koner er ikke let 

at sluge for den barnløse Ane-
Marie, hvis mand gifter sig med 
en ekstra kone, endda hendes 
bedste veninde. 

Mormonerne tog fra omkring 
1890 afstand fra fl erkoneri, som 
er forbudt i USA. I dag er det kun 
mormonske sekter, der praktise-
rer fl erkoneri.  

Bedre research end roman
Ebbe Larsen har tidligere skre-

vet et par dokumentariske roma-
ner. Og det er tydeligt, at han er 
god til at researche, mens hans 
evner som romanforfatter er mere 
begrænsede. 

Første del af romanen, som 
bygger på historisk materiale, er 
klart bedst. Ebbe Larsen forsøger 
at fremstille mormonerne på en 
respektfuld måde ud fra fakta. 
I sidste del af romanen slipper 
kildehenvisningerne op, og forfat-
terens fordomme tager over.

For eksempel fremstilles den 
danske lægmandspræst Niels 
unuanceret som en stivstikker, 
mens Ane-Marie næsten tænker 
som en moderne dansk kvinde, 
der går sine egne veje og kæm-
per for de frie ord - i sin dagbog. 
Hun mødes endda med en sød 
indianer, som også fremstilles 
urealistisk rar og fornuftig, mens 
de hvide på en eller anden måde 
selv får skylden for, at 31 hvide 
bliver dræbt ved en massakre.

Den slags humanistiske fl osk-
ler og indianerromantik forringer 
den ellers interessante historie. 
Her er for meget dansk fornuft og 
fodformede holdninger.

For selv om vi teologisk kan 
have svært ved at forstå mormo-
nerne, så er det jo interessant 
at følge disse troendes næsten 
ukendte udvandrerhistorie - men  
helst som de oplevede den. 

Generelt er det et problem, at 
det som regel er kulturradikale 
og ikke-religiøse forfattere, der 
beskriver de troendes miljøer  
”udefra”. Så vil tro og religion jo 
blive afskrækkende og uforstå-
elig, som i kommunisten Hans 
Kirks ”Fiskerne”. 

De troendes miljøer fortjener 
at blive gengivet ”indefra” med 
varme og indlevelse, uden at 
ikke-troende straks dømmer det 
ude, som de ikke forstår.

Men hvis man vil vide noget 
om de danske mormoners udvan-
dring, så er her en hel del kilder 
at øse af.

Bogens skønne illustrationer er 
malet af William Henry Jackson, 
der selv foretog rejsen.

Ebbe Larsen: Rejsen til Zion. 
En dokumentarisk roman om 
danskere ad mormon-sporet. 
183 sider • 249,95 kr. 
Forlaget Hovedland.

Danskere, der udvandrede 
til mormonernes Utah
I en ny bog fortælles i romanform om 550 danske mormoners udvandring i 1800-tallet til det 
forjættede land i staten Utah i Amerika.

Ny bog fra
Charlotte Rørth

272 SIDER, 
FORLAGET GYLDENDAL 

299,95-

Journalisten 
Charlotte Rørth fi k 
stor opmærksom-
hed, da hun udgav 
bogen ”Jeg mødte 
Jesus” om sit 
møde med Jesus i 
Spanien.
 
Nu har hun samlet 
en masse inter-
views med andre, 
som har oplevet 
noget lignende, 
eller som prøver at 
give videnskabe-
lige og teologiske 
forklaringer. 

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Er troen i fare i vort land? 
Kan tro og videnskab for-
enes? Hvor går grænsen 
mellem tro og tvivl? Det er 
blot nogle af de spørgsmål 
Bente Hansen stiller sig 
selv i sin bog ”Ugudelig-
hed? Tro, tvivl og tøven”, 
hvor hun gennemgår troens 
landskab i Danmark fra 
katolsk middelalder over 
reformationen, oplysnings-
tiden og modernismen til 
i dag.

Bogen, som er meget vel-
skrevet, består af to parallelle 
kronologiske troslinjer, den 
ene Danmarks og den anden forfatterens. Dermed er bogen på 
den ene side en forholdsvis objektiv fremstilling af troens vilkår 
gennem tiderne og på den anden side en personlig beretning om 
troens udvikling i forfatterens eget liv. De to beretninger smelter 
imidlertid også i store dele af bogen sammen, og selv i de mere 
objektive passager hersker der ingen tvivl om forfatterens egen 
holdning til dette og hint.

En af disse holdninger går ud på, at man ikke sådan bare kan 
tale om tro, for skellet er her ikke primært mellem mennesker 
men snarere mellem forskellige epoker i det enkelte menneskes 
liv. Med andre ord svinger mennesket mellem tro, tvivl og tøven. 
På samme måde er det heller ikke et spørgsmål om et enten/
eller, når det kommer til forholdet mellem tro og videnskab, det 
ene udelukker ikke det andet, men de to ting befi nder sig derimod 
på to forskellige niveauer. Dermed bliver tros-faresignalerne ned 
gennem tiden heller ikke så farlige, som de kan se ud, for trods 
op- og nedgangstider for troen, er den der alligevel altid latent eller 
åbenlyst et eller andet sted. 

Meget af dette kan Bente Hansen helt sikkert have ret i, men 
jeg kan ikke lade være at tænke, at hun i sin bestræbelse på at 
nuancere udvisker alt for mange reelle skel. Dertil kommer, at 
hendes bibelsyn uden problemer levner plads til at omtale store 
passager af Bibelen som myter, og at hun nærmest helt frakender 
Johannes Åbenbaring dens kristne relevans. Meget symptomatisk 
får Det gamle Testamente også en meget perifer placering i hendes 
kristendomsforståelse, og det bliver svært at se, om hun faktisk ikke 
ser det store faresignal i, at troen gennem en årrække mere rettede 
sig mod reinkarnation, karma og auralæsning end mod Kristus.

Bogen er imidlertid en udmærket oversigt over det åndelige 
klima i Danmark både historisk set og i dag og for øvrigt også et 
godt oplæg til en diskussion om, hvad tro er, og hvordan troens 
rolle i dagens Danmark skal tolkes.

Anmeldt af Kirsten Krog

Bente Hansen: Ugudelighed? Tro, tvivl og tøven
136 sider • 99,95 kr. • Forlaget Gyldendal

Mellem tro, tvivl og tøven

4



14 . ANNONCER  Udfordringen søndag den 8. oktober 2017

Møder & Arrangementer

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.

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

 

 Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
 Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

E-mail; info@sarons-slette.dk / 22883035

Efterårsstævne
Lørdag d. 14. oktober

Sarons Slette byder velkommen til:

14:30 Kaffe
15:15 sang og bøn

16:10 sang og musik
16:20 Bent Døssing

17:30 Aftensmad
19:00 sang og bøn

19:15 Per Hyldgård
21:00 Kaffe

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 22/10: Peter Kjær - At tjene Jesus Kristus
Søndag 29/10: Hugo Troelsen -  Menigheden; Kristi legeme

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

Søndag d. 15/10 kl. 10:30
Anders Ova
TEMA:  Helligåndens vejledning

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

SUELL Team

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

Vi er en tværkirkelig bedegruppe, der inviterer til
Fællesbøn for Ballerup:

Lørdag d. 21. oktober kl. 14  - 16
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt

Efter en del år med stilstand, oplever vi nu, at der er 
interesse for at begynde en Aglowgruppe i Odense. 

Aglow er i dag for både kvinder og mænd - så kom og 
vær med til en spændende aften, hvor du vil høre om:

• Aglow-huset - hvad består det af? 
• Lovsang og vidnesbyrd 
• Der vil blive anledning til spørgsmål

Arrangør: Aglows nationale bestyrelse

Tirsdag d. 17. oktober 2017 
kl. 19.00 til ca. 21.00

Sted: Cafe-lokalet, Apostolsk Kirke 
Thorsgade 40, Odense C

www.aglow.dk • facebook.com/aglowdanmark

 Velkommen Til 
Aglow- Inspirationsaften

Støt Udfordringens radio-mission
blandt muslimer i Afrika

Som læser kan du nu være med til at bringe 
fredens budskab helt ind i tusinder af fanatiske 
muslimers ører gennem de oplysende og kristne 
radioudsendelser, som Udfordringen støtter. 
Vi mangler ca. 35.000 kr. til de arabiske 
udsendelser - lige nu. 

Udfordr ingen h jælper 
kristne i Afrika med at 
vise Jesus-fi lm, oprette og 
drive radioer og udsende 
programmer, der skaber op-
lysning og formidler kristen 
tro - i muslimske områder.

GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden  på netbank - konto 
nr. 9570 0006 139450.
Husk at skrive: ’5984 Ud-
fordringens Radio-mission’
Tusind tak!

Fortæl muslimerne om 
Isa Almasihu (Jesus Kristus)

GI’ DIG
GLAD

Din kristne arabiske 
bror sender radio til 

muslimer med 
livet som indsats.Vi er med, hvor ørkenen begynder, og folk taler arabisk. 

- eller send en hurtig gave (uden fradrag) på MobilePay 21 97 11 11 mrk. Afrika. 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 39:

Hans Nordborg Rasmussen
Junghansvej 135
6000 Kolding

Kodeord: Haveartikler

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 
19. 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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Har du ændringer eller spørgsmål til dit 
abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - Tast 1 for 
abonnement

DiverseMangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

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

Stillinger

Blå Kors Danmark søger pr. 1. december en engageret og 
struktureret vikar for lederen til vores værested og nødher-
berg  GRACEKBH i København, som bruges primært af 
migranthjemløse.

Du brænder for arbejdet med mennesker og vil være med 
til at gøre en kæmpe forskel for andre. Du kommer til at 
have et komplekst arbejde, hvor du arbejder meget på egen 
hånd, men hvor du også har en fast kollega og fl ere hund-
rede frivillige. 

Stillingen er meget alsidig. Lige fra drift af café og nødher-
berg, kommunikation, bl.a. via Facebook, til planlægning af 
events og budgetstyring. 

Stillingen er på 37 timer. 

Ansøgningsfrist fredag d. 13. oktober 2017.

Læs hele opslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job.

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES
blaakors.dk

Barselsvikar 
for leder af 
GRACEKBH

Du kan følge med i Blå Kors’ 
daglige arbejde ved at følge os på 
Facebook, Twitter og Instagram.

blaakors.dk

Vi søger en hjemmevejleder til at indgå 
i vores tværfaglige team af dygtige 
medarbejdere til hverdag og til fest.

Du har et kristent livs- og menneskesyn, 
har flair for pædagogik og ønsker faglige og 
personlige udfordringer.

Ansøgningsfrist: 23. oktober kl. 12
Kontakt: Leder Preben Nielsen 

20 21 18 60  @ jp@elmebo.dk

Se opslag og læs mere om Elmebo på 
www.elmebo.dk/stillingsopslag.

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4B, 4293 Dianalund

søger pædagog
Elmebo

Elmebo er 
et kristent 

bofællesskab, 
et rigtigt hjem 
for 10 voksne 

med nedsat 
funktionsevne.

Elmebo er 
tilknyttet Kristelig 
Handicap forening.

ET RIGTIGT  HJEM

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

Mission Afrika Genbrug tilbyder 
hjælp med tømning af dødsbo
Kontakt vore konsulenter:
Claus R. Roed (syd) - tlf. 2941 9257
Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503
Lone Frøsig (øst) - tlf. 2027 1643

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

Bogsalg

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

Bøgballe Friskole 
søger lærer fra 1. december

Se stillingsopslag på www.bøgballefriskole.dk

Køb kristne bøger let og enkelt på Hosianna.dk

Støt Touboro med radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

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

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

Gaver mrkt. TOUBORO eller RADIO kan overføres til Gospel 
Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK: Navn og 
cpr. nummer, for fradrag!) 

Diverse

Sådan sagde Luther, ifølge traditionen, som afslutning på 
forhøret ved rigsdagen i Worms i foråret 1521. Luther var 
blevet mødt med krav om at tilbagekalde alt. Og her foran 
kejseren og pavens udsending, hele kurien og mange an-
dre, står han fast og nægter at gå imod sin samvittighed.

Han ville sætte fokus på Guds barmhjertighed og nåde, som det der 
sætter mennesker fri, og som betyder, at vi kan fl ytte fokus og blik fra 
vores egen navle og ud imod vore medmennesker. Og dette ville han 
gøre – ikke ved at gøre alting nyt. Men ved at søge tilbage til kernen, 
til skriften og til Kristus. Han ville indlæse vore liv i Kristi kærlighed, for 
kun derigennem fandt han den virkelige frihed.

”Her står jeg, og jeg kan ikke andet – så hjælpe mig Gud” burde 
være enhver præsts bøn inden prædikenen. For også vi er sat til både 
at forkynde og forsvare den nådige og barmhjertige Gud.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser 
op - mod den såkaldte afl adshandel og pavekirkens praktisering af den.

Disse teser er resultatet af Luthers store opdagelse et par år før. 
Opdagelsen af, at Gud ikke er en instans derude, som vi som men-
nesker er på vej henimod for at afl ægge regnskab for, men tværtimod 
er den virkelighed, vi altid allerede kommer fra. En virkelighed som vi 
har i ryggen, og som derfor sender os ud i verden, som dem der er de 
”Altid allerede elskede”– som Peter Bastian udtrykte det.

Altid allerede elsket. Det er, hvad vi som kristne har i ryggen. Kvit og 
frit. Og derfor behøver vi ikke konstant at gå og kikke ind i os selv for at 
overveje, hvad vi dog skal tage med, den dag vi når frem for Guds ansigt. 
Vi bliver i stedet befriede til at løfte blikket, se på de andre og deres 
behov. Gud er med andre ord friheden fra at være ”kroget ind i os selv”.

Da Luther først havde opdaget dette, begyndte han selv at følge 
opmærksomt med i, hvordan kirken behandlede almindeligt hårdtar-
bejdende borgere, som knapt kunne skrabe det nødvendige sammen til 
deres børn og familier. Og det oprørte ham, at akkurat de blev overtalt 
til at give den smule, de havde til overs til kirken. Med den begrundelse, 
at de på denne måde gavnede deres stilling i forhold til Gud. 

Da han tre år senere (i år 1520) skriver sit reformatoriske hovedskrift, 
giver han det da også titlen: ”Om et kristenmenneskes frihed”. Og udlæg-
ger denne frihed i to reformatoriske kernesætninger, der umiddelbart 
lyder selvmodsigende, men som netop hænger uløseligt sammen og 
kun giver mening i deres forbundenhed:

”Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt.”
”Et kristent menneske er en villig tjener i alle ting og alle underlagt.”

Friheden som den basale sandhed om vores identitet skænkes os 
i Guds kærlighed, ved at han bliver menneske i Jesus af Nazareth. 
Og fordi kærligheden kun fi ndes i relationer, så binder den os til vore 
medmennesker. Pointen er, at det egentlige liv er det liv, der bliver mere 
af, ved at det bliver delt. 

Det er, hvad den prædiketekst, jeg har valgt til i dag, handler om - 
beretningen om bespisningen af de 5000 i ørkenen.

At dele og at give er altså den evangeliske pointe, som reformationen 
med Luther genfi nder. Og det hele begynder med, at Gud deler og 
giver sig selv helt og fuldt – for enhver af os. Underforstået: Også du er 
elsket, helt unik og uendelig værdifuld – gå så ud og del kærligheden 
med andre!

Det er evangeliets modbillede til den menneskelige logik, hvor vi jo 
tror, at vi bliver rigere, jo mere vi kan holde for os selv.

Når vi siger, at ”Danmark er et kristent land”, så betyder det noget 
for vores måde at forholde os til hinanden. For så anerkender vi hver 
enkelts ret til et livsgrundlag - gennem selvforsørgelse eller offentlig 
forsørgelse, hvor det er nødvendigt. Den enkelte og fællesskabet er 
hinandens forudsætninger. Og vi vedkender os både nationalt og 
internationalt, at ethvert menneske rummer en gudbilledlighed og har 
ret til et liv i værdighed. Og vi anerkender, at livet er smukt, og at vi har 
et ansvar for at værne om det.

Alt dette, fordi menneskelighed, værdighed og frihed bliver større af 
at blive delt. Så hverken det mindreårige barn, den travle voksne eller 
den syge gamle skal være i tvivl: de hører alle med. Så hverken den 
etniske dansker eller den fremmede skal være i tvivl: de hører alle med.

Gudsforholdet er altså ikke til for at guddommeliggøre mennesket. 
Nej, det er lige omvendt. Det er Guds 
forhold til mennesket, der menneskeliggør 
os. Det var og er den reformatoriske grund-
opdagelse, vi stadig kan være mennesker, 
samfund og kirke på.

Amen.

Uddrag af prædiken ved Folketingets åbning

’Her står jeg, og jeg 
kan ikke andet - 
så hjælpe mig Gud!’ 

Biskop Henrik Stubkjær 
prædikede ved Folketingets 

åbning den 3. oktober.
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

DR fejrer i de kommende uger 500-året for reformationen bl.a. 
med et interviewprogram med Hendes Majestæt Dronningen.

Det starter i den kommende uge på DR K med den tyske serie 
’Vores foranderlige verden’ om reformationen og dens betydning i 
dag. Serien er på seks episoder og første afsnit sendes tirsdag den 
12.10 kl. 18.30 på DR K. Se omtale i tv-oversigten her på siden.

Også radioens P1 og P2 fejrer reformationen. Ud over et 
reformations-program med Christoffer Emil Bruun den 29. oktober 
kl. 13 til 15 inviterer P1 fortsat lytterne helt tæt på reformationen i 
programmerne ’Tidsånd’ og ’Mennesker og tro’, særligt i ugen op 
til selve jubilæumsdagen den 31. oktober. Også ’P1 Eftermiddag’ 
vil beskæftige sig med reformationen.  

Lørdag aften, den 28. oktober, bringer DR1 et interviewprogram 
med Hendes Majestæt Dronningen, hvor i hun giver sit perspektiv 
på reformationen og fortæller om sin egen tro. 

Den 31. oktober har DR K en hel aften i reformationens tegn. 
Seerne vil bl.a. kunne opleve en stor festforestilling direkte fra DR 
Koncerthuset.          

Red.

Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne
Lørdag den 4. november 2017
 Tema: Menighedens opgaver 

i forholdet  l Israel

Kl. 14.00: Menigheden og Israel - et åndeligt bånd
  (Eva Ravn Møenbak, formand for DJV)
Kl. 16.00: Menighedens opgaver i forhold  l Israel
  (Linda Møller, rejsesekretær for DJV)

Musik: May-Britt S. Rose
Salg af israelske produkter m.m.: Marvel Gulbrandsen
Maleriudstilling: Greta Axelsen

Kaff e, te og kage mellem de to møder

Stævnet a  oldes i
Apostolsk Kirke

Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C
Velkommen!

DR K 
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.

Onsdag 11/10
22:00 1000 års tro: Kongens 
kamp mod kirken. Historien om 
kristendommen i Danmark er en 
dramatisk fortælling om brutale 
magtkampe, folkeoprør og spiren-
de demokrati fra vikingetiden og 
frem til i dag. I dette program under-
søger værten Cecilie Nielsen, hvad 
der skete under reformationen, da 
Kong Christian d. 3. tog magten fra 
den katolske kirke og forandrede 
danskernes tro for altid?

Torsdag 12/10
18:30 Vores foranderlige verden 
(1:6) Tysk dokumentarserie fra 
2017. (The Luther Code)
Var det et nyt revolutionerende syn 
på verden og ikke en fornyelse af 
troen, der startede Martin Luther 
og reformationsbevægelsen for 
500 år siden? Vores selvopfattelse 
og verdensyn er i det væsentlige 
baseret på det, der blev resultatet 
af reformationen og renæssancen i
det 16. århundrede. Men er denne 
opfattelse stadig gangbar i det 21. 
århundrede? Eller har vi behov for 
en ny reformation? Et moderne 
essay over 500 års reformations-
historie og betydningen for det 
moderne menneske.

Lørdag 15/10
19:45 Før Søndagen
18. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Hvad mener I om Kristus”, og om 
at man ikke kan elske Gud, hvis 
man foragter sit medmenneske. 
Bandet ”Psalmodie” giver et an-
derledes bud på salmen i Vor Frue 
Kirke i Århus.

Søndag 16/10
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus
Tidligere biskop for Lolland-Falster 
Stift Steen Skovsgaard er liturg 
og prædikant 18. søndag efter 
trinitatis, hvor evangeliet handler 
om kærlighed til både Gud og 
næsten. Steen Skovsgaard er nu 
bosiddende i Brabrand og læser en 
ph.d på Aarhus Universitet. Sendes 
også mandag og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (3:10)
Genudsendelse fra søndag 8.10.

DR 1
Søndag 8/10
20:00 Herrens Veje (3:10)
August vender hjem fra Afgha-
nistan og en gæst fl ytter ind på 
præstegaarden. 

Søndag 15/10
20:00 Herrens Veje (4:10)
Christian vågner op i Nepal og 
hjemme kæmper August efter tiden 
i Afghanistan. 

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

Radio 

Søndag 8/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gospelfællesskabet på Bornholm, 
MusikhuZet, Rønne. 16. søndag 
efter Trinitatis. Prædikant: Lone 
Møller-Hansen. 
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 9/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 10/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 11/10
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
Tro imellem fortid og fremtid.
Salmedigter Iben Krogsdal besø-
ger Skurvognen for at refl ektere 
over, hvad der sker, når gamle 
forestillinger møder en verden i 
opbrud. Vært: Anders Laugesen.
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 12/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 13/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 14/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 15/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Lynge Kirke, Helsingør Stift. 18. 
søndag efter Trinitatis.
Prædikant: Marie Høgh
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte 
radiotransmission af Morgenan-
dagten fra Domkirken i København 
på DR K. Sendes alle dage fra 
mandag til lørdag kl. 8.05.

500-året for reformationen på DR

Tro og teser i P1’s ”Mennesker og Tro”
Salmedigter Iben Krogsdal be-
søger Skurvognen i P1s Men-
nesker og tro onsdag d. 11/10 
for at refl ektere over, hvad der 
sker, når gamle forestillinger 
møder en verden i opbrud. 

Mange børn og unge får ikke 
overleveret en tradition omkring 
tro, og det er et problem, siger 
ugens gæst i Skurvognen salme-
digter og forfatter Iben Krogsdal.

- Børn vokser i dag op i en ver-
den med mindre historisk rodfæ-
stethed, og hvor vi i den grad viser 
dem, at de skal ud at vælge selv. 
Det betyder, at de går glip af det 

konfl iktstof, vi mennesker bliver 
dannet af. Herunder det at skulle 
tage livtag med en overleveret tro 
og i den forbindelse vælge til eller 
vælge fra, siger hun.

For Iben Krogsdal er troen som 
en himmel, man kan bevæge sig 
under.  

- For mig er det ikke virkelig-
heden, som udfordrer troen, men 
troen, der udfordrer virkelighe-
den’. Troen er derfor ikke truet af, 
at der f.eks. er ondt i verden. Men 
troen giver et rum til at gå ind og 
konfrontere en ond virkelighed, 
siger Iben.

 I Skurvognen arbejdes der op 

til reformationsjubilæet med at 
slå teser op. Ønsker du at bidrage 
med en tese om tro og tiden kan 
den sendes i et brev til:

Skurvognen, 
Voldum,
8370 Hadsten

Iben Krogsdal
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- Kom du her også fra JB’s Ig? 
Sådan står der på YouTube under Hillsong Young & Free 
albummet ”Youth Revival (acoustic)”. Hvis du overlevede 
de sætninger, kan jeg afsløre, at JB betyder Justin Bieber 
og  IG står for Instagram. Dette album delte verdens mest 
kendte Hillsongsmedlem med sine fans, og de kunne 
godt lide det. 

Og det er også smukt. Albummet udkom først med fuld 
live ”Young & Free”-lyd i 2016. Den nye version fra foråret 
2017 er faktisk ikke rigtig akustisk, som navnet siger. Men 
nærmere en nedtonet og mere stemmebåret studieudgave 
af de samme sange. 

Den elektroniske lyd, som adskiller Young & Free fra resten 
af Hillsongs er bevaret. Det samme er opbygning og opsætning 
af mange af sangene. Det parameter, som de virkelig skiller 
sig ud på, rent teknisk, er sangkvaliteten. 

I almindelig Hillsongsstil er lead vocals på de ni numre 
fordelt mellem mere end en håndfuld unge. Og de synger 
alle sammen uforståeligt smukt og nærmest perfekt. Og for 
mig, er det både en af de største styrker og svagheder ved 
albummet. Og det gælder også for de musikvideoer, som 
følger med til alle sangene. 

For at starte med udfordringen, så kalder denne ”nedtoning” 
på et niveau af nærhed og skrøbelighed, som jeg ikke er i tvivl 
om, at lovsangerne besidder, men som simpelthen bliver skjult 
i studieproduktionen. 

Til gengæld kan det noget andet. Jeg kan godt lide at have 
inderlig lovsang kørende som baggrundsmusik til mit liv. Men 
ofte ender jeg med, at en eller anden tilbedende lovsangsle-
der går amok i baggrunden, lige mens jeg er ved at skrælle 
gulerødder og føre en samtale. 

Det sker ikke her. Dette er fl ot kvalitetsbaggrundsmusik, som 
også leder hen til Jesus – men uden den private lovsangs-
session.

Det betyder, at cd’en også fungerer i kirkens fællesrum 
efter gudstjenesten. Eller når dine gæster ikke nødvendigvis 
er troende. Som Biebers fans fra Instagram.
     Eva

Nedtonet skønhed

Dagens 

emne:

Bortrykkelsen

Bibelen forbyder brugen af 
euforiserende stoffer, men 
de spiller en stor rolle i bl.a. 
shamanisme, fortæller Steven 
Bancarz.

’Lad ikke stoffer åbne 
dit sind for okkultisme’
Af Bodil Lanting

Den 24-årige Steven Bancarz,  
der tjente en formue som New 
Age-blogger, indtil han blev kri-
sten, advarer i en ny video mod 
bevidsthedsudvidende stoffer.

Steven har selv erfaringer fra 
den okkulte verden. Han har 
blandt andet oplevet at svæve og  
mødt skræmmende væsener, før 
han kom til personlig tro på Jesus.

I videoen ’Psychedelics, Drugs, 
& The Bible: Fallen Angel Sorcery’ 
forklarer Steven Bancarz, at Bi-
belen forbyder brugen af stoffer.

Faldne engle underviser 
mennesker om stoffer

Men fi nder vi virkelig omtale af 
euforiserende stoffer i Bibelen?

Ja, mener Steven, og nævner 
at emnet berøres på mindst 5 
forskellige måder. Han citerer 
fl ere vers om faldne engle, som 
beskrives i 1. Enoksbog. Denne 
bog er ikke en del af den autorise-
rede bibel, men som den eneste 
af de såkaldte pseudepigrafer er 1 
Enoksbog en del af den etiopiske, 
koptiske kirkes bibel. 

Også Judas’ Brev citerer Enok, 
siger Steven og konkluderer, at 
Enoksbogen derfor må indeholde 
sandheder, selv om den ikke 
er guddommeligt inspireret på 
linje med de kanoniske bøger i 
Bibelen.

I Enoksbogen 7,1 læser vi om 
faldne engle, som lærte menne-
sker om trylleformularer, besvær-
gelser og det at skære rødder. 
Og i Enoksbogen 8,3 nævnes  
en person, Semjaza, som be-
skæftigede sig med ”troldom og 
afskæring af rødder”.

Her er der tale om den eufori-
serende virkning af visse plante-
rødder, som kan give folk overna-
turlige oplevelser.  

Der var nemlig ingen grund til 
at Semjaza skulle lære folk no-
get om planter, for Adam havde 
vidst alt om planterne fra sin tid 
i  Edens Have, lyder Stevens 
fortolkning.

Han ser noget helt andet end 

sundhedsrelateret viden i disse 
tekster:

 Måske var Semjaza en falden 
engel, som ville lære folk noget 
om okkulte syner. Nogle rødder 
er faktisk blevet dyrket og brugt 
af shamaner i årtusinder, fordi 
de indeholder bevidsthedsud-
vidende stoffer. Og hvis man 
indtager disse stoffer, kan man få 
stærke  overnaturlige oplevelser, 
siger Steven.

Okkult formål  
Brug af euforiserende stoffer 

- betegnet som ’trolddom’ - for-
bydes mange steder i Bibelen. 

Steven nævner 21 forskellige 
rødder, der kan have forbindelse 
med begrebet pharmakeia, som 
vi fi nder i Galaterbrevet 5,19-21. 
Det græske ord fordømmer na-
turligvis ikke brug af lægemidler, 
understreger Steven Bancarz.

”Folks ugudelige og egoistiske 
handlinger er velkendte, som for 

eksempel: Seksuel synd, umoral 
og perversitet; afgudsdyrkelse 
og okkultisme; ...klikedannelse 
og jalousi; drukkenskab og orgier.

Jeg har sagt det før, men siger 
det gerne igen: De, der lever på 
den måde, vil ikke få adgang til 
det kommende Guds rige.”

(Bibelen på Hverdagsdansk)
Ordet ’okkultisme’ har nær 

forbindelse med brugen af stoffer 
- og med afgudsdyrkelse.

Vi skal være ædru
I 1. Kor. 6,9 fordømmes druk-

kenskab, som vi normalt forbinder 
med alkohol. Men ordet methe 
(drukkenskab) kan også handle 
om påvirkning af andet end al-
kohol. Det handler generelt om 
stoffer, som påvirker en persons 
kontrol over krop og sind.

Brug af euforiserende stoffer er 
altså en alvorlig synd, konklude-
rer Steven ud fra 1. Korinterbrev.

Samtidig understreger Bibelen, 

at vi er kaldet til at være ædru 
(nepho) og på vagt (1. Tes. 5,6 
og 8; 2. Tim. 4,5 og 1. Petersbrev 
1,13; 4,7 og 5,8). 

Anderledes end hedninger
Bibelen lærer os, at vi ikke skal 

handle som hedningerne. Vi skal 
ikke tage del i deres afgudsdyr-
kelse og trolddom, som typisk 
er foregået under indfl ydelse af 
euforiserende stoffer. Helt fra 
starten befalede Gud sit folk, at de 
skulle skille sig ud og ikke handle 
som deres hedenske nabofolk. Se 
2. Kor. 6,15-17; Rom. 12,1-2 og 
Ef. 4, 17-20.

Hedenske kulturer fra hele ver-
den har i årtusinder brugt stoffer 
til deres okkulte ritualer. Steven 
nævner blandt andet Sibirien, Det 
gamle Egypten, Indien, Græken-
land, mayakulturen og Amerikas 
indianere i denne sammenhæng.

Vi skal holde landets love
Bibelen indskærper, at vi skal 

holde vores lands love - hvis 
de ikke er i modstrid med Guds 
vilje. Og når det gælder brug af 
euforiserende stoffer, har vi ingen 
undskyldning for ikke at handle 
efter landets love, som det står 
i fx. Romerbrevet 13, 1-5 og 1. 
Peter 2, 13-15.

Tidligere New Age-guru:

Bibelen advarer mod brugen af euforiserende stoffer, siger tidligere New Age-blogger.

Steven Bancarz voksede op 
i et kristent hjem i Canada, 
men han blev påvirket af New 
Age og var aktiv som blogger, 
mens han gik på gymnasiet. 
Senere blev han kristen og 
han advarer nu i stærke ven-
dinger mod, at man lader sig 
påvirke af det okkulte. 

Man kender 21 planter, hvis rødder kan bruges til euforiserende 
stoffer, fortæller Steven Bancarz i videoen.
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Klummen
Ung Udfordringt

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. 
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Det korte citat ’Jesus er Herren’ står skrevet mange 
steder i Honduras – på gaden, på instrumentbrættet i 
taxaer og sågar som magnet på køleskabet. En af de 
ting, der har overrasket mig mest igennem min måned 
som praktikant hos Red Viva Honduras, er ikke så meget, 
hvor troende befolkningen er, men mere hvor allesteds-
nærværende deres tro er. 

For langt størstedelen af befolkningen er deres religiøse 
overbevisning den rettesnor, de tilrettelægger deres hverdag 
efter. Det virker som om, den Honduranske befolkning fi nder en 
enorm styrke i deres tro samtidig med, at deres tro giver mening 
til de ellers meningsløse ting, der sker i landet. 

Søndag fi k jeg mulighed for at tage i kirke med den værts-
familie, jeg bor hos, og selvom jeg ikke er troende, tog jeg 
imod tilbuddet. Generelt er jeg meget skeptisk i forhold til hele 
konceptet med en almægtig Gud; dog har jeg længe været 
overbevidst om, at der er mere mellem himmel og jord, end vi 
kan og skal kunne forklare. 

En af de ting, der dog slog mig denne søndag formiddag, da 
jeg oplevede en Honduransk gudstjeneste for første gang, er, 
hvor helhjertet de andre kirkegængere omfavnede hele sean-
cen - det var som om, hele stemningen og musikken førte dem 
tættere på deres Gud. Stemningen smittede også af på mig, 
og kombineret med den gode musik, der opløftede stemningen 
yderligere, endte det med at blive en rigtig god oplevelse, jeg 
bestemt vil deltage i igen. 

Dermed ikke sagt at mødet med den Honduranske tro har 
omvendt mig, men jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg synes, 
det er utrolig fascinerende at se, hvilken trøst befolkningen fi nder 
i deres forhold til Gud. Samtidig virker det til, deres tro giver dem 
en vished om, at der er meningen med alt; selv det forfærdelige 
og meningsløse der sker på daglig basis i dette land. Hvilket er 
to elementer, jeg godt kan savne som ikke-troende - det må bare 
være nemmere at få meningen med livet 
givet på forhånd og også gøre det nem-
mere at tackle svære ting, hvis man 
ved at alt er en del af en større plan; 
Guds plan for det enkelte menneske. 

Tro og kirke i
et ustabilt land

Af Line  Johansen
Praktikant på Honduras,

udsendt af Viva Denmark

Af Steen Jensen

Går du i gymnasiet, men 
helt har glemt at tilmelde dig 
Discipeltræf 2017 i Skander-
borg, så fortvivl ikke: Der er 
stadigvæk ledige pladser!

I efterårsferien mødes op mod 
500 unge kristne gymnasieelever 
vanen tro til masser af undervis-
ning, forkyndelse, lovsang og 
fælleskab på Kristeligt Forbund 
for Studerendes (KFS) årlige 
efterårslejr på Skanderborg Gym-
nasium.

- I mandags havde 367 til-
meldt sig, men vi har erfaring 
for, at mange eftertilmelder 
sig, så vi håber på 100 fl ere, 
fortæller Simon Kammersgaard 
Lindbjerg, der er KFS´ kommu-

nikationsmedarbejder.
Discipeltræf 2017 foregår i 

dagene 14. til 18. oktober. Årets 
tema er »Trosvandrere – Til en-
hver tid«.

- Vi sætter fokus på forskellige 
bibelske personers vandring i 
troen og lægger deres eksempler 
frem i en kontekst, som kan skabe 
fokus på deltagernes eget forhold 
til Gud, siger Simon Kammersga-
ard Lindbjerg.

Hvert af møderne vil tage ud-
gangspunkt i en bestemt bibelsk 
person, som de unge KFS´ere 
så kan spejle sig i og lære af, så 
der bliver vedkommende for et 
gymnasieliv anno 2017.

Eller som det hedder i oplæg-
get til lejren: ”Hvad kan vi egentligt 
lære af Timotheus, Maria og 
Martha, og hvorfor er de stadig 

relevante i år 2017?”.

Rum til samtale
Som en nyskabelse bliver der 

et rum kaldet ”Løvhytten”, som 
deltagerne kan komme forbi, 
sætte sig og tale med hinanden 
om Gud og tro gennem bibel-
læsning og samtaler. Eller bare 
samtale om hvad der fylder i ens 
liv. I forvejen har man Refl ektoriet, 
som er et sted, hvor der er mere 
fokus på den enkeltes individu-
elle samvær med Gud, til stilhed 
og bøn. 

Årets talere er følgende: 
Margunn Dahle fra Norge, som 

er lektor i kommunikation og livs-
syn og til dagligt underviser ved 
NLA Mediehøjskolen Gimlekollen. 

Sune Skarsholm, der er Cand.

theol. og præst i Løsning og Kor-
ning kirker. 

Erik Kloster, der er cand.theol. 
og kollegieleder på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing. 

Jakob Højlund, der er cand. 
mag i historie og forstander på 
KFS´ Ledertræningscenter, Kri-
stoffer Enevoldsen, stud.theol. på 
Dansk Bibel Institut i København 
og endelig KFS´ generalsekretær, 
cand.theol. Christian Rasmussen.

Derudover bliver der 14 semi-
narer over forskellige emner, bl.a. 
om evangeliernes troværdihed, 
om at blive bedre til bibellæsning, 
om selvværd og selvbillede og 
om hverdagssjælesorg og hver-
dagsomsorg.

Du kan læse mere på www.
discipeltraef.dk

Stadig ledige pladser
på Discipeltræf 2017
Unge KFS´ere fra hele landet mødes i efterårsferien under temaet ”Trosvandrere – Til enhver tid”.

Unge KFSere fra hele landet mødes på Discipeltræf 2017.  Her fra sidste års lejr. Foto: Marius Weber

130,-

Hacksaw Ridge
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Af Steen Jensen
Journalist

’Søn af Hamas’ afslører 
PLOs løgne om Israel i FN
FNs høring om menneskerettigheder i Palæstina den 25. september tog en uventet drejning, da  
Mosab Hassan Yousef fi k ordet.
Af Bodil Lanting

Det gik lige så godt med kritik-
ken af Israel fra PLOs, Qatars, 
Nordkoreas, Pakistans, Venezu-
elas og Irans repræsentanter. 
Men så kom en talsmand fra 
United Nations Watch, som fi k 
tilhørerne til at vende sig og 
rulle med øjnene.

- De begår etnisk udrens-
ning, stjæler, ødelægger folks 
huse, fælder træer, gennemfører 
apartheid, kolonisering og stats-
terrorisme, lød det fra forskellige 
modstandere af Israel.

Men da en ny delegeret fik 
ordet, blev de palæstinensiske 
ledere hudfl ettet.

Insider kritiserer hykleriet
- Mit navn er Mosab Hassan 

Yousef, jeg voksede op i Ramal-
lah som medlem af Hamas, ind-
ledte manden fra United Nations 
Watch.

- Jeg taler her til The Palesti-
nian Authority (PA), som påstår, 
at de er den eneste lovmæssige 
repræsentant for det palæstinen-
siske folk. 

Hvor kommer jeres legitimitet 
fra? Det palæstinensiske folk har 
ikke valgt jer, og de har ikke ud-
peget jer til at repræsentere dem. 

I har udpeget jer selv, fastslog 
Mosab Hassan Yousef.

- I står ikke til ansvar overfor 
det palæstinensiske folk. Det viser 
jeres egen totale krænkelse af 
deres menneskerettigheder. Pa-
læstinensiske borgere og deres 
udvikling er det sidste, I bekymrer 
jer om, sagde Mosab Hassan 
Yousef, mens den ene efter den 
anden af Israels modstandere så 
dybt chokerede på hinanden og 
vendte sig om i stolene.

Mosab Hassan Yousef fortsatte 
med at sige, at PA og dets sik-
kerhedsstyrker selv kidnapper 

og torturerer palæstinensere og 
dermed er hovedansvarlige for 
palæstinensernes lidelser.

- I kidnapper palæstinensiske 
studerende fra deres universiteter 
og torturere dem i jeres fængsler. 
I torturerer jeres politiske mod-
standere. Det palæstinensiske 
folks lidelser er resultatet af jeres 
selviske politiske interesser. I er 
den største fjende af det palæ-
stinensiske folk!

- Hvis Israel ikke fandtes, ville 
I ikke have nogen at anklage. Tag 
ansvaret for jeres egne handlin-
ger, sagde Yousef og tilføjede, at 

PA vildleder folket og det inter-
nationale samfund, opildner til 
konfl ikt, overtræder menneske-
rettighederne og misbruger sin 
magt, bl.a. ved gennem talerne i 
FN at påstå, at Israel er skyld i de 
problemer, som PA selv har skabt.

United Nations Watch arbejder 
bl.a. for at imødegå anti-israelske 
fordomme i FN. 

Terroristen blev kristen
Mosab Hassan Yousef blev født 

i 1978 og var som ung medlem 
af Hamas. Han blev fængslet af 
israelerne og gik senere ind i 
den israelske sikkerhedstjeneste, 
Shin Beit, som hemmelig agent. 
Som dobbeltagent gennem 10 
år reddede han menneskeliv på 
begge sider af konfl ikten. 

Gennem kontak med en en-
gelsk turist blev Mosab Hassan 
Yousef kristen og han fi k politisk 
asyl i USA fra 2007. Han fortæl-
ler sin historie i ’Son of Hamas’ 
(på dansk ’Søn af Hamas’, som 
er udsolgt fra forlaget). Han har 
også i mange sammenhænge 
taget afstand fra islam.

En meget anmelderrost do-
kumentar om Yousefs liv udkom 
i 2014 med titlen ”The Green 
Prince”.

 

En kvinde i den palæstinen-
siske delegation ruller med 
øjnene og ser ud, som om hun 
hyperventilerer, mens mæn-
dene chokerede vender sig i 
stolene. De kan tydeligvis ikke 
tro deres egne ører, da de 
hører Mosab Hassan Yousefs 
tale i FN.
Fotos fra YouTube.

Mosab Hassan Yousef (til højre i billedet) afslørede den palæsti-
nensiske ledelses overgreb og løgne i FN den 25. september.

Jeg købte to glaslysestager til vindueskarmen og til at stille 
på spisebordet ved romantiske aftener med hende, som er 
den sødeste, jeg kender.

Jeg kan godt lide tanken om, at vi er lys i hinandens liv.
På glassene er der bogstaver påmalet, på det ene et O og på 

det andet et S. Når lysestagerne står side om side står der OS. Det 
kan hun godt lide. Det er vældig romantisk, synes hun.

Jeg har godt nok truet med at rykke rundt på lysstagerne, hvis 
hun ikke opfører sig ordentligt, så der kommer til at stå – nåh ja, 
gæt en gang! Men så griner hun bare og tager mig slet ikke alvorligt.

”Jeg er verdens lys”, siger Jesus i Johannesevangeliet. ”Den, 
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”.

Vi har brug for lyset – Jesu lys – men lyset er til for at blive delt, 
og ikke til at blive sat under en stage. Derfor har vi også brug for at 
dele lys med hindanden. Vi har brug for at tænde lys i hinandens liv.

Det er ingen kunst at slukke lyset hos andre. Det sker hele tiden 
mellem mennesker. Lyseslukkere, siger vi, men jeg synes meget 
bedre om lysbærere. 

Eller hvad med ordet lysetænder? En slags menneskelig Ronson 
eller Zippo, der tænder lys og skaber varme og liv hos hinanden.

Det er da smukt. Og evangelisk.
Aage Stentofts gamle revyvise ”Kys hinanden!” lyder i fortsæt-

telsen: ”… for det vil ærgre Fanden”.
Sådan er det også med lyset. Det lys, der skinner i mørket, og 

mørket griber det ikke. For mørket kan ikke gribe lyset. Dét ærgrer 
Fanden!

Jesus sagde ikke alene om sig selv, at han var verdens lys. Han 
kaldte også sine disciple for verdens lys. Det lys, der er i ham, vil 
ikke nøjes med at leve i al hemmelighed. Det skal deles.

Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. Den, der tænder 
lys for Gud, skal også tænde lys for sin broder.

Dagene bliver korte. Mørket trænger sig på. En lang vinter står 
foran os.

I mørket skal vi tænde lys for hinanden og dele håbet, 
kærligheden, omsorgen, nærværet, varmen og 
sandheden.

Nogle gange skal der så uendeligt lidt til. Et 
smil. Et opmuntrende ord. Et varmt håndtryk.

God søndag!

Vi skal tænde
lys for hinanden

Kort og forståeligt forklarer 
Hans Kristian Neerskov om 
baggrunden for den evige strid 
mellem jøder og arabere.

Forstå konfl iktens årsag 
  - HISTORISK OG TEOLOGISK

ISRAEL OG PALÆSTINENSERNE
96 SIDER - ILLUSTRERET

TILBUD KR. 49,-

Livet i Israel og Mellemøsten 
  - Ifølge Richard Oestermann

Mig og Mellem-
østen - et liv udover 
det sædvanlig
230 sider. Kr. 98,- 

Hvert sekund tæller
- Sande historier 
fra Israel. 
238 sider. Kr. 98,-
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