
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. 

Fri os fra Fri os fra 
slaveriet!slaveriet!

Slaveri fi ndes stadigvæk og er et stigende problem. Danskere i hundredevis deltog i sidste weekends ”Walk for Freedom” 
i protest mod den menneskehandel, som hvert år omsætter for over 150 mia. dollars.
Af Steen Jensen

- Jeg gik ved siden af og talte 
med folk på gaden. Mange var 
slet ikke klar over, at slaveri 
stadig findes. De troede, at 
det var et overstået kapitel i 
historien, siger Miriam Hau-
gaard Iversen.

Hun deltog sidste lørdag i 
demonstrationen ”Walk for Free-
dom” i Aarhus. På samme tid var 
der lignende demonstrationer i 
gang i 6 andre danske byer.

Danske aktivister i hundrede-
vis var på gaden for at protestere 
mod menneskehandel.

Samme dag samledes titusin-
der af aktivister verden over for at 
demonstrere mod slaveriet ved 

at deltage i ”Walk for Freedom”.
Menneskehandel er big busi-

ness. Det skønnes, at kriminelle 
bagmænd hvert år omsætter for 
mere end 150 mia. dollars på 
slaveriet, som er verdens hurtigst 
voksende kriminelle industri. Det 
svarer til ca. 975 mia. kr.

Ifølge en FN-rapport over-
stiges menneskehandel som 
organiseret kriminalitet kun af 
narko- og våbenhandel. Ifølge 
andre opgørelser har menne-
skehandel allerede overhalet 
dem begge.

Walk for Freedom
Hvert 30. sekund bliver endnu 

et menneske offer for menneske-
handel et sted på kloden. 

Ifølge organisationen A21, der 

står bag ”Walk for Freedom”, le-
ver omkring 40 millioner i slaveri 
eller slavelignende tilstande. Kun 
1 til 2 procent af ofrene bliver 
nogensinde reddet ud.

FN´s antal af ofre for moderne 
slaveri beløber sig til 27 millioner, 
mens fx Global Slavery Index 
siger 46 millioner.

Uanset det præcise tal, så er 
bagmændenes fortjeneste høj og 

risikoen lav. Man regner med, at 
kun 0,0001 procent af bagmæn-
dene bliver idømt en straf.

”Det er da frygteligt”
I København deltog omkring 

300 i ”Walk for Freedom”. Tavse 
gik de i én lang række, alle klædt 
i sorte trøjer og med gule banda-
ger for munden.

Et lignende scenarie kun-
ne opleves i Aarhus, Aalborg, 
Odense, Kolding, Randers og 
Herning. Og så fjerne steder 
som Australien, Argentina, Me-
xico, USA m.fl . - og i en stribe 
europæiske byer.

I Aarhus deltog ca. 60 i de-
monstrationen, og en af dem var 
altså Miriam Haugaard Iversen.

- Jeg oplevede, at en lille pige 

på 5-6 år spurgte sin mor, hvad 
vi lavede. Moren sagde, at vi gik 
der, fordi nogle voksne sælger 
andre voksne. Pigen udbrød: 
”Det er da frygteligt!” og var 
tydeligvis meget berørt, fortæl-
ler Miriam.

- For mig var det meget spe-
cielt at gå med i demonstratio-
nen, fordi vi talte for mennesker, 
der ikke selv har mulighed for 
tale deres sag, siger Miriam Hau-
gaard Iversen, der er kristen og 
kommer i Hillsong-kirken.

80 % kvinder og børn
Menneskehandel omfatter 

alle lande i verden. Enten er 
det lande, hvor ofrene kommer 
fra, eller det er transitlande eller 
destinationer.

Ifølge tal fra FN er kvinde-
handel (tvangsprostitution) den 
absolut mest udbredte form for 
menneskehandel (79 procent), 
fulgt af tvangsarbejde (18 pro-
cent), men begrebet Human Traf-
fi cking, eller menneskehandel, 
omfatter bl.a. også børnesolda-
ter, tvangsægteskaber, tvangs-
adoption og påtvunget tiggeri.

80 procent af ofrene for men-
neskehandel er kvinder og børn.

Fælles for dem er, at de er i 
en sårbar situation, som kyniske 
bagmænd udnytter.

Fortsættes side 11.

Læs mere om A 21 og slaveri 
side 10 og 11.

FN´s antal af ofre 
for moderne slaveri 

beløber sig til 27 mil-
lioner, mens fx Global 
Slavery Index siger 46 

millioner.

Foto: Emma Michael
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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.

Ugens bedeemner
* Bed imod moderne slaveri (s.1)

 * Bed for byråd og regioner før
kommunevalget 21. november.

* Bed for de kristne asylansøgere.
* Bed for de danske præster.
* Bed for OCEs forbønmarch 

for Kbh. i denne uge.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld jer forbedere@udfordringen.dk
Obs! Bedegrupper, der ikke modtager nyhedsbrevet bedes 
fremsende nye fungerende e-mail-adresser.

Nyt fra Indre Mission
Karen Nygaard Jensen, Vildbjerg, er ansat i en tjeneste i Indre 
Mission som missionær med særligt fokus på diakoni fra den 
1. oktober 2017 til den 30. september 2020. 

Ansættelsen er en lokal projektansættelse i Vildbjerg på 8 timer 
ugentligt. Karen er gift med Anders og de har 3 børn.

Den 1. november kan sekretariatsleder på Indre Missions Hus 
Birgit Forum, Vejle, fejre 25-års-jubilæum. 

Fredag d. 3. november kan fritidsforkynder i Indre Mission 
Region Øst Anders Christian Enevoldsen, København, fejre 
60-års-fødselsdag.

Fra venstre: Birgit Forum, Karen Nygaard Jensen og Anders 
Christian Enevoldsen

Forfatter og international chef 
i Det Danske Bibelselskab 
Synne Garff fyldte 50 år den 
17. oktober. 

Synne Garff fortæller historier, 
der fl ytter mennesker. Hun har 
hele verden som sin arbejdsplads 
- og Bibelen er med i kufferten.

 ”Jeg er ikke skrivebordsteolog, 
jeg er praktiker. Jeg rejser rundt 
i verden som international chef 
for Bibelselskabet og oplever, 
hvordan mennesker genvinder 
livsmodet. Og der er masser af 
opstandelsesfortællinger derude, 
hvor døden lusker omkring for at 
få det sidste ord,” siger Synne 
Garff. 

Bibelsk sjælesorg
”Derude” er blandt fordrevne, 

syge og udstødte i verdens bag-
gårde og fl ygtningelejre. Her fi n-
der man ofte Synne Garff, som er 
ansvarlig for alle Bibelselskabets 
indsamlingsaktiviteter. 

Her har hun selv oplevet, at 
metoden ”Bibelsk Sjælesorg” 
med Bibelens egne fortællinger 
har hjulpet traumatiserede men-
nesker fra forstening til livsmod. 
Derfor har hun også brugt tid på 
at udbrede konceptet i Danmark.

”Bibelsk sjælesorg, du. Det kan 
noget,” siger Synne Garff, der er 
tidligere studievært på både DR 
og TV2. 

Bibelen til de mindste
I 2007 udgav Bibelselskabet 

Synne Garffs bud på 50 af de 
vigtigste bibelske fortællinger 
genfortalt for de 3-6 årige. 

Man skal formidle Bibelen 

til små børn og også de mere 
kradse fortællinger, mener hun. 
Siden er ”De Mindstes Bibel” 
blevet en moderne klassiker med 
over 100.000 solgte eksemplarer. 
Det modtog forfatteren da også 
Bibelselskabets Pris 2011 for.

Synne Garff blev cand.phil. i 
italiensk 1995, men blev efter teo-
logiske tillægseksaminer i 2016 
indsat som ulønnet hjælpepræst 
i Ballum-Skast-Randerup-Hjerp-
sted pastorat i Ribe Stift, hvor 

hun stadig holder en håndfuld 
gudstjenester om året. 

Forfatter med Bibelen
som inspiration

Synne Garff har skrevet og 
redigeret mere end 20 bøger, 
som spænder fra krimier til bør-
nebøger og bibelgenfortællinger. 
Hun debuterede i 2001 med ung-
domsromanen Græskarbanden.

Hun har i årenes løb været de-
battør, kommunikationsrådgiver, 
sportsjournalist, tv-vært og stået 

i bibelsk baseret hjælpearbejde. 
Hele vejen har Bibelens for-

tællinger været med som spejl, 
kilde og inspiration. Det handler 
om at fortælle de historier, der 
fl ytter mennesker.

Synne Garff bor i Hellerup og 
er gift med Kierkegaard-forsker 
og forfatter Joakim Garff. Sam-
men har de fi re sønner i alderen 
16-27 år.

Bodil

 

Bibelsk sjælesorg kan noget, også i verdens brændpunkter, understreger Synne Garff.
Bibelselskabets internationale chef 50 år

Synne Garff i fl ygtningelejren Nakivale i Uganda, hvor bibelsk sjælesorg giver livsmodet tilbage til 
traumatiserede. Foto: Les Kaner.

Jacob Viftrup afl øser 
Jørgen Mortensen i 
Københavns Frikirke
Jacob Viftrup fra Kirke-i-byen 
i Kolding, bliver ny ledende 
præst i Københavns Frikirke 
fra august 2018.

Her kommer han til at afl øse 
en af Apostolsk Kirkes ”tunge 
drenge”, Jørgen Mortensen.

Københavns Frikirke på Filip-
pavej har i længere tid arbejdet 
med at fi nde en ny ledende præst, 
da Jørgen Mortensen fylder 67 år 
i april 2019 og går på pension. 

Jacob Viftrup er selv præst i 
den apostolske menighed i Kol-
ding, og han er desuden leder 
af Apostolsk Netværk, som er 
kirkens fællesorgan, der bl.a. ar-
rangerer den årlige sommercamp 
i Kolding.

I forbindelse med de super-
visor-samtaler, som Viftrup og 
Mortensen har haft med den 

københavnske frikirkes ledelse, 
kom der et ønske frem om, at 
Jacob Viftrup kunne blive kirkens 
nye præst.

Hjerte for København
I efteråret 2016 mødtes Jeanett 

og Jacob Viftrup med Jørgen 
Mortensen ”for at tale om deres 
hjerte for København”, som det 
hedder i pressemeddelelsen. 

Det skete efter aftale med 
Kolding-menighedens ledende 
præst Jesper Kure og Kirke-i-by-
ens lederråd. Her ser man  Kirke-
i-byen som et “ressourcecenter” 
for landet, “et apostolsk hus”, der 
sender tjenester ud.

Apostolsk Kirkes tjenesteteam 
har også fulgt processen og bak-
ker fuldt op, ligesom Kirke-i-byens 
supervisor Johannes Hansen har 
været inddraget med vejledning 

og sparring undervejs.
Ledelsen i Københavns Fri-

kirke og Jeanett, Jacob og Jesper 
- har mødtes regelmæssigt siden 
marts måned 2017. 

Jesper Kure blev konstitueret 
som supervisor i den forbindelse. 

Jeanett og familien med
Jacob ansættes som ledende 

præst pr. 1. august 2018 på fuld 
tid. Jeanett ansættes i et fl exjob 
på 8 timer ugentligt i forbindelse 
med administrationen og for at 
skabe et sted for frivillige og 
ansatte i løbet af ugen.

Familien fl ytter til København 
i sommeren 2018, men holder 
også en kortere orlov hen over 
sommerferien. Jacob indsættes 
som præst i august måned 2018.

Allerede fra januar 2018 vil 
Jacob komme en søndag om 

måneden og prædike på en guds-
tjeneste, samt invitere til “dna 
møder” - for at gå i en dialog med 
ledere, medarbejdere og kirke. 

Det er tanken, at der skal 
være stærke relationer mellem 
Københavns Frikirke og Kirke-i-
byen, specielt mellem lederne, 
som vil ”prædike i hinandens 
kirker, deltage i hinandens leder-
skaber, tjene hinandens kirker 
med forskellige ressourcer, både 
fra kirkerne og gæstetalere m.v.”

Jørgen Mortensen fortsætter 
som præst, under Jacobs ledelse 
fra august 2018, og går ned på 
75 % ansættelse frem til 1. april 
2019, hvor han bliver 67 år og går 
på pension.

Henri.

Ny bedegruppe for Brønderslev
Brønderslev kommune får nu også en 
bedegruppe. Dermed er alle kommuner i 
Vendsyssel dækket af bedegrupper, som 
det fremgår af Danmarks-kortet herunder, 
hvor Brønderslev er markeret med gult i 
denne uge.

Interesserede kan kontakte Lilian og Knud 
Anhøj, Bredgade 110, 9700 Brønderslev. 
Mail: lkanhoj@gmail.com Tlf.  23 96 46 21.

Stadig fl ere danske kommuner har nu en 
bedegruppe, som tager ansvar for at bede for kommunens ve og 
vel. På kortet herunder kan man se de grønne kommuner, der er 
med i kampagnen, og de sorte, hvor der endnu ikke er tilmeldt en 
bedegruppe. 

Henri.

Lilian Anhøj

Bedegruppe i Greve
Den 2. og 4. tirsdag hver måned kl. 17 
mødes en gruppe i Hundige Kirke for at 
bede for Greve kommune.

- Desuden beder vi for kirkerne og for de 
personlige emner, som deltagerne kommer 
med, fortæller Jens Peter Hansen. Mødet er 
åbent for alle og offentliggøres også i kirke-
bladet. Sognepræsten er Knud Erik Bräuner. 

Der fi ndes i forvejen en anden bedegrup-
pe, som beder for Greve. Jens Peter Hansen er nordjyde og har 
tidligere bl.a. været formand for KDs regionsbestyrelse, før han og 
hustruen fl yttede til Sjælland. 

Jens P. Hansen



Udfordringen søndag den 22. oktober 2017 ÆGTESKABET . 3

Af Karin Juul Jensen

Selv om Craig Hill kan be-
skrives som en superstjerne 
indenfor formidling, fremstår 
han meget nede på jorden i 
sine slidte cowboybukser og 
sin jordnære forkyndelse. Han 
formår med humor og indsigt at 
formidle Guds trøst og ledelse i 
ægteskabet. 

Langt de fl este deltagere er vel-
fungerende par, som bare ønsker 
at blive ”opgraderede”. Der er helt 
nygifte og par, der havde været 
gift i 45 år. 

Tina Jalk har været med til at 
få visionen for ægteskabskonfe-
rencen. 

- Vi har været meget velsignede 
med at få Craig Hill til Danmark, 
da han kan vælge og vrage 
mellem de største konferencer i 
verden. Alligevel lykkedes det at 
få ham til lille Danmark, og det be-
kræfter os i at vores arbejde med 
konferencen ikke blot er en god 
plan, det er Guds plan, siger Tina. 

Da han kommer ind på, hvor 
stor en forskel i et menneskes liv 
det gør, om man har oplevet at 
blive velsignet af sin far, er der 
meget stor respons. Han kalder til 
forbøn for dem, der oplever ikke at 
være blevet velsignet af deres far, 
og næsten alle rejser sig op. Han 
fortæller om, hvordan Gud altid 
har været en del af deres liv, og at 
han er den far, der kan give det, de 
har manglet fra deres jordiske far.

- Der var mange, der blev mødt 
af Gud på en særlig måde. Han 
bad også dem, der stod i deres 
livs krise om at rejse sig op. Det er 
noget uvant for en dansk kontekst, 
men der var fl ere, der rejste sig, 
og de blev særligt omsluttet ved, 
at de andre deltagere slog ring om 
dem og bad for dem.   

En blandet forsamling
En har inviteret damen fra Netto 

og hendes muslimske mand med, 

da hun ved, de har det svært i 
deres ægteskab. 

I baptistkirken har de en food 
bank, hvor fl ygtninge kan komme 
og fylde en bærepose med mad-
varer hver onsdag. Det rygtes 
hurtigt og er meget populært. En 
af de frivillige bag inviterer nogle 
gange familierne til middag og får 
en god relation til dem. Så hun har 
inviteret fl ere par med og fundet 
tolke til dem. 

I det hele taget foregår der 
meget tolkning på konferencen, 
hvor der er deltagere fra Norge, 
Sverige, England, Finland og fl ere 
afrikanske lande. Der er præster 
med deres koner, ægtepar og 
fraskilte.

- Og så havde vi lavet wild 
cards, så man kunne betale billet-
ten for en, der ellers ikke ville have 
råd til at deltage i konferencen. 
Selv om wild card’ene gik til no-
gen, folk ikke kendte, var der fl ere, 
som gerne ville købe en billet for at 
andre kunne deltage, siger Tina.

For at deltage i konferencen 
skal man være gift. Kan man ikke 
få sin ægtefælle med, er man vel-
kommen til at komme selv. Nogle 
af deltagerne er fraskilt, men 
kommer alligevel enten sammen 
eller den ene part. 

Om at stå i tro
Mennesker, der er gift, og hvor 

ægtefællen ønsker skilsmisse, er 
ofte klemt og glemt i deres forsøg 
på at redde ægteskabet. Her kan 
de komme på konferencen og 
opleve at blive set og velsignet, 
bedt for og støttet i deres kamp 
for at genvinde ægteskabet. Når 
man er den eneste i ægteskabet, 
der bliver ved med at kæmpe for 
genoprettelse, kalder de det at 
stå i tro.

Der var et videovidnesbyrd 
fra Jens og Bente Skov, hvor 
hun efter over 25 års ægteskab 
vælger, at det skal være slut, fordi 
ægteskabet slider så hårdt på 
dem begge. Hun fl ytter fra ham og 
mener, det er slut for altid mellem 
dem. Stort set alle rådgiver ham 
til at opgive ægteskabet med 
Bente. Han søger hjælp hos 2=1 
og får støtte til at stå i tro for sit 

ægteskab. Efter 2 år og 9 måne-
der hvor Gud vejleder dem hver 
især gennem sit ord og profetiske 
budskaber, fi nder de sammen og 
bliver gift igen.

En af deltagerne, der står i tro 
sagde følgende om konferencen:

- Jeg er med, fordi jeg nægter 
at give op! Jeg vil ikke vende mit 
ægteskabsløfte ryggen. Selvom 
det kan være hårdt at være afsted 
alene, føler jeg mig altid velkom-
men. Hver gang lærer jeg noget 
nyt, hvor jeg ville ønske, at jeg 
havde hørt det for længe siden. I 
år var fuldstændig vildt. Fantastisk 
undervisning, og jeg fi k især det 
med mig, at alle længes efter 
accept, og vi kan lære at elske 
den anden - også selvom ægte-
fællens handlinger ikke er særlig 
elskelige. Jeg kan kun anbefale 
andre, der står i tro, at være med 
næste år.

Tina fortæller om, at det ikke er 
mennesker selv men Gud, der kan 
genoprette et ægteskab. Derfor 
skal vi søge Ham og søge hans 
vejledning og leve tæt på Ham 
midt i det svære.

- Når man har det svært i sit 
ægteskab, kan der være tilbud, 
som tager udgangspunkt i psy-
kologi eller kommunikation. Her 
ønsker vi at tage udgangspunkt 
i, hvad Gud lærer os om æg-
teskabet gennem sit ord. Og vi 
ønsker at rejse troen og håbet 
om, at ægteskabet kan være til 
velsignelse hele livet. 

Det handler ikke om feel good 
- men om at følge Gud.

Nogle gange kan man blive 

fristet til at forlade sit ægteskab, 
fordi det føles som den bedste 
løsning. Det kan være hårdt at 
kæmpe for et bedre ægteskab.

- Hjertet bag konferencen er 
ikke at lave en ”feel good dag”, 
men en ”følg Gud dag”, og lade 
deltagerne mærke Gud gennem 
lovsang, undervisning og forbøn, 
siger Tina. 

Udover Craig Hills taler var der 
et par videoer med vidnesbyrd fra 
ægtepar, som selv har kæmpet 
og nu hjælper andre. Inge-May 
og Flemming Sørensen har været 
gift i 34 år og Flemming fortæller:

- Vores ægteskab var råddent. 
Jeg var utro, og det var jeg hele 
tiden. Det var ikke noget Inge-
May vidste noget om, og jeg 
vidste godt det var forkert, men 
jeg kunne ikke blive fri for det. 
Hver gang jeg troede jeg var fri, 
så skete det igen. En dag gik jeg 
min vej fra ægteskabet, fordi jeg 
var forelsket i en anden. 

Psykologen rådede Inge-May 
til at begrave de drømme og visio-
ner, hun havde haft for deres liv 
og for deres familie. Efter nogen 
tid besluttede hun sig for at holde 
den pagt, som hun havde med 
Flemming, og som hun havde 
lovet ind for Gud. I 2015 skete 
der et under. 

- Gud greb ind i mit og vores 
liv, og jeg blev sat fri fra det, 
der bandt mig… Jeg blev en ny 
mand… Nu er familien samlet, 
og vi mærker Guds velsignelse, 
siger Flemming.

Parret står nu til rådighed 
for mennesker, som kæmper i 
deres ægteskab. De vil gerne 
være med til at formidle tro og 
håb og genoprettelse. Inge-May 
og Flemming stod sammen med 
Bente og Jens til rådighed for 
samtaler i pausen på konferen-
cen. Deres kraftfulde vidnesbyrd 
om, hvordan Gud havde grebet 

ind, var til stor opmuntring for 
deltagerne.

Ikke kun gråd og alvor 
Det var ikke gråd og alvor 

det hele. Craig Hill var meget 
underholdende og fortalte om, 
hvordan vi kan fylde ægteskabet 
med kærlighed og accept. Da han 
underviste mændene i, hvordan 
de kan få en kone, der ikke hele 
tiden vil lave om på dem, var der 
mange sjove situationer, som fi k 
latteren kaldt frem i salen. 

- Og da kvinderne blev under-
vist i, hvordan de skal lære at 
værdsætte deres mænd og være 
taknemlige, sad mændene i salen 
med skæve gnækkende grin, og 
det var som om de lige voksede 
en halv meter, siger Tina. 

Konferencen afholdes i samar-
bejde med de lokale kirker, som 
ønsker at være en del af arbejdet.

- Der kan være mange ting 
kirkerne, som er involveret i konfe-
rencen ikke er helt enige i. Men de 
kan samles i stor enighed om, at 
det er vigtigt at styrke ægteskabet 
og hjælpe familier med at lykkes, 
slutter Tina. 

Mere tro, håb og kærlighed
Der blev både grinet og grædt på ægteskabskonferencen med Craig Hill i Ålborg den 7. oktober.

Craig Hill er på verdensplan en eftertragtet underviser.

Tro, håb og kærlighed konferencen blev holdt første gang i 2015 med 100 deltagere. I år deltog 180. Konferencen afholdes i samarbejde med fl ere lokale kirker i Ålborg. Over 50 frivillige hjælper til.

Heine og Heylin Grünewald:
”Vi har deltaget i ægteskabskonferencen i de 3 år den har 

eksisteret her i Danmark og hver gang er vi gået hjem med 
masser af opmuntring. I år var det specielt en session omkring 
at velsigne vores børn. Den kraft der er i hver uge at praktisere 
at velsigne og at proklamere stor fremtid for ens børn. Vi har 
besluttet at forsøge at praktisere det… Om vi skal med næste 
år? Ja helt klart, og vi vil bare opfordre andre par at investere 
en konference i deres eget ægteskab.”

David og Kersti Jakobsen:
”Vi har været med for første gang i år. Det var godt at være 

afsted, sådan bare os to. Der var skøn lovsang, dejlig mad og 
god undervisning om ægteskabet. Godt ægteskab kommer ikke 
af sig selv, men der skal investeres. Vi hørte vigtigheden om 
at høre, hvad den anden part siger, vise sin taknemlighed og 
beundre sin livsledsager og bede sammen.”
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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,-

Af Steen Jensen

Hvilke diamanter har Gud ned-
lagt i den enkelte? Og hvordan 
afspejler de vores identitet som 
unikke skabninger?

Det er omdrejningspunktet, 
når DanskOase holder sin år-
lige kvindekonference Women´s 
Reboot i Aarhus Valgmenighed i 
dagene fredag den 27. og lørdag 
den 28. oktober.

Det er to dage med hyggeligt 
kvindefællesskab, foredrag og 
workshops.

Sidste års tema kredsede om 
dét, at ”der er meget kvinder ikke 
siger”. På en måde står dette 
års tema, DNA, på skuldrene af 
sidste års. For nu handler det om 
at fi nde de diamanter og styrker, 

som Gud særligt har udrustet 
kvinder med.

Sidste år kredsede temaet 
meget om at skabe åbenhed 
omkring ens usagte fejl. Og om 
hvordan Guds nåde går forud 
for alle fejlene, og at Gud kan 
bruge alle slags mennesker. I år 
arbejdes der videre med håb og 
opmuntring.

”Ligesom vores fysiske DNA, 
har vores åndelige DNA også 
grundstoffer, som er altafgørende 
for dens eksistens. Håb er et 
grundstof, som knytter sig til den 
befriende og provokerende sand-
hed, at vi er defi neret af Gud og 
ingen andre!”, står der i oplægget 
til konferencen.

Find diamanterne!
Hovedtaler bliver engelske 

Cathy Madavan, som har udgivet 
bogen ”Digging for Diamonds” 
(grave efter diamanter). Bogen 
handler om at grave endnu dy-
bere, se styrkerne i sine fejl, blive 
modstandsdygtig og opleve en 
forvandling.

Cathy Madavan er coach i per-
sonlig udvikling, arbejder med PR 
og kommunikation, er speaker for 
”Care for the Family” og er med 
i planlægningsteamet for Spring 
Harvest Festival. Hun bor i det 
sydlige England, er gift med Mark 
og har to teenagedøtre. Hun er til-
knyttet Locks Heath Free Church, 
hvor Mark er senior pastor.

Cathy Madavan vil i Aarhus 
holde tre sessioner med over-
skrifterne ”Hvem er jeg virkelig?”, 
”Hvor stærk er jeg?” og ”Hvad 
ser du?”.

Foruden Cathy Madavan 
medvirker Elisa Morberg Wejse 
(Kvinde og kvinde imellem), Sara 
Dahlmann (Elsket fordi og på 
trods), Agnethe Zimino (Ting jeg 
gerne ville have vidst tidligere), 
Maria Bjørn Langer (Gud i sind 
og krop), Sara Sakskjær Debel 
(Guds kald, midt i min hverdag) 
og Thea Kappel (Elsk verden).

Kvindekonferencen er for kvin-
der i alle aldre. Alle er velkomne, 
og der er tilmelding på danskoa-
se.dk.

Kvinde og kvinde
imellem i Aarhus
Women´s Reboot har DNA som tema og sætter fokus på de diamanter, 
som Gud har nedlagt i den enkelte kvinde.

Engelske Cathy Madavan har 
skrevet bogen Digging for 
Diamonds, Hun er hovedtaler 
på Womens Reboot i Aarhus.

KRIS holder Rosengudstjeneste
’Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt mis-
brugte’  (KRIS) holder Rosengudstjeneste søndag den 29. oktober 
2017 kl. 19 i Sct. Johannes kirke, Fredhøj Allé 2, i Herning.

Ved gudstjenesten ønsker KRIS at sætte fokus på Guds kærlighed 
og barmhjertighed og særligt understrege Guds retfærdighed overfor 
seksuelt voldsramte mennesker. Gudstjenestens hovedsigte er at vise 
overlevere efter seksuelt misbrug solidaritet, opmuntring og støtte. Mo-
gens Svendsen fra Landsorganisationen KRIS taler ved gudstjenesten. 

KRIS’ kerneydelser er direkte hjælp til incestofre og seksuelt mis-
brugte – og deres pårørende. Der gives undervisning samt information 
om temaet incest og seksuelt misbrug. 

Efter gudstjenesten vil der være kaffe i menighedslokalerne, hvor 
der vil være mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS 
og få yderligere information om organisationens arbejde.

Alle er hjertelig velkommen til at deltage.
Bodil

Kirkelig bulimi
Kom til “Suppe og Salmer” - sådan lød spiseseddelen, for et 
arrangement for nylig i en lokal folkekirke på tæt, hvor jeg bor. 
Det er efterhånden ved at være mere reglen end undtagelsen, 
at sognekirker landet over byder på et måltid mad i forbindelse 
med gudstjenester og andre kirkelig arrangementer. I mange 
år har kirkekaffen haft karakter af det tredje sakramente, og 
nu har mange kirker udvidet menuen med de populære spa-
ghettigudstjenester. 

Kirkerne har lært, at hvis gudstjeneste og kirkegang skal gøres 
spiselig for danskerne, så skal der tilføjes fl ere ingredienser end 
blot Guds ord. Der må andre boller på suppen. Evangeliet siger 
ganske vist, at mennesket ikke lever af brød alene, men af det ord, 
der udgår fra Guds mund. I Danmark tager vi det i den omvendte 
rækkefølge. Hvis evangeliet skal glide ned, må der være fl ere ret-
ter på menuen.

Hvorfor bruger kirkerne måltider som lokkemad? Måltidsfælles-
skabet er naturligvis centralt både kulturelt og kirkeligt set, ikke 
mindst set i forhold til nadveren. Men måske handler det også om, 
at det bliver mindre fl ovt at gå i kirke, hvis det er garneret med 
spaghetti, kødsovs og supper. Danskerne er meget blufærdige, 
når det kommer til tro. De bliver forlegne, hvis de skal tale om 
deres personlige forhold til tro. Så det føles mere sikkert at dække 
sig ind under, at det er så praktisk og nemt, at kirkerne dækker 
bord i en travl hverdag med afhentning af børn i institutioner fem 
minutter i lukketid.

Der er også den mulighed, at danskerne lider af kulturel spise-
forstyrrelse. En slags kulturel bulimi. Vi er besatte af mad.  Det ene 
madprogram efter det andet ruller hen over skærmen. Tænk bare 
på “Den store Bagedyst”. Maven er blevet Gud. Når maden er blevet 
det store omdrejningspunkt, er det fordi værdierne er i opløsning. 
Gennem overspisning dulmer vi smerten fra vores hunger efter 
kærlighed og nærvær. Tabet af troen på en kærlig Gud er nok den 
egentlige årsag til den udbredte trøstespisning. 

I stedet for at prøve at stille denne falske sult, skulle kirkerne 
gøre mere for at servere Jesus til alle de åndeligt udsultede. Han 
blev født i Betlehem, der betyder brødets hus og siger, at han er 
det levende brød. 

 Værsgo og spis.

Småt med sympati
for sultestrejkende
Af Steen Jensen

28 afviste asylansøgere og ud-
lændinge på tålt ophold indledte 
den 11. oktober en sultestrejke 
på udrejsecentret Kærshoved-
gård ved Ikast.

Det skete bl.a. i protest mod 
forholdene på udrejsecentret.

Men intet tyder på, at sultestrej-
ken kaster den store sympati af sig 
hos danskerne.

På de sociale medier er sulte-
strejken blevet diskuteret livligt, 
og langt de fl este har forholdt sig 
kritisk til den. Bl.a. Peter Seier 
Christensen, folketingskandidat 
for Nye Borgerlige, der skrev i et 
opslag på Facebook: ”Øøh, hvad 
så med at rejse hjem? I er blevet 
vurderet til ikke at være fl ygtninge”.

På Radio24syv var Liberal 
Alliances udlændingeordfører 
Laura Lindahl i studiet og var 
også kritisk overfor sultestrejken. 
Bagefter kunne lytterne sende 
sms-beskeder ind og tilkendegive 
deres holdning, og ifølge studie-
værten var der ikke indkommet 
én eneste sms, der bakkede de 
sultestrejkende op.

Kritisk sognepræst
I medierne, bl.a. i TV MidtVest, 

har man kunnet se de sultestrej-
kende med bannere, hvor der 
bl.a. stod ”Giv os en chance. Giv 
os et liv”.

Talsmanden, Taleb Said Morad 
Ansari, sagde bl.a.:

”Vi har det ikke så godt her. Vi 

vil gerne have et liv, et almindeligt 
liv – og det har vi så skrevet på 
vores skilte”.

Det har imidlertid vist sig, at 
Taleb Said Morad Ansari er en 
dybt kriminel iraker, der fi k en ud-
visningsdom tilbage i 2002.

Dette forhold er årsagen til, 
at en midtjysk sognepræst, 
der sidste år i et åbent brev til 
udlændinge- og integrationsmi-
nister Inger Støjberg kritiserede 
”de umenneskelige forhold” på 
Kærshovedgård, heller ikke kan 
mobilisere den store sympati for 
sultestrejken.

- De har valgt den forkerte 
talsmand, siger sognepræsten, 
der kun kender til sultestrejken 
fra medierne og derfor vil være 
anonym.

Han siger dog til Udfordringen, 
at han står ved sin kritik af for-
holdene på udvisningscentret og 
står ved sine udtalelser sidste år 
til TV MidtVest, hvor han sagde:

”De afviste asylansøgere 

kæmper hver dag for at bevare 
livsmodet. De hænger med det 
yderste af fi ngerspidserne i kan-
ten, og som jeg oplever det, er de 
indkvarteret på et udmattelses-
center og ikke et udrejsecenter. 
Mennesker, der ikke har noget 

håb, og ikke kan gøre noget for 
at ændre deres egen situation, 
går simpelthen i stykker”.

I skrivende stund (torsdag) 
opretholder nogle af de 28 ud-
lændinge fortsat sultestrejken på 
Kærshovedgård.

28 afviste asylansøgere indledte 11. oktober sultestrejke på Kærshovedgård ved Ikast.
Det er lyk-
kedes de 
sultestrejken-
de at komme 
i medierne 
(som her i TV 
Midt-Vest)  – 
men på grund 
af talsman-
dens krimi-
nelle fortid 
har det været 
nemt at afvise 
deres sag. 
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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.

Husmenighed vil advare mod 
Halloween med optog i Vejle
Kristne må advare mod fejringen af Halloween, mener evan-
gelist Tonny Møllerskov. Han arrangerer derfor et optog på 
gågaden i Vejle den 27. oktober kl. 17-19.

- Samfundet elsker Halloween – fordi de tror, at ondskaben er 
begrænset til Halloween! Men denne fest er i virkeligheden ”Satans 
juleaften”, mener Tonny Møllerskov. 

Hans husmenighed har oversat en amerikansk traktat, som 
hedder: “TRICKET” – “Hvem skjuler sig bag forklædningen?” Her 
afsløres Den Ondes løgne i forbindelse med Halloween. Samtidig 
peger traktaten på, at Jesus har sejret over ondskaben, og vi derfor 
ikke skal frygte synd, død og evig fortabelse! Denne og andre 
traktater kan læses på www.chick.com/DK og fås gratis til uddeling.  

Bodil

KD landssmøde: Asylansøgere 
skal behandles ordentligt
KD mener, at alle mennesker skal behand-
les ordentligt. Det gælder også de afviste 
fl ygtninge og asylansøgere, som ikke kan 
sendes hjem på grund af krig og forføl-
gelse i deres hjemlande.

Sådan lød en resolution, som efter en del 
debat blev vedtaget næsten enstemmig på 
Kristen Demokraternes landsmøde i week-
enden i Strib.

”KD afviser kraftigt en politik, som skal 
give nogle flygtninge og asylansøgere så 
utålelige vilkår som muligt for at presse dem 
til hjemrejse. Ikke mindst mennesker, som 
har oplevet krig og forfølgelse, har brug for 
at møde andre mennesker, som viser dem 
kærlighed, respekt og omsorg”, hedder det 
i resolutionen, som var fremsat af midt- og 
vestjydernes Storkreds Vest.

Kristendemokraternes formand, Stig 
Grenov, har tidligere kritiseret forholdene på 
udvisningscentret Kærshovedgård. Det skete 
i januar, hvor han i et debatindlæg i Politiken 
kaldte Kærshovedgård for det tætteste, Dan-
mark kommer på en koncentrationslejr uden 
at være det. Debatindlægget udløste en mediestorm på grund af 
sammenligningen.

Henri/Steen.

Inger Støjberg 
er for skrap, 
mener KD.

Max 3 vuggebørn pr. voksen
Der skal indføres minimumsnormeringer i alle daginstitutioner, 

så der max er tre vuggestuebørn (0-2 år) pr. voksen medarbejder.
Det foreslår KD i en resolution fra landsmødet. 
Når det gælder de 3-6 årige skal maximum være 6 børn pr. 

medarbejder. Og personalet skal være faglærte pædagoger.
Normeringerne skal sikre, at der er tid til at tage sig af det en-

kelte barn, samt beskytte de ansatte mod stress og sygefravær.
Henri.

Af Henrik Engelbrekt Refshauge

I 1375 byer fordelt på 128 lande 
samler verdens største konfe-
rence The Global Leadership 
Summit (GLS) over 400.000 
ledere. I Danmark inviterer Wil-
low Creek til to lederkonferen-
cer med en uges mellemrum i 
Århus og København.

- De to GLS-konferencedage 
forbedrer dine færdigheder og 
giver friske perspektiver fra ledere 
i verdensklasse. I år har vi tilmeldt 
mere end 100 deltagere fra vores 
organisation til GLS, fortæller Jeff 
Van Drunen, President Future-
Ceuticals. Og Mitch Barns, der er 
CEO hos Nielsen, supplerer: 

- Når jeg sammenligner GLS 
med alle de andre forskellige 
muligheder, der er til rådighed for 
mig, er GLS bare det bedste, hvad 
angår kvalitet, oplevelsen og de 
mennesker, du får en mulighed 
for at møde.

- En af de vigtigste investerin-
ger en leder kan gøre, er fi nde sin 
”Grander Vision”, fortæller Jette 
Kjær Bach, bestyrelsesformand 
for Willow Creek Danmark, der 
har arrangeret GLS siden 2005. 

- Jeg tror grunden til der kom-
mer ledere fra erhvervslivet, NGO/ 
non profi t sektor, den offentlige 
sektor og den politiske sektor er, 
at alle niveauer fi nder inspiration 

og praktiske værktøjer.
Konferencen foregår over to 

dage. Først i København fra den 
27. - 28. oktober og ugen efter i 
Århus den 3.-4. november.

Ringe i vandet 
helt til den 3. verden
Kaster man et blik i programmet, 
er der et varieret hold af undervi-
sere: ledere, forfattere, forskere 
og praktikere. De leverer en unik 
blanding af vision, inspiration og 
praktiske færdigheder, man kan 
bruge med det samme. 

- Niveauet af undervisere og 
læringen på GLS er bedre end 
nogen anden erhvervslederkon-

ference, jeg har været til. Jeg 
vil opfordre alle ledere på alle 
niveauer i deres liv og karriere 
til at undersøge mere om hvad 
GLS tilbyder, fortæller Angela 
Braly, som er President i The 
Braly Group

- Gennem mere end to årtier 
har GLS forvandlet lederes liv. 
83% af deltagerne kommer tilbage 
år efter år, fordi de oplever konfe-
rencen forbedrer og forstærker 
deres teamwork, arbejdsglæde 
og produktivitet, fortæller GLS’ 
ankermand Bill Hybels. Hans 
team sørger for, at undervisnings-
sessionerne optages på hoved-
konferencen i Chicago hvert år 

i august, hvorefter konferencen 
transmitteres via storskærm med 
HD billede- og lydkvalitet til resten 
af verden. På den måde kan selv 
de underudviklede lande, der 
aldrig vil kunne betale bare en af 
talerne, høre de dygtigste ledere 
i verden.

- Hvis GLS’en kan få indfl ydelse 
på en person, som er i en ledende 
stilling, kan det få en ringe-i-
vandet-effekt for alle andre, de er 
i berøring med. Vi har nu 350 fra 
vores netværk, der deltager på 
GLS, slutter George Cook, Senior 
Executive, Finansielt selskab.

Info på www.gls2017.dk

Bedre ledere gavner alle
Willow Creeks GLS deler inspiration og værktøjer fra nogle af de dygtigste internationale ledere.

I Danmark startede GLS tilbage i 2001. Foto: GLS Danmark 2016 Stig Grenov

Skoleinspektør på Grindsted 
privatskole og byrådsmedlem 
i Billund har været på Global 
Leadership Summit mange 
gange og til hovedkonferencen 
i Chicago. Hun fortæller:

”Der er så god værdibaseret 
undervisning og inspiration. I det 
offentlige, skal vi hele tiden blive 
bedre og optimere os. Men det 
er nødvendigt, at vi respekterer 
den enkelte, og sammen gør Bil-
lund kommune til et bedre sted at 
være. Det skal vi hjælpe hinanden 
til. Der er ikke bare nogen, der 
tager beslutninger. Respekten er 
vigtigst. Uanset om vi er politikere 
eller medarbejdere i det offentlige 
er der stadigt plads til forbedrin-
ger,” fortæller Annette Lundgard.

Per Brion Skatter og Peter 
Aagaard fra White Away i Århus 
er med på Global Leadership 
Summit for første gang:

”Vi blev inviteret af vores di-
rektør, der har været med nogle 
gange før. Det er et spændende 
program og talere, der kommer 
med gode pointer og meget kon-
kret værktøj. Vi kan forholde os 
godt til det ikke alt for teoretiske. 
Det er både underholdende, en-
kelt og nemt at forstå og omsætte 
til det, vi går og laver til dagligt. 

I White Away prøver vi hele 
tiden at forbedre både systemer 
og procedurer – også sammen 
med andre afdelinger. Så vi bliver 
nødt til at lære hurtigt i stedet for 
at blive i gamle salgsdata. På 
GLS handler det også meget om, 
hvordan vi er som mennesker, og 
hvordan vi behandler hinanden. 

Daglig leder og sognepræst 
Peter Østergaard Jacobsen fra 
Sct. Hans kirke i Odense har 
været med på Global Leaders-
hip Summit et par gange: 

”Når jeg har direkte personale-
ansvar, er Bill Hybels tale om at 
elske sine medarbejdere så vigtig. 
GLS er meget opmuntrende og 
bekræfter mig i, at det ideelle 
spændingsfelt er at være erfaren 
nybegynder. Undervisningen på 
GLS korresponderer fint med 
de ting, jeg har arbejdet med på 
Diplom i ledelse. Man skal ikke 
lade sig forvirre af, at GLS fore-
går i et kirkeligt regi. Jeg kunne 
godt tænke mig at have haft 
fl ere erhvervsledere med fra mit 
lokalområde. Særligt de, der har 
en fordom overfor det kirkelige, vil 
blive overraskede.” 

Værdibaseret  
og inspirerende

Opmuntrende
Uanset hvad vi tror på, er den 
faglige del ens. 

Konkret værktøj og gode pointer



6 . LEDER / PRÆDIKEN Udfordringen søndag den 22. oktober 2017

LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                        Af Jens Thoresen

Pastor i Kristkyrkja
på Stod, Norge

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Mark. 2,1-12

Jesus helbreder en lam
1 Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det 

blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. 2 Det 
varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det 
hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt 
at høre, hvad han havde at sige. 3 Fire mænd kom gående der-
hen med en lam mand på en båre. 4 Da de ikke kunne komme 
ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op 
ad trappen til husets fl ade tag. De fjernede et stykke af taget 
og fi rede så båren med den syge mand ned lige foran ham. 5 
Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han 
til den lamme mand: »Min ven, dine synder er dig tilgivet!« 6 
Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: 7 
»Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun 
Gud kan tilgive synder.« 8 Jesus var i sin ånd klar over, hvad 
de tænkte, og han sagde til dem: »Hvorfor tænker I sådan? 9 
Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‘Dine synder 
er tilgivet,’ eller: ‘Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? 
10 Lad mig nu vise jer, at Menneskesønnen har magt på jorden 
til at tilgive synder.« 11 Med disse ord vendte han sig til den 
lamme mand og sagde: »Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!« 
12 Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af 
de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud 
for det under, der var sket. »Vi har aldrig set noget lignende!« 
udbrød de begejstret.

I Norge har vi Janteloven, som 
kort sagt siger: ”Du må ikke tro, 
at du er noget”. Vi nordmænd 
har altid været gode til at sætte 
hverandre på plads. Men Jan-
teloven er en løgn. For vi er 
meget, så meget at Gud ”gav 
sin Søn, den enbårne, for at 
hver den som tror på Ham, ikke 
skal gå fortabt, men have evigt 
liv”, Joh.3,16. 

I søndagens tekst bliver Jesus 
også ramt af Janteloven. ”Han 
tror vel ikke, at han er Gud?” 
Men Jesus TROEDE ikke, at 
han var Gud. Han VAR Gud, 
og han MÅTTE være det for 
at blive vores frelser.  ”I Kristus 
forsonede Gud verden med sig 
selv,” læser vi i 2.Kor 5,19.

Først tilgivelse
Gode venner er uvurder-

lige. Den lamme mand havde 
den slags venner. Denne dag 
gjorde de en beundringsværdig 
indsats for deres kamerat. Det 
må vi sige. 

Jesus blev sikkert både over-
rasket og imponeret over det ni-
veau af tro, de demonstrerede.

Hvad er tro? Det er at presse 
sig frem til Jesus, og ikke lade 
noget eller nogen stoppe os. Da 
udløses Guds kraft til frelse og 
helbredelse. Det ser vi gang på 
gang i evangelierne. 

Som sagt: Jesus bliver im-
ponert, så imponeret, at han 
umiddelbart vendte sig mod den 
lamme mand og sagde: ”Søn, 
dine synder er tilgivet!” 

Jeg tror, der er grundlag for at 
tænke, at den syge mand længe 
havde set på sin funktions-
hæmning som en straf for synd. 
Det var et almindeligt synspunkt 
blandt jøderne. Det ser vi blandt 
andet ud fra Johannes 9,2.

Manden må have længtes 

og tørstet efter tilgivelse mere 
end helbredelse, og Jesus 
mærkede det. 

Det kostede ham livet
De skriftlærde forstod godt, 

at Jesus handlede som Gud, da 
han tilgav manden hans synder. 
De mente, de var vidner til den 
groveste form for blasfemi. 

Men Jesus ville gerne hjælpe 
dem og spurgte: ” Hvad er let-
test at sige til den lamme mand 
her: ‘Dine synder er tilgivet,’ 
eller: ‘Rejs dig op, tag din båre 
og gå på dine ben’? ” 

Hvad ville du have svaret til 
et sådant spørgsmål? Sagen er: 
Det var ikke let for Jesus at sige 
hverken det ene eller det andet. 
Tværtimod. Begge udsagnene 
naglede ham nemlig til et frem-
tidigt kors. 

Kun gennem Jesus
Det var to grunde til at Jesus 

kunne tilgive mandens synder: 
Han vidste med sig selv, at han 
var Guds søn, og han vidste, at 
han en dag skulle dø for man-
dens synder. 

Bibelen siger, at Guds tilgi-
velse er at fi nde i Jesus Kristus, 
og kun der (Ef.1,7). At satse på 
Guds tilgivelse uden at satse 
på Jesus er en alvorlig fejlvur-
dering som alt for mange men-
nesker gør. Jesus siger med al 
tydelighed i Johannesevange-
liet 14,6, at ”ingen kommer til 
Faderen uden gennem mig”. 

Helbredelsen forkynder
Nu skal det handle om hel-

bredelsen. Denne var også 
guddommelig, og som alle 

Jesu helbredelser pegede den 
frem mod det, som skete med 
Jesus på korset, hvor han tog 
vore svagheder og bar vore 
sygdomme (Matt.8,16-17).

Jesus helbredte alle syge, 
som kom til ham. Det gjorde 
han, fordi han elskede dem, 
men også for at demonstrere, 
at Guds rige var kommet nær 
med den største af alle gaver: 
Guds nåde.

Før Jesus blev taget op til 
himmelen, sagde han til sine 
disciple, at de skulle drage ud 
i verden og forkynde evange-
liet for alle mennesker (Markus 
16,15-20), og at deres forkyn-
delse skulle ledsages af sær-
lige tegn, som skulle bekræfte 
budskabet. 

Bed for de syge
I vort sekulariserede Europa 

er den slags tegn vigtigere end 
nogensinde før. Mennesker 
omkring os råber på beviser for 
Guds eksistens, og Gud har en 
vidunderlig plan: Han vil bevise, 
over for mennesker hvem han 
er gennem sin menighed. 
Derfor kalder han os til at leve 
overnaturlige liv, liv præget af 
troens tegn. 

Et af disse tegn handler om at 
helbrede syge. Hvis dette ikke 
er en del af din hverdag, så har 
du et land, der skal indtages. 
Pres dig frem til Jesus og bed 
ham fylde dig med sin Ånd, og 
udruste dig med sine gaver. 

Tag så mod til dig og bed for 
de syge, du møder. Du vil opleve 
mirakler.  

 

Janteloven er en løgn

Den lamme mand havde nogle fantastiske venner, som troede på Jesus. Når vi tror, vil vi presse 
os frem til ham og ikke lade nogen eller noget stoppe os.

Fællesskabet 
der styrker os
Hvorfor skal man komme i en kirke? Kan man ikke bare være 
kristen for sig selv? Kristendom er vel en privatsag?

Sådan er der mange, der tænker - specielt i vores tid.
Og det kan være svært for præster og andre kristne ledere 

at ”konkurrere” med alt det, der foregår, og al den ”underhold-
ning”, vi får gennem tv og internet.

Men det kristne fællesskab er langt bedre end vi ofte gør os 
klart. Vi fokuserer ofte på fejl og svagheder, og ikke på, hvor 
livsvigtigt det kristne fællesskab er for troen:

Det kristne fællesskab giver os:

1. Olie på lampen – Jesus fortæller os en lignelse i Mattæus 
25, 1-13 om nogle brudepiger, som ikke sørgede for at have 
olie på lampen. Hen på aftenen faldt de i søvn og blev vækket 
af et råb om, at brudgommen var på vej. De forsøgte nu at 
skaffe sig olie, men imens kom brudgommen, og de dumme 
brudepiger kom ikke med til bryllupsfesten.

Lignelsen handler åndeligt set om, at vi skal sørge for at få 
fyldt på. Olien er et billede på Helligånden. Hvis lampen bliver 
svag og vi falder i søvn, risikerer vi, at vi ikke kommer med, 
når Jesus kommer for at hente de vågne troende. 

Derfor er et kristent fællesskab vigtigt – hvis ellers der bliver 
hældt ægte olie på lamperne, og ikke sukkervand.

2. Identitet – i et godt kristent fællesskab lærer vi, at ”du er 
dig, og du du’r”. Du har værdi for Gud, og for os. 

3. Normer – tv, fi lm, musikvideoer osv. ”prædiker” ofte nor-
mer, der ødelægger familier, ægteskaber, venskaber. Vi har 
brug for sunde værdier, som får livet til at fungere. 

4. Venskaber – kristne har ofte et meget større netværk, 
end andre. Kirken er en god måde til at fi nde rigtige venner. 

5. Familie – uanset, hvor du er i verden, kan du fi nde kristne 
brødre og søstre, som du føler dig i familie med. Uanset status 
er vi ét i troen. Hvor fi nder du ellers det?

6. Respekt – i et kristent fællesskab respekterer vi også de 
mennesker, som andre anser for svage og værdiløse. 

7. Tilgivelse – hvad du end har gjort, bliver du modtaget 
med tilgivelse af både Gud og mennesker. 

Den første kristne menighed var stadig så fyldt af Jesus og 
Helligånden, at de ”havde alting fælles”. De solgte ofte, hvad 
de ejede, og delte ud til dem, der havde behov...! 

Bill Hybels fra Willow Creek og GLS har formuleret sæt-
ningen: ”Den lokale menighed er verdens håb.” 

For det er som regel gennem en lokal menighed, at men-
nesker fi nder håb, og lokale kirker kan også skabe en 
social forandring. 

Men selv den bedste menighed og de bedste 
kirke-koncepter og strategier frelser os ikke. 

Det er Jesus, der er verdens håb. HAN er hem-
meligheden bag verdens bedste fællesskab.

Husk brudepigerneHusk brudepigerne

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør
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Af Jan Frost

”Israel kaldes Palæstina i Bi-
belen”, skrev en debattør på 
Facebook for nogen tid siden 
og henviste til kortene over 
de bibelske lande bag i den 
autoriserede danske over-
sættelse. Og slår man efter 
er det ganske rigtigt. ”Palæ-
stina” bruges som geografi sk 
betegnelse på Bibelselska-
bets kort over de bibelske 
lande på både Det gamle og 
Det nye Testamentes tid. 

Men navnet Palæstina fi ndes 
ikke i Bibelen. Det er afl edt af 
et hebræisk ord der i vores bi-
beloversættelse gengives med 
ordet ”Filistæa”. 

Filistrene
Filistæa er den geografi ske 

betegnelse for det område, hvor 
fi listrene boede. Filistrene me-
nes at være kommet fra Kreta 
eller andre områder i Lilleasien 
omkring år 1200 f. Kr. De slog 
sig ned langs kysten syd for det 
område, hvor Tel Aviv ligger i 
dag. Her grundlagde de 5 byer 
som vi også kender fra Det 
gamle Testamente: Gaza, Ash-
dod, Ashkelon, Ekron og Gat. 
Kæmpen Goliath var fra Gat. 

Filister-folket er for længst for-
svundet ud af verdenshistorien. 
Det eksisterer ikke længere. 
Den geografi ske betegnelse for 
området overlevede derimod 
og dukker bl.a. op igen i den 
græske historieskriver Herodots 
skrifter i det femte århundrede 
f.Kr. Han taler om ”Palaistine” 
som en del af Syrien der stræk-
ker sig helt til Ægypten. 

Romersk provins
I Bibelen kaldes de områder 

der i dag udgør Israel og Vest-
bredden bl.a. Kanaan, Judæa, 
Samaria, Gallilæa eller slet og 
ret Israel. Det offi cielle romerske 
navn på landet på Jesu tid var 
Judæa. Det bevises blandt an-
det af de triumfmønter romerne 
lod fremstille efter nedkæm-
pelsen af oprøret i år 70. Iudea 
capta, stod der på dem. 

Da den romerske kejser 
Hadrian i år 135 endegyldigt 
havde nedkæmpet de jødiske 
oprør, besluttede han at give 
området et nyt navn i håb om 
at udviske jødernes historiske 
tilknytning til landet. Han kaldte 
det for ”Provincia Syria Palae-
stina”. En latinsk udgave af 
Herodots græske. 

Vetsbredden
Da Det Osmanniske Rige gik 

i opløsning efter 1. Verdenskrig, 
kom dele af det tidligere så 
mægtige rige under engelsk 
administration. Folkeforbundet 
(forløberen for FN) oprettede 
det såkaldte Palæstina-mandat. 
Det engelske Palæstina-mandat 
omfattede hele det område vi i 
dag kender som Israel, Gaza, 
Vestbredden og Jordan. 

I 1922 blev området øst for 
Jordanfloden udskilt og der 
blev oprettet et selvstændigt 
arabisk emirat som fi k navnet 
Transjordanien. Tilbage af det 
oprindelige Palæstina-mandat 
var så kun området vest for 
Jordanfl oden. Dette lille område 
beholdt navnet Palæstina, og 
indbyggerne – både jøderne 
og araberne – kaldte man pa-
læstinensere. 

FN: Jødisk hjemland
FN besluttede i 1947, at der i 

Palæstina skulle oprettes hjem-
land for det jødiske folk og året 
efter var staten Israel en realitet. 
I en efterfølgende krig mod 
den nye jødiske stat erobrede 
Transjordanien Vestbredden og 
ændrede herpå landets navn så 
det blot hed Jordan. Der var nu 
ikke længere et specifi kt land-
område der gik under navnet 
Palæstina.

Det er værd at lægge mærke 
til, at navnet Palæstina således 
altid har været en betegnelse 
for et geografi sk område. Det 
har aldrig været navnet på et 
selvstændigt land eller en stat. 
Der har aldrig eksisteret en stat 
ved navn Palæstina.

PLO og terrorisme
Palæstina-navnet blev for 

alvor vakt til live igen i 1964, 
da PLO, Den palæstinensiske 
Befrielsesorganisation, blev 
grundlagt. Omtrent på samme 
tid fi k betegnelsen ”palæstinen-
ser” også en ny betydning. 

Mens navnet før staten Is-
raels oprettelse var en be-
tegnelse for alle indbyggerne 
i det britiske mandatområde 
Palæstina – altså både jøder 
og arabere – blev det til en 
betegnelse udelukkende for 
de arabere der boede i Gaza 
og på Vestbredden og de ca. 

700.000 arabere, der fl ygtede 
under krigen i 1948-49 - samt 
deres efterkommere. 

Ikke kanaanæere
Palæstinenserne i dag er 

ikke, som nogle hævder, direkte 
efterkommere af kanaanæerne 
som boede i landet før israelit-
terne kom til. Det kanaanæiske 
folk er, lige som fi listrene, for 
længst forsvundet. 

Nutidens palæstinensere har 
rødder mange forskellige steder. 
Der er palæstinensere som 
sandsynligvis er efterkommere 
af enten hedninger eller jøder i 
Israel på Jesu tid, der konver-
terede til Islam i 600-tallet. Der 
er efterkommere af grupper af 
muslimer som kom til området 
fra Balkanlandene og Kaukasus 
da tyrkerne herskede i området. 
Atter andre kom til området da 
englænderne bestemte. Det var 
grupper der hovedsageligt kom 
fra Sudan, Ægypten, Syrien og 
Libanon.

Misvisende navn
Det er forståeligt, at man i 

kirken og den teologiske faglit-
teratur før 1948 brugte navnet 
Palæstina, når man refererede 
til de bibelske lande. Navnet var 
alment kendt og brugt om de 
bibelske områder. Det er der-
imod fuldstændig misvisende at 
bruge navnet om disse områder 
i dag. 

For det første fordi området 
som nævnt hverken hed Palæ-
stina på Det gamle - eller Det 
nye Testamentes tid - og det 
hedder ikke Palæstina i dag. 

Politisk betegnelse
En lang række arabiske stater 

og folk anerkender efter 70 år 
endnu ikke staten Israels op-
rettelse. For at understrege det 
bruger man derfor stadigvæk 
betegnelsen ”Palæstina” om 
hele området mellem Jordan-
fl oden og Middelhavet. Det gør 
bl.a. Hamas, Islamisk Jihad, 
Hizbollah og Islamisk Stat.   

Når nogle i kirken så også 
vælger at bruge navnet Pa-
læstina i dag om de bibelske 
områder, er det med til at skabe 
unødvendig forvirring om de hi-
storiske fakta og – tilsigtet eller 
ej – er det med til at underbygge 
den anti-Israelske agenda nogle 
kæmper for. 

Det skaber f.eks. historisk for-
virring, når en teologiprofessor 
skrev følgende i et indlæg om 
Islam og Kristendom i Kristeligt 
Dagblad: ”Det Gamle Testa-

mente rummer jo klare tekster, 
som endog kan tolkes som op-
fordring til ”etnisk udrensning” i 
forbindelse med indtagelsen af 
Palæstina efter udvandringen 
fra Egypten.” 

De historiske fakta er, at 
Bibelen kalder det område isra-
elitterne under ledelse af Josva 
indtog for Kanaan. At bruge 
ordet ”Palæstina” om landet 
på Josvas tid er en historisk 
anakronisme.

Samtidig er en sådan brug 
af Palæstina-navnet med til at 
underbygge en anti-israelsk 
og anti-jødisk holdning som 
desværre stadig lever i bedste 
velgående mange steder. I 
palæstinensiske kredse er det 
f.eks. blevet kutyme at kalde 
Jesus for palæstinenser. ”Jesus 
var den første palæstinensiske 
martyr”, som Yassir Arafat ple-
jede at sige. 

Slettede ’Israel’ i bibel
Da Bibelselskabet for nogle 

år siden udgav en nutidsdansk 
udgave af Det nye Testamente 
– Den ny Aftale – valgte man 
helt at slette navnet Israel i 
oversættelsen og erstatte det 
med andre betegnelser. Og 
det selvom navnet Israel fi ndes 
adskillige gange i grundteksten. 

Det vakte en del undren og 
debat. Bibelselskabets svar var 
dengang, at man ikke ønskede, 
at det bibelske Israel skulle 
kunne forveksles med den mo-
derne stat Israel. 

Anti-israelsk agenda?
Alligevel vælger man så i 

dag at bibeholde navnet Pa-
læstina, når man trykker kort i 
Bibelen. Et navn som hverken 
fi ndes i Det gamle - eller i Det 
nye Testamente men som på 
et tidspunkt i verdenshistorien 

var en betegnelse for en del af 
det geografi ske område hvor 
de bibelske beretninger fandt 
sted. Et navn som aldrig har 
været en betegnelse på et land 
men udelukkende en geografi sk 
betegnelse for et område der 
har dækket lige fra den smalle 
stribe fi listerland, Filistæa, ved 
Middelhavskysten til hele det 
tidligere britiske mandatområde.  

Det er misvisende og det 
kan, som nævnt i begyndelsen 
af denne kommentar, skabe 
forvirring om de faktiske forhold 
så bibelbrugere forledes til at 
tro, at landet rent faktisk hed 
Palæstina på både Moses og 
Jesu tid. I yderste instans kan 
det være med til at underbygge 
og fremme en politisk agenda 
som vil den israelske stat til livs 
og frarøve det jødiske folk deres 
hjemland. 

Palæstina i Bibelen?
Navnet Palæstina fi ndes ikke i Bibelen. Det er afl edt af et hebræisk ord der gengives med ordet ”Filistæa”. 

Din energi og din evne til at give 
den videre til andre er mere 

værdifuld end din tid
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:

WWWWWWW..GLLLSS200177.DKKK

Næstformand i ”Fælleskomiteen for Israel”
Tidl. formand for Ordet & Israel.

Bibelselskabets brug 
af navnet Palæstina 
skaber forvirring og 

understøtter en anti-
israelsk agenda. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Hej Suh
Hvis man har en veninde, der 

opfører sig respektløst overfor 
én – er det så bedst at konfron-
tere hende med det, eller skal 
man bare give hende igen af 

samme skuffe? 
Hvad får man det bedste 

resultat ud af?
Vh. Veninden

Kære Veninde
Tja, det kommer jo lidt an på, 

hvilket resultat, du gerne vil have? 
At behandle andre uden respekt 

udløser som regel en sur og vred 
respons, uanset, om ”de selv har 
været ude om det”, og den dialog, 
der udspringer af dette er sjældent 
særlig konstruktiv. Men det er 
selvfølgelig en måde, at få den 
andens opmærksomhed på, hvis 
andet ikke virker. 

Umiddelbart er det dog min 
erfaring, at det altid er bedst at 
forsøge sig med en dialog med 
den anden part. Her kan man styre 
rammerne for dialogen og også 

have en vis indfl ydelse på konfl ikt-
niveauet ved f.eks. at lægge meget 
roligt og venligt ud. 

Et godt tip er at sørge for ude-
lukkende at tage udgangspunkt i 
sig selv: ”Når du siger/gør sådan, 
så bliver jeg ked af det/såret, fordi 
et får mig til at føle at…” eller 
”Når du ikke svarer eller ikke gør 
sådan og sådan, så bliver jeg 
i tvivl om XXX  og det gør mig 
usikker… ”. På denne måde får 
man som udgangspunkt henledt 
opmærksomheden på, hvordan 
den andens adfærd påvirker en 
selv, og dermed sat fokus på ens 
egne følelser og reaktioner, som 

ikke kan anfægtes eller betvivles. 
Den anden får samtidig mu-

lighed for at blive opmærksom 
på, hvad hans/hendes ord el-
ler handlinger faktisk gør ved 
andre, og kan derefter forklare 
sig eller undskylde. Ofte kan det 
blive til en god samtale med godt 
udbytte. 

Det kan selvfølgelig også ende 
med, at den anden går i forsvar 
med det samme og ikke evner 
at rumme dig og dine følelser, 
og i stedet for bortforklarer og 
undskylder, ikke over for dig, 
men undskylder sig selv. Du kan 
så prøve at gentage dine forkla-
ringer igen, men hvis det preller 
helt af, lukker de fl este af os ned, 
og stopper med at forsøge – vi 
resignerer. 

I stedet kan det være nødven-
digt at være opmærksom på at 
få sagt mere klart og kontant fra 
i selve situationen: ”Det er lige 
præcis når du siger sådan, at 

jeg bliver ked af det” eller ”Når du 
gør netop sådan lige nu, så bliver 
jeg vred fordi ….”, så den anden 
forstår, hvad det handler om i 
praksis. Nogle gange hjælper 

dette heller ikke, og så kan det 
ind imellem være nyttigt at lade 
den anden part ”smage sin egen 
medicin” i håb om, at det får ham/
hende til endelig at forstå. 

Er der intet, der trænger igen-
nem, så er det måske på tide at 
stoppe det venskab og investere 
i andre i stedet for.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg skriver til dig, fordi jeg i 

perioder har svært ved at føle 
glæde og fi nde meningen med 
tilværelsen. 

Mens det står på er jeg trist 
og synes alting er lige meget. 
Alt det som normalt giver mig 
glæde og mening er pludselig 
uden betydning. Selv min ellers 
dejlige familie kan forekomme 
mig ligegyldig. 

Det er meget svært for mig 

at være til i de perioder, og jeg 
isolerer mig. Lige pludselig er 
det dog ovre igen, og jeg er 
”normal” igen. 

Jeg undrer mig virkelig over, 
at der kan være så stor forskel 
på mit humør, og ville gerne 
kunne gøre noget for at undgå 
det, eller i hvert fald komme 
hurtigere ud af det. 

Hilsen fra K.

Kære K
Det ville naturligvis være dejligt 

for dig, hvis der var noget, der 
kunne forhindre dig i at få det 
sådan. 

Prøv at lægge mærke til om der 
f.eks. er et mønster: Hænger det 
sammen med din cyklus? Mange 
kvinders humør påvirkes væsent-
ligt af deres cyklus, og selvom det 

er frustrerende, at det er sådan, 
og man kan se frem til det måned 
efter måned, så kan det dog give 
en vis ro at vide, at det er sådan 
det hænger sammen – at det 
ikke er ”farligt”, og at det også 
forsvinder af sig selv igen. 

Du kan også prøve at obser-
vere, om der er ydre omstæn-
digheder, der udløser de triste 

perioder? Er der en sammen-
hæng mellem dem og så dit 
energi-niveau? Opstår de triste 
perioder i perioder, hvor du er me-
get fysisk eller psykisk presset/
stresset? I så fald er det vigtigt, 
at du er mere opmærksom på at 
respektere dine egne grænser for, 
hvad du kan præstere og kapere. 
Det kan også være vejret, der 
delvist udløser tristheden. 

Rigtig mange danskere er vejr-
følsomme og mærker, at humøret 
og energien daler, når der er 
mindre lys. Det sker jo automa-
tisk jo længere hen i efteråret og 
vinteren vi kommer, så hvis du 
begynder at observere en sam-
menhæng her, så er det vigtigt, 
at du sørger for at være ekstra 
meget ude i de lyse timer (også 
selvom det er overskyet), og evt. 

supplerer op med en lys-lampe. 
Endelig kan der også være 

psykiske årsager til det: Måske er 
der ting i dit liv, som i særlig grad 
giver dig glæde og mening, men 
som du i perioder får forsømt af 
den ene eller anden grund? Det 
kan være tidspres eller blot en 
uopmærksomhed på, hvor meget 
de ting faktisk betyder for dig? 

Nogle mennesker mistrives i 

den grad, hvis de ikke får udlevet 
deres kreative side, deres kunst-
neriske talent, deres behov for at 
rode med haven, får læst eller for-
dybet sig i et eller andet – prøv at 
tænke over, om noget tilsvarende 
gælder for dig? Hvis, så sørg for 
at få planlagt din hverdag, så det 
eller de behov bliver tilgodeset i 
en eller anden grad. 

Tal evt. også med din kæreste/
ægtefælle om det, så vedkom-
mende har mulighed for at bakke 
op om det, enten ved at minde dig 
om det, eller ved at være mere 
forstående, når du gerne vil bruge 
tid på det ene eller det andet. 

Sluttelig, så prøv at være be-
vidst om måske at gøre noget 
andet, end du plejer, når du bliver 
trist og synes, alting er menings-
løst. I stedet for at isolere dig, så 
gør det modsatte: Opsøg nogle 
venner/veninder, eller tilbring 
netop tid sammen med familien, 
selvom du ikke rigtig har lyst. 

For måske kan det, der sæd-
vanligvis giver dig mening netop 
være med til at bringe dig hurti-
gere ”tilbage” igen - ligesom når 
man ikke rigtig orker at motionere, 
men når man er færdig, så var 
det alligevel godt at få det gjort, 
og man kan mærke, at det var 
godt for en.

Hilsen Suh

Min veninde er respektløs overfor mig, hvad gør jeg?

Hvorfor svinger mit humør så meget?

Prøv at være bevidst om at gøre noget andet, end du plejer, når du bliver trist og synes, alting 
er meningsløst.

Umiddelbart er det dog det altid er bedst at forsøge med en snak med din veninde.
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KD-landsmøde: Nu må vi opstille
På landsmødet i Strib kunne KristenDemokraterne oplyse, at man har 20.109 gyldige underskrifter og forventer at blive godkendt til folketingsvalget.

Landsmødet i Strib strakte sig over to dage og samlede de trofaste, samt nogle nye tilhængere af det kristendemokratiske parti.

Det var en stor lettelse for de 
delegerede på KristenDemo-
kraternes landsmøde i Strib i 
weekenden, da formanden Stig 
Grenov kunne offentliggøre, at 
partiet nu havde samlet nok un-
derskrifter til at kunne opstille 
til næste folketingsvalg.

Siden sidste folketingsvalg i 
2015 har de trofaste aktive i det 
lille parti samlet underskrifter - 
og det har ikke været let, som vi 
omtalte i avisen uge 39. For selv 
om Indenrigsministeriet nu har 
indført et nyt elektronisk system, 
er det ifølge partisekretær Tage 
Sørensen faktisk blevet sværere.

Partiet mener selv at have 
indsamlet omkring 45.000 under-
skrifter, før man nu endelig er nået 
op på 20.109 gyldige. For at være 
sikre, fortsætter man dog med at 
indsamle underskrifter lige indtil 
ministeriet offentliggør, at partiet 
er godkendt.

Nye i hovedbestyrelsen
På landsmødet blev følgende 

valgt til hovedbestyrelsen:
1. Marianne Karlsmose, Vest-

jylland. Tidl. landsformand.
2. Isabella Arendt, Kbh.
3. Elise Bjørnholt, Aarhus
4. Maria Rosæfontanus, 
Fredericia
5. Britta Eckhardt, Hjørring
6. Egon Jakobsen, Næstved
7. Simon lavdal-Pedersen, Fyn
8. Fl. Østergaard, Randers
9. Leif Thyssen, Vestjyll. 
10. Jakup Jacobsen, Nordjyll.
11. Lillian Vigtoft-Jessen.
Suppleant: Anne Grete Larsen 

Amstrup, Esbjerg.

Resolutioner
Der blev vedtaget tre resolu-

tioner. En om bedre minimums-
nomeringer i børneinstitutioner. 
En om at behandle asylansøgere 
ordentligt. Og en om at sænke 
afgifterne for el-biler.

(Se nyhedssiderne.)

Håber på 
en borg-
mester
Margarethe Søderstjerna, præ-
stekone fra Lønborg ved Tarm. 
Har tidligere arbejdet i Nord-
Norge:

- Hvorfor er du med på lands-
møde?

- Jeg er medlem og politisk 
interesseret. Jeg er med i KDs 
bestyrelse for Ringkøbing-Skjern 
kommune. 

- Er det ikke lidt meget med to 
dages landsmøde?

- Nej, vi er en gruppe sammen, 
og vi møder bekendte og gamle 
venner fra hele Danmark. Og får 
nye venner.

- Nu bliver KD opstillingsberet-
tiget til Folketinget... 

- Ja, det er godt, men jeg er 
stadig svensk statsborger og kan 
kun stemme til kommune- og re-
gionsvalg. Og vi håber meget på 
at få Kristian Andersen genvalgt 
- og at han ikke blot fortsætter 
som viceborgmester, men som 
borgmester.

 Henri.

Marianne Kristensen, Ansager, 
er handikappet med Turner-
syndrom:

- Jeg stemmer på Kristen-
demokraterne, fordi det er det 
eneste parti, som mener, at men-
neskelivet er værdifuldt - uanset 
om man er rask eller syg, om man 
er stærk eller svag.

Vi mangler et samfund, hvor 
der er plads til dem, som ikke lige 
passer ind i systemet. 

- Hvor længe har du været 
med i KD?

- Jeg har været med siden jeg 
blev omvendt i 1984. 

- Hvad skete der med dig i -84?
- Jeg mødte Jesus. Det er en 

lang historie. Men for at gøre 
historien kort, så så jeg fi lmen 
Jesus af Nazaret i tv. Den gjorde 
stort indtryk på mig, fordi den vi-
ste, hvordan Jesus mødte de for-
skellige mennesker med kærlig-
hed, åbenhed, inklusion, accept, 
ny begyndelse og helbredelse...

Han så det enkelte menneske. 
Og det er min erfaring, at det gør 
han stadigvæk.

KD bygger jo på det kristne 

menneskesyn. Og vi tror på, at 
livet er ukrænkeligt og at alle har 
værdi uanset, hvem de er, og hvor 
de er, og hvor de kommer fra. 
De skal behandles med respekt, 
åbenhed og accept. Simpelthen!

- Du er selv handikappet?
- Ja, jeg er født med turner-

syndrom, som er en kromosom-
fejl. På grund af det, har jeg ind i 
mellem mødt fordomme. Folk, der 
ikke har kunnet se mig, som det 
menneske, jeg er. Se den kvinde, 
der er inde bag den lille krop. Se, 
at der er en intelligent kvinde bag 
det lidt særprægede udseende.

Det er også en grund til, at jeg 
er aktiv i KD. For jeg kæmper 
imod abort og aktiv dødshjælp. 

For - hvor går grænsen? Nazi-
sterne havde også et eutanasi-
program. Og vi skal ikke have 
noget, der ligner i Danmark.

Jeg er rigtig glad for, at jeg 
blev født, før aborten den blev fri 
og der var noget, der hed foster-
diagnostik, for ellers er jeg ikke 
sikker på, at jeg ville have været 
her, slutter Marianne.

Henri.

Godt, jeg blev født 
før aborten blev fri

80 år og 
aktiv
Hans Bjerregaard, Tølløse ved 
Holbæk, var med sammen med 
sin hustru Tonny

- Du har været med i KD i 
mange år...?

- Ja, først var jeg aktiv i Kon-
servative og Venstre, men så lå 
jeg stille nogle år. Sidst i 90’erne 
meldte jeg mig ind i Kristen-
demokraterne og stillede op til 
byrådsvalget i 2001 i Tølløse, og 
derefter i Holbæk.

I 2008 gik vores storkredsfor-
mand, og så blev jeg formand. 
Jeg kom med i hovedbestyrelsen 
i 2008, og jeg har været med til 
alle landsmøder.

Vi er få medlemmer på Sjæl-
land, men vi er fem i HB.

- Hvorfor holder du ud?
- Ja, nogen skal jo. Jeg bliver 

80 år på valgdagen, så den vil jeg 
tilbringe på kommunekontoret. 

- Er du kirkeligt aktiv?
- Ja, jeg er baptist. Og jeg er 

også med i Den Kristne Radio i 
Holbæk, hvor jeg laver program-
mer bl.a. historiske programmer.  
Vi sender fredag-lørdag-søndag.

Henri.

Ivrig for 
de svage
Henrik Thermansen Møller, 
Fredericia:

- Du er med på landsmøde for 
første gang. Hvorfor?

- Jeg er med for at lære noget 
og for at blive bedre til at udbrede 
den politik, der er brug for.

Jeg er forholdsvis ny i partiet, 
men meget aktiv.

- Hvad har fået dig til at kaste 
dig ud i politik?

- Hvis man vil have noget indfl y-
delse på det, der sker i Danmark, 
så må man også gøre noget. Og 
jeg synes, at KDs politik er den, 
der er bedst for Danmark. 

- Du er pludselig blevet spids-
kandidat i Fredericia kommune. 
Hvad kæmper du specielt for?

- For de udsatte. For narkoma-
nerne. De ældre. De handikap-
pede.

Jeg møder mange i forbin-
delse med mit arbejde som taxa-
chauffør, hvor jeg kører fl ex-trafi k, 
fortæller Henrik Thermansen 
Møller, der tidligere har arbejdet 
for Lohses Forlag.

Henri. 



10 . UDLAND Udfordringen søndag den 22. oktober 2017

– Omfanget af moderne sla-
veri kan få mange til at føle 
sig magtesløse, mener Elin 
Finnseth Sæverås fra Norges 
Kristne Råd.

 
Onsdag i sidste uge holdt 

Norges Kristne Råd (NKR) sam-
men med Oslo bispedømme og 
Frelsens Hær et seminar om 
moderne slaveri. Det foregik i 
bispegården i Oslo.

– Selv med udarbejdelsen af 
menneskerettigheder og flotte 
forpligtelser, må man desværre 
bruge udtrykket moderne slaveri, 
fordi det fi ndes i dag, siger Elin 
Finnseth Sæverås.

Seminaret, hvor nøglepersoner 
i NKRs medlemskirker var spe-
cielt inviteret, er en forberedelse 
til ”Global uke” som arrangeres 
i NKRs medlemskirker 12. – 19. 
november. Dette arrangement 
falder også sammen med den 
søndag, hvor både Den norske 
kirke og lutherske kirker globalt 
markerer, at mennesker ikke er 
til salg. 

– Moderne slaveri er et mere 
og mere påtrængende tema. Der 
er en øget bevidsthed om dette i 
mange lande, men i Norge ople-
ver vi, at folk mangler viden om 
dette tema. Det er ved at lære og 
vide mere, at du faktisk begynder 
at se, at det findes, siger Elin 
Sæverås.

På seminaret hørte deltagerne 
om erfaringer fra Oslo-politiets 
menneskehandelsarbejde, Frel-
sens Hærs hus Filemon (for 
mænd, der har været udsat 
for tvangsarbejde), Kirkens By-
misjons arbejde med prostitu-
erede kvinder og Caritas’ center 

for gæstearbejdere. 
Desuden delte organisationer-

ne Kirkens Nødhjelp, Normisjon 
og ’Fremtiden i våre hender’ 
historier om moderne slaveri i 
udlandet.

Frikirkerne og A21
I de frikirkelige miljøer har 

man været bedre til at afsløre 
problemet med modernes slaveri 
end i de store landsdækkende 
kirkesamfund. Frikirkerne har 
også haft en del tilknytning til 
organisationer som A21 og Hope 
for justice, som har etableret sig i 
Norge, siger Elin Sæverås.

Organisationen A21 arran-
gerede blandt andet Walk for 
freedom lørdag 14. oktober over 
hele verden. Det foregik også i 
18 norske byer og lokalsamfund.

– Nogle kirkesamfund har tid-
ligere i historien været bevidste 
om at modarbejde slaveri. Men 
de er ikke bevidste om, hvordan 
det foregår i dag, at det er så tæt 
på os i Norge og foregår i så stor 
skala i udlandet, forklarer Elin 
Sæverås.

46 millioner slaver
Moderne slaveri bruges som 

et samlebegreb om udnyttelsen 
af sårbare mennesker til egen 
fortjeneste og uden at ofrene har 
mulighed for at undgå udnyttel-
sen. Eksempler kan være ufrivillig 
prostitution, tvangsarbejde og 
salg af organer.

FN har i mange år opereret 
med tallet 27 millioner ofre for 
slaveri eller slavelignende forhold. 
Andre, som Global Slavery Index, 
opererer med 46 millioner.

– I Norge taler man om 300 

personer, der årligt identifi ceres 
som ofre for menneskehandel, 
men her er der store mørketal. 
Det mest almindelige her er tvun-
gen prostitution og arbejdslivs-
kriminalitet, siger Elin Sæverås.

Global Uge
NKR har valgt ”Moderne sla-

veri” som tema for Global Uge i 
fi re år, fra 2016 til 2019.

– Vi har snakket om, hvordan 
menigheder kan have et engage-
ment, som også handler om vor 
egen lokale livsstil og hvordan vi 
er en del af et globalt fællesskab 
også gennem vor adfærd, siger 
Elin Sæverås.

For søsterkirker i lande med 
udbredt undertrykkelse er dette 
en stor problemstilling.

– Vi ønsker, at kirkerne kan 
være med til at sætte dette på 
dagsordenen. Ikke bare det som 
sker i Norge, men også globalt. 

Under Global Uge i år er der 
planlagt et større samarbejde 
med Den norske Kirke i anledning 
af reformationsmarkeringen, hvor 
et af temaerne er ”Mennesker 
ikke til salgs”. 

– Vi fokuserer også mere på 
sammenhængen med FNs ver-
densmål, er mere ude på blandt 
andet folkehøjskoler og samarbej-
der mere med de organisationer, 

som arbejder med dette, siger 
Elin Sæverås.

Forbrugere har magt
Det store omfang af moderne 

slaveri og kompleksiteten i det 
kan få mange til at føle, at det, 
de gør, kun er en dråbe i havet.

– Det er så overvældende og 
brutalt grusomme ting, som sker. 
Samtidig ser vi, at det faktisk er 
reelt, at for eksempel forbrugere 
har en magt, siger Elin Sæverås 
og nævner palmeoliekampagnen 
og fokus på tekstilbranchen som 
eksempler.

– Det har haft indvirkning og 
man ser, at andre lande har fået 
mere omfattende lovgivning efter 
pres fra opinionen. Som menig-
heder kan vi også være gode 
fællesskaber, som giver håb til 
enkeltpersoner, der er i sårbare 
situationer, fortsætter hun. 

Elin Sæverås mener, at håbet 
pibler frem, når man deltager i et 
større fællesskab, hvor fl ere viser 
engagement. 

– Ved at gøre tilsyneladende 
banale ting, som at gå med i en 
march, oplever man, at håbet 
kommer, fordi man ser, at der er 
fl ere som har hjerte for sagen og 
vil gøre noget. 

KPK/Bodil

46 millioner 
lever som 

slaver

Ved udgangen af 2018 er USA 
ikke længere med i FN-organi-
sationen UNESCO.

Det skyldes bl.a. UNESCOs 
anti-israelske holdninger, oplyser 
Trump-regeringen.

UNESCO, som er mest kendt 
for programmet ”Verdensnatur-
arv” og har base i Paris, optog 
Palæstina som medlem i 2011. 
Mange af de historiske jødiske 
steder bliver nu benævnt som 
”palæstinensisk kulturarv”.

I 2015 fordømte UNESCO 
Israel for mangelfuld indsats mht. 
kulturarvsteder i Jerusalem. 

FN-organisationen har erklæ-
ret oldtidsbyen Hebron ’palæ-
stinensisk verdensarv’, selv om 
byen indeholder et helligsted for 
jøderne, nemlig ’Patriarkernes 
Grav’. Her skulle både Abraham, 
Isak, Jakob og deres koner være 
begravet. 

Muslimerne, som også aner-
kender Abraham som en pro-
fet, byggede moskeen Ibrahimi 

Mosque på stedet i det 14. år-
hundrede.

Tidligere brud med USA
I 1984 trak præsident Reagan 

USA ud af UNESCO, fordi han 
mente, at organisationen var pro-
sovjetisk. I 2002 fi k daværende 
præsident George W. Bush USA 
tilbage i FN-organisationen, mens 
USAs tilskud til UNESCO stop-
pede i Obamas regeringstid efter 
anerkendelsen af palæstinensisk 
medlemsskab.

Israel følger USA
Israels statsminister, Benjamin 

Netanyahu, har kaldt Trumps 
beslutning om udtræden af UNE-
SCO både modig og moralsk 
rigtig. Netanyahu har nu bedt sine 
egne diplomater forberede Israels 
udtræden af FN-organisationen.

Meddelelsen om USAs ud-
træden er blevet modtaget med 
stor beklagelse i UNESCO, som 
har omkring 500 millioner dollars 
tilgode i funding fra USA.

Bodil

USA og Israel trækker sig fra UNESCO
USA oplyser, at FN-organisationens anti-israelske holdning er årsagen. 
Nu har Israel taget samme skridt.

- Folk ved slet ikke nok om grusomhederne, 
siger leder i Norges Kristne Råd.

Projektleder for Global Info i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth 
Sæverås, vil lære norske menigheder om moderne slaveri. 
Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

40 dræbt i skovbrande - også
Peanuts-tegners hjem nedbrændt
Voldsomme skovbrande i det nordlige Californien har kostet 
40 mennesker livet og ødelagt tusinder af huse, blandt dem 
Radisernes tegner, Charles M. Schulz’, hjem.

Ifølge Entertainment Weekly blev den kristne tegners hjem i Santa 
Rosa fuldstændig ødelagt af fl ammerne. Schulzs søn, Monte Schulz, 
oplyser, at hans stedmoder, Jean Schulz, nåede at blive evakueret.

Tegneserien Peanuts (Radiserne) blev bragt i 2.600 aviser i 
Schulz’ levetid. Han boede i det nu nedbrændte hus fra 1970’erne 
indtil sin død i 2000.

- Det er huset, hvor han døde. Alle deres minder og alt er bare 
væk, siger Monte Schulz.

Der er dog ikke sket noget med museet, Charles M. Schulz Mu-
seum and Research Center, som også ligger i Santa Rosa. Den 
lokale lufthavn, Charles M. Schulz Sonoma County Airport, har 
Søren Bruns ”fl yvende” hund, Nuser som sit symbol. 

Bodil

Radisernes tegner, Charles Monroe Schulz (1922-2000), 
boede i Santa Rosa i årtier. Nu er hans hjem brændt ned.

Raqqa er befriet fra Islamisk Stat
Terrororganisationen Islamisk Stat er nu helt fordrevet fra deres 
tidligere hovedby, Raqqa, i Syrien.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder. 
Raqqa har i tre år været hovedby for islamistgruppen, som i 2014 ud-
råbte sit kalifat med den nu afdøde Abu Bakr al-Baghdadi som kalif.

Raqqa, som ligger 160 kilometer øst for Aleppo, havde ved sidste 
folketælling i 2012 omkring 220.000 indbyggere. 

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Syrian Democratic Forces nu 
hejst fl aget i det store stadium midt i Raqqa, hvor nogle af de sidste 
krigere fra Islamisk Stat havde forskanset sig.  

Nyhedsbureauet AP oplyser, at amerikansk støttede, kurdiske 
militser også har tilbageerobret et hospital i byen, hvor krigere fra 
IS havde forskanset sig. Hospitalet har fungeret som Islamisk Stats 
kommandocentral i Raqqa.

Bodil

USA sender akuthjælp til Somalia
Over 300 mistede livet og 400 blev såret, da en bilbombe sidste 
lørdag jævnede en boligblok i Mogadishu med jorden. USA har 
nu sendt et militærfl y med medicin og anden nødhjælp til landet.

En amerikansk topdiplomat i Somalia vurderede, at der var behov 
for akuthjælp fra USA efter angrebet, der er det blodigste i 10 år. 

Islamistgruppen al-Shabaab står bag massakren, siger de soma-
liske myndigheder. Angrebet kan være en gengældelse for USAs 
indsats mod al-Shabaab. Flere iagttagere ser det også i lyset af, at 
grupper relateret til al-Qaeda og IS nu prøver at markere sig, efter 
at IS har tabt terræn i både Syrien og Irak.

Bodil

Kristne afslører misbrug i #MeToo
Kendte kristne ledere som Beth Moore 
og Kay Warren er blandt de tusinder, som 
nu fortæller om seksuelt misbrug efter 
afsløringen af Hollywood-producer Har-
vey Weinsteins overgreb gennem årtier.

Under #MeToo skriver både mænd og 
kvinder deres egen beretning, eller de tilføjer  
blot hashtag #Me Too på de sociale medier.

- Hvis alle de kvinder, der er blevet seksu-
elt forulempet eller misbrugt, skrev ’MeToo’ 
som status, ville vi give folk en forståelse af 
problemets omfang, skrev skuespillerinden 
Alyssa Milano på Twitter.

”Da jeg var 25 sagde en velmenende mentor til mig, at det ville 
ødelægge min tjeneste at tale om seksuelt misbrug. Men det gjorde 
det ikke”, skriver den kristne forfatter Beth Moore på Twitter. Hun 
henviser nu de misbrugte til organisationer, som tilbyder hjælp.

Bodil

Beth Moore taler 
ud om misbrug 
under #MeToo.
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Menneskehandel er ikke det 
samme som menneskesmugling, 
selv om det tit er svært at skelne. 
Det handler kort sagt om tvang, 
hvilket det ofte ikke er, når vi taler 
menneskesmugling.

FN´s defi nition for menneske-
handel lyder:

”At rekruttere, transportere 
eller overføre en person, holde 
en person skjult eller modtage 
en person ved brug af magt eller 
trusler om magtanvendelse eller 
anden form for tvang, bortførelse, 
bedrageri eller misbrug af magt 
eller ydelse eller modtagelse af 
betaling eller fordele for at opnå 
samtykke fra en person med det 

formål at udnytte vedkommende”.
De fl este kommer fra Østeuro-

pa eller fra udviklingslandene, 
og enten skyldes deres situation 
fattigdom, nationale konfl ikter el-
ler andre forhold.

Ifølge FN kommer de fl este af 
ofrene fra lande som Ukraine, 
Thailand, Nigeria, Moldavien, 
Litauen, Kina, Hviderusland, 
Rumænien, Albanien, Bulgarien 
og Rusland.

De fl este ender i lande som 
Belgien, Tyskland, USA, Græ-
kenland, Israel, Italien, Japan, 
Holland og Tyrkiet.

Ifølge FN har fl ere lande en 
mangelfuld lovgivning imod men-

neskehandel. Men et mindst lige 
så stort problem er, at politiet og 
domstolen i de pågældende lande 
ikke er uddannede godt nok til at 
håndtere menneskesmuglerne. 
Dertil kommer problemet med 
korruption mange steder.

Bizarre former for 
menneskehandel

Den mest udbredte form for 
menneskehandel er, som sagt, 
kvindehandel. Mange kvinder fra 
ulande eller fra Østeuropa ender 
som gadeprostituerede i vestlige 
lande.

Men et stigende problem er 
ifølge Unicef også handel med 

babyer og helt små børn. Unicef 
anslår, at der hvert år kidnappes 
og handles 1,2 millioner børn. 

Internationale menneskehand-
lere har fået øjnene op for det lu-
krative marked, der er i adoption, 
og i takt med at efterspørgslen på 
adoption fra Vesten er steget, har 
det ført til kidnapninger og men-
neskehandel af små børn. Ifølge 
Unicef har det ført til, at nogle 
fattige kvinder i udviklingslandene 
får børn alene med det formål at 
sælge dem til adoption.

En anden bizar form for bør-
nehandel er køb af børn til brug 
i kamelvæddeløb i flere lande 
i Mellemøsten og i Nordafrika. 

Børnene foretrækkes på grund af 
deres lave vægt. Men da arbejdet 
er risikofyldt og ekstremt nedsli-
dende, bruges børn fra fremmede 
lande, og børnene købes typisk 
i fattige lande som Pakistan, 
Bangladesh, Indien, Sri Lanka og 
Etiopien. Flere end 40.000 børn 
er købt og lever under slavelig-
nende forhold med arbejdsdage 
på op til 17 timer. Børnene bliver 
bevidst underernæret for at holde 
en lav vægt.

Walk for freedom og A 21
”Walk for Freedom” er skabt 

til at sætte spot på al denne 
elendighed.

Bag demonstrationen står 
som sagt den internationale or-
ganisation ”The A21 Campaign”, 
i daglig tale blot A21, som blev 
grundlagt for blot 9 år siden af 
den australske aktivist og kristne 
pastor Christine Caine, men som 
en steppebrand har bredt sig til 
hele verden.

Danske Philip Hyldgaard er en 
af drivkræfterne bag A21 og var 
i København i forbindelse med 
sidste weekends event.

- En verden uden slaveri er 
muligt. Slaveri eksisterer, men vi 
ønsker at afskaffe det alle vegne, 
for altid, siger Philip Hyldgaard.

Af Steen Jensen

Philip Hyldgaard brænder for, 
at mennesker rundt om i ver-
den må blive sat fri af den mo-
derne form for slaveri, vi kalder 
menneskehandel.

Den unge, blonde midtjyde er 
global leder af den internationale 
velgørenhedsorganisation The 
A 21 Campaign, i daglig tale 
blot A 21, som stod bag sidste 
weekends ”Walk for Freedom” 
i syv danske byer og rundt om 
på kloden.

A 21 er vokset og har spredt sig 
som en steppebrand til hele ver-
den, siden Philip Hyldgaard var 
med til at starte organisationen op 
i Grækenland for godt 9 år siden.

Eller mere præcist: Philip blev 
nærmest bedt om at hoppe på et 
fl y og rejse til Grækenland for at 
starte en organisation op, som 
skulle fokusere på menneske-
handel, selv om den dengang 
23-årige hverken anede noget 
om at starte organisationer eller 
om menneskehandel.

Det kan vel bedst beskrives 
som et Guds kald, at den unge 

Philip overhovedet blev involveret 
i kampen mod menneskehandel.

Den 15. maj 2008 sad Philip 
hjemme hos præsteparret Nick 
og Christine Caine i Sydney i 
Australien, hvor han dengang gik 
på Hillsong-bibelskole.

- De begyndte pludseligt at 
tale om menneskehandel. Jeg 
blev fuldkommen blæst væk af 
det, de fortalte, og den vandring, 
de havde været på. Men jeg 
forstod ikke, hvordan der kunne 
være slaveri i verden, siger Philip 
Hyldgaard.

Nogle dage forinden havde 
Philip, nærmest for en sikkerheds 
skyld, bedt Gud om at vise ham, 
hvad han skulle med sit liv. Faktisk 
mente Philip at have styr på det, 
for han skulle hjem til Midtjylland, 
fl ytte ind hos forældrene og på 
sigt blive frikirkepræst ligesom 
sin far, Jørn Hyldgaard. 

Flybilletten til Danmark var al-
lerede booket.

Men samtalen med Nick og 
Christine Caine ændrede alting.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville 
rejse til Grækenland og starte en 
organisation op, som ikke fandtes, 
og bekæmpe noget, som jeg ikke 

vidste noget om, siger Philip med 
jysk lune.

Han var 23 år, single og havde 
aldrig været i Grækenland før, da 

han i 2008 rejste fra Australien til 
Grækenland for at være en slags 
murbrækker for projektet.

I årevis boede Philip Hyldgaard 

i Grækenlands næststørste by, 
Thessaloniki, men er nu fl yttet 
tilbage til Danmark. For seks år 
siden blev han gift med Nina fra 
Ålesund i Norge. 

Hædret af Clinton
Der er langt fra den landejen-

dom udenfor Karstoft ved Brande 
i Midtjylland, hvor Philip voksede 
op, til alverdens bonede gulve.

Men A 21 har udviklet sig til en 
særdeles indfl ydelsesrig organi-
sation, og Philip er som Executive 
Director for A 21 blevet særdeles 
scenevant i samtaler med interna-
tionale politikere og har bl.a. talt 
om menneskehandel i Europa-
parlamentet og været interviewet 
til CNN. I 2012 blev han hædret 
med en Tip Hero pris af den 
amerikanske udenrigsminister 
Hilary Clinton for sin indsats for 
at bekæmpe menneskehandel.

Den beskedne, midtjyske lune 
hænger dog stadig ved, om han 
så taler foran en forsamling af 
internationale politikere, eller han 
taler i en kirke eller på en danske 
skole. Hele tiden er det sagen, det 
handler om, og Philip fortsætter 
på 10. år sit udtrættelige arbejde 

mod slaveri af mennesker.
Han giver Gud hele æren. 

Gud er den driving force, som 
satte ham i gang. Da han bad til 
Gud dengang i Australien, nogle 
dage før samtalen med Nick og 
Christine Caine, bad han:

 ”Gud, jeg vil gå hvorhen, du 
vil sende mig. Jeg vil gøre lige 
præcist, hvad du vil have mig til 
at gøre”.

Som Philip sidenhen, med 
glimt i øjet, har sagt, skal man 
passe på at bede Gud om noget, 
hvis man i virkeligheden ikke 
rigtig mener det.

Philip tog kaldet på sig, og 
som han siger, har livet lært ham 
tre ting: At vove at stille sit liv til 
rådighed. At tro på Gud, selv når 
det ikke giver mening. Og at sætte 
Jesus først, selv når han egentligt 
hellere vil sætte sig selv først.

En enkelt opskrift, som dog har 
virket for ildsjælen og den globale 
leder af A 21, som på kun 9 år er 
blevet banket op til en betydelig 
global bevægelse.

Dansk ildsjæl kæmper mod slaveriet
Philip Hyldgaard er global leder af organisationen A 21, som stod bag sidste weekends ”Walk for Freedom” i hele verden.

 I 2012 blev Philip Hyldgaard hædret med en Tip Hero pris af 
den daværende amerikanske udenrigsminister Hilary Clinton for 
sin indsats mod menneskehandel.

Slaveri (fortsat fra forsiden)

Sidste lørdag var der Walk for Freedom i 7 danske byer. På billedet fra Aarhus ses Miriam Hau-
gaard Iversen yderst til venstre. Foto: Anders Haugaard Iversen.

Rækken af sortklædte aktivister slanger sig gennem Strøget. Foto: Emma Michael.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
27. -  29. oktober 2017

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC
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Anmeldt af Steen Jensen

Hvis du gik i skole eller i gym-
nasiet i halvfjerdserne, har du 
næppe hørt om de 9 danske, 
 konservative forfatterskaber 
fra årene omkring 1900, som 
Jon A. P. Gissel præsenterer 
i ”Gud, livet og menneskene”.

I min egen skoletid læste vi 
Hans Scherfi g, Jørgen Knudsen, 
Hans Kirk, H. C. Branner og Klaus 
Rifbjerg. Vi læste også Henrik 
Pontoppidan, Herman Bang og 
J.P. Jacobsen og andre forfattere 
fra kulturradikalismens frembrud.

Vi læste derimod ikke ”de 
andre”. De konservative forfatter-
skaber, som var med til at præge 
tiden omkring Det Moderne Gen-
nembrud, og som stod i klar 
opposition til Georg Brandes og 
kulturradikalismen.

Jon A. P. Gissel tager i ”Gud, 
livet og menneskene” fat om 9 af 
disse forfattere, som blev glemt 
i den kulturradikale litteraturhi-
storie. De havde alle et forhold til 
Gud, konge og fædreland, og ikke 
mindst det første. 

Den klassiske fortælling om 
dansk åndsliv før og efter år 
1900 er, at Georg Brandes var 
lysbringeren, der gjorde op med 
guldalderlitteratur og fejede ro-

mantikken bort – og at det var 
lutter positivt.

Kæmpede mod 
de kulturradikale

Men det er sejrherrerne, der 
skriver historien, og Jon A. P. 
Gissels ærinde er at fortælle 

historien fra den 
side, der tabte 
kampen. Det var 
også hensigten 
i hans tidligere 
og anmelderroste 
”Konservatisme 
og kulturkamp” 
fra 2014, hvor 
fokus var på de 
konservative in-
tellektuelle sam-
fundsdebattører, 
der talte Bran-
des imod, stærkt 
og velar t ikule-
ret, og hvor de 
bl.a. forsvarede 
kristendommen 
som grundlaget 
for samfundslivet, 
men endte med at 
blive sat i histori-
ens skammekrog.

Jon A. P. Gissel 
viser i portrætter, 
der både indehol-

der analyse og biografi , at disse 
forfattere både havde internatio-
nalt udsyn og var nyskabende, 
helt i modstrid med hvad den 
kulturradikale litteraturhistorie 
har fortalt.

Bogen samler sig om personer 
og tekster fra perioden 1860 til 

1920, men med hovedvægten på 
den sidste tredjedel af 1800-tallet. 

De ni forfattere er Johannes 
Fibiger, Thomas Lange, Carl 
Ploug, Rudolf Schmidt, Chr. K.F. 
Molbech, K.G. Brøndsted, Ernst 
Von Der Recke, Thor Lange og 
Henrik Scharling.

Teksterne bidrager til en mere 
nuanceret fortælling om kultur-
konservatismen, som den så ud 
dengang i den litterære verden, 
og det er en helt anderledes 
fortælling end vi er vant til.

Oplagt læsning
Bogen giver et stærkt udbygget 

billede af den klassiske konserva-
tisme, som den blev præsenteret 
af vigtige forfatterskaber på Bran-
des tid. Den er oplagt læsning for 
enhver med historisk og litterær 
interesse, eller unge, som bare er 
trætte af materialisme, socialdar-
winisme og tomhed.

Jon A.P. Gissel er dr.phil. i 
historie og har i fl ere år forsket i 
konservatismen. Foruden bogen 
”Konservatisme og kulturkamp” 
har han udgivet bøger og holdt 
foredrag om Johannes Steen-
strup og Det byzantinske Rige.

Jon A.P. Gissel: ”Gud, livet og 
menneskene” • 312 sider 
349 kr. • Munch & Lorenzen

De kæmpede mod 
kultur-radikalismen

Anmeldt af Craig Deaton

Som med alle maratonløb kan 
deltagerne forvente problemer 
undervejs, der forhindrer løbe-
ren i at nå målstregen. Bibel-
halvmaraton hjælper læseren 
med at læse ca. halvdelen af 
Biblen ved at beskrive Bibelens 
historiske baggrund.

Kristne har i årevis haft pro-
blemer med at forstå Bibelen. 
Kulturen var anderledes den-
gang, den var skrevet. Desuden 
er folk i vestlige lande opvokset 
med forskellige holdninger, 
der er i modstrid med Biblens 
budskab. 

Derfor er forfatternes hoved-
formål med bogen at beskrive 
Biblens historisk baggrund for 
at give læseren et dybere per-
spektiv. Forfatterne har med vilje 
ikke prøvet at undgå bumpene 
undervejs.

Utraditionel perspektiv
Det er en både en fordel og 

en forhindring, at forfatterne har 
prøvet at forklare de vanskellige 
dele af Bibelen. Der er noget i 

bogen, der tyder på, at den er 
ikke skrevet fra en traditionel 
kristen perspektiv. 

Først beskriver forfatterne de 
første fem bøger som ”myte”, 
fordi Moses var ikke øjenvidne 
til de begivenheder. Denne på-
stand ignorerer de arkæologiske 

fund, der under-
støtter Bibelens 
ægthed. Des-
uden har akade-
mikere foreslået, 
at der var måske 
4 forfattere, en 
forfatter til hver 
gang der er skre-
vet en familieaf-
stamning. 

Hvis man føl-
ger aldrene i 1. 
Mos. 5, kunne 
de t  være ,  a t 
Adam,  Noah , 
Abraham og Mo-
ses beskrev de 
fl este begivenhe-
der som første-
håndskilder med 
kun små huller.

Et usandt billede
Et andet sted i bogen forkla-

rer forfatterne, at israelitternes 
beslutninger var påvirket mere 
af kultur end af Gud. Fx forklarer 
bogen at israelitterne erobrede 
Forjættelsens Land, fordi andre 
lande dengang erobrede land 
for deres guders skyld. Bogen 

beskriver også de kana’anæiske 
mænd og kvinder som “uskyldige 
mennesker”. 

Problemet er, at forfatterne har 
beskrevet børneofre som en del 
af kulturen i sammenhæng med 
Abraham og Isak, men da det 
drejede som om de kana’anæere, 
har bogen ikke nævnt, at de 
begik børneofre. Derfor skildrer 
de et billede af Bibelen som ikke 
er rigtig. 

På den ene side har forfat-
terne givet læseren et bredere 
perspektiv, men den manglende 
viden skildrer et andet billede af 
Bibelen, som ikke er bredt nok 
til at forstå omstændigehederne 
helt. Bogen rejser mange gode 
spørgsmål, men derfor ville det 
være en god ide for læseren at 
læse en anden bog om Bibelens 
troværdighed sammen med 
denne bog.  

Ibsen, Lundegaard og Åbom:
Bibelhalvmaraton
136 sider • 179,95 kr.
Bibelselskabet

Forhindringer på banen
Bibelselskabets udgivelse ”Bibelhalvmaraton” skal være en håndsrækning til at forstå Bibelen. 
Men forfatternes bibelske perspektiv afviger noget fra det traditionelle kristne perspektiv.

Anmeldt af Ove Klausen

Hvad er grundelementerne i et liv som kristen? Denne bog 
mener, at det er dåben, Bibelen, nadveren og bønnen. Den 
forklarer, hvorfor de er vigtige, og hvordan de gør en forskel 
for vores forhold til Gud, os selv og hinanden.

Bogens forfatter har været ærkebiskop i Canterbury, og bogen 
bygger på nogle åbne foredrag, han har holdt i domkirken i Can-
terbury. Han udtrykker sig så enkelt, at alle kan forstå ham. Men 
det betyder ikke, at der ikke er dybde i indholdet.

Her er anderledes forklaringer om dåbens, Bibelens, nadverens 
og bønnens betydning, end jeg er stødt på tidligere. Alle kan være 
med, og der er noget at komme efter for alle, uanset om man er (un-
der) søgende i forhold til at blive kristen eller ny og gammel i troen.

Tro er fællesskab
Det går igen, at tro handler om at få og udvikle en relation til 

Gud og andre troende. I dåben sættes vi ind i et nyt fællesskab 
med Gud og hinanden, og det udbygges gennem bibellæsning, 
nadveren og bøn.

I dåben er Guds budskab til den døbte det samme, som 
hans budskab til Jesus, efter at han var blevet døbt i Jordan-
fl oden: Du er min søn, du er min datter. Du må kalde mig Far.
Samtidig sætter dåben os ind i et solidarisk fællesskab med hinan-
den og med dem, vi er omgivet af. Vi bliver en del af Guds plan om at 
lade hans rige udbrede sig. Han ønsker, at vi skal bygge bro mellem 
ham og dem, der ikke kender ham, ved at møde andre med den 
samme kærlighed og omsorg, som Jesus mødte mennesker med.

Jesus inviterer til fest
 I nadveren inviterer Jesus os som gæster til at være sammen 

med ham og hinanden. Nadveren ses som en fortsættelse af den 
måde, som Jesus var på, da han var her fysisk: ”Jesus søgte 
menneskers selskab, og hans nærvær skabte fest og bandt folk 
sammen.”

Jesus havde spisefællesskab med sine disciple og andre. Han 
bad Zakæus om at blive gæst i hans hjem. At gå til nadver er, at 
vi ligesom Zakæus svarer ja til Jesu opfordring om at invitere ham 
indenfor i vores liv.

Da Jesus pludselig stod midt iblandt sine disciple efter sin op-
standelse, spurgte han dem, om de ikke havde noget, han kunne 
spise. I Apostlenes Gerninger omtaler de første kristne sig som 
dem, der har spist og drukket sammen med den opstandne. Det 
er også det, vi gør i nadveren.

Et lille hår i suppen
Det skal bemærkes, at Rowan Williams ikke synes, det 

er  højvigtigt, om Bibelen er historisk korrekt i enhver lille de-
talje. Det vigtigste er det budskab, Gud ønsker at formidle.
Men han mener, at Bibelens beretninger virkelig har fundet sted, 
og der er ingen tvivl om, at han betragter Bibelen som sand og som 
Guds ord til os. Den lille smule, han mangler i at være 100 procent 
bibeltro, er blot som et lille hår i en ellers sund suppe.

Rowan Williams: Kristen
120 sider • 148 kr. • Eksistensen

Enkelt, godt 
og anderledes
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Udfordringen udkommer hver søndag!

Møder & Arrangementer

Radiomission

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

28.11.18-20 Aabenraa Y’s Men’s Club: Overnaturlig helbredelse
6.3.2018 19.30 Helle Hallen, Årre: KLF: Mediernes blinde øje

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.

Personlige

Rådgivning

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

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

web: www.egsnet.dkweb: www.egsnet.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Ven søges
Frisk og aktiv 61-årig kvinde søger seriøs ven til hygge, gode 
samtaler og rejser. Gerne kristen og ikke ryger.
Jeg bor i Nordjylland.                              Billet-mrk. 43-01
 

Find diskret en kristen ven
Annoncér under billetmærke.

Svar sendes til Udfordringen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig. Fuld diskretion. 

Udfordringen 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

Jul på Virksund
Kunne du tænke dig at holde jul sammen med andre, 

hvor fællesskab omkring julens budskab og andre 
juletraditioner, har høj prioritet? 

Se program: Virksund.dk

 

oritet?
k

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

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

Velkommen til Aglow København

Taler: Hanne Maibom
Emne: På ørnevinger 

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 5/11: Apam fra Nagaland - Bede kraftfulde bønner
Søndag 12/11: Mattias Lekardal & David Hansen

Søndag d. 29/10 kl. 10:30
Hugo Troelsen
TEMA:  Menigheden; Kristi legeme

Søndag d. 22/10 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  At tjene Jesus Kristus

Rosengudstjeneste i Herning
29. oktober 2017 kl. 19.00 holder Lands-

organisationen KRIS Rosengudstjeneste i 
Sct. Johannes kirke i Herning. 

Tema: Guds kærlighed og barmhjertighed. 
Find oplysninger om KRIS på www.kris-dk.dk

- eller send en hurtig gave på MobilePay 21 97 11 11 mrk. Afrika. 

Støt Udfordringens radio og
kampagne m. Per Hyldgaard

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

Sammen med de kristne vil vi forud oprette en lokal 
radio, som kan invitere til kampagnen og følge op 
bagefter med undervisning og sociale udsendelser.

Per Hyldgaard taler ved fl ere udendørs-møder, og 
som regel sker der også helbredelser, hvilket tiltrækker 
ikke-kristne - bl.a. åndedyrkere og muslimer.

Vær med til at udbrede Guds rige!
Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel 

Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; 
Navn og cpr nummer, for fradrag.) 

- Tak, fordi du også er med! 

Eller send en hurtig gave på MobilePay nr. 21 97 11 11 mrk. Touboro. (Uden fradrag)

GI’ DIG
GLAD

Per Hyldgaard er en salvet forkynder, som taler til hundredtusinder i hele verden. 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 41:

Inger Lise Skov
Skolegade 7
4690 Haslev

Kodeord: Løvrivningsvejr

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 
2. november 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.



Klumme

Diverse

Debat

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

SUELL Team

Stillinger

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

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

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

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

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

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

KOLOFON

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

Af Henrik Csizmadia
Pastor & forkynder, 

Omega Kristent Center, Thisted

Estland: Soldaterhjemsledere søges

Til januar 2018 sendes danske soldater til Estland, og 
for første gang kommer KFUMs Soldaterhjem afsted 
sammen med det første hold. 

Derfor søger vi lederpar / lederteams, der for en peri-
ode på 3 - 6 måneder, har interesse, lyst og overskud 
til at skabe et hjem, hvor de danske soldater kan slap-
pe af, spille spil og være sammen i fritiden.  

På soldaterhjemmet bliver der dagligt holdt aftenan-
dagt, hvor evangeliet bliver talt, sunget og delt.

Udover
rammer for hjemlighed og hygge, er opgaven også at 
se den enkelte soldat bag uniformen. 

På KFUMs Soldaterhjem er der højt til loftet, og alle er 
velkommen uanset rang eller titel.

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk

Eller kontakt:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
+45 7620 4480 / 2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 
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FRØSTRUPHAVE EFTERSKOLE SØGER

forstanderpar / forstander

Frøstruphave Efterskole er en kristen efterskole 
oprettet af KFUM & K og Indre Mission i lokal-
området. Skolen har 130 elever fordelt på 9. og 
10. klasse + en klasse for elever, der har brug 
for særlig støtte. Vi vil udfordre de unge til 
at udvikle sig som hele mennesker i et rum af 
frihed og ansvar. Vi har øje for, at hver enkelt 
elev føler sig elsket, værdifuld og respekteret. 

Løn og ansættelse ifølge aftale mellem Finans-ministeriet og LC. Vi stiller forstanderbolig ved  skolen til rådighed. 
Ansøgningen sendes til bestyrelsesformand Hans Holm Hansen på ingemannholm@gmail.com senest 11. november 2017. Forventet tiltrædelse 1. januar 2018. Ansættelses samtaler 17. og 18. november.
Flere oplysninger hos formanden på 6039 5918 el. hos forstander Ole Nielsen på 2674 9167. Se ud-dybende opslag på www.frostruphave.dk.

Vi har brug for

• At du er en personlig og smittende kristen, der peger 

på Jesus, og forankret i skolens kristne værdigrundlag

• At du har lyst til ledelse og brænder for at arbejde 

med unge mennesker

• At du har økonomisk indsigt, gerne fra skoleverdenen

• At du har pædagogisk erfaring fra skoleverdenen

• At du er rummelig og værdsættende

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

Claus Rosenbal Roed (syd) - tlf. 29 41 92 57

Line H. Rosendal Baun (nord) - tlf. 23 37 09 71

Erik Haunstrup-Clemmensen (øst) - tlf. 20 27 16 43

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

w w w. m i s s i o n a f r i k a g e n b r u g . d k

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

Det Kristne Gymnasium søger
ernæringsassistent til 1/1 2018

Se opslag på www.kristne-gym.dk

Erhverv & Salg

“Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men i 
jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at 
nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt…”  

(1. Joh. 2, 26-27)

Hvordan bedømmer man, når alt der siges er “godt”, bibelsk 
korrekt, nådegaverne er i funktion og manifestationer, som kan 
være fra Gud, sker i Jesu Kristi navn?

For umiddelbart må man jo blåstemple det ud fra, hvad man ser 
og hører. Alligevel er der eksempler på, at der er forkerte drivkræfter 
og motivationer. 

Skal man bare vente på frugter eller afsløringer? Nej, det behøver 
man ikke; man kan lytte til den “radar”, Gud har givet alle kristne i 
deres ånd: salvelsen, Helligånden - og Han lærer os alt!

Helligånden er sandhedens ånd, og Han giver vidne og bekræf-
telse til sandheden. (Joh. 16, 13)

Så hvordan ved man om noget, der undervises er sandt, om det 
er “bibelsk” eller bare tilsyneladende bibelsk? Hvordan ved man 
om det overnaturlige, der er i funktion, er Helligånden og Åndens 
gaver og ikke en dæmonisk eller menneskelig efterligning eller en 
uren blandning?

Lyt til din “radar”! Lyt til Helligåndens vidnesbyrd i din ånd!

Hvordan er Helligåndens vidnesbyrd, din ånds radar? 
Når Helligånden sanktionerer og bekræfter noget, kan Hel-

ligåndens vidnesbyrd være som en indre fred, hvile, tryghed 
eller “fl øjlsblød” fornemmelse i dit hjerte. Det “føles” som en indre 
overbevisning og vished om, at det er ret. Den samme vished som 
man kan have, om at man er et Guds barn:

“Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds 
børn.” (Rom. 8, 16).

På samme måde kan Guds Ånd vidne med din ånd om, hvad 
der er fra Gud og hvad der ikke er fra Gud.

Når noget ikke er fra Gud, ikke er sandt/bibelsk eller er en uren 
blandning, kan Åndens vidnesbyrd i din ånd, “radar”, virke som en 
indre uro, bedrøvelse, “betonfølelse”, modstand eller tøven/vægren. 

Desværre lukker mange kristne af for dette, fordi de tror, at det 
er vantro, “en kritisk ånd”, oprør, mangel på lærevillighed, stolthed 
og så undertrykker de bedømmelsen i deres ånd. De tænker må-
ske også: “Hvem er jeg? Når den forkynder siger det, så må det 
jo være sandt!” 

Det farlige ved dette er, at jo mere man lukker af for sin ånd, for 
sin “radar”, des mere “sløv” og ufølsom bliver den. Når det først 
sker, kan man være modtagelig for de værste vildfarelser, da man 
i den grad har undertrykt sin ånd i falsk 
ydmyghed og falsk underordnelse.  

Så vær opmærksom på signalerne 
fra din ånd, lyt til dem - lyt til din ån-
delige radar!

Lyt til din radar!

Kvindevælde
I disse IT tider kan man altid få sin nysgerrighed stillet,så jeg var 

nysgerrig efter at se hvordan kirkelivet er i min barndomsby hvor jeg 
voksede op i fyrrerne og halvtredserne, så det er mange år siden. 
Det glæder mig at der stadig er et aktivt kirkeliv i den lille by både i 
kirken og missionshus, hvor min familie havde sin gang, selv om de 
ikke hørte til inderkredsen. Man kan også på hjemmesiden se hvem 
der er med i ledelsen både i kirke og IM. Men hvor er mændene, har 
de vigtigere ting at tage sig til, så det er blevet kvindesysler at tage 
dette åndelige ansvar på sig? Alle 5 medlemmer i IM s bestyrelse er 
kvinder, mon ikke den gamle IM høvding Wilhelm Bech ville vende 
sig i sin grav hvis han oplevede dette. 

I kirken i byen er der ifølge hjemmesiden 14 personer tilknyttet 
henholdsvis præster menighedsråd og andre ansatte, 13 kvinder 
og en mand. Så kan man jo diskutere om det er godt eller skidt. I 
min barndom var der så vidt jeg erindrer til gengæld ikke en eneste 
kvinde i disse sammenhænge, det nytter nok heller ikke at nævne 
det bibelske mønster for ledelse er lidt anderledes. Men jeg tror 
at man sender nogle signaler om at det ikke er så vigtigt med det 
åndelige, så det overlader vi til kvinderne.

Hvis vi regner med vi har en fjende og der er en åndelig kamp der 
skal kæmpes så kan vi ikke overlade denne kamp alene til kvinderne.

KNUD BAK 
SØNDERAGERVEJ 1, FØVLING
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR K

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 22/10
14:00 Gudstjeneste fra Brabrand 
Kirke ved Aarhus. 
Sognepræst Esben Andersen 
Stejner er liturg og prædikant 19. 
søndag efter trinitatis, hvor evange-
liet fortæller om fi re handlekraftige 
personer, der laver hul i taget på et 
hus og hejser en lam ned til Jesus. 
Konfi rmander står for tekstlæsning 
og kirkebøn. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (4:10)
Genudsendelse fra søndag 15.10.

Onsdag 25/10
22:30 Luther gennem 500 år (3:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017.
(The Luther Code). Det var et nyt 
revolutionerende syn på verden 
og ikke en fornyelse af troen, der 
startede Martin Luther og reforma-
tionsbevægelsen for 500 år siden. 
I 1700-tallet begynder mennesket 
at se det Gud har skabt, som ’den 
bedste af alle verdener’, men 
reglerne for denne bedre verden, 
må mennesket selv opfinde. Et 
moderne essay over 500 års refor-
mationshistorie og betydningen for 
det moderne menneske.

Torsdag 26/10
19:00 Luther gennem 500 år (3:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017.

Lørdag 28/10
19:45 Før Søndagen
20. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Jeg har en angst som aldrig før”, 
og om at det kræver stort mod at
være angst. Bandet ”Psalmodie” 
giver et anderledes bud på salmen 
i Vor Frue Kirke i Århus.

Søndag 29/10
14:00 Gudstjeneste fra Hellig-
åndskirken, Aarhus, for børn 
og unge.
Prædikant er sognepræst Lars 
Lindgrav Sørensen. En gudstjene-
ste præget af det ungdomskirken 
i Aarhus kalder et laboratorium for
nye former og udtryk. Med unge, 
både som menighed og medvir-
kende. Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (5:10)
Genudsendelse fra søndag 22.10.

DR 1
Søndag 22/10
20:00 Herrens Veje (5:10)
August kæmper for at vende tilbage 
til hverdagen sammen med Emilie, 
og Christian vender tilbage fra 
Nepal med et helt nyt syn på livet. 

Lørdag 28/10
20:00 Dronningens Røde Tråd
Dronning Margrethe fortæller i 
dette interviewprogram om sin 
tro, og hvordan den har udviklet 
sig gennem livet. Sammen med 
Hendes Majestæt Dronningen 
genser vi kongefamiliens store 
kirkelige øjeblikke - fra dåb til bryl-
lup og begravelse. Sådan knyttes 
trådene i Dronningens liv med 
troen sammen til en fascinerende 
fortælling. Dronning Margrethe II 
er overhoved for folkekirken og 
protektor for den danske fejring af 
500-året for reformationen. Sendes 
også søndag kl. 14.25

Søndag 29/10
20:00 Herrens Veje (6:10)
Efter Afghanistan er Augusts tro på 
Gud begyndt at vakle. Johannes 
kæmper for sit ægteskab, og Chri-
stian søger forsoning med Amira. 

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 22/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Todbjerg Kirke, 
Aarhus Stift. 19. søndag efter 
Trinitatis.Prædikant: Lene Højholt.
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 23/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 24/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 25/10
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
Reformationsfest og nye teser.
Biskop Peter Fischer-Møller be-
søger Skurvognen til reformati-
onsfest, nye teser og et bud på 
fremtiden. Vært: Anders Lauge-
sen. www.dr.dk/tro
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).
 
Torsdag 26/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 27/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 28/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 29/10
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Silkeborg Kirke, 
Aarhus Stift. 20. søndag efter Trini-
tatis. Prædikant: Anette Kortega-
ard. Organist: Karin Viller Hansen.
Gospelkids, Spire- og Teenkor 
medvirker.
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

Menighedsfakultetet blogger om Herrens Veje

I anledningen af reformationsfejringen bringer DR 1 et interview med Hendes Majestæt Dronningen. 
Dronningen vil ud fra sine personlige erfaringer fortælle om den rolle, som ritualer, traditioner og tro 
spiller i vores hverdag. Programmet sendes lørdag den 28. oktober kl. 20.00 på DR 1. Foto: DR

På menighedsfakultets hjem-
meside blogges der hver uge 
om seneste afsnit af Herrens 
Veje på DR1.

Dramaserien ’Herrens Veje’ 
følger præstefamilien Krogh på 
godt og ondt. Ifølge producent 
Camilla Hammerich ønsker DR 
med serien at sætte gang i sam-
taler om, hvad tro betyder for 
den enkelte, for ”I Danmark er 
samtalen om den personlige tro 
ofte tabubelagt”, udtalte hun før 
seriens debut.

På menighedsfakultets hjem-
mesiden kan man fi nde inspirati-
on til samtaler med udgangspunkt 
i søndagens afsnit, når bibelkyn-

dige anmelder de aktuelle afsnit.
Fx skriver stud.theol Jamie 

Lieberkind efter 4. afsnit bl.a.:
”Man kan naturligvis sige, at 

Herrens Veje er en dramaserie – 
ikke en dokumentar – og at den 
derfor ikke har til formål at skelne 
virkeligheden. Men dette hindrer 
mig ikke i at savne en personlig 
tro, der kommer til udtryk andre 
steder end på prædikestolen, 
blandt seriens præster og øvrige 
karakterer. En sådan tro kunne 
inspirere den almene dansker, 
der ikke har berøring med kirken i 
sin hverdag, i stedet for at få ham/
hende til at tænke på Danmarks 
præster som en stor fl ok hyklere 
– for det er mere i den retning, 

Herrens Veje, peger.” 
Cand. theol Klaus Vibe tager fat 

i fremstillingen af syndernes for-
ladelse (eller mangel på samme) 
efter tredje afsnit:

”Måske er serien et udtryk for, 
hvad der sker, når vi mister troen 
på den Gud, vi står til ansvar for 
og hvis tilgivelse vi derfor træn-
ger til. Og måske er læren om 
syndernes forladelse ikke alene 
vejen til det evige liv men også 
vejen til et nogenlunde hæderligt 
menneskeliv.”

Find blogindlæggene på Me-
nighedsfakultets hjemmeside 
teologi.dk

Lisbeth
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Musik
TJEK

K
unstner: N

F - Titel: P
erception    -  G

enre: R
ap   -  Forhandler: itunes.com

 - P
ris: 89 kr.

”Og dit hår er som en fl ok geder...” (Se højsangen 4,1)

For at fejre Oswald Chambers andagtsbøger med samme 
titel som dette album, har forskellige kendte musikere ind-
spillet et nummer til 13 specifi kke passager fra Chambers 
bog. Det er der kommet dette fi ne album ud af.

’My utmost for His highest’ er en god blanding af nogle af 
de bedste kristne kunstnere. Det er nok lidt en smagssag 
hvor begejstret man er for denne slags album med forskellige 
kunstnere, fordi stilen også ofte kan stikke lidt i fl ere retninger. 

På dette album lykkedes det nu meget godt. Man har fundet 
en fl ok musikere, som passer godt sammen og komplimente-
rer hinanden meget godt. Albummet åbner fl ot med ’King & 
Country’ som har fået den kendte søster Rebecca St. James 
med på endnu en nyfortolkning af den kendte ’Amazing Grace’. 
Og derefter fortsætter det med anerkendte navne som Laurel 
Daigle, Meredith Andrews osv. 

Jeg synes numrene er interessante med mange gode tek-
ster som fx fra Meredith Andrews’ stærke nummer ’Needing 
you now:’

In the shadow of my hurt / It’s been hard to see Your face 
/ When the wreckage and the failure / Feel like more than I 
can take

 Disappointment stole my song / But I choose to sing again 
/ Of the kindness You have shown / When I could barely lift 
my hands

Det er et godt album til dig, som gerne vil høre lidt forskelligt 
kristent musik i høj kvalitet, men ikke til dig, som leder efter 
noget nyt. Til det er numrene trods alt for velkendte - for mig 
i hvert fald.

Henrik Engedal

Blandet lovsang 
i god kvalitet

Er du glad for musik og god til at skrive? Har du lyst til at 
anmelde kristne udgivelser i Udfordringen? Så skriv til ung@
udfordringen.dk og hør nærmere!

FC Udfordringen søger en dyg-
tig og engageret cheftræner 
til førsteholdet i KBU’s Serie 
1. Tiltrædelse i januar før sæ-
sonstarten.

Holdet er i gang med sin fjerde 
sæson i serie 1. I alle fi re sæsoner 
har holdet spillet med i den øver-
ste halvdel med en tredjeplads i 
rækken som klubbens hidtil bed-
ste placering. Truppen består lige 
nu af ca. 22 mand med det – for 
FC Udfordringen – hidtil højeste 
fodboldmæssige niveau.

Derfor søger man nu en træner, 
der evner at udvikle både klub, 
trup og spillere yderligere, og 
som har lyst og evner til at lede 
en både ”sulten og ambitiøs trup”.

Hvem er FC Udfordringen?
FC Udfordringen er en klub, 

der har sine rødder i de køben-
havnske frikirker og er baseret 
på kristne værdier. Det er en 
ambitiøs fodboldklub, der til en-
hver tid har som mål at udvikle 
klubben, klubbens hold og klub-

bens medlemmer i en sportslig 
og fodboldfaglig positiv retning.

Samtidig – og sideordnet med 
den sportslige udvikling – er 
det en klub, der værner om og 
aktivt udvikler fællesskaber, der 
i tale, tanke og væremåde er i 
overensstemmelse med klubbens 
værdigrundlag, rødder og historie. 

F.eks. giver klubben 10 % af 
kontingentindtægterne til velgø-
rende formål, ligesom man hvert 
år samler ind til et fodboldprojekt 
for unge fra svære kår i Brasilien.

Den nye træner behøver ikke 
selv at være kristen eller på an-
den måde have et aktivt forhold 
til tro. Men vedkommende skal 
have lyst og vilje til at bakke op 
om de værdier, klubben står for, 
understreger FC Udfordringen.

Træning i Valby
Klubben holder ti l i Valby 

Idrætspark. Ud over et første-
hold i serie 1 er der herresenior-
hold i serie 3 og serie 4 samt et 
damehold.

Træningen foregår tirsdag 
og torsdag kl. 18-20 i sommer-
halvåret på egne græsbaner. I 
vinterhalvåret har man tider på 
kunststof tirsdag og torsdag aften 
samt mulighed for at arrangere 
træningskampe i weekenden.

Den nye træner vil få holdets 
nuværende spillende assistent-
træner og tidligere anfører, Jonas 
Haugegaard, som spillende as-
sistent. Han er noteret for knap 
100 kampe og kender klubben 
og truppen indgående. Den kom-
mende træner vil desuden have 
en meget engageret og aktiv 
bestyrelse i ryggen, som gør sit 

yderste for at støtte op om klub-
bens udvikling samt dens trænere 
og ledere.

Spor tschef Peter Anthon 
besvarer gerne spørgsmål på 
26822055. Alle – uanset bag-
grund og erfaring – topfordres 
til at søge, og samtaler holdes 
løbende.

Tiltrædelse: Til sæsonopstar-
ten forud for forårssæsonen 
(ca. 20. januar). Læs mere ang. 
trænerprofi l på Facebooksiden.

Bodil

Ny træner 
søges til 
FC Udfs 

serie 1-hold

Den kristne fodboldklub, FC Udfordringen, har nu et hold i KBU’s 
Serie 1 og søger derfor en dygtig cheftræner.

Temaet var ’Trosvandring’, og 
undervisningen handlede om 
bibelske personer som Abra-
ham, David, Martha og Maria, 
da gymnasieleverne mødtes 
til DT på Skanderborg Gym-
nasium.

- Margunn Dahle fra NLA-Me-
diehøjskolen i Norge underviste 
om medier og deres indfl ydelse 
og hvordan vi skal forholde os 
til det, vi hører og ser, fortæller 
Daniel og Karen. 

De to tidligere elever på KFS’ 
ledertræningscenter (LTC) havde 
ansvar for andagter og stod for 
”Refl ektoriet”, hvor folk til enhver 
tid kunne være stille i bøn og ef-
tertanke - eller få forbøn under DT.

Sagt om DT ’17
- Discipeltræf var nogle fan-

tastiske og opbyggelige dage i 
fællesskab med vennerne. Her 
havde jeg chancen for at fordybe 
mig i, hvad Gud betyder, og ikke 
mindst bør betyde, ind i en travl 
og hektisk hverdag. 

Det var rart at kunne gøre dette 
i fællesskab med så mange andre 
unge, som befi nder sig samme 
sted i livet, som jeg selv, siger 
Emma Skovgaard Nielsen. 

- Dette års discipeltræf har 
været godt, og jeg er i den grad 
blevet tanket op. Lejren har været 
fyldt med gode samtaler med 
både gamle og nye bekendtska-
ber, lovsang og god forkyndelse. 

Jeg har personligt fået meget 
ud af bibeltimerne med Jakob 
Højlund, da der har været utrolig 
meget at lære af Abraham, som 
bibeltimerne omhandlede. Jeg vil 
specielt gå hjem med et fokus på 
at være et Guds barn ved hans 
fødder inden, at jeg kan tage 
tjenerkappen på, hvilket er en 
rækkefølge, som jeg førhen har 
taget fejl af, siger Rasmus Skov 
Jensen. 

Ligesom Emma går Rasmus på 
VGT (Vestjyllands Gymnasium i 
Tarm), hvor der hver uge samles 
ikke færre end 40-50 KFSere.

Bodil

Den sidste dag på DT i Skanderborg blev der bl.a. givet candy-
fl oss for likes på Facebook #kfsdk #discipeltræf2017 #trosvan-
drere. Der var også fl ødeboller til alle, da man fejrede, at KFS 
klokken 2 natten til tirsdag(!) fi k medlem nr. 1000. Foto: KFS.

KFS-fællesskabet blev fejret
Discipeltræf (DT) i Skanderborg samlede over 400 gymnasieelever i efterårsferien.
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10-årige Annabell er alvorligt syg. 
Hun lider af en sjælden tarmsyg-
dom som ikke kan helbredes - i 
hvert fald ikke ifølge lægerne...
Men en dag overtaler søsteren 
hende til at klatre med op i deres 
9 meter høje klatretræ. Annabell 
falder ned og oplever et mirakel 
udover det sædvanlige. Med Jen-
nifer Garner. Baseret på en sand 
beretning. 105 minutter. 

Se fi lm med
tankevækkende indhold...

149,-

Miracles from Heaven

Tjek webshoppen:

Af Tina Varde

Det er inspirerende, når unge 
tør stille sig frem og fortælle 
om deres tro og tilbyder at 
bede for andre. Selv i sam-
menhænge, hvor de risikerer 
latterliggørelse. 

Kevin Lund Hansen, 23 år, 
fra City Kirken i Taastrup er en 
af dem, der tør og gør det, og 
inderligt ønsker at blive endnu 
bedre til det.

Det kræver styrke -  især i teen-
ageårene, hvor man så gerne vil 
passe ind  - at gøre som Kevin for 
eksempel gjorde, da han stod op 
for Gud i en sammenhæng, hvor 
han helt sikkert kunne forvente 
modstand og hån. Der fi ndes nok 
en del kristne, som endnu ikke har 
udvist så stort mod:

- Jeg har et postkort, der blev 
skrevet på for fi re et halvt år siden. 
Det har stadig kraft og betydning 
for mig. Det er fra, da jeg stillede 
mig op og tilbød at bede for 25 
unge mennesker, der stod og 
røg hash. De var skæve. 24 unge 
mennesker gjorde nar af mig, for-
tæller Kevin Lund Hansen.

Alligevel foreslog han anonym 
forbøn, hvis der var nogen eller 
noget, de ønskede, der blev bedt 
for. ”Hvis I ikke kan lide at sige det 
højt, så skriv det ned på et kort”, 
opfordrede han de unge og delte 
kort ud. Og den 25. af de unge gav 
ham et kort, hvor der stod: ”Vær 
sød at bede for min bror, som har 
leukæmi, og jeg er bange”.

Gør det trods hån
- Og hold op, hvor har jeg bedt 

for den dreng! Jeg ved ikke, om 
drengen har fået det bedre, men 
postkortet minder mig stadigvæk 
om at være tro mod det Gud siger, 
også selvom det virker dumt. Gud 
har overblikket! 

- Det sker ofte, at man bliver 
grint af, når man gør det, man 
føler tilskyndelse til. Men man skal 
bare lade være med at tænke på 
det – og gøre det alligevel. Det 
vigtigste er, at man gør, hvad Gud 
har sagt, understreger Kevin Lund 
Hansen.

Kortet har stadig stor betydning 
for ham. Det er rart at vide, man 
gjorde det, Gud ønskede. Enhver, 
der har haft det svært, ved hvor 

meget, det betyder, at der er 
nogen, som rækker en hånd ud 
midt i mørket. 

Ungdomslederen opfordrer 
alle til at turde mere. Til hverken 
at være bange for at blive til grin, 
miste økonomiske fordele eller 
personlig vinding ved at gøre 
opmærksom på Gud. 

Større åbenhed
- En af lovsangslederne i kirken 

skrev for nylig nogenlunde sådan 
her på sin facebook profi l: ”Der 
var en tid, hvor dine inderste tan-
ker var noget, du skrev i en bog og 
håbede ingen så. I dag sætter du 
dem på Facebook i håb om likes”. 

- Når jeg taler om noget, jeg 
skrev i sådan en bog, er jeg 
inspireret af Joshua-bogen, ka-
pitel 4, hvor Josva er på vej ud af 
Egypten, og de kommer over Jor-
danfl oden. Her får han en besked 
til de 12 mænd, som er udvalgt fra 
hver af de tolv stammer og siger: 
Nu kan I gå over, men tag hver en 
sten med og byg et monument. 
Det skal minde om den dag, vi 
krydsede Jordanfl oden.

- Jeg er en praktiker, og hvis 
ikke jeg kan bruge det i hverda-
gen, så har jeg svært ved at lade 
det slå rod. Derfor spørger jeg mig 
selv: Hvad skal jeg bruge det mo-
nument, der tales om, til? spørger 
Kevin Lund Hansen, der læser 
matematik og teknologi på DTU.

Han kommer med et lille bud 
på, hvordan det anno 2017 er 
relevant for ham og andre.

- Vi er ikke gode nok til at stille 
os op og sige: Gud er god. Han 
passer på sit folk! Og fortælle, når 
Gud gør noget fantastisk. Vi skal 
både blive bedre til at skrive det 
ned og fortælle det videre.

- Jeg kommer måske ikke til at 
krydse Jordanfl oden, men jeg har 
oplevet en masse vilde ting – og 
har stadig ting til gode. De ting 
fortæller jeg ikke nok om, men jeg 
prøver at blive bedre til det. For 

Gud fortjener vores lovprisning. 
Han er fantastisk, og vi skal blive 
bedre til at stoppe op, acceptere 
det og sige ”Gud i dag vil jeg 
lovprise dig”. Når Han får det 
umulige til at virke som petitesser, 
så skal vi prise Gud. Kom i gang. 
Gud er god. Sig det noget mere! 
opfordrer Kevin Lund Hansen. 

Selv om han er ung, har han 
prøvet at være meget langt nede. 
Og han kender til glæden ved at 
komme op til overfl aden igen - og 
være taknemlig og glad for de 
mange gange, vi alle får en ny 
chance fra Gud, når vi har været 
ude på et sidespor. Igen og igen. 

- Ligesom de dengang gik fra 
det gamle land ind i det nye og 
kunne starte forfra, vil jeg  starte 
forfra i dag – og glemme, at jeg 
også er dårlig til… hvad end det 
måtte være. I dag, Gud, vil jeg 
gerne være et bedre menneske. 
Starte et nyt kapitel. 

- I stedet for at være optaget 
af at slå os selv oven i hovedet 
med vore fejl, skal vi blive bedre 
til at skrive det ned og fortælle det 
videre, når vi er blevet hjulpet, så 
det kan blive et monument. Sige 
til os selv, når ting er svære: Nu 
nulstiller vi og vender tilbage til 
det, som det hele handler om! 
Og huske, at senere kan det 
blive til et monument, andre kan 
kigge på og have gavn af, siger 
ungdomslederen.

Han vil gerne være med til at 
tale tidsånden imod:

- I disse dage er der så stor 
fokus på penge, magt og popu-
laritet. Men jeg har en Gud, der 
er større end penge!

- Vi mister kraft, hvis vi siger: 

Jeg har et monument herovre, 
men I må ikke se det. 

- Hvis jeg gemmer og glem-
mer alle de oplevelser, så vil det 
falde til jorden. Jeg vil få meget 
ud af både at høre, hvad Gud 
gør i andres liv og ved også selv 
at fortælle hvad Gud har gjort for 
andre og for mig.

- Gud er for vild! Fortæl det til 
alle andre – uden at få det dårligt 
med dig selv. Byg det monument!

Kevin Lund Hansen er vokset 
op i en kristen familie. Både hans 
forældre og hans bror kommer 
i hans kirke, hvor han også har 
nære venner. Er der noget, der 
kan smelte hans hjerte, så er det, 
når der tages skridt i tro med livs-
lang betydning. For nylig blev to af 
hans venner døbt på Ishøj Strand.

- Når unge gutter, mine ven-
ner, vælger at lade sig døbe, så 
synes jeg, at de har taget den 
bedste beslutning i deres liv. Og 
til dem og alle andre, der gør 
det, kan jeg bare sige: Byg dine 
monumenter. Stil dig op og sig: 
Gud er fantastisk. 

- Og nej, jeg kommer nok ikke 
til at krydse Jordanfl oden. Men 
det er ok! Jeg har en Gud, der 
kan alt. En Gud fyldt med monu-
menter. Som ikke kan sættes i en 
kasse, pointerer han og tilføjer:

- Vi skal blive ved med at minde 
hinanden om, at miraklernes tid 
ikke er forbi - og takke Gud for, at 
når vi har dummet os ”den milli-
onte gang”, så kan vi starte på ny. 
Og vi kan bede om, at de monu-
menter, vi bygger, kan minde os 
om at blive bedre til at dele vore 
monumenter…De historier - de 
monumenter - bliver fremtidens 
monumenter, mener han.

Og vore vidnesbyrd må og½så 
gerne være personlige - uden at 
hænge andre unødigt ud, så alle 
kan inspireres af, hvor barmhjer-
tig og fuld af nåde, Gud er over 
for os mennesker.

Vær ikke 
bange for at 
blive til grin
Ungdomsleder Kevin Lund Hansen opfordrer os til 
at stå mere frem og fortælle om alt det, Gud har 
gjort for os - og adlyde tilskyndelser.

- Det sker ofte, at man bliver grint af, når man gør det, man føler til-
skyndelse til. Men man skal bare lade være med at tænke på det – og 
gøre det alligevel, siger ungdomsleder Kevin Lund.

- I disse dage er 
der så stor fokus på 
penge, magt og po-

pularitet. Men jeg har 
en Gud, der er større 

end penge!

- Gud er for vild! For-
tæl det til alle andre 

– uden at få det dårligt 
med dig selv. Byg det 

monument!

Efter at have opholdt os i Cameroun i tre uger, har vi som 
forventet erfaret, hvordan både kultur og sprog er meget 
forskelligt fra Danmark. 

Forskellene mellem den danske kirke og Den Lutherske 
Brødrekirke i Cameroun er også mange. Vi kommer i kirken hver 
søndag på trods af sprogbarrieren. En gudstjeneste tager fi re 
timer her, og det er fi re timer på fransk, hvor vi ingenting forstår. 
Men på trods af sproget genkender vi nogle melodier og sange, 
og vi udnytter muligheden for at være en del af kirken ved at 
synge med på dansk eller engelsk. Selv afrikanerne kan ikke 
alle sangene, og sanghæfter er ikke noget, man bruger her, så 
hvis man ikke kender sangen, danser man bare og priser Gud på 
den måde. Vi mærker tydeligt, hvordan det hele grundlæggende 
handler om at prise og ære vores Far.

Den første søndag var der indsættelsesgudstjeneste for den 
nye præst. Det hele var meget festligt, og menigheden gav gaver 
til den nye præst, men da der kom en ko ind i kirken, kiggede 
vi lige en ekstra gang. Alle grinede af os. Det viste sig, at koen 
er et tegn på rigdom, og at det er meget normalt at give en ko i 
gave i ved sådanne lejligheder hernede. 

På trods af de mange forskelle er noget fundamentalt ens; vi 
tror på den samme almægtige Far, og vi kan mærke, hvordan 
Han er os nær. Det er Han lige meget hvor i verden vi bevæger 
os (Jeg er med dig og vil våge over dig, hvor end du går. 1. Mos 
28,15 a), og om vi holder gudstjeneste med køer og dans.

En ko i kirken 
- er det normalt? 

Af Emma Aninne Bjerre og Agnete Rix Wad
Udsendt som volontører af Mission Afrika
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Du skal ikke tro, 
du er noget.... 
Eller skal du?

Jeg voksede op i ret frie rammer. Min mor var nattevagt på 
Rigshospitalet, og når hun havde givet os morgenmad, så sov 
hun, mens min søster og jeg legede i den kæmpestore have, eller 
med de andre børn på den lukkede villavej i Tåstrup. Min far var 
selvstændig tømrer, så han kom og gik mange gange i løbet af 
dagen, eller arbejdede tæt på, så vi kunne gå med ham, og se 
ham bygge et køkken eller lægge et nyt tag.

Jeg gik kun meget kort i børnehave, nok som en indslusning til 
børnehaveklassen, hvor jeg startede som seksårig.

Skolelivet blev et kulturchok for mig. Der var hundredevis af 
sociale spilleregler, som jeg først erfarede, hver gang jeg havde 
brudt dem. 

Tonen i min klasse var hård og ubarmhjertig. Jeg lærte på den 
hårde måde, at jeg kun var OK, hvis jeg var som de andre. Jeg 
blev rimelig god til at passe ind, og at gøre som omverdenen og 
janteloven forventede af mig.

En pinse for en del år siden, kom Helligånden på en ny måde 
ind i mit liv med sine gaver og opgaver til mig. I den første tid var 
den største og næsten uovervindelige udfordring, at fi nde mit indre 
barn igen. Jeg var så hæmmet af, hvad folk dog ville tænke og 
hvor pinligt det kunne blive, at følge Helligåndens kald og ideer. 
Jeg mærkede kaldet som en brændende længsel, men frygten for 
at ramme ved siden af, overskyggede næsten alt andet.

Det vendte først for alvor en dag, det blev lagt på mit hjerte 
at bede for en mand, der åbenlyst hånede den igangværende 
gudstjeneste. Han var på krykker med foden i en hospitalsstøvle 
og stod sammen med sine venner. Jeg var overvældende bange 
for at blive til grin, men denne gang overvandt Helligånden jan-
teloven. De grinede højt og fi lmede mig, mens jeg rødmende og 
med bævende stemme (efter at have fået lov), bad for mandens 
fod. Han indrømmede, at han mærkede noget, men om han blev 
helbredt er stadig uvist. 

Næste dag på arbejdet havde kollegaer set det hele på ven-
ners facebookside, hvor det er lagt op som en latterliggørelse af 
Strandkirkens gudstjeneste. Kinderne blussede, som fi lmen blev 
vist til kollegaerne på lærerværelset, indtil en kollega pludselig 
udbryder: “Vibeke dit ansigt lyser af glæde, mens du beder for 
ham, det rør mig dybt at se”. 

Dette blev et vendepunkt for min frimodig-
hed, hvis Gud kan røre mennesker også i det 
jeg fi nder vildt pinligt, så lad bare det pinlige 
komme også.  

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 sær-
lige evner og forene deres 
kræfter...

”Evnerne” tager udgangs-
punkt i Biblens nådegaver, 
og dermed er historien 
måske slet ikke langt fra 
virkeligheden? 
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ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

Filmen ’The Stray’, om en ung 
familie, som redder en frem-
med hund for derefter selv 
at blive reddet af hunden, er 
baseret på en sand historie fra 
instruktør Mitch Davis’ eget liv.

- Jeg blev ramt af lynet, mens 
jeg var på campingferie med min 
søn og to af hans kammerater 
langt inde i Colorados bjerge.

Dengang var vi en totalt stres-
set småbørnsfamilie. Jeg arbej-
dede16 timer i døgnet og syntes 
ikke, at jeg havde tid til det med 
Gud, fortæller Mitch Davis.

Men så slog lynet ned!

Ramt af lynet
- Da jeg blev ramt af lynet, 

følte jeg, at jeg var ved at glide 
væk. Det hele var meget mørkt 
og skræmmende. Jeg vidste, 
at mit eneste håb var at råbe til 
Gud. Men jeg havde svært ved 

at sige ordene. Derhjemme bad 
min hustru og mine andre børn for 
mig, for de vidste, at vi var fanget 
af en storm. De tre små drenge 
i teltet bad også, som de aldrig 
havde bedt før. En af dem lovede 
Gud, at han aldrig ville gøre noget 
forkert resten af sit liv, bare jeg 
ville vågne op igen.

Det eneste ord, jeg kunne sige 

var ”Far”. Men straks da jeg sagde 
det, forsvandt mørket, jeg løftede 
hovedet - og var i live. Gud sva-
rede på drengenes bøn. 

Et lynnedslag er perfekt til at 
fange folks opmærksomhed! 
fastslår Mitch Davis.

God familiefi lm
Mitchs søn, Parker, skrev ma-

nuskriptet om ”Superhunden 
Pluto”, der reddede hans fars 
liv. Og Mitch måtte indrømme, at 
historien fortjente en fi lmatisering.

- Som barn elskede jeg at se 
Lassie-fi lm på vores sort-hvide 
TV, og jeg elskede at løbe rundt 
i bjergene med min egen hund. 

Der er mange animerede Hol-
lywood-film, som har en grov 
humor og mangler moral. Derfor 
greb jeg chancen for at lave en 
fi lm om den rigtige hund, som fi k 
så stor betydning for min egen 
familie, forklarer Mitch Davis.

Filmen er optaget i de smukke 
bjerge i Utah. 

- Vi måtte klatre op belæsset 
med kamera-udstyr, batterier, lys 
osv. til nogle af de steder, hvor der 
skulle fi lmes. Jeg blev ved med 
at fortælle fi lmholdet, at det ville 
være hele turen værd: Vi skulle 
fylde vores storfilm med store 
bjerge. Og de klagede da heller 
ikke, fortæller Mitch Davis.

Han har tidligere lavet fi lmen 
’The Other Side of Heaven’ om 
en mormon-missionær. Den nye 
film minder lidt om klassikere 
som ’Lassie’ og ’Den fantastiske 
hjemrejse’ - men indeholder også 
et kristent vidnesbyrd.

- For tredive år siden gik jeg 
ind i fi lmbranchen for at lave gode 
familiefi lm. Jeg tror ’The Stray’ 
udfylder et tomrum her, siger han.

Bodil

- Et lynnedslag er perfekt til at 
fange folks opmærksomhed! 
siger instruktør Mitch Davis.

En skytsengel forklædt som hund?En skytsengel forklædt som hund?
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