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Af Steen Jensen

Nogle uheldige sager på mus-
limske friskoler er årsagen til, 
at kristne friskoler og landets 
øvrige friskoler kan få ind-
skrænket friheden. Regeringen 
og Dansk Folkeparti danner 
lige nu fælles front for at få 
strammet op i friskoleloven.

I alt otte forslag til stramninger 
overfor friskolerne har regerin-
gen og Dansk Folkeparti med til 

forhandlingerne, som begyndte i 
denne uge.

De foreslåede stramninger 
vækker dog bekymring i fri-
skolekredse, der frygter, at de 
historiske frihedsrettigheder for 
friskolerne trædes under fode.

De foreslåede stramninger 
skal gøre det sværere at op-
rette friskoler og nemmere at 
lukke friskoler, der ikke lever op 
til friskolelovens krav. Der læg-
ges også op til indførelse af en 
whistleblower-ordning, ligesom 

det skal være muligt helt at 
udelukke bestemte personer fra 
ansættelse på en fri grundskole 
i en tidsbegrænset periode, hvis 
vedkommende fx har udtrykt 
støtte til en terrororganisation.

Undervisningsminister Merete 
Riisager (LA) sagde forud for 
forhandlingerne til Berlingske:

”Vi ønsker ikke at fi nansiere 
skoler, som ikke lever op til loven, 
og som modarbejder den demo-
kratiske kultur, der ellers ligger i 
de frie skolers DNA. Det er som 

liberal og brændende tilhænger 
af muligheden for at oprette 
frie grundskoler meget trist og 
ærgerligt, at det er nødvendigt at 
skærpe lovgivningen”.

Forslagene til stramninger er 
kommet efter flere måneders 
medieomtale af problemer på 
særligt muslimske friskoler. 

Hvilke politikere?
Forslagene møder dog bekym-

ring i danske friskolekredse.
Foreningen af Kristne Friskoler, 

der tæller 35 kristne friskoler, 
skriver i sit seneste nyhedsbrev 
en kommentar med overskriften 
”Friskoler og frihedsbegreber i 
modvind”:

”Hvem er det i folketinget, der 
vil kæmpe for, at frihedsrettighe-
der og bærende værdier i vores 
demokrati ikke bliver kastet over 
bord i konkurrencen om at have 
den mest vidtgående udlændin-
gepolitik? 

Hvis vi fortsætter i dette spor, 
er der så på sigt plads til friskoler 

og samfundsorganisationer, der 
bygger på religiøse værdier og 
fundamentale menneskerettighe-
der?” spørger foreningen.

Forhandlingerne om friskole-
loven ventes at fortsætte i den 
kommende uge.

Friskoleforeningen 
advarer imod 
sindelagskontrol

Læs side 2.

Friskoler frygter politisk sindelagskontrol
”Fortsætter vi i dette spor, er der på sigt ikke plads til friskoler,” advarer de kristne friskoler, som spørger hvilke politikere, der vil kæmpe for frihed. 
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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 november: forventning
Kodeordet for november gælder fra mandag 6/11 kl. 9.

Gert Bjørsted afl øser 
Jørn Hyldgaard
Gert Bjørsted, der er præst i Missions-
forbundet i Grindsted,  taler i stedet for 
Jørgen Hyldgaard på lederseminaret 
om ”de 5 tjenester” I Kolding den 18. 
november.

Udfordringen omtalte arrangementet her på side 2 i sidste uge.
Jørn Hyldgaard har imidlertid meldt afbud, så i stedet bliver Gert 

Bjørsted en af talerne. 
I mange år var Gert frikirkepræst i Randers og ledte ungdoms-

kirkeprojektet Skywalk, der blev kendt for bogen ”Drømmen om 
en ungdomsfornyelse” og tre populære lovsangs-cd-udgivelser. 
Han har også arrangeret missionsrejser med unge. Senere var 
han teamleder på Alterna med rejser til Sydamerika, og sidst har 
han startet ungdomskirkeprojektet Grow op i Vestermarkskirken 
Grindsted og givet ungdomsstævnet Vinterlejr et comeback.

Henri.

Murer bliver teltarbejder i IM
Murer Simon Nielsen er ansat som missionær og evangelist i 
Indre Missions Region Midt fra den 1. november 2017. 

For fem år siden stoppede Simon Nielsen som ungdomskonsu-
lent i Indre Missions Unge for at blive murer. Herefter brugte han 
fritiden på at forkynde om Jesus.

”Jeg var godt tilfreds med mit liv, og jeg havde ikke forestillet 
mig, at jeg skulle tilbage til en tjeneste i Indre Mission,” fortæller 
37-årige Simon til Indre Missions Tidende. Men efterhånden fi k 
han fi k en indre uro, som han delte med fl ere af IMs medarbejdere. 

”Jeg spurgte mig selv, hvorfor jeg brugte tid på at bygge og 
vedligeholde menneskers huse, når der var mennesker, som gik 
fortabt. Efterhånden blev byggeriet af Guds rige vigtigere for mig,” 
forklarer Simon. 

Han tilføjer, at han ikke er vild med udvalgsmøder, men ser frem 
til at forkynde evangeliet med ord, sange og guitar.

Simon er 37 år, gift med Majbrit, og de bor sammen med deres 
3 børn i Hvide Sande.

Bodil

Af Miriam Vibjerg

Bent Muff blev født i Nr. Lyng-
vig, nord for Hvide Sande den 
6. november 1937. Han mistede 
i en tidlig alder sin far på havet i 
en mineulykke, og derfor skulle 
han og hans bror allerede ”ud 
at tjene” som 14-årige. Bent 
kom med på en kutter og arbej-
dede i 18 år som fi sker.

Når han og hustruen Etna i 
dag tager imod i den hyggelige 
stue i rækkehuset i Esbjerg, er 
det efter et langt liv, der har budt 
på mange oplevelser, bl.a. 37 år 
som sømandsmissionær.

Kaldet
Bent mødte kaldet til at blive 

missionær, men var ikke klar. 
Derfor slog han til, da ejeren af 
den kutter, han sejlede på tilbød 
ham at købe tredjepart i skibet.

Efter to år var var han dog 
modnet så meget og havde gen-
tagne gange mødt opfordringen 
til at blive sømandsmissionær, at 
han i 1970 blev ansat til at virke i 
området fra Ribe til Ulfborg over 
til Kolding og Fredericia.

Præst og bydreng
Arbejdet bestod i starten mest 

af besøg på de skibe, der lå i 
havnen, men blev siden suppleret 
af mødevirksomhed i de mange 
sømandskredse og Indre Mission, 
hvor Bent nød at få lov til at for-
tælle om sit arbejde på havnene. 

Til møderne medbragte han 
ofte østeuropæiske eller filip-
pinske bibler, som han solgte 
til mødedeltagerne. Og da de 
jo ikke kunne læse dem selv, 
blev de opfordret til at give dem 
tilbage, så de kunne blive delt 
ud til sømænd, der kunne forstå 

sproget. Det var en sjov måde at 
lave indsamlinger på.

Ud over sømandsmissionær 
var Bent i en periode Grønlands-
sekretær, hvor han førte tilsyn 
med de grønlandske sømands-
hjem og det i Grimsby, og han og 
Etna afl øste også i fl ere kortere 
perioder og engang i en periode 
på et halvt år i Grønland, hvor et 
bestyrerpar var hjemme på orlov.

På spørgsmålet om, hvad en 
sømandsmissionær laver, svarer 
Bent: 

”En sømandsmissionær er en 
mellemting mellem en bydreng og 
en præst. Bydrengens opgave er 
at gøre det, de andre ikke gider 
eller har tid til, og præstens op-
gave – der er mange, der mener, 
at det er at prædike, men jeg fandt 
hurtigt ud af, at den vigtigste op-
gave, det var at lytte, fordi når en 
sømand havde været væk i op til 
et helt år – det var der mange fi lip-
pinere, der var… der var ingenting 
de ønskede mere, end at fortælle 
om kone og børn derhjemme.

Bagefter spurgte de: ”Hvordan 
gør I i Danmark i din familie?” Så 
var muligheden der for at afl ægge 
vidnesbyrd og fortælle, hvordan 
vi lever.” 

Forud beredte gerninger
Bent har haft mange dybe ople-

velser i sine 37 år som sømands-
missionær. Han gik på pension, 
da han nåede den daværende 
aldersgrænse for ansættelse for 
ti år siden, men mange oplevelser 
står stadig lysende klart. 

Han tror fuldt og fast på det, 
der også er Sømandsmissionens 
motto fra Efeserbrevet kap. 2 vers 
10: ”Gud har gjort os til det, vi 
er. Vi er nye skabninger i Jesus 
Kristus, så vi kan gøre de gode 
gerninger, som Gud i forvejen har 

lagt til rette for os.” 
Han har selv oplevet fl ere gan-

ge at føle sig ledet. Som dengang, 
hvor han var på regnskabstur til 
Grønland med en kollega. De 
var på sømandshjemmet i Mani-
itsoq, og der var så meget tåge, 
at helikopterne, der var eneste 
offi cielle vej ind og ud af byen, 
ikke kunne lette. Over fl ere dage 
var der afl ysninger, og dagen for 
hjemrejse nærmede sig uden 
tegn på bedring i vejret. 

Bent skulle gerne hjem og 
fejre sin 50-års fødselsdag, der 
var planlagt med mange gæster, 
men han begyndte at grue for, om 
det var muligt. Så kom et skib ind, 

og da han kendte kaptajnen fra 
tidligere besøg, gik han ombord. 

Da kaptajnen hørte om hans 
problemer, tilbød han, at Bent 
kunne sejle med til Nuuk, hvorfra 
der ikke var problemer med at 
komme videre. Bent accepte-
rede, selvom han skulle bryde 
op fra sømandshjemmet lidt før 
beregnet. 

Ombord på skibet kom et 
besætningsmedlem og bad om 
en samtale. Herefter fulgte fl ere. 

På sidste tur havde de oplevet 
at miste en kollega i en drukne-
ulykke, og det sad tungt i dem. 
Sømandshjemmet i Sisimiut 
havde afholdt en mindehøjtide-

lighed, hvor de havde deltaget, 
men de havde brug for at snakke 
om det med en, der ikke selv var 
en del af det. 

Det var en svær oplevelse for 
Bent, men han følte, at det var 
Guds vilje, at han skulle med på 
den sejltur og være de lyttende 
ører og trøstende hænder for 
besætningen ombord. 

Og han nåede hjem til fødsels-
dagsfesten.

Arbejdet fortsætter
”Alting har sin tid!” er en sæt-

ning, der fl ere gange lyder fra 
Bent. Det gør ondt, når noget 
godt er slut, men nogle gange 
skal døre lukkes, før vinduer kan 
åbnes. Tiden ændrer sig, og vi må 
ændre os med den.

”Man når et tidspunkt, hvor 
man er nødt til, måske, ikke at 
slippe arbejdet som sådan, men 
planlægningen af det, for det er 
der andre, der skal gøre. De ved, 
hvor skoen trykker henne nu,” 
siger Bent. 

Da han for ti år siden gik på 
pension, fortsatte han og Etna 
med arbejdet i den lokale sø-
mandskreds. Derudover har han 
computer, som han bruger på at 
læse nyheder og kommunikere på 
blandt andet Facebook, hvor han 
skriver sammen med søfolk, der 
er langt væk hjemmefra. 

”Det er unikt, at man kan skrive 
sammen til den anden side af jor-
den på alle tidspunkter af døgnet,” 
siger han.

Når Bent den 6. november 
fylder 80 år, skal det fejres med 
en familiefest, hvor bl.a. de seks 
børn, der alle har egne familier, 
deltager. Der bliver også på selve 
dagen en fest for venner i fælles-
huset, der hører til området, som 
han og Etna bor i.

Alting 
har 

sin tid
Tidl. sømandsmissionær 
fylder 80 år på mandag. 

Etna og Bent Muff bor i et rækkehus i Esbjerg. Foto: Miriam Vibjerg.

Simon Nielsen har været murer i fem år, men nu skal han 
være evangelist i Indre Mission.

 ”Gud har gjort os til 
det, vi er. Vi er nye 
skabninger i Jesus 

Kristus, så vi kan gøre 
de gode gerninger, 
som Gud i forvejen 
har lagt til rette for 

os.”

Fortsat fra forsiden

Peter Bendix, der er formand 
for den større Dansk Friskolefor-
ening, er bekymret.

Forslaget om at udelukke 

enkeltpersoner fra at virke på en 
friskole alene på grund af de hold-
ninger, de måtte lufte, kalder han i 
Berlingske for ”sindelagskontrol”. 
Også forslaget om at kunne lukke 
en friskole uden først at sætte den 

under skærpet tilsyn, bekymrer 
ham.

”Skal en skole så bare kunne 
lukkes efter en ministers forgodt-
befi ndende eller en lokal stem-
ning? Det er jo ikke Nordkorea 

det her. Vi må insistere på at 
holde fast i sagligheden, og de 
seneste sager har jo netop vist, 
at tilsynet rent faktisk virker, siger 
Peter Bendix til Berlingske.

Friskoleforeningen advarer imod sindelagskontrol

KristenDemokraterne godkendt
Efter næsten 2½ års indsamling af vælger-
erklæringer, godkendte Indenrigsministeriet 
onsdag 20.109 af partiets vælgererklæringer, 
så KD kan opstille til næste folketingsvalg.

- Den kendsgerning, at vi nu er aktive på alle 3 
politiske niveauer, stat, region og kommune, gør 
at troen på, at vi for alvor, gennem medlemsfrem-
gang, får fodfæste på Fyn og Sjælland, øges, 
skriver næstformand Per Nansted.

Han blev efter sidste landsmøde valgt som 
organisatorisk næstformand i partiet, mens Isa-
bella Arendt blev valgt til politisk næstformand. 
Stig Grenov er fortsat partiformand.

- Med højest 19 måneder tilbage til næste 
folketingsvalg er det nu man bør begynde på at 
fi nde egnede kandidater, skriver Per Nansted.

KD stiller denne gang op i fl ere kommuner end 
tidligere, samt i alle fem regioner.

Henri.

Per Nansted

Isabella 
Arendt
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Af Tina Varde

– Jeg er dybt tak-
nemlig for, at jeg 
har fået en ny fa-
milie. Og jeg vil 
give mit liv for 
mine nye foræl-
dre! siger Popal.

Da Popal i 2010 kom til Dan-
mark som uledsaget fl ygtninge-
barn, var han 16 år og havde 
mistet størstedelen af sin familie 
i Afghanistan. 

For et år og fi re måneder siden 
kom hans lillebror Darmal også 
hertil. Han var ca. otte år, da Po-
pal fl ygtede. Brødrene har også 
en søster, men de ved ikke, om 
hun stadig lever.

Frikirkepræst Merete Tangsted 
fra Kirken i Kulturcenteret på Nør-
rebro har taget brødrene under 
sine vinger.

Popal fortæller om mødet med 
sin danske bonusmor på fl ydende 
dansk – og fungerer også som 
tolk for sin bror, der stadig kæm-
per for at lære sproget: 

– Det er tre år siden, jeg mødte 
min nye far og mor. Kirken havde 
brug for en historiefortæller, fordi 
mange danskere ikke ved så me-
get om fl ygtningebørn. De fi lmede 
min beretning og viste den til en 
konference.

Må jeg kalde dig mor?
Efter at fi lmen var blevet vist, 

var Popal på scenen, hvor han 
takkede for den modtagelse og 
hjælp, han har fået i Danmark. Og 
fortalte, at han også havde mistet 
sine forældre.

Det påvirkede Merete. Der gik 
et år, hvor hun følte, at hun skulle 
holde kontakten til Popal. Året 
efter var han med hende og fa-
milien Tangstad til Sommercamp 
i Mariager.

– Så sagde Merete til mig: ”Du 
skal ikke føle dig alene. Tænk på 
os som din familie”. Hun invite-
rede mig også hjem til dem. Det 
var der, jeg spurgte, om jeg måtte 
kalde hende mor. Hun sagde ja, 
og de bød mig velkommen i deres 
familie, fortæller Popal.

Det er et ja, som har ændret 

hans liv.
– Jeg var bange for at spørge, 

om jeg måtte kalde hende mor. 
Jeg var bange for, at hun ville 
sige ja uden at mene det, men 
hun har hele tiden givet mig sand 
kærlighed. Og sagt at jeg altid 
vil være en del af familien. Hun 
sender sms’er og giver mig kram, 
når jeg er nede…

– Gud har givet mig nye for-
ældre. De hjælper mig altid, 
taler med mig – og det betyder 
så meget for mig. Jeg er super 
taknemlig. Før var jeg ked af det, 
når det var mors og fars dag, og 
alle andre var glade. Nu har jeg 
dem! siger han og viser et billede 
med blomster, han har givet sin 
bonusmor på mors dag.

Forberedt af Gud
Merete Tangstad er gift med 

Jarle Tangstad, der også er 
ledende præst i Kirken i Kultur-
centeret.

Da hun sagde ja til at blive 
bonusmor til Popal, var hun for-
beredt gennem en usædvanlig 
vækning et stykke tid forinden:

– Gud vækkede mig en nat 
og sagde, jeg skulle elske to 
unge fra Afghanistan. Jeg havde 
først store forbehold. Jeg har fi re 
voksne børn og otte børnebørn, 
fortæller hun.

Som frikirkepræst og des-
uden initiativtager til og arrangør 

af den årlige kvindekonference 
”Forvandling” havde hun mildt 
sagt rigeligt at se til i forvejen. 
Men jo mere vi gør, jo mere giver 
Gud os, erfarede hun senere.

– Indtil jeg sagde ja, havde 
jeg også indvendinger, fordi jeg 
var bange for, at mit hjerte skulle 
gå i stykker, hvis jeg ikke kunne 
leve op til forventningerne. Eller 
hvis jeg elskede dem og skulle 
miste dem, hvis nu Darmal 
ikke fi k asyl. Jeg kunne have 
sagt nej, men jeg valgte at sige 
ja, og jeg blev overrasket. Det 
har været en fantastisk rejse. 
Igennem Popal og Darmal har 
jeg mødt mange andre stærke 
unge mennesker, som jeg har 
den dybeste respekt for.

– Når jeg i dag er sammen 
med asylansøgere, er det, som 
om mit hjerte ler. Gud giver os 
ekstra glæde, når vi gør det, 
han siger. Og Gud ønsker at 
sætte os i situationer, hvor vi 
er fuldstændig afhængige af 
ham, siger Merete Tangstad. 
Det har hun været i opgaven 
med de unge fra Afghanistan, 
erkender hun.

Popal og Darmal
Popal troede, at hans lillebror 

var død, men fandt ham på 
Facebook. Darmal var flygtet 
til Tyskland. Han kom hertil for 
16 måneder siden. Også han 

blev budt velkommen i familien 
Tangstad.

Darmal fortæller:
– Da jeg kom til Danmark, tro-

ede jeg, at jeg kunne være sam-
men med min bror, men jeg skulle 
bo i et asylcenter. Jeg måtte kun 
komme ud i weekenden. Det var 
svært at være væk fra ham. 

– Den første gang, jeg skulle 
besøge min brors nye familie, var 
jeg både bekymret og utålmodig. 
Hvad ville de synes om mig? Og 
hvordan ville de behandle mig? 
”Måske bliver de glade for mig, 
måske bliver de ikke?”, tænkte 
jeg… ”Hvordan mon de tager 
imod mig?”. Jeg var glad, men 
også bekymret. Måske kunne de 
kun lide min bror, men ikke mig. 

Er det ok at jeg giver dig 
et stort kram?

– Jeg vil aldrig glemme, hvor-
dan min mor tog imod mig. Hun 
sagde: ”Er det ok, at jeg giver 
dig et stort kram?” Siden den 
dag har jeg været sikker på, at 
Gud er stor. For han har givet 
mig en ny familie. Vi er begyndt 
forfra – helt fra bunden – og har 
fået vores egen familie her. Vi er 
ikke afghanere og kristne. Vi er 
familie. Vore hjerter er sammen, 
forklarer Darmal. 

Far snakker meget
Brødrene er enige om, at ture 

til svømmehallen med deres 
bonusfar hører med til højde-
punkterne i det nye familieliv. 
Især svømmekonkurrencerne.

– Far snakker meget. Han vil 
gerne underholde os, og nogle 
gange driller vi ham, forklarer 
de.

Darmal har ikke fået asyl 
endnu. Han har fået afslag fra 
Udlændingestyrelsen og venter 
på afgørelse fra Flygtninge-
nævnet. Han er alderstestet til 
at være 19 år, men tror selv, at 
han kun er 18.

Familien har et værelse, han 
bruger, når han trænger til at 
komme væk fra miljøet på asyl-
centret, hvor der ”både er krimi-
nelle og meget had til systemet 

blandt fl ygtninge, der modtager 
afslag, og hvor folk hurtigt bliver 
aggressive”. 

– Hvorfor sender de ikke de 
kriminelle hjem i stedet for mig? 
spørger Darmal.

Kristen eller muslim
Popal ønsker fred mellem 

kristne og muslimer.
– Som født og opvokset i Af-

ghanistan troede jeg tidligere, at 
andre religioner var mærkelige. 
Men efter at jeg har mødt mor 
og far og oplevet, hvordan de 
beder… og ved, hvordan de 
sætter menneskelighed først og 
religion bagefter, har jeg skiftet 
mening.

– Det vigtigste er at være god 
mod andre. Min nye familie el-
sker mig. Og jeg ønsker at gøre 
dem glade. Jeg vil også gerne 
gøre noget for det danske sam-
fund. Jeg er stadig muslim, men 
med stor respekt for kristendom 
og kærlighed. 

– De har aldrig sagt, at jeg 
skal blive kristen. De har ingen 
frygt, bare fordi jeg er muslim. 
Men jeg tror, jeg også er kristen. 
At der er én Gud for mig i dag. 
Jeg beder for dem, og de beder 
for mig. Vi har brug for Guds 
kraft i verden, mener Popal.

Hans råd til andre, der kom-

mer hertil som uledsagede 
fl ygtningebørn, er: 

– Glem det, vi hører og tæn-
ker i hjemlandet, om at kristne 
og muslimer ikke kan være 
sammen. Det kan de! Kirken 
her er et sted med fred og 
kærlighed. Alle respekterer os 
her, selvom de kan se, vi ikke 
er kristne. 

– Flygtninge skal være ærlige 
og sætte pris på, hvad de får. 
Jeg kom hertil med syv euro. I 
dag har jeg kørekort og bil, op-
holdstilladelse og min lillebror… 
 Livet kræver noget, og jeg er 
klar til at give.

I øjeblikket arbejder Popal, 
der er 23 år, frivilligt for politiet. 

– Jeg vil gerne være politibe-
tjent, siger han og tilføjer:

– Min far i Afghanistan sagde 
altid: ”Pas på jeres ære og 
respektér alle  –  især ældre 
mennesker”. Det sidder fast i mit 
hoved og hjerte, og jeg vil ikke 
misbruge nogen. Min fars op-
dragelse har betydet, at jeg har 
fået en ny familie og et nyt liv.

– I Afghanistan er det des-
værre ofte dem med de gode 
hjerter, der bliver dræbt. Men 
hvis vi hver især starter fred, 
så kommer fl ere og fl ere med.

Meretes 
sønner fra 
Afghanistan            
Brødrene Popal og Darmal kom hertil som uledsagede forældreløse 
fl ygtningebørn. Frikirkepræst Merete Tangstad sagde ja til at blive 
deres nye ”mor”. Det har hun ikke fortrudt.

Popal og Darmal, der kom hertil som uledsagede fl ygtningebørn, ses her sammen med deres 
bonusmor, frikirkepræst Merete Tangstad fra Kirken i Kulturcentret.

Popal troede, at hans lillebror var død, men fandt ham på Face-
book. Darmal var fl ygtet til Tyskland. Han kom hertil for 16 måne-
der siden. Også han blev budt velkommen i familien Tangstad.

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
 AF HENRI NISSEN

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202
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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,-

160 kirker og kirkelige forenin-
ger ud over landet inviterer 
flygtninge og migranter til 
sprogcaféer, madfællesskaber,  
bibelcaféer og meget andet. 

Det viser en kortlægning lavet 
af Tværkulturelt Center (TC) i 
oktober 2017. Oversigten kan ses 
på TCs hjemmeside. 

 
Sprog, mad og bibelcafé

Listen omfatter følgende fi re 
kategorier: 
- Sprogaktiviteter
- Mad og fællesskab
- Bibelcafé, kristendomsunder-
visning o.l.
- Andet: Mande/kvindeklubber, 
kreative aktiviteter, udfl ugter, 
lejre o.l.

- Listen er ikke fuldstændig, 
men den giver en idé om, at 

kirken er en særdeles aktiv med-
spiller med henblik på fl ygtninge 
og migranters integration i det 
danske samfund.  Nogle udtryk-
ker et klart ønske om at blive 
klogere på kristendommen, for-
tæller netværkskoordinater Birthe 
Munck-Fairwood fra TC.

250 aktiviteter
Tilsammen tilbyder de kirke-

lige aktører over 250 forskellige 
aktiviteter: Der er omkring 65 
sprogcaféer/tilbud om lektiehjælp, 
100 spisefællesskaber på tværs 
af kulturer og 40 bibelcaféer/grup-
per med tilbud om undervisning 
og samtale om den kristne tro. 
Der er også fx madlavning for 
mænd, træfældning, cykelværk-
steder, strikkecaféer, brætspil, 
arabiske festaftener, musikalske 
kulturmøder, sport på tværs - og 

meget mere. 
Godt en tredjedel af aktørerne 

(ca. 60) er lokale sognemenig-
heder (folkekirken), godt en tred-
jedel (ca. 60) er folkekirkelige 
organisationer, og de øvrige (ca. 
40) er andre kirkesamfund (frikir-
ker og den katolske kirke). 

Ofte samarbejder fl ere aktører 
om en enkelt aktivitetet, eller 
kirkerne samarbejder med andre 
lokale aktører som fx Dansk Flygt-
ningehjælp, Røde Kors, Venligbo-
erne, kommuner og sprogskoler.   

Mange steder er kirkernes 
kontaktfl ade først og fremmest 
de nyankomne flygtninge med 
opholdstilladelse i kommunerne. 
Hertil kommer kontakten med 
asylansøgere på Danmarks ca. 
30 asylcentre samt til fl ygtninge, 
der har været her i længere tid.

Enkelte tilbud er målrettet øst-

arbejdere, der arbejder i landbrug 
eller industri samt udenlandske 
studerende. 

Søger tydelig tro
Ikke kun kristne nydanskere 

men også muslimer gør brug af 
de kirkelige tilbud. Nogle kommer 
fx for at få hjælp til at lære det 
danske sprog. Andre ønsker at 
blive klogere på kristendommen. 

- Vi hører mange sige, at de 
har lettere ved at forholde sig til 
kristne med en tydelig tro end til 
danskere, der på den ene side er 
medlem af folkekirken og på den 
anden side siger, at de ikke er 
religiøse, forklarer Birthe Munck-
Fairwood. 

Hun tilføjer, at TC fortsat arbej-
der på at få kortlagt alle frikirker-
nes tværkulturelle tilbud.

Bodil

Ingen hjemløse skal sove på 
gaden i Aarhus denne vinter.

Det mener  Blå Kors Danmark, 
Kirkens Korshær, Røde Kors og 
Aarhus Domprovsti, som nu for 
første gang samarbejder for at 
hjælpe de hjemløse. De fi re aktø-
rer åbner nemlig et  vinterherberg 
i Aarhus med 20 sengepladser 
den 15. november. 

På det fælles vinterherberg kan 
hjemløse få et måltid mad, et lille 
hvil og en seng for natten.

Vinterherberget åbner i Min-
degade 12 A i Aarhus C, hvor 
Blå Kors Danmark tidligere har 
drevet et lignende herberg i vin-
termånederne. 

- Vi skal ikke have hjemløse 
til at sove på gaden i Aarhus. 
Derfor er vi rigtig glade for, at vi 
kan stå sammen. Jeg tror, det er 
en model, der kan bruges i andre 

sammenhænge, når der er svære 
sociale opgaver, som skal løses. 
Der står vi som civilsamfund 
stærkere sammen, siger Lars 
Bundgaard. Han sidder i bestyrel-
sen for Røde Kors i Aarhus og er 
glad for, at Folkekirken sammen 
med organisationerne bakker op 
om projektet. 

 
Plads til fl ere hjemløse

Blå Kors Danmark og Kirkens 
Korshær, der i forvejen har er-
faringer med at drive herberg 
og varmestue, skal stå for den 
daglige drift af vinterherberget. 
Hver organisation har udpeget 
en leder - Tabita Jørgensen fra 
Blå Kors Danmark og Christian 
Moesgaard fra Kirkens Korshær. 

- Vi synes, det er en rigtig vigtig 
opgave, som vi nu kan løse i et 
partnerskab. Blå Kors har drevet 
nødherberg i fi re år, men der er 

brug for fl ere ressourcer, når det 
kommer til eksempelvis økonomi 
og frivillige, siger Christian Bjerre, 
som er generalsekretær i Blå Kors 
Danmark.

I tidligere år har man ikke haft 
nok senge til de mange hjemløse, 
der har manglet ly for natten. Der-
for bliver antallet af sengepladser 
i år fordoblet fra 10 til 20 pladser.

- Der er for mange, der bliver 
hjemløse eller misbrugere. Vi 
er nødt til som civilsamfund at 
tage et ansvar, og det er vi som 
folkekirke også en del af. Derfor 
skal vi også være med på de 
præmisser, vi kan være det, og 
det kan vi gennem et partnerskab, 
siger domprovst Poul Henning 
Bartholin. 

Mangler frivillige
Udover de to ledere skal vin-

terherberget drives af frivillige.  

Man kan komme og høre mere 
om muligheden for at blive frivillig  
i forbindelse med informations-
møder  i  Mindegade 12 A fredag 
aften den 10. nov. og mandag 
aften den 13. nov. 

Der er brug for frivillige til aften- 
og nattevagter i herbergets åb-
ningstid fra klokken 20.30 til 8.00. 

- Fra tidligere år har vi erfarin-
ger med, at blandt andet stude-
rende gerne vil være frivillige, 
fordi der også er mulighed for 
eksempelvis at lave lektier, siger 
Tabita Jørgensen.

Hvis man er interesseret i at 
blive frivillig, kan man sende en 
mail til leder Tabita Jørgensen 
taj@blaakors.dk. 

 Vinterherberget har åbent frem 
til den 31. marts 2018. 

Bodil
   
   

Fra venstre ses Lars Bund-
gaard ( bestyrelsesmedlem, 
Røde Kors Aarhus), Christi-
an Bjerre (generalsekretær, 
Blå Kors), Tabita Jørgensen 
(leder af vinterherberg), 
Niels Bjørnø (leder af 
Kirkens Korshær i Aarhus), 
Christian Moesgaard (leder 
af vinterherberg), Boris 
Sandvad (Aarhus Kommune) 
og Poul Henning Bartholin 
(domprovst, Aarhus Dom-
provsti). 

Aarhus: Organisationer i nyt 
samarbejde om nødherberg

160 kirkelige tilbud til fl ygtninge
Tværkulturelt Center har kortlagt de kirkelige tilbud til fl ygtninge og migranter i Danmark.

I anledning af reformationsjubilæet har Dansk Folkepartis 
Morten Messerschmidt foreslået at nedlægge bispeembedet 
i folkekirken. Han mener, at biskopperne har al for meget magt 
og foreslår, at kristendommen skal ligge hos menigheden. Ikke 
noget formynderi, men alene troen og ordet.

 Det lyder næsten helt som Søren Kierkegaard, der under sin 
kirkekamp til sidst gjorde op med alt kirkeligt hierarki, i skikkelse 
af biskop Martensen og kirken som institution. Når Messerschmidt 
tager fat, hvor Kierkegaard slap, er det fordi han mener, at biskop-
perne prædiker politik. Det vil sige den forkerte politik i forhold til 
Dansk Folkepartis. 

Han nævner Marianne Gaarden, der til sin bispeindvielse i 
Maribo Domkirke satte den barmhjertige samaritaner i relation 
til dagens politiske situation. Det kalder Messerschmidt for en 
ideologiseret kristendom, hvilket han kan have en pointe i. Det er 
bestemt ikke god tone at tale imod åbne grænser og barmhjertig-
hed omsat til fl ygtningepolitik i mange kirkelige kredse. Dem, der 
mener noget andet, vælger at tie stille for at undgå beskyldninger 
om racisme og fremmedhad. 

Det er et stort problem, at kirken vælger åbenlys politisk side. 
Så langt vil jeg give Messerschmidt ret.

Men passer det, at biskopperne har for meget magt? Da jeg 
for nogle år siden var radiovært på DR, var det vanskeligt at få 
biskopper til at udtale sig om ret meget. De led af en evig frygt for 
at blive beskyldt for at udtale sig på kirkens vegne og tog mange 
forbehold. Dog viser det sig, at den skjulte magt kan vokse sig 
større end den, der er synlig og institutionaliseret. 

Det kan undre, at Messerschmidt er blind for, at det er folketinget 
og kirkeministeriet, der på det seneste har demonstreret sin magt 
over for folkekirken. Her tænker jeg på forhenværende kirkemi-
nister Manu Sareen, der på udemokratisk vis fi k homoseksuelle 
ægteskaber trumfet igennem i folkekirken. At kirkeministeren med 
folketingets velsignelse satte sin magt igennem på så ømt et punkt 
viste, at det er staten, der er kirkens overhoved og ikke omvendt.

Så Messerschmidt bør rette skytset imod sine kollegaer på Chri-
stiansborg og ikke biskopperne, hvis han ønsker, at kristendommen 
alene skal tilhøre folket. 

 

Kampen om 
magten i folkekirken
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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.

Det ligger både i præsters og 
i kirkens dna at missionere. 
Kun en døende kirke ville ikke 
gøre det.

Det mener 41 procent af fol-
kekirkens præster ifølge et rund-
spørge foretaget af TV 2. 

Mange danske folkekirkepræ-
ster har svaret ja på spørgsmålet:

”Når der kommer muslimer 
eller folk med andre religioner til 
Danmark, skal de så mødes af 
en dansk folkekirke, der forsøger 
at omvende dem til den kristne, 
protestantiske tro?”

Over 41 procent af de 862 
folkekirkepræster, som deltog i 
TV 2s undersøgelse, mener, at 
danske præster skal missionere 
og overbevise nydanskere om, 
at kristendommen er den eneste 
rigtige trosretning. 

 
Konkurrent til folkekirken

En af præsterne er Ellen Mar-
grethe Gylling, som er sogne- og 
indvandrerpræst på Amager.

- Missionen er vigtig for min 
kirke, for hvis vi ikke gør det, er 
vi en døende kirke. Så enkelt kan 
det faktisk siges. Kristen tro har 
altid været udadvendt, siger Ellen 
Margrethe Gylling til TV 2.

Hun opfatter islam som en 
konkurrent til folkekirken. Det er 
en religion med mange regler om 
rent og urent. Men de grænser 
ophæves i kristendommen. Det 
vigtigt at missionere for at sprede 
det kristne budskab, ikke mindst 
i en tid med masser af kynisme, 
mener hun.

- Islam bliver mere og mere 
synlig i vores byer her i Danmark, 
og derfor er det vigtigt, at kristen-
dommen kommer mere på banen 
med evangeliet, og at vi går ind 
i samtalen med muslimer, under-
streger Ellen Margrethe Gylling 
overfor TV 2.

Muslimer bliver kristne
Ellen Margrethe Gylling blev 

kendt som Danmarks første ga-
depræst. Det var hun i over 12 
år, indtil hun blev sogne- og ind-
vandrerpræst på Amager i 2004.

I 2016 var hun med i en KKR-
udsendelse, hvor Mikael Wandt 
Laursen (som nu er Frikirkenets 
generalsekretær) interviewede 
hende om arbejdet med mission 
blandt muslimer.

Nogle muslimer i København 
har opsøgt Ellen Margrethe Gyl-
ling og fortalt hende om drømme, 
fx om at tænde et lys i en kirke. 

Andre er meget optaget af, hvem 
Helligånden er, fordi muslimer 
har svært ved at forstå det med 
Treenigheden. Og så falder det 
helt naturligt at tale med dem om 
den kristne tro som sådan.

- Men vi skal ikke bare vente 
på, at muslimerne henvender 
sig til os. Vi skal bevæge os, vi 
skal gå, som Jesus siger det i 
missionsbefalingen, understreger 
præsten i interviewet.

Hun fortæller også, at hun selv 
har været med til at døbe konver-
terede muslimer.

Diakoni og mission
- Jeg troede, jeg skulle til Afrika 

som missionær, da jeg var barn. 
Men da jeg var der, fandt jeg ud 
af, at der var mere behov for mis-
sion i Danmark, fortæller Ellen 
Margrethe Gylling. Hun er selv 
vokset op i et kristent hjem med 
søndagsskole og ungdomsar-

Folkekirken skal drive 
mission blandt nydanskere

Danske præster:

Lars Løkke om Reformationen 
og Luther på Christiansborg
Den 31. oktober markerede Folketinget 500-årsdagen for 
Reformationen. Kongefamilien deltog i markeringen på 
Christiansborg, hvor både Lars Løkke og dronningen talte.

 Lars Løkke sagde i sin tale, at han fl ere gange i årets løb har 
citeret Luthers ord: ”Et kristent menneske er en fri herre over alle 
ting, og ingen undergivet. Et kristent menneske er en villig tjener 
i alle ting, og alle undergivet.” 

Vi er kun bundet af vores samvittighed. Martin Luther såede 
frodige frø til den kritiske tanke. Det fi ndes i balancen i dag mellem 
menneskers ambitioner og et trygt fællesskab. Det er ikke tilfældigt, 
at de nordiske velfærdsstater er lutherske, fastslog statsministeren.

- Her i Danmark betød Reformationen, at Bibelen blev oversat til 
dansk. At salmerne blev sunget på dansk. Med bogtrykkerkunsten 
bredte bøger sig til almindelige mennesker, og alle skulle lære at 
læse. Det gav grundlaget for almen uddannelse. Derfor kaldte 
N.F.S. Grundtvig i det 19. århundrede Luther for en ”folkevækker”. 
Og det førte til demokrati, sagde statsministeren.

Lars Løkke Rasmussen gjorde det samtidig klart, at han tager 
skarpt afstand fra Luthers ord om jøder og muslimer.

Dronning Margrethe talte om Luthers historie og hans tro, som 
førte til Reformationen. Luther selv vidste ikke, hvilke voldsomme 
kræfter, han satte i spil med sine teser, fastslog dronningen. 

Hun talte også om Reformationens indførelse i Danmark, 
Luthers betydning for blandt andet fællessang og kultur samt de 
mange arrangementer, der har været i hele landet i forbindelse 
med reformationsjubilæet.

BodilDet private, muslimske gym-
nasium Hindholm STX mellem 
Slagelse og Næstved er ejet af 
Dikov Fonden, som har tråde 
til den islamistiske Milli Görüs-
bevægelse. Samtidig fremgår 
det af gymnasiets vedtægter, at 
Dansk Islamisk Trossamfunds 
(DIT) hovedbestyrelse udpe-
ger tre medlemmer til skolens 
bestyrelse.

DIT er en del af Milli Görüs-
bevægelsen, som den tyske 
efterretningstjeneste konsekvent 
har omtalt som en islamistisk 
bevægelse, skriver Kristeligt Dag-
blad. I Danmark skriver DIT på 
sin hjemmeside, at muslimer ikke 
skal omgås og leve som ”vantro”.

Undervisningsminister Merete 
Riisager (LA) siger til Kristeligt 
Dagblad, at hun er meget op-

mærksom på skoler som Hind-
holm STX, der har forbindelse til 
islamistiske bevægelser.

-  Vi er meget opmærksomme 
på, at vi ikke ønsker antidemo-
kratiske skoler eller uddannelser 
og ønsker ikke at understøtte 
dem med danske skattekroner, 
siger hun.

Til dagbladet B.T. siger hun, at 
gymnasiet kan risikere at miste 
tilskud.

- Både private gymnasier og 
frie grundskoler skal leve op til 
et ”frihed og folkestyre”-krav. 
Den måde, de driver skole eller 
gymnasium på, skal ske på et 
demokratisk grundlag. Gør de 
ikke det, kan de risikere at miste 
deres tilskud, siger hun til B.T og 
understreger, at hun udtaler sig 
generelt.

Marie Krarup, som er Dansk 

Folkepartis gymnasieordfører, 
kræver et skærpet tilsyn.

- Det skal vi helt klart. Jeg har 
været bekymret over det gymna-
sium lige fra begyndelsen, siger 
Marie Krarup til avisen.

Socialdemokratiet bebudede, 
at man ville kalde undervisnings-
ministeren i samråd om sagen, 
og SF´s undervisningsordfører, 
Jacob Mark, bebudede i Kriste-
ligt Dagblad, at han ønsker ny 
lovgivning.

- Jeg er normalt ikke en, der 
trækker lovgivningskortet, men 
det her synes jeg, vi skal have en 
lovgivning imod. Vi skal have kap-
pet båndene mellem islamistiske 
bevægelser og skolerne, siger 
Jacob Mark til avisen.

Steen

Muslimsk gymnasium har
tråde til islamistisk bevægelse

- Kun en døende kirke ville ikke missionere, siger sognepræst til TV2.

Evas hus i Hammerslag tirsdag
Eva Bertelsen fortalte om sin mirakuløse helbredelse for en 
hjernesvulst i Udfordringen (uge 36). Nu kommer Eva og Niels 
Aksels hus i DR-TVs ”Hammerslag” på tirsdag kl. 20.

Eva og Niels Aksel har for nylig købt et idyllisk stråtækket hus 
i Taps syd for Kolding. Til huset hører en stor grund på 4.000 
kvm. Efter at de var fl yttet ind, fortalte lokale folk dem, at selveste 
apostlen Ansgar omkring år 1000 her døbte de første kristne i 
vandløbet, som omkranser to sider af deres grund. Navnet Taps 
menes at komme fra Dabs - dåb. Der blev bygget et lærehus til 
kristendomsundervisning på det sted, hvor kirken nu ligger med 
udsigt til åen. Den romanske kirkes skib, kor og apsis menes at 
være helt fra 1050-1250, mens det sengotiske tårn - som ses i 
baggrunden - kom til i 1400-1550. Det var også i Taps, at Kong 
Christian X i 1920 red over den gamle grænse ind i Sønderjylland, 
som havde stemt sig tilbage til Danmark.

Men hvad gav de for dette hus? Det skal de to ejendomsmægler-
hold i Hammerslag dyste om på tirsdag. 

Henri.
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40 dage i Dødsskyggens Dal40 dage i Dødsskyggens Dal
  Eva havde en uhelbredelig hjernesvulst...    Læs hvad der skete side 12-13.

KKR sendte den 17. nov. 2016 programmet Religionsdialog 
og mission. Her taler Mikael Wandt Laursen med Sogne- og 
indvandrerpræst Ellen Margrethe Gylling om emnet: ”Er det ok 
at omvende folk fra andre religioner?”

bejde. Men først under et ophold 
i Calcutta, hvor Mother Teresas 
nonner hjalp de fattige uanset tro, 
blev det klart for hende, hvor vigtigt 
det er ikke at se mennesker som 
rene og urene.

- Jeg mener, jeg er et åbent 
menneske. Mission er også no-
get diakonalt: Hvordan kan man 
hjælpe andre på fode igen, når 
de ligger ned? Og så er der ord-
missionen. Nogle shia-muslimske 
kvinder bad engang om lov til at 
tænde lys i kirken. Og så fi k jeg fi k 
lov til at bede for dem i Jesu Kristi 
navn, fortæller præsten.

Mission er ikke et fy-ord
- Da jeg startede som gade-

præst var mission et fy-ord. Men 
nu er det vist gået op for de fl este 
i folkekirken, at det er vigtigt. Og 
mange muslimer fortæller, at 
troen gør en forskel. Det er også 
glædeligt, at biskopperne nu taler 
mere om mission.

Muslimer har den yngste reli-
gion, og de mener derfor, at de har 
den rette religion. Så vi må være 
tydelige. Men vi må mødes der, 
hvor folk er, også fx i en moske.

Mit hjerte brænder for mission, 
for vi har verdens bedste budskab, 
understreger Ellen Margrethe Gyl-
ling i samtalen med Mikael Wandt 
Laursen.

Også Københavns biskop, 
Peter Skov-Jakobsen, har udtalt 
sig om præsternes opgave mht.
mission overfor nydanskere.

 - Vi missionerer i det hele taget. 
Det er vores opgave at fortælle om 
tro, håb og kærlighed. Det er en 
af kirkens mange opgaver, siger 
han til TV 2. Biskoppen tilføjer 
samtidig, at folkekirken ikke har 
opfordret de danske præster til at 
missionere mere.

Knap en tredjedel af præsterne 
i TV2s rundspørge er uenige med 
fl ertallet, når det gælder mission.

Bodil
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Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Kæmp & Vind i BØN!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. Bøn 
kan forandre dit eget liv, familiens 
og samfundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn bliver 
meningsfuld og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt med Gud.

dk

er 
uu 

k
Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                        Af Claus Bækgaard 

Udfordringen har 
overtaget en avis
Udfordringen vil fra nytår også udgive Lunderskov Folkeblad, 
en lokal annonce-avis. Det sker for også at styrke Udfordrin-
gens egen økonomi.

Udfordringen opstod for 45 år siden i 1972 i København. 
I 1986 voksede Udfordringen fra månedsavis til ugeavis. De 
første mange år var Udfordringen sammen med Forlaget 
Scandinavia, men omkring 1988 besluttede bestyrelsen at 
skille forlag og avis. Herefter måtte avisen klare sig selv.

For at styrke økonomien og leve op til formålet om at 
udbrede evangeliet overtog avisen senere musikforlaget 
Hosianna.dk. Men idag sælges der meget få musik-cd’er, til 
gengæld sælger Hosianna nu mange kristne bøger.

I 2015 købte Udfordringen et tidligere posthus meget billigt 
til redaktionslokaler. Det var virkelig en Guds gave, som har 
styrket økonomien og givet nye muligheder for cafe, bogsalg, 
tv-studie og mødelokaler.

Hver gang økonomien har presset på, er der opstået uven-
tede muligheder for besparelser, bedre trykaftaler og en ny 
distribution natten til søndag, så avisen har sparet hundred-
tusinder – og overlevet. Vi ser det som velsignelser. 

Christiansfeld Avis og Lunderskov Folkeblad
Samtidig med overtagelsen af det tidligere posthus åbnede 

der sig en mulighed for, at Udfordringen kunne overtage den 
lokale ugeavis i Christiansfeld. Ved at drive to aviser i samme 
hus er der sparet og tjent meget. 

Men så kom en ny krise, da et lokalt supermarked holdt op 
med at annoncere. Annonce-avisen gav sidste år underskud.

Vi måtte se i øjnene, at vi snart måtte lukke lokalavisen, så 
den ikke blev en klods om benet på Udfordringen.

Men så dukkede muligheden op for at overtage Lunderskov 
Folkeblad fra nytår. Dermed redder vi dels en lokal avis, hvilket 
beboerne er meget glade for; dels får vi en chance for, at de 
to lokalaviser tilsammen kan give overskud.

Vi holder fokus
For Udfordringens læsere kan det måske synes mærkeligt, 

at vi også producerer to lokale ugeaviser. Men vi håber, de 
tre aviser tilsammen kan styrke den selvejende fond, 
så Udfordringen fortsat kan udkomme i mange år.

Og bare rolig: Vi holder fokus på visionen bag 
Udfordringen i alt, hvad vi gør. 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 5,1-12

Bjergprædikenen
1 Da Jesus så de mange mennesker, gik han op på den nær-

liggende bakke.Der satte han sig ned, disciplene slog kreds om 
ham, 2 og han begyndte at undervise dem:

Sand lykke
3 »Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud - 

for de skal få del i Guds rige. 4 Velsignede er de, der sørger over 
situationen - for de skal blive trøstet. 5 Velsignede er de ydmyge 
- for de skal få landet i eje. 6 Velsignede er de, der tørster efter 
retfærdighed - for de skal få slukket deres tørst. 7 Velsignede er de 
barmhjertige - for de skal mødes med barmhjertighed. 8 Velsignede 
er de rene af hjertet - for de skal få lov at se Gud. 9 Velsignede er 
de, der stifter fred - for de skal kaldes børn af Gud. 10 Velsignede 
er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje - for de skal få del i 
Guds rige. 11 Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler 
jer, fordi I tror på mig. 12 Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en 
stor løn i Himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.

Dagbladet JydskeVestkysten omtalte Udfordringens 
overtagelse af endnu en lokalavis – og på grund af den 
kommunale valgkamp illustrerede man med et billede af 
Henri Nissen, der hængte valgplakater op. Han opstiller 
til regionsrådet i Syddanmark.

Præst i Roskilde 
Baptistkirke

Jeg tror på, at kirken kan være 
med til at gøre en stor forskel 
i enkelpersoners liv, samt i det 
lokalsamfund den er en del af. 
Ja, selv i hele nationer. 

Mennesker kan blive mødt 
med kærlighed og omsorg, fi nde 
trøst, hjælp og støtte, og kirken 
kan være med til at give de fat-
tige og undertrykte en stemme. 
Herved kan kirken være med 
til at skabe store forandringer 
og gøre verden til et bedre sted 
at være. ”Den lokale kirke er 
verdens håb”, som den kendte 
amerikanske præst, Bill Hybels, 
udtrykker det. 

Mange kirker genopdager i dis-
se år dette ansvar og gør et stort 
arbejde inden for disse områder. 
Julehjælp, fl ygtningearbejde, ar-
rangementer for ensomme ældre, 
social mission, husly til hjemløse, 
omsorg for handlede kvinder etc., 
for blot at nævne nogle af dem.

Netop disse ting er der også 
mange andre gode organisatio-
ner og foreninger, der arbejder 
for i dag. Der er godt, at kirken 
er involveret i disse ting – og 
gerne i samarbejde med andre 
tilsvarende organisationer med 
samme dagsorden. Det er en 
af måderne, evangeliet får krop 
på. Men kirkens kald og mandat 
rækker længere ud end dette 
alene. Ofte glemmes Bill Hybels 

fortsættelse af sit statement, 
der lyder: ”- for den indeholder 
budskabet om Jesus Kristus.”

Et mandat til 
at bringe forsoning

Kirken har fået betroet et 
budskab og er givet en opgave, 
som ingen andre organisationer 
har fået. Et mandat til at forsone 
denne verden, ikke bare menne-
skene imellem, men til at bringe 
forsoning mellem mennesker og 
Gud ved at pege på budskabet 
om Jesus Kristus.

Kirken som organisation kan 
være med til at skabe forandrin-
ger og gøre denne verden til et 
bedre sted at være. Men at skabe 
den forvandling i dybet af men-
nesket, som også bærer evig-
hedens frugt i sig, skal der mere 
end god kirkekaffe og et hyggeligt 
fællesskab til. Kun frelsen i Jesus 
Kristus kan gøre dette. Derfor er 
kirkens primære opgave også at 
bringe dette budskab videre.

Kirken skal pege på Jesus
Jeg ved ikke, hvilken relation 

og hvilken oplevelse du har af 
kirken. For håbenligt har du som 
minimum mødt en kirke, der 
med kærlighed har rakt ud til 
dig og inviteret dig med ind i et 
meningsfyldt fællesskab. Men 
forhåbenligt har du også mødt 
en kirke, der har peget hen på 
det liv, der tilbydes dig i Jesus 
Kristus og den forvandling, han 
ønsker at skabe i dig.

Ikke fordi Gud blot ønsker at 
”gøre brug af dig”, men fordi han 
elsker dig, interesserer sig for dit 
liv, og fordi han længes efter at 
forløse det enorme potentiale, 
han har lagt i dig. Han er ikke 
længere borte end din bøn – så 
vend dig gerne mod ham. Inviter 
ham ind i dit liv, og lad ham skabe 
sin forvandling i dit liv.

” Er nogen i Kristus, er han en 
ny skabning. Det gamle er forbi, 
se, noget nyt er blevet til! Men alt 
dette skyldes Gud, som forligte 
os med sig selv ved Kristus og 
gav os forligelsens tjeneste, for 
det var Gud, der i Kristus forligte 
verden med sig selv og ikke til-
regnede dem deres overtrædel-
ser, men betroede os ordet om 
forligelsen.”         2. Kor 5,17-19

Obs! Prædikenen er ikke 
skrevet til søndagens tekst (se 
boksen til venstre) i denne uge.

Kirker kan forandre – 
kun Gud forvandler!

Kirken er kaldet til mere end gode gerninger i lokalsamfundet. Kirken har fået et mandat til at 
bringe forsoning mellem mennesker og Gud.
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Af Jørn Nielsen 

Ifølge den overleverede histo-
riefortælling hamrede Martin 
Luther Allehelgensaften den 
31. oktober 1517 sine 95 
teser op på indgangsdøren 
til Slotskirken i Wittenberg, 
selvom nogle forskere tviv-
ler på, at det skete lige på 
den måde.  Det er for så vidt 
ligegydigt.  De 95 teser, op-
rindeligt skrevet på latin, blev 
straks oversat til tysk og fi k 
bred folkelig udbredelse.

At gøre 2017 til et slags 
jubelår for Luther er ganske 
uden brod, eftersom der er 
for lidt reformation i de hastigt 
nedskrevne teser til, at de vil få 
nogen moderne katolske teo-
loger til at hæve øjenbrynene 
eller afholde dem fra i fuld ornat 
at tage del i festlighederne, 
som iøvrigt er på den danske 
fi nanslov. De 95 teser var en 
kritik af den med afl adshande-
len forbundne pengegridskhed. 

”Når pengene i kisten klinger, 
straks sjælen ud af skærskild 
springer!”  

Allerede på Luthers tid var 
der fra katolsk side rejst kraftig 
kritik mod den afsporede afl ads-
handel. Dette bør i al fairness 
også siges.

Anstødsstenen var aflads-
kræmmeren og dominikaner-
munken Johann Tetzel, som 
siden 1515, med et dygtigt og 
demagogisk tilrettelagt korstog, 
havde solgt de berygtede af-
ladsbreve, der sikrede køberne 
fritagelse for skærsildens fl am-
mer, men som i virkeligheden 
var et paveligt påfund for at sikre 

midler til opførelse af en ny ”ba-
silika”, den senere Peterskirke, 
og det fi k bægeret til at koge 
over hos den endnu katolsk 
loyale Luther. 

Afl adskampagnen blev dog 
forment adgang til Wittenberg, 
Luthers domicil, men da den 
alligevel var i gang ikke mange 
kilometer fra Wittenberg, kunne 
mange af Luthers egne sogne-
børn nemt krydse grænsen for 
at købe sig aflad. Luther var 
rasende på sin kirkes vegne og 
havde til at begynde med liden 
anelse om, at paven, Leo X, 
var den korrupte ophavsmand.  
Derfor ønskede han ikke at 
anfægte sin paves autoritet.  
Han skrev på det tidspunkt med 
største ærbødighed til paven i 
et forgæves håb om hos ham 
at blive forstået.

Hvis vi regner opslaget af 
de 95 teser som del af selve 

reformationshistorien, er der 
op til dette punkt ikke noget i 
beretningen, som ikke også 
seriøse katolske ledere tager 
afstand fra og fordømmer som 
umoralsk.  

Luther drog i felten mod selve 
afladshandelen, og hans 95 
teser var i første omgang ment 
som et oplæg til saglig drøftelse 
med katolske nøgleledere med 
henblik på at få ryddet op i dår-
ligdommene. Dette vil dagens 
katolske kirke formentlig ikke 
protestere imod.

Her står jeg
Selve pavekirkens teologi 

(lære) havde Luther nemlig 
endnu ikke endeligt gjort op 
med. Endnu i 1517 stod et åbent 
brud ham fjernt, da han  håbede 
på en forandring (reformation) 
indefra. Det læremæssige op-
gør kom først ved rigsdagen i 

Worms i 1521, hvor han den 17. 
april samme år udtalte de be-
rømte ord: ”Her står jeg, jeg kan 
ikke andet, Gud hjælpe mig!”

Da blev linjerne trukket så 
kraftigt op, at jeg tvivler på, den 
katolske kirke vil kunne fejre 
også den dato med dens teolo-
giske indhold eller, for den sags 
skyld,  gå ind for ophævelsen af 
den fordømmende bandbulle fra 
1520 mod Luther, som stadig 
formelt er i kraft og formentlig 
stadig vil blive liggende og 
samle støv.

Evangeliet vil således i dette 
festår ikke blive mere antika-
tolsk forkyndt i den evangelisk-
lutherske folkekirke end hidtil, 
tværtimod er forskellene mellem 
katolsk og evangelisk forkyn-
delse med tiden blevet kraftigt 
udjævnet. Således har i disse 
år prominente protestantiske 
ledere i USA og Europa været til 

”konsultationer” hos paven om 
en genforening af de 2 kirker ef-
ter 500 års adskillelse.  Allerede 
i 2015 udtalte den kendte pro-
testantiske præst Rick Warren, 
som iøvrigt var en af de præster, 
der var udtaget til offentligt at 
bede ved præsident Obamas 
indsættelse i 20.1.2009: 

”Protestanter har selv en lang 
historie som kættere. Tiden til 
forsoning er nu inde til en fuld, 
læremæssig overgang ind i 
samme kirkelige fold.”

Den slags milde vinde vil 
fortsat blæse som sød musik i 
Romerkirkens øren. Protestan-
terne stikker dog sig selv blår i 
øjnene, hvis de dermed tror, at 
den katolske kirke vil ændre så 
meget som et komma i deres 
teologi og give køb på en eneste 
læresætning. 

Siden Luther er der endda 
optaget fl ere dogmer, som ikke 

fandtes i 1517, fx dogmet om 
jomfru Marias himmelfart som 
Himlens dronning forkyndt af 
pave Pius XII i 1950, men Ro-
merkirken, som vel har verdens 
dygtigte diplomater, er mester i 
at formulere sin goodwill så dyg-
tigt, at man fra luthersk hold ikke 
mere kan få øje på nævnevær-
dige, dogmatiske forskelle. Eller 
rettere: Forskellene er der nok 
på papiret, men læremæssige 
forskelle vejer i kærlighedens 
og fordragelighedens navn ikke 
så tungt mere.

Der kom en tiltrængt refor-
mation ved Luther, men det 
var kun begyndelsen. ”Sem-
per ekklesia reformanda est”  
(kirken må altid reformeres) 
lød det i forlængelse af det, vi 
kalder reformationen. Den må 
fortsætte idag i Kristi kirke, hvis 
den som evangelisk vækkerrøst 
endnu skal have nogen gang 
på jorden.

Det tror jeg, den vil - ”Jeg 
vil bygge min kirke”, lovede jo 
kirkens Herre (Mt. 16:18) - men 
ikke nødvendigvis  under nogen 
traditionel kirkelig paraply. Job-
bet vil blive gjort, og - som der 
står - ”til lov og pris for sin nådes 
herlighed” (Ef. 1:6). 

Ja, vi tør sige med Billy 
Graham, som engang på en 
pressekonference i Gøteborg 
blev bedt om at udtale sig om 
verdenssituationen og sagde:  
”Jeg er optimist, for jeg har lige 
læst Johs. Åbenbaring, og det 
ender jo godt!”

Hvad skete der
Allehelgensaften i 1517?

Det var ikke tilfældigt, at 
Luther slog sine teser op 
Allehelgensaften. Han ville 
nemlig gøre op med den lære, 
som lå bag kirkens indbrin-
gende afl adshandel.

Den katolske lære om skærs-
ilden gik ud på, at afdøde sjæle 
skulle afsone deres synder i 
skærsilden, før de kunne gå ind 
i himlens herlighed. Længden af 
opholdet i skærsilden afhang af, 
om de døde havde fået tilgivelse 
for deres synder her på jorden. 

Kirkens overskydende 
gode gerninger

Samtidig mente man, at folks 
gode og onde gerninger blev 

vejet mod hinanden. For hel-
gener ville vægtskålen med 
gode gerninger veje tungest. 
Tilsammen udgjorde Jesu Kristi 
og helgenernes ”overskydende 
gode gerninger” en skat, som 
kirken kunne råde over. Og 
dette overskud kunne man så 
sælge af til de mennesker, hvis 
livsførelse ellers ville komme til 
kort over for Guds krav. 

Afl adshandlen foregik i fl ere 
århundreder før Luthers tid, 
men pave Leo 10. valgte at 
fi nansiere byggeriet af Peters-
kirken i Rom med penge fra af-
ladshandlen. I 1517 forventede 
Luther, at paven ville gøre op 
med misbruget. Men det skete 
ikke. I stedet fordømte Leo i 

1520 Luthers lære i en bulle, 
som Luther brændte. Herefter 
bandlyste Leo ham i 1521. 

Allehelgen i kirkerne
I forbindelse med Reforma-

tionen ændredes opfattelsen 
af Allehelgensdag. I folkekirken 
mindes man de døde og alle 
kristne, som har været vidner for 
troen. Men der er ikke tale om 
helgendyrkelse. Man beder hel-
ler ikke for de dødes sjæle, som 
man tidligere gjorde det på Al-
lesjælesdag, den 2. november. 

Folkekirkens Allehelgen in-
deholder elementer fra Al-
lesjælesdag, fx ved at man i 
mange kirker oplæser navne på 
sognebørn, som er døde i årets 

løb. Mange sætter også lys på 
deres kæres grave.

Allesjælesdag blev afskaffet 
sammen med læren om skærs-
ilden. Luther understregede, at 
frelsen sker ved troen alene, 
nåden alene og Kristus alene, 
ikke ved menneskets gerninger 
eller andres forbøn.

Allesjælesdag fejres stadig 
i den katolske kirke - om man-
dagen efter første søndag i 
november - med forbøn for de 
dødes sjæle.

Den store hvide fl ok
Den hedenske fest Hallo-

ween stammer en gammel 
keltisk skik, samhain, fra 8-900 
før Kristus. Der var en slags 

nytårsfest, hvor man fejrede 
slutningen på sommerhalvåret 
og begyndelsen på vinteren 
omkring den 31. oktober.

På årets sidste dag mente 
man, at portene til dødsriget 
stod åbne, og at de afdødes 
sjæle steg op af graven for at 
bevæge sig til dødsriget. Derfor 
satte man mad ud på gravene 
for at sikre, at de døde kom godt 
afsted og ikke ville blive tilbage 
på jorden.

Denne gamle keltiske fest har 
man forsøgt at smelte sammen 
med den kristne Allehelgen 
(det engelske ord halloween 
er en sammentrækning af ”All 
Hallows’ Eve”, dvs. Allehel-
gensaften).

Kirkernes Allehelgen er dog 
noget ganske andet end hallo-
ween, der har fokus på uhygge, 
død og genfærd.

Den mest kendte allehel-
gensalme, Brorsons ”Den store 
hvide flok vi se”, bygger på 
Johannes Åbenbaring kapitel 
7 om de døde kristne, der er 
med i  den store hvidklædte fl ok. 
Disse kristne kæmpede og led 
for deres tro her på jorden, men 
nu er de i himlen, hvor Gud selv 
har tørret deres tårer:

”Dér holder de nu kirkegang/
med uophørlig jubelklang/ i høje 
kor,/ hvor Gud han bor/ blandt 
alle engles sang.”

Bodil

Da Luther slog sine teser op på Allehelgensaften 1517 troede han, at paven ville rette op på de læremæssige fejl, der havde ført til afl adshandlen. 
Men det skete ikke. Maleri af Ferdinand Pauwels (1872).

Derfor blev teserne slået op før Allehelgen

Debattør
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Vi har to døtre på hhv. 10 

og 5 år. De kan simpelthen 
ikke enes. 

Det er en stor sorg for os, 
især da vi havde svært ved 
at få nr. 2, og vi ville så gerne 
have, at den ældste ikke skulle 
være enebarn. 

Men i stedet for at de har 

glæde af hinanden, virker det 
for det meste som om, at det 
blot giver dem frustrationer og 
konfl ikter. Det er især den store, 
der er hård ved den lille. 

Hvordan griber vi det bedst 
an som forældre for at få æn-
dret dette mønster?

Med venlige hilsener 
Forældrene

Kære Forældre
Det er ikke så ualmindeligt, at 

en ældre søster eller bror kan have 
det lidt svært med den nytilkomne 
lillebror eller lillesøster, simpelthen 
fordi mors og fars opmærksomhed 
og kærlighed nu skal deles med 
en anden. 

Ofte er det også den ældste, 
der må ”tilpasse” sig, fordi den 
yngre søster eller bror er mere 
hjælpeløs, og der derfor tages 
mere hensyn til ham eller hende. 
Dette er umiddelbart logisk og 

rimeligt, men for et ungt barn kan 
det opleves som et stort tab, og 
som ganske uretfærdigt. Ofte ret-
tes vreden ikke mod forældrene i 
første omgang, men i stedet mod 
lillebroren/lillesøsteren. 

Det skaber naturligvis konfl ikter 
søskende imellem. Jeg vil jeg 
opfordre jer til at være meget 
opmærksomme på:

- at I giver jeres børn opmærk-
somhed hver for sig, så tit det er 
muligt. Sørg for at lave aktiviteter 
eller tilbringe tid sammen med 

ét barn ad gangen for på denne 
måde at kunne dække det ene 
barns behov fuldt ud, uden hun 
skal dele dig/jer med sin søster. 

Sørg i denne henseende særligt 
for at tilgodese jeres ældste datter 
som er mest påvirket af at skulle 
dele jer med en søster, eftersom 
lillesøster aldrig har prøvet at 
have jer helt for sig selv, og derfor 
følgelig typisk ikke savner det lige 
så meget. 

- Vær opmærksom på at fi nde 
en rimelig balance imellem, at 
jeres ældste datter skal tage 
hensyn til sin lillesøster og på det 
modsatte! 

Selvom det måske er mere 
enkelt for jer at få jeres ældste til 
at ”bære over”, så er det vigtigt, 
at I også griber ind og irettesæt-
ter og opdrager, når den yngste 
opfører sig urimeligt overfor sin 
storesøster – selvom det er be-
sværligt, og selvom den yngste 
måske har nemt/nemmere ved at 
sætte et charmerende og uskyldigt 

ansigt op. 
- Når I laver noget 

sammen, så prøv at 
arrangere det således, 
at det er fordelagtigt 
for jeres døtre, at de 
samarbejder. Det kan 
fx være, at I lover dem 
en lille belønning, hvis 
de sammen ordner dit 
eller sørger for dat. På 
den måde bliver det 
lidt mere tillokkende at 
samarbejde, fordi de 
begge kan profi tere af 
det – ikke kun den ene. 

- Vær opmærksom 
på, hvis det lader til, at 
den ældste er jaloux på 
sin søster. 

Prøv at finde ud 
af, hvad det er helt 
konkret, som hun har 
problemer med. Hvis det fx er 
kropslig tæthed, eller at lillesøster 
får mere hjælp til nogle praktiske 
ting, så sørg for at tilgodese også 

den store i en periode. 
Pas på med ikke at overvurdere 

den ældste. Ofte kan de ældste 
i en børnefl ok pludselig fremstå 

mere modne og selvhjulpne end 
de i virkeligheden er, blot fordi man 
har en yngre at sammenligne med. 

Hilsen Suh

Vore døtre kan ikke enes, hvad gør vi?

Kære Suh
Jeg skriver til dig, fordi jeg er 

ulykkelig i mit ægteskab. Mange 
ville sikkert misunde mig det, for 
min mand er god og kærlig, han 
har aldrig været mig utro og er 
god til at hjælpe til herhjemme. 

Vi har været gift i snart 18 år. 
Men det er som om, at vi er gået 
helt i stå i forhold til hinanden, vi 
er rigtig gode venner, men slet 

ikke ”kærester” mere. Min mand 
– uagtet, hvor god og rar han er – 
er overhovedet ikke tiltrækkende 
for mig længere, og jeg det virker 
som om, at han heller ikke er så 
interesseret i mig på den måde 
længere. 

Jeg ville ønske, at jeg kunne 
give travlheden, hverdagen, bør-
nene skylden – men faktum er, 
at vores børn efterhånden er så 

store, at vi har en del ”luft” i hver-
dagen, så det er ikke det. Det er 
os. Når jeg prøver at berøre det 
overfor min mand, så er det som 
om, at han ikke forstår det, den 
samtale bliver hurtigt lukket, og 
det ændrer ingenting. 

Jeg er ked af det og ulykkelig 
og kan ikke se mig ud af den her 
situation. 

Vh Ti.

Kære Ti
Jeg bliver nødt til at starte med 

at kommentere på det første du 
skriver: Ja! Rigtig mange vil mis-
unde dig dit ægteskab, også med 
de udfordringer, du beskriver, for 
at være gift med en mand, der 
er god og kærlig, som aldrig har 
været dig utro, som er god til at 
hjælpe til derhjemme og som er 

en rigtig god ven, er en gave. Jeg 
vil ikke forklejne dine problemer 
og din smerte over den mang-
lende intimitet jer imellem – men 
måske du har brug for at blive 
mindet om, hvor meget værdifuldt 
dit ægteskab også rummer. 

På din beskrivelse af jeres 
forhold til hinanden lyder det som 
om, at I har lagt en del år bag jer, 

hvor det netop har været børn 
og mange praktiske ting, der har 
fyldt, tidsmæssigt og følelses-
mæssigt. Mange par oplever, at 
den intimitet, som kommer så 
naturligt, mens man er kærester 
og nygifte, kan forsvinde mere 
eller mindre i perioder pga. op-
tagethed af andre ting, fx at der 
støder børn til. 

Og som med så meget andet i 
et parforhold, så skal intimiteten 
og den seksuelle forbundethed 
holdes ved lige for at blive ved 
med at være stærk og intens. 
Man er ikke kun tiltrukket seksuelt 
af hinanden, fordi den anden har 
en fysisk attraktiv fremtræden, 
men fordi der er varme følelser 
og kærlighed til stede. De varme 
følelser kan vi ikke uden videre 

fremtvinge – men vi kan i høj 
grad iscenesætte rammer og 
omgivelser, så de blomstrer frem!

Du og din mand bør få snakket 
om din frustration, ikke kun ”berø-
re” emnet – men direkte og ærligt, 
og uden at ”lukke samtalen ned” 
efter et par sætninger. Måske er 
din mand bange for den samtale, 
fordi han frygter, hvor den ender? 

Måske er han selv frustreret, 
men ved ikke, ligesom du, hvad 
han skal stille op? Tag udgangs-
punkt i jeres gode venskab og 
jeres solide kendskab til hinanden 
og fi nd sammen ud af, hvad det 
handler om. Lyt til ham – og få 
ham til at lytte til dig. 

Start med at fortælle ham om 
din observation af, at han ikke 

har så meget lyst til dig mere 
– på den måde, starter du ikke 
samtalen med at ”angribe” ham 
for ikke at være attraktiv nok, 
men tværtimod med at give ham 
mulighed for at sætte ord på sine 
frustrationer.

Vær sammen opmærksomme 
på at få skabt nogle ændrede 
rammer for jer, så I får mulighed 
for at være sammen på en ny 
måde (eller måske på en gam-
mel måde). 

Tænk over, hvad der tidligere 
fi k jer til at le sammen, slappe af 
sammen, hvad der gav dig/jer lyst 
til at have sex med hinanden? 
Begynd at ”date” hinanden igen, 
selvom det måske kan virke lidt 
fjollet, men I har tilsyneladende 
brug for at nærme jer hinanden 
på en helt anden måde, end den 
I gør det på til dagligt. 

Du har brug for at se andre 
sider af din mand, end blot den 
rare, hjælpsomme partner, men 
også som den mand, du engang 
for næsten 2 årtier siden blev 
forelsket i – og han har brug for 
at være det.

Hilsen Suh

Hvordan fi nder vi kærligheden igen?

Tilbring tid sammen med ét barn ad gangen for på denne måde at 
kunne dække det ene barns behov fuldt ud, uden hun skal dele dig/jer 
med sin søster. 

Som med så meget andet i et parforhold, så skal intimiteten 
og den seksuelle forbundethed holdes ved lige for at blive ved 
med at være stærk og intens. 
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Af Bodil Lanting

De sudanske myndigheder 
har i over to år tilbageholdt 
en container med bibler i Port 
Sudan ved Det Røde Hav uden 
nærmere forklaring. 

Det skriver Morning Star News  
fra Sudan.

En talsmand for et bibelselskab 
har oplyst, at containeren er en af 
ialt to med arabiske bibler. Den 
anden container blev frigivet kort 
efter beslaglæggelsen efter en 
appel til havnemyndighederne. 

Kristne bøger tilbageholdes
Biblerne skulle sendes videre 

til hovedstaden Khartoum, hvor 
bibelselskabet (The Bible Society 
of Khartoum) ikke har en eneste 
arabisk bibel. Også andre forsen-
delser af bibler til Port Sudan er 
blevet tilbageholdt de sidste par 
år, tilføjer talsmanden, der af sik-

kerhedsgrunde vil være anonym.
En kirkeleder oplyser, at det 

bliver stadig sværere at fi nde bib-
ler og kristne bøger i landet, fordi 
det er svært at indføre kristen 
litteratur, og fordi Sudan forbin-
der kristendommen med Vesten. 
Men nu hvor USA har ophævet 
sanktionerne mod landet, håber 
man, myndighederne vil ændre 
indstilling og frigive containeren. 
Sanktionerne har været i kraft 
siden 1997 på grund af Sudans 
forbindelser til terrororganisatio-
ner og overtrædelser af menne-
skerettighederne.

Også andre internationale or-
ganisationer har oplyst, at Sudan 
tilbageholder containere med 
bibler. Det skyldes ofte korruption, 
men i nogle tilfælde handler det 
om at holde de jødisk-kristne 
skrifter ude af landet.

Der kun 5 % kristne i det over-
vejende sunni-muslimske Sudan.

En bibelforsendelse, der an-

kom til havnen i 2011, blev tilba-
geholdt i næsten fi re år, oplyser 
bibelselskabets talsmand. 

Diktatorens sharia-love
Efter Sydsudans løsrivelse i 

2011 svor præsident Omar al-
Bashir, at han ville indføre en 
strengere version af sharia-loven 
og kun acceptere muslimsk kultur 
og det arabiske sprog. 

Kirkeledere oplyser, at myn-
dighederne har ødelagt eller 
konfi skeret kirker og begrænset 
adgangen til kristen litteratur. 
Derfor har de fl este kristne forladt 
landet efter Sydsudans løsrivelse. 

Den sudanske regering erklæ-
rede i april 2013, at der ikke ville 
blive givet nye tilladelser til byg-
geri af kirker i Sudan. Siden 2012 
har Sudan også udvist kristne fra 
andre lande og jævnet kirker med 
jorden under påskud af, at de til-
hørte Sydsudan. Sudan har også 
konfi skeret kristne boghandler, 

arresteret kristne og truet med 
at dræbe sydsudanske kristne, 
som ikke ville stikke andre kristne.

Der var borgerkrig mellem Su-
dan og Sydsudan mellem 1983 
og 2005. I juni 2011, kort før løs-
rivelsen af Sydsudan, begyndte 
regeringen at kæmpe mod en 
oprørsgruppe, der stammer fra 
Sydsudan, i Nubabjergene.

”Særlig bekymring”
Overtrædelser af menneske-

rettighederne, som både er gået 
ud over kristne og andre grup-
per, fi k i 1999 USA til at erklære 
Sudan for ”et land, der giver 
anledning til særlig bekymring”. 
Den amerikanske kommission 
for international religionsfrihed 
har i sin 2017-rapport anbefalet, 
at Sudan bliver på denne liste.

Ifølge Åbne Døre er Sudan 
nummer fem på listen over lande, 
hvor kristne forfølges mest. 

Sudan tilbageholder bibler i årevis
Sudans myndigheder prøver på mange måder at begrænse kristendommen i landet.

Af Bodil Lanting

Obama-regeringen gav over en 
milliard til Mellemøsten gen-
nem FN, men kun lidt er gået 
til kristne og andre religiøse 
minoriteter. Det vil vicepræsi-
dent Mike Pence nu lave om på.

Vicepræsidenten talte forrige 
onsdag på et møde for organisa-
tioner, der støtter forfulgte kristne.

- FN har alt for ofte undladt at 
hjælpe de mest udsatte samfund. 
Og mens pålidelige trosbase-
rede grupper med dybe rødder 
i området er mere end villige til 
at hjælpe, fortsætter FN med at 
nægte dem den støtte, de beder 
om, sagde Pence.

Nina Shea, som leder The 
Center for Religious Freedom, 

udtalte til den konservative net-
avis LifeZette. ”Pengene er blevet 
brugt, men ikke på kristne fl ygt-
ninge. FN har vist sig at være eks-

tremt politiserende og uansvarlig 
og burde være den sidste instans 
til at forvalte millioner - endda 
milliarder - af dollars, som skulle 
hjælpe forfulgte minoriteter på 
randen af udslettelse.

Trump-regeringen vil nu gå 
uden om FN og donere fonde di-
rekte til organisationer med base 
i Mellemøsten.

- USA vil fra i dag arbejde hånd 
i hånd med trosbaserede organi-
sationer for at hjælpe dem, der 
forfølges for deres tro. Nu er tiden 
inde, hvor Amerika vil hjælpe 
disse mennesker i nødens stund, 
understregede Pence.

Ifølge Christianity Today er over 
to tredjedele af de kristne fl ygtet 
fra voldsomme forfølgelser i Irak 
og Syrien siden 2011. Mange af 
de fordrevne bor stadig under 

kummerlige forhold, selv om 
fl ere nødhjælpsprojekter meldes 
afsluttede, sagde Pence.

Støtten fra USA skal gå til 
genopbygning af de ødelagte 
kristne områder, hvorfra IS nu er 
fordrevet. 

- Genopbygning er en af de 
eneste former for økonomisk 
aktivitet på Nineveh-sletten lige 
nu. Men hvis man ansætter lokale 
kristne til arbejdet, regner man 
med, at de fordrevne kristne vil 
komme tilbage, siger Nina Shea 
til Christianity Today.

Pence regner med at besøge 
Mellemøsten sidst på året. Han 
udtrykte håb om, at Gud vil gribe 
ind til gavn for området. ”Jeg har 
tro på det, fordi jeg er troende”, 
understreger han.

Mellemøstens fordrevne 
kristne fi k ikke hjælp fra FN

- FN har ikke hjulpet de 
fordrevne kristne til trods for 
USAs milliardstøtte, siger Mike 
Pence.

Bangladesh: Nødhjælp skal 
afværge kolera i rohingya-lejre  
Mission Øst sørger for bedre hygiejne i en overfyldt fl ygtningelejr 
i Bangladesh, hvor en kolera-epidemi truer. Frivillige rohingyaer 
uddannes i sundhed og hygiejne og sendes ud i lejren med op-
lysning og hjælp til at modvirke diarré.

Over 815.000 rohingyaer er nu fl ygtet fra Myanmar til Bangladesh. 
De opholder sig i overfyldte fl ygtningelejre, hvor de mangler de mest 
basale fornødenheder og er truet af sygdomme. 

– Flygtningene har været ude for lidelser, som man slet ikke kan 
forestille sig. Det virker, som om alle bærer på en historie om dyb 
smerte efter helt horrible voldshandlinger, fortæller Kendrah Jesper-
sen fra Mission Øst. Hun er udsendt for blandt andet at koordinere 
nødhjælpen i Cox Bazar, hvor Mission Østs samarbejder med Medical 
Teams International (MTI) i Kutupalong-lejren.

Mission Øst støtter MTI’s arbejde med midler fra Udenrigsministeriet 
og har søsat en privat indsamling for at skaffe yderligere hjælp. Pen-
gene går til at afværge en koleraepidemi i den overfyldte fl ygtningelejr.

Svend
Tusindvis af rohingyaer mangler de mest basale fornødenheder 
og er truet af sygdomme. Foto: Medical Teams International.

Hundreder af hjemvendte 
irakiske kristne igen fordrevet
Hundreder af familier, som først blev fordrevet af Islamisk Stat 
er vendt hjem - for derpå at blive fordrevet af irakiske soldater.

The Christian Post oplyser, at de hjemvendte kristne familier i 
den kurdiske by Telskuf fi k besked om at forlade byen, da irakiske 
soldater ville overtage magten. 

Omkring 1000 familier er vendt hjem til byen i løbet af det seneste 
år. Da de måtte fl ygte endnu engang, tog de fl este af de kristne til 
byen Alqosh. Kun en præst og nogle få andre fra kirken blev tilbage.

- Det er en kristen by, og de kurdiske peshmergaer og den 
irakiske hær kæmper om den. De mennesker, som lige har været 
udsat for folkemord og er vendt hjem, bliver de utilsigtede ofre, 
siger en kilde til The Christian Post. 

Bodil

Syrien: Islamisk Stat dræbte 
snesevis af civile i hævnaktion
Syriske tropper generobrede den overvejende kristne by 
Qaryatayn forrige weekend. Her fandt de ligene af mænd, 
kvinder og børn i snesevis.

- Disse mennesker kender ikke Gud. De ved ikke noget som 
helst. De dræbte børn og kvinder med knive, de slog kvinder og 
brækkede deres arme, siger en beboer, som vil være anonym.

Associated Press nævner 67 dræbte, mens Homs provins-
guvernør Tala Barazi har fortalt Reuters, at ”over 60 er døde og 
over 100 savnet”. Ifølge The Syrian Observatory for Human Rights 
blev omkring 128 dræbt.

En tidligere beboer, Abdullah AbdulKarim, siger, at der var tale 
om en gengældelsesaktion, hvor hans egen onkel og to af hans 
fætre blev skudt.

- De kom ind i byen med en dødsliste, siger Abdullah og tilføjer, 
at soldaterne gik fra dør til dør for at fi nde folk.

Qaryatayn blev erobret af IS første gang i 2015. Siden har byen 
været tilbageerobret på skift af syriske tropper og IS. I begyndelsen 
af oktober blev byen endeligt tilbageerobret fra IS.

Bodil

USA: Hamas beder Iran om
hjælp til at ødelægge Israel
USAs særlige internationale forhandler, Jason Greenblatt, 
oplyser, at adskillige af Hamas’ ledere har besøgt Teheran i 
løbet af sidste weekend.

Greenblatt skriver på Twitter:”Hamas, som kun har bragt ødelæg-
gelse og elendighed til palæstinenserne, trygler nu Iran om hjælp og 
sværger igen at de vil ødelægge Israel.” I et andet tweet skriver han:

”Palæstinenserne fortjener så meget mere end dette. Vi må fi nde 
en bedre vej fremad mod fred og velstand.”

Besøget i Teheran kommer, efter at de rivaliserende palæsti-
nensiske fraktioner, Hamas og Fatah, for nylig har tilnærmet sig 
hinanden politisk. Hamas og Fatah har i næsten ti år opdelt ledelsen 
af de palæstinensiske områder i hhv. Gaza og Vestbredden.

Fatah har traditionelt erklæret sig som tilhænger af fredelige 
midler i kampen for en palæstinensisk stat. Fatah, som er en forkor-
telse for ”Palestinian National Liberation Movement”, blev grundlagt 
af Yasser Arafat i 1959. Fatah bliver nu ledet af Mahmoud Abbas.

Hamas, som blev grundlagt sidst i 1960erne, er en gren af Det 
muslimske Broderskab. Hamas har siden 1988 opfordret til øde-
læggelse af Israel og til at ”hejse Allahs banner over hver tomme 
af Palæstina”.

Nu prøver Hamas så at nå sit mål om at ødelægge Israel med 
hjælp fra Israels fjende, Iran.

Bodil

Netanyahu takker kristne for støtte
Under et møde for kristne journalister i forbin-
delse med fejringen af 50-året for Jerusalems 
genforening den 15. oktober, takkede stats-
minister Benjamin Netanyahu de kristne for 
deres støtte.

- Israel har ingen bedre venner end de kristne 
samfund rundt om i verden, fastslog Netanyahu 
ifølge Karmel Israel-Nytt. Han takkede samtidig 
Trump for USAs nye kurs overfor Iran, fordi et 
Iran med hundreder af atomraketter er en alvorlig 
trussel mod Israel.

Netanyahu pegede på forfølgelser af kristne i Iran og opfordrede 
journalisterne til at se på, hvordan et land behandler sine minoriteter.

”Vi hjælper, fordi vi er et lys for nationerne”, sagde Netanyahu med 
henvisning til Esajas Bog 49,6, da han blev spurgt, hvorfor Israel sender 
nødhjælp til andre lande, som rammes af katastrofer. 

Bodil

Benjamin 
Netanyahu
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Mange hollandske psykiatere 
vælger at sende patienter vi-
dere til en anden læge, hvis 
de nævner ønsket om hjælp 
til at dø. 

Det skriver en kommission fra 
Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP) ifølge nyheds-
bureauet NOS Journal.

Kommissionen beklager den 
nuværende ’handlingslammelse’ 
og efterlyser nye retningslinjer 
for eutanasi. Psykiatere burde 
selv undersøge patienternes 
dødsønske  - og hvis alle kriterier 
er opfyldt – også selv udføre euta-
nasi, skriver nyhedsnetværket 
NRC.next.

Men ofte ved psykiatere ikke, 
hvad de skal stille op med pa-
tienters dødsønske. Det kan være 
svært at fastslå, om der er tale om 
et dybtfølt ønske om at dø eller  
en – måske forbigående -  mental 
forstyrrelse.

For NVvP-kommissionen er 
det afgørende, at psykiatere ikke 
sender patienterne videre. Til-

lidsforholdet mellem psykiater og 
patient gør, at den pågældende 
psykiater er mest oplagt til at have 
ansvaret for at undersøge ønsket 
og eventuelt udføre dødshjælpen, 
mener kommissionen. 

Ifølge medierne er det nyt for 
psykiaterne, at de nu selv skal 
tage ansvaret for handling i for-
hold til patienter med dødsønsker.

Videre til dødsklinik
De patienter, som sendes 

videre, vil ofte blive sendt til 
en såkaldt Levenseindekliniek. 
Men det er ikke hensigten, siger 
talskvinde Annerieke Dekker til 
NOS Radio 1 Journaal:  ”Vi siger 
også, at man må tage patientens 
dødsønske alvorligt.

Hvis psykiatere og andre læger 
har brug for hjælp i udredningen 
af patienternes situation, kan 
de bede et ekspertisecenter på 
klinikken om hjælp”, forklarer hun.

Dødsklinikkerne har i nogen tid 
fået fl ere forespørgsler om døds-
hjælp, end de kan opfylde. I marts 
blev lægerne derfor opfordret til at 

yde dødshjælp i ”mindre vanske-
lige tilfælde”. På dødsklinikkerne 
arbejder der nu 59 læger, men 
tallet skal ifølge planen stige til 
100 i løbet af næste år.

Skræmmende udvikling
For psykiater Boudewijn Cha-

bot, der selv har været en ivrig 
fortaler for eutanasi, er der tale 
om en skræmmende udvikling. 
Han går ind for, at eutanasi skal 

være en mulighed ved uhel-
bredelig fysisk sygdom, men er 
dybt foruroliget over de mange 
demente og psykisk syge, som nu 
vurderes at opfylde kriterierne for 
lægeassisteret selvmord.

- Hvad gør det ved den læge, 
der skal udføre dødshjælpen? 
Og hvordan kan man dræbe en 
person, der ikke selv ved, hvad 
der sker? spørger han.

Bodil

Muslimske fulani-hyrder skød 
i alle retninger, da de angreb 
landsbyen Zanwrua om afte-
nen den 13. oktober, fortæller 
en overlevende. Angreb mod 
kristne i Plateau-staten har 
kostet 48 livet mellem den 8. 
og den 17. oktober.

- Vi løb alle for livet. Jeg blev 
ramt, men kuglen strejfede bare 
min hånd, fortæller den 38-årige 
Dauda Samuel Kadiya, der er 
kirkeældste i Zanwruas evange-
liske kirke (ECWA) til Morning 
Star News.

Dauda så fulani-hyrderne stor-
me landsbyen ved 11-tiden om 
aftenen. Otte huse i landsbyen 
blev ødelagt under angrebet.

- Alle kristne i landsbyerne 
her omkring er fl ygtet, og nogle 
af kirkerne er blevet ødelagt af 
angriberne, siger Kadiya.

Agado Aura (62) og hans 
hustru overlevede angrebet i 
Zanwrua.

- Min kone og jeg sad foran 

huset og snakkede ved 11-tiden, 
da angriberne kom. Vi kunne ikke 
gå tidligt i seng, for natten før 
angreb hyrderne vores naboby 
Tafi gana. Pludselig hørte vi skud 
i den østlige del af byen. Vi løb 
hen til nogle klipper i nærheden 
af huset og gemte os, fortæller 
Agado Aura.

Hyrder og terrorister
De bevæbnede hyrder ankom 

til huset og begyndte at skyde.
- De brød dørene op til vores 

værelser og satte ild på huset. 
Så gik de til det næste hus og 
gjorde det samme. De gik ikke, 
før de var færdige med at brænde 
huse af. Jeg så alt det, de gjorde, 
fra mit gemmested bag klipperne, 
fortæller Aura.

Andre kristne ledere har fortalt 
Morning Star News, at bevæb-
nede hyrder, tilsyneladende sam-
men med islamistiske terrorister, 
angreb lokalsamfund nogle få 
kilometer fra et nigeriansk militært 
område, The Rukuba Military 

Cantonment, uden for Jos gen-
nem ni dage.

Passive myndigheder
Moses Tsohu, der er leder af 

landsbyen Zanwrua og medlem af 
ECWA, klager over, at angrebene 
er sket, selv om der er soldater 
stationeret ved checkpoints på 
vejen mellem Jos og Miango.

- I de sidste par uger er vore 
folk blevet angrebet af muslimske 
fulani-hyrder, som samarbejder 
med bevæbnede terrorister. Det 
sker dagligt. Hver eneste dag 
oplever vi invasion, drab af vore 
folk og ødelæggelse af huse, 
siger Tsohu.

 Ved angrebene mod 13 kristne 
landsbyer er ni blevet såret og 
249 huse ødelagt. Hyrderne har 
også kidnappet en af de kristne 
fra landsbyen Rotsu, siger de 
overlevende.

Hundreder af kristne er nu 
fl ygtet til Miango og Jos.

- Vi bliver hele tiden vækket til 
nyheder om angreb, som bringer 

tårer, sorg, desperation og frygt, 
sagde Sunday Abdu fra den 
kristne Irigwe-stamme under en 
pressekonference i Abuja.

- Det er tungt at vide, at alt 
dette er sket til trods for, at sik-
kerhedsfolkene fi k klar og hurtig 
information om, hvor angriberne 
befandt sig, og hvordan de går til 
værks, siger han.

De 13 landsbyer, som blev 
angrebet på ni dage, er: Hukke, 
Kpachudu, Nzhweruvo, Tafi gana, 
Rikwe Chongu, Taegbe, Zan-
wrua, Nchetahu, Chuvorivireh, 
Aribakwa, Nshuariba, Arichaka 
og Nkyie Doghwro.

Blandt de dræbte var et kun to-
årigt barn. Kristne udgør 51,3% af 
Nigerias indbyggere. Muslimerne, 
som fortrinsvis bor i den nordlige 
og centrale del af landet, udgør 
45 procent. 

Nigeria er på 12. pladsen på 
Åbne Døres liste over lande, hvor 
kristne forfølges mest. 

Bodil

Muslimske ekstremister 
dræber 48 kristne i Nigeria
Bevæbnede fulani-hyrder og muslimske terrorister dræber kristne i nigerianske landsbyer.

Medicinsk nødsituation i USA: 
Opioider kræver dagligt 175 liv 
Præsident Trump erklærede sidste torsdag, at USAs opioid-
krise er en nødsituation i det offentlige sundhedsvæsen. Ifølge 
The Weekly Standard kræver stofferne nu 175 liv om dagen.

På grund af situationen bliver der frigivet midler til at bekæmpe 
misbruget af opioider, selv om det ifølge nogle iagttagere er helt 
utilstrækkeligt. Andre hilser præsidentens erklæring velkommen 
som et stort skridt i den rigtige retning.

- Jeg er glad for, at vi nu ser handling sammen med erklæringen, 
så vi kan gøre noget ved den krise, som det er, siger Dr. Corey Waller 
fra The American Society of Addiction Medicine.

Mange læger udskriver de smertestillende opioider. Nogle af 
dem er udvundet af opiumsvalmuen (morfi n og kodein), mens bl.a. 
heroin, metadon og ketogan er syntetisk fremstillede. Stofferne har 
vist sig langt mere vanedannende end nogen havde forestillet sig. 

- Dødstallet svarer til et 11. september angreb hver 3. uge, udtalte 
New Jerseys guvernør, Chris Christie, i et interview med CNN.

Bodil

Patienter 
sendes videre 

til ny læge

Psykiatere presset af eutanasilov:

Hollandske psykiatere har det svært 
med patienters dødsønske.

I en hollandsk ’dødsklinik’ kan  psykiatere få hjælp til at afgøre, 
om patienterne virkelig ønsker at dø - eller bare nævner ønsket 
på grund af sygdom, forsikrer en talskvinde for dødsklinikkerne.

Britisk rapport afslører ’ti lande 
med værst kristenforfølgelse’
Storbritanniens ’All Party Parliamentary Group’ har offentlig-
gjort en rapport om forfølgelse af kristne og andre trossamfund, 
skriver Religion Today. 

Rapporten med titlen “Article 18: From Rhetoric to Reality” vur-
derer lande, som har brudt den af FNs menneskerettigheder, som 
omhandler trosfrihed. 

Rapporten nævner følgende ti lande som overtrædere af Art. 18:
Eritrea, Egypten,Storbritannien, Rusland, Saudi Arabien, Iran, 

Kina, Vietnam, Myanmar og Bangladesh. 
Ifølge rapporten bor næsten 80% af verdens befolkning i lande 

med ”høje” eller ”meget høje grader” af begrænsninger for religi-
onsfrihed. Overtrædelserne af Art. 18 kan fx. handle om direkte 
forbud fra regeringen, eller at staten ikke beskytter religionsfriheden.

Rapporten nævner, at der i Eritrea er ”troværdige rapporter om 
kvindelige kristne fanger, som bliver slået på maven, angiveligt for 
at forhindre dem i at føde børn.” I Egypten har ISIS dræbt og såret 
hundreder af koptiske kristne, og regeringen nægter at give tilladelse 
til opførelse af kristne kirker.

I Storbritannien har der været en øgning i antallet af muslimske 
terrorangreb, og i Rusland har man nu en antimissionslov. I Saudi-
Arabien kan både muslimer og ateister risikere at blive dræbt, mens 
Iran arresterer kristne.

Rapporten nævner derimod ikke Nordkorea, Nigeria og Syrien, 
som ellers er kendt for deres voldsomme forfølgelse af kristne.

Bodil

Evangelisten Franklin Graham 
taler på Håbets festival i Norge
Franklin Graham ankommer til Norge lige efter fejringen af sin 
far, Billy Grahams, 99 års fødselsdag. Franklin Graham skal 
tale på Håpets Festival den 11.-12. november i Oslo Spektrum. 

– Den 7. november bliver en stor milepæl for min far, da han bliver 
99 og går ind i sit 100. år. Som familie er vi bare så utrolig taknemlige 
for, at han stadig er hos os, siger Franklin Graham. Han fortæller, at 
hans far stadig er åndsfrisk, men holder sig mere i ro end tidligere. 

– Han kan ikke se eller høre så godt, men hans helse er stabil, 
siger Franklin Graham, som er leder af Billy Graham Evangelistic 
Association (BGEA). Han oplyser, at BGEA i året op til 100-års 
fødselsdagen vil markere vigtige øjeblikke af Billy Grahams liv og 
mission - og hans fokus på forkyndelsen af Jesus Kristus.

Franklin Graham er meget bekymret over sekulariseringen i 
Skandinavien. På Håpets festival vil han tale ud fra Johannes 3,16 
og 14,6, oplyser kampagneleder Hans Mannegren. 

Menighederne bliver opfordret til at invitere ikke-kristne med til 
festivalen og tage sig af nye troende bagefter. Før kampagnen kan 
kristne følge kurset ”I am Andrew” for at lære, hvordan man - ligesom 
disciplen Andreas - inviterer familie og venner til at møde Jesus.

KPK/Bodil

Franklin Graham be-
søger Norge med hil-
sener fra sin 99-årige 
far, Billy Graham.
Franklin Graham 
ønsker at nå sekula-
riserede nordmænd 
gennem møder i Oslo 
Spektrum. Foto: Matt 
Johnson/Flickr



Udfordringen søndag den 5. november 2017 TAG UD - SIDER . 11

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

Opvakt fra de døde
Læs den spændende 
livshistorie om, hvordan 
hjertespecialisten for-
søgte alt for at redde sin 
søn fra kræft, men gen-
nem lidelse og tab fandt 
noget større og selv 
blev redskab til, at andre 
blev reddet ved bøn - ja, endda at en ’stendød’ 
mand kom tilbage fra helvedes forgård.

Dr. Chauncey W. Crandall: 
Opvakt fra de døde
Indbundet. 216 sider. 
Varenr. 227. 228 kr. 

Mark, er du ok?Mark, er du ok?
Fra psykotisk mareridt til et godt familieliv... 

Efterskolelærer Mark Bradford, Tommerup, eksperimentere-
de som ung nogle få gange med LSD og ”magiske svampe”. 
Derved fi k han, hvad psykiaterne kalder en psykose. Han 
forsøgte fl ere gange at springe ud fra et tag.

Behandlingen på psykiatriske afdelinger hjalp ikke, for Mark 
turde ikke fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. 
Sandheden var, at han var kommet under indfl ydelse af en 
dæmonisk skikkelse, som forfulgte ham og pressede ham 
til at springe ud fra huse for at opnå ”større indsigt”. I bogen 
fortæller Mark om, hvordan han igen blev rask. Han håber, 
den kan hjælpe andre psykisk syge og deres pårørende.

Paperback, 130 sider. Varenr. 1808

kr. 98,oo

GGaver der gir’ mening!aver der gir’ mening!

Denne bog er en letlæst og overskuelig sammenfatning af de 
sensationelle fakta om det mystiske ligklæde i Torino.

Forfatterne til denne bog, Jostein Andreassen & Oddvar Søvik, har 
skrevet tykke bøger, men her koncentrerer de sig om enkelt at præsen-
tere den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der bærer et 
fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus...! 

Evangelierne fortæller, at ligklædet lå i graven efter Jesu opstandelse. 
Op gennem historien er der beretninger om dette hellige klenodie. 
Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette ligklæde, så det i 
dag er det mest undersøgte objekt i verden. Og med de fakta, der nu er 
tilgængelige med moderne teknik, bør der ikke længere være tvivl om, 
at vi her har et næsten 2.000 år gammelt fotografi  - endda i 3D - af en 
person, som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beretning om 
Jesus. 
Paperback. 80 sider. Varenr. 1696

Når tro og videnskab mødes:

kr. 128,oo

Karen Kingsbury er en pris-
belønnet romanforfatter med en 
lang række udgivelser bag sig.

Sluppet Fri: Holden Harris lever sit teenageliv ude 
af stand til at bryde de lænker en autismeforstyrrelse 
har bundet ham med. Vil Ellas indsats, der kan koste 
hende sin popularitet, og en moders inderlige bønner 
sætte ham fri?  Indbundet. 361 sider. 

Varenr. 455. Kr. 229,-

Josiahs Flamme: Autisme stjal hans ord - Gud 
gav ham en stemme. Dette er den sande, utrolige 
beretning om 7-årige Josiah, der pludselig via sin Ipad 
begynder at kommunikere dybe bibelske sandheder 
og himmelske åbenbaringer. Oplev et glimt af Himlen 
og følg en fantastisk trosrejse for familien Cullen.
Af Tahni Cullen. 255 sider. 199,00 kr. Varenr. 1882.

Mark Bradford med sine 
sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom

 Torino ligklædetTorino ligklædet

LIVSFORVANDLENDE BØGER     FRA UDFORDRINGEN

TILBUD: TILBUD: Josiahs Flamme + Sluppet  i kr. 299 - spar 130Josiahs Flamme + Sluppet  i kr. 299 - spar 130

Forsoningen
Kari bliver såret og vred, da hun fi nder 
ud af, at hendes mand har en affære. 
Skal hun kæmpe for sit ægteskab, eller 
gøre det hun har mest lyst til - bryde ud 
af ægteskabet og kaste sig i armene 
på en gammel kæreste? En roman om 
ægteskab og tro af Karen Kingsbury og 
Gary Smalley.

384 sider. Varenr. 421. 
Nedsat til halv pris: Kr. 98,00

Bestil varenr. 1905Bestil varenr. 1905

Tilbud!Tilbud!
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Fri af fortiden - Varenr. 400Fri af fortiden - Varenr. 400
Forfatterne var selv igennem mørke år, før 
de blev fri. Derefter begyndte de at bede 
for andre og så Gud virke gennem sig.

8 skridt tilbage til fremtiden - V.nr. 402 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

ør 
e 

2 22 

Mama HeidiMama Heidi
Af Henri NissenAf Henri Nissen
Heidi Baker fortæller om livet og 
tjenesten i Mozambique, hvor 
mirakler er en del af hverdagen 
blandt nogle af Afrikas fattigste. 
Varenr. 1415

kr. 199,00

Exit EvolutionExit Evolution
Af Karsten PultzAf Karsten Pultz
Hvorfor evolutionsteorien ikke 
holder - og hvorfor det har be-
tydning. Pultz svarer på mange 
andre spørgsmål om evolution. 
Varenr. 1630.

kr. 198,00

Bedre helse på naturligvisBedre helse på naturligvis
Af dr. Don Colbert   Af dr. Don Colbert   
Lær om de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende 
mad, træning, afgiftning, kosttilskud og 
stresshåndtering. Norsk udgave. 
Varenr. 1364

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er meget lettere, når 
du praktiserer, hvad Beth Alves underviser om i denne 
fremragende bog. Jeg anbefaler den til alle, som er 
interesseret i et mere seriøst, disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gen-
nemgang af bøn.”
”En manual pakket med visdom til at transformere dit 
bønneliv.” ”Kæmp & Vind i BØN” vil få dæmoner til at 
skælve, mens vi sammen ændrer verden gennem bøn!” 

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Søg e Allah - fandt JesusSøg e Allah - fandt Jesus

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Den kristne læge dr. Colbert 
blev selv ramt af stress. I denne 
bog lærer han dig at takle og 
forstå stress, og hvordan det 
påvirker helbredet. Varenr. 1362

Efeserbrevets skjulte HemmelighedEfeserbrevets skjulte Hemmelighed
 - Varenr. 1678 - Varenr. 1678
Leif Rasmussen går i dybden med Paulus’ 
brev til efeserne. Forstå ’hemmeligheden’.

kr. 249,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00 kr. 98,00kr. 148,00

kr. 148,00

Graham Powell

2 verdener 
- kæmper om din sjæl
To verdener øver deres indfl ydelse 
på os samtidig, hvad enten vi er klar 
over det eller ej. Det ene er den syn-
lige verden, den anden den usynlige. 
Vi kender alle til den synlige verden, 
men ved normalt ikke så meget om 
den usynlige. Men fordi disse to 
verdener er så afgørende i vore liv, er 
det bydende nødvendigt, at vi har en 
forståelse for dem begge.

Varenr. 1281. 277 sider. Paperback. 

Päivi Heikkilä

Herren vil give jer byen
Päivi kalder de kristne i Norden til 
åndelig kamp for samfundet. Og hun 
er selv gået foran ved at inspirere til 
bedegrupper i kommunerne. I 2008 samledes 10.000 
forbedere fra alle kommuner i Finland til en Kristusdag. 
Denne bog er hendes ”håndbog” med undervisning. 
Den er fyldt med relevante bibelcitater og vil være en 
nyttig håndbog for enhver kristen, som vil gå i forbøn 
for sit land.

Varenr. 1473. 191 sider. Paperback

Få inspiration til dit åndelige liv...

Lær at høre Guds stemmeLær at høre Guds stemme
Leanne Paynne

Lyttende bøn
- Lær at høre Guds stemme 
og føre en bønnedagbog
Forfatteren deler sine erfaringer med 

os, og hendes påstand er, at Gud taler 
hele tiden. Vi er bare ikke særligt gode 
til at lytte. Bogen er en hjælp til at ”få 
voksen ud af øregangene” og til at suge 
al den livsstyrkende næring til os, som er 
indeholdt i Guds personlige tiltale. Bogen 
er praktisk orienteret imod hverdagens 
liv med Gud. Varenr. 102

342 sider. Kr. 198,-

  kr. 198,-

Nabeel Qureshi

Søgte Allah - Fandt Jesus
Nabeel er anden generations indvandrer i 
USA. Han voksede om i overbevisning om, 
at islam var den rette lære og diskuterde 
gerne tro med sine klassekammerater. Men 
da han bliver ven med David, starter rejsen 
fra muslim til kristen - for efter utallige dis-
kussioner mellem de to venner må Nabeel 
se sandheden i øjnene. Sandheden hedder 
Jesus! Bogen er et ’must-read’ for alle, som 
har muslimske relationer.

326 sider. Varenr. 199. Kr. 199,-

  kr. 199,-

  kr. 148,-

Daniel Øhrstrøm

Det bedste er i vente
- Opstandelsessalmer og smukke fotos
Livet på jorden ender med døden - men det 
slutter ikke her - vi har et opstandelseshåb! 
Daniel Øhrstrøm har fotograferet forskel-
lige gravsteder med særlige ord, som har 

inspireret ham til at skrive salmer til 
opmuntring og håb. Salmerne kan 
både læses, ledsaget af det grav-
sted, som har givet inspirationen, 
og høres på den medfølgende CD. 
Medv.: Sabina Mathew, Kloster, 

Fangekoret, Sofi a Hedia medfl .
Varenr. 1451. 92 sider. Indbundet.

Normalt kr. 249,- Tilbud kr. 149,-
  kr. 149,-

TilbudTilbud!!
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Udfordringen har overtaget kirkefi lm.dk og sælger et bredt udvalg af fi lm med 
kristent eller tankevækkende indhold. Se hele udvalget på hjemmesiden.
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Film om Film om t ot o eller  med eller  med  tankevækkendetankevækkende indhold indhold

Miracles from HeavenMiracles from Heaven
10-årige Annabell lider af en 
uhelbredelig tarmsygdom. 
Et dag falder hun ned fra et 
ni meter højt træ... og får et 
usædvanligt mirakel. 
DVD 149 kr. Varenr. 1713

’Tro som kartofl er’’Tro som kartofl er’
En fi lm om Angus Bucham 
og hans families arbejde med 
vækkelse og et børnehjem 
i Sydafrika. Smuk og tros-
styrkende.
DVD 98 kr. Varenr. 1638 

RisenRisen
Den episke, bibelske historie 
om Jesus’ opstandelse fra de 
døde, som den blev oplevet 
af en ikke-troende soldat.
Med Joseph Fiennes.
DVD 129 kr. Varenr. 1571 

Facing the GiantsFacing the Giants
Et actionspækket drama 
om en fodboldtræner på et 
kristent gymnasium, som 
bekæmper frygt og fi asko 
med sin urokkelige tro.
DVD 98 kr. Varenr. 1578 

Where Hope GrowsWhere Hope Grows
En baseballspiller må op-
give sin karriere, men en ung 
mand med Downs-syndrom, 
giver ham nyt håb og tro 
på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

De uskyldigeDe uskyldige
En fortælling fra efterkrigsti-
dens Polen, hvor en gruppe 
nonners tro kommer på 
prøve - baseret på virkelige 
hændelser. 
DVD 98 kr. Varenr. 1557 

Syv LivSyv Liv
Et drame om skyld, tilgivelse 
og forsonning med Will Smith 
i rollen som den skyldplagede 
unge mand, der selv prøver at 
sone sine fejltagelser. 
DVD 98 kr. Varenr. 1908 

VintersøvnVintersøvn
Sneen isolerer hotellet i Tyrkiets 
bjerge - og ejeren, hans hustru 
og svigerinden konfronteres med 
indbyrdes uenigheder. 
Guldpalmevinder.
DVD 98 kr. Varenr. 1562 

Advents- og julegaver til de mindste
Klar, Parat, Find - for de mindste
Børnebøgerne i serien ”Klar, Parat, Find” minder om 
konceptet ”Find Holger” - blot i en udgave for de 
mindre børn. 

Vælg mellem 4 varianter:

Den første jul - varenr. 1824
Den første påske - varenr. 1671
Noas Ark - Varenr. 1893
David og Goliat - varenr. 1894

12 sider - pris pr. stk. kr. 49,00

De 100 bedste 
Bibel-Historier
De bedste bibelhistorier over-
sat af Anette Broberg Knud-
sen. Hver enkelt historie er  
fyldt med varme og glæde, så 
den fanger barnets hjerte. 
For de 4 -7 årige. 152 sider.

Kr. 99,00 - Varenr. 347

Bibel For De Små
En rigtig god, dramatisk og farverig børnebibel 
for de 3-7 årige med 448 illustrerede sider.

Her er de bedste af Bibelens dramatiske historier samlet. De 
små vil elske de farverige billeder - og de store vil glæde sig 
over den visdom og kærlighed, som bogen udstråler. 

Genfortalt af Anne de Graaf - 448 sider 
Kr. 199,00 - Varenr. 1891

Som støv fra 
Himmelen
Joey lever et idyllisk liv med sine 
adoptivforældre. En dag modtager 
de en meddelelse om, at de 
biologiske forældre ønsker barnet 
tilbage. En dommers afgørelse kan 
rive Joey væk fra det eneste hjem 
han kender. 
Baseret på en roman af 
Karen Kingsbury. 
DVD. varenr. 1906

100 min. 98 kr.  

Moms’ night out (En friaften til mor)
Herlig komedie om tro, familieværdier og livet som mor. Allyson 

trænger til en aften ude i byen for at få et pusterum fra livet som 
småbørnsmor. Hun allierer sig med sin veninde og præstens 

kone og får arrangeret en aften uden mand og børn. Hvad kan 
gå galt? DVD. Varenr. 1904. 95 minutter. 98 kr.

The Zookeepers Wife
(Dyrepasserens kone)
Polen 1939: Antonia Zabinska har
sammen med sin mand succes med at
drive Warszawas zoologiske have,
samtidig med at de lever et idyllisk
familieliv. Men der vendes op og ned på
deres verden, da Polen invaderes af
nazisterne, og de tvinges til at
rapportere til Tysklands nyudnævnte
zoolog. I trods risikerer Zabinska alting ved 
i det skjulte at arbejde for modstandsbe-
vægelsen og bruge den zoologiske haves 
skjulte tunneller og bure til at redde familier 
fra nazisternes brutalitet. Et autentisk drama 
baseret på en international bestseller. 
DVD. varenr. 1909. 124 minutter. 139 kr.

Nyhed!Nyhed!

Karen Kingsbury er for-
fatter til en lang række 
kristne romaner.

 49,-
pr. stk.:
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Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

45-2017

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

 Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers på  
farvestrålende tegninger som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. Varenr. 1643
28 sider. A4 størrelse. Papbog. KUN kr. 98,00

Evnen I+II+III - romanserie om åndelige gaverEvnen I+II+III - romanserie om åndelige gaver
Af Vibeke Binderup
Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.

Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som 
bliver kastet ud i en kamp mod mørket. For at 
overvinde fjenden må de bruge deres særlige 
evner og forene deres kræfter... Følg Sophie, 
Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres 
udvikling fra at være almindelig teenager til at 
forstå den åndelige virkelighed og deres opgave 
i kampen, der udspiller sig omkring dem.
Pr. stk. kr. 148,- 

Hele serien: kr. 400 (Nr. 1461)
              

på alle ordrer i Danmark
HUSK: Kun 29 kr. i porto 

I
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G
2

Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -  

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

På hjemmesiden bordversforbørn.dk kan du høre Maria Schmidt
synge dine yndlingsbordvers og lære dem du ikke kender. 

Varenr. 1472 Varenr. 1637

4 personlige fortællinger fra 4 
forskellige kvinder med hver sin 
udfordring i livet. Alle oplevede 
de, at Gud mødte dem og gav 
nyt liv og håb ind i svære livs-
omstændigheder.

- Kan incest tilgives? Nr. 1282
- Kun lidt slemt. Nr. 1665
- Fundet og fri. Nr. 1156
- Jeg fandt håb! Nr. 1442

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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PPVarenr. 1547

- Bestil en BIBEL på hverdagsdansk
og få GRATIS 3 studie-guider til 

1. og 2. Korintherbrev og Lukas-evangeliet 
(tidl. oversættelse - så længe lager haves) 

BBBe tstililil en BBBIBEBEBELLL ååpå hhhve ddrdaBI ag ddsdan kkska

Der er mange gode bøger, men ingen som

BIBELEN
- Få en af de nye, lækre oversættelser 

på hverdagsdansk i fl ot læsevenligt designg g

Trend kunstlæder. 
Orange (nr. 50), turkis (nr.  38) eller vinrød (nr. 36).

Pr. stk 499,-

Ægte sort læder, nr. 37
999,-

Premium kunstlæder. 
Grå, nr. 29  
eller hvid, nr. 1071

599,-

Paperback. nr. 34. 249,-
Indbundet. nr. 35. 299,-

Studieguider

- gratis

 Du får



Udfordringen søndag den 5. november 2017  KULTUR . 15

Anmeldt af Poul Martin 
Langdahl, Kirke og Film

 For 35 år siden åbnede Ridley 
Scott for et science fiction 
univers med ”Blade Runner” 
(1982). Nu har Denis Villeneuve 
gjort et modigt forsøg på en 
fortsættelse af fortællingen. 

Denis Villeneuve er kendt for 
fi lm som ”Arrival” (2016) og ”Pri-
soners” (2013). Heldigvis fortsæt-
tes Blade Runner-fortællingen i 
samme tempo, som den første 
fi lm; der dvæles ved detaljer, så 
man rigtig kan opleve og nyde det 
futuriske univers. 

Da den første Blade Runner 
udkom i 1982, fi k den ikke særlig 
meget opmærksomhed, men 
gennem årene har Blade Runner 
opnået status af kultfi lm, som det 
mesterstykke den er. Måske er 
det, fordi den rummer en æstetisk 
detaljerigdom, samtidig med at 
den rejser en masse evigtgyl-
dige eksistentielle spørgsmål. 
Mange andre science fi ction fi lm 
har hentet inspiration fra Ridley 
Scotts futuriske verden. Lige fra 
detaljerne med de fl yvende biler 
til nudelbarer, våben, beklæd-
ning og højhuse beklædt med 
lysreklamer. 

Aktuelle spørgsmål
Science Fiction er ofte en 

genre, der falder for den fristelse, 
det kan være at give en useriøs 
kritik af samtiden. ”Blade Runner” 
sigter på en måde højere, fordi 
den arbejder med eksistentielle 
spørgsmål, der er aktuelle for 
alle refl ekterende skabninger og 
dermed også maskiner eller ’skin 
jobs’, som replikanterne kaldes; 
det vil sige maskiner eller men-
nesker, der ikke er født, men er 
menneskeskabt. 

I den gamle ”Blade Runner” 
af Ridley Scott var handlingen 
centreret omkring det problem, 
at Tyrell Koncernen havde pro-
duceret replikanter, der ligner 
mennesker så meget, at man 
ikke med det blotte øje kan se, om 
der er tale om et menneske eller 
en replikant. Replikanterne var 
stærkere og mere intelligente end 
mennesker, og fra deres udstatio-
nering i rummet kom de tilbage til 
jorden som fortabte sønner for at 
fi nde deres skaber. Derfor måtte 
en Blade Runner jagte dem for at 
slå dem ihjel eller ’sætte dem ud 
af funktion’. 

I den nye Blade Runner fi lm 
fortsætter handlingen efter, at 
Tyrell Koncernen er gået kon-
kurs som en følge af, at mange 
replikanter har begået et blodigt 
oprør. En anden koncern har 
opkøbt boet efter Tyrell og har nu 
produceret en ny type replikan-
ter, der er mere underdanige og 
føjelige. De gamle replikanter fra 
Tyrells tid skal dog stadig sæt-
tes ud af funktion eller dræbes 

af blade runnere. Fortællingens 
hovedperson, blade runneren K 
spillet af Ryan Gosling, gør en 
utrolig opdagelse, der kan have 
uendelige konsekvenser. Med 
hans opdagelse vækkes alle de 
gamle eksistentielle spørgsmål 
til live igen, men nu hos Ryan 
Gosling, der som blade runner 
sættes i et stort dilemma. 

Hvorfra stammer sjælen?
Tyrell Koncernens motto var: 

”More human, than humans” 
- ”Mere menneskelig end men-
nesket”. Men er det kun det, der 
er født, der har en sjæl? K har 
samtaler med sin chef, der er et 
menneske spillet af Robin Wright. 
Alle søger efter det ægte! Det 
autentiske, det virkelige! siger 
hun til sin blade runner og beder 
ham om at fjerne alle spor fra sin 
utrolige og farlige opdagelse. K 
kan dog ikke lade være med at 
undersøge videre, fordi han kom-
mer til at tro, at han selv personligt 
har en afgørende part i opdagel-
sen. Vi ønsker alle at være noget 
særligt, derfor tror vi, er ét af de 

svar, K fi nder. 
Det er muligt, at jeg er på kan-

ten til at overfortolke, når jeg ser 
en evangelisk pointe i blade run-
ner fortællingen. Af data opstår 
eller skabes mennesket! Men 
hvad har sjæl? Hvor opstår sjæ-
len? spørges der i fortællingen. 
Alle skabninger søger efter det 
ægte, det autentiske. Alle søger 
efter kærlighed, men fi ndes den, 
eller er den bare en matematisk 
præcision? 

Længsel efter det ægte
I dag er virkeligheden, at alt er 

kemi, alt betragtes ud fra en ke-
misk synsvinkel. Kemi i din krop, 
kemi i din hjerne og i din verden. 
Kemi, der kan dissekeres og 
udregnes med matematisk præci-
sion. Samtidig søger alle efter det, 
der er ægte, efter kærlighed og 
autenticitet! Alle søger og længes 
efter det, der er mere end kemi. Vi 
gør det bare ofte med en ’smart 
phone’ eller en ’tablet’ i hånden. 
Ligesom i fi lmen dækker vi os bag 
en facade af det uautentiske og 
uvirkelige. 

Det er spørgsmål som: ”Hvor 
bor menneskeligheden?” og: 
”Hvad er det mest menneskelige, 
du kan udrette?” der gør, at Blade 
Runner fi lmene er i en kategori 
for sig selv – til inspiration og til 
diskussion. 

Ét af de svar, fortællingen 
fi nder frem til, er, at det at dø 
for den rigtige sag, er det mest 
menneskelige du kan! Menneske-
ligheden bor i minderne, for det er 
minderne, der giver relationer, og 
dér opstår sjælen. Minderne ska-
ber sammenhæng og relationer, 
og dér er sjælen! Men minderne 
kan jo også være indplantet, så 

der fi ndes både virkelige minder 
og skabte eller kopierede minder. 

Rigtig god fornøjelse med 
”Blade Runner 2049.

Blade Runner 2049
Spilletid: 163 minutter
Premiere: 5. oktober 2017
Aldersgrænse: 15 år
Instruktør: Denis Villeneuve
Medvirk.: Ryan Gosling, Har-
rison Ford, Robin Wright, Jared 
Leto, m.fl .

Bragt med tilladelse af Kirke og 
Film - www.kirkeogfi lm.dk

Hvor bor menneskeligheden?
I fi lmen ’Blade Runner 2049’ rejses en række eksistentielle spørgsmål om menneskelighed - til inspiration og til diskussion.

K, spillet af Ryan Gosling, gør en utrolig opdagelse, som vækker gamle eksistentielle spørgsmål 
til live igen og sætter ham i et stort dilemma.

Brænder du for de forfulgte kristnes sag? Kan du lede Åbne Døres 
stab og drive en missionsorganisation i udvikling? Så er stillingen 
som Åbne Døres nye generalsekretær måske noget for dig.

Dine opgaver bliver:
• At lede Åbne Døres landskontor med omkring 10 ansatte og 
 cirka 200 frivillige
• At mobilisere danske kristne til at bede, besøge og støtte 
 forfulgte kristne i hele verden som bl.a. taler, debattør og 
 foredragsholder
• At videreudvikle og udføre vores strategi med øje for både 
 børn og unge, det internationale og det tværkirkelige 
 samarbejde

• Du er en aktiv evangelisk kristen, som til fulde deler Åbne 
 Døres tros- og værdigrundlag
• Du har evner og erfaring, der gør dig i stand til at  kunne sikre 
 en bæredygtig økonomi og vækst af midler til vores projekter
• Du har erfaring med at indgå i et internationalt miljø 
• Du har en relevant faglig baggrund og erhvervs- eller 
 ledelsesmæssig erfaring 

CV og ansøgning sendes til job@od.org 
senest d. 20. november 2017 kl. 12.00. 

Læs mere om stillingen og Åbne Døre på www.forfulgt.dk/job

Åbne Døre søger ny 
generalsekretær

ProRex Forlag udstiller med en 
stand på BogForum, der afhol-
des fra den 10. til 12. november 
i Bella Center. 

På BogForum sætter ProRex 
Forlag bl.a. fokus på forfulgte 
kristne og præsenterer fi re bøger 
om emnet. 

Lørdag kl. 14 og 15 giver ge-
neralsekretær Kim Hartzner, 
Mission Øst, en helt frisk øjen-
vidneberetning om situationen i 
Mellemøsten lige nu under over-
skriften ”Forfulgte kristne tæt på” 
på forlagets stand.

Der er i alt godt 200 stande 
med på messen. ProRex Forlag 
træffes på stand C3-027.

Bodil

Kristent forlag med på 
BogForum i Bella Center

I år er Prorex med på Danmarks største litterære messe, BogFo-
rum for 6. gang. På billedet ses Else Marie Larsen fra sidste års 
BogForum, der samlede 34.233 i Bella Center.
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 Annonce:

Husk at stemme på politikere med Husk at stemme på politikere med 
kristne holdninger til regionsvalgetkristne holdninger til regionsvalget

Peter Øhrstrøm
Spidskandidat for KD 
i Region Nordjylland

Marianne Karlsmose
Spidskandidat for KD 
i Region Midtjylland

Henri Nissen
Spidskandidat for KD 
i Region Syddanmark

Stig Grenov
Spidskandidat for KD 
i Region Hovedstad

Eva Guldfred
Spidskandidat for KD 
i Region Sjælland

KristenDemokraterne

Ved kommunevalget den 21. november skal du også stemme på, hvem der skal sidde i Danmarks fem regionsråd. 
Her bestemmer man over sygehusene, det psykiatriske område, kollektiv trafi k og regional udvikling. 

Find mere om partiet på: www.kd.dk

Landskontor, Vermlandsgade 51, 2., 2300 København S - Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) Email: kd@kd.dk - Bankkonto: 5470-2037886

P Øh M i K l

KDs kandidater går fx ind for obligatorisk rådgivning af abort-søgende, og KD vil have fl ere hospicepladser som alternativ til aktiv dødshjælp.

Woodoo-land i vækkelse
Når man som kristen 
borger i et land, efter en 
periode med 30 års kaos i 
det politiske styre, oplever 
at få demokratiske valg, 
ser man frem imod en ny 
tid med frihed. 

Det skete også i Benin i 
1991, men da den nyvalgte 
præsident pludselig indvi-
ede nationen til at tilhøre 
voodoo, skulle man tro, de 
kristne slog øjnene ned og 
så på landet, som et slag, 
der var tabt. 

Men de kristne i Benin var 
fulde af tro til, at det nu 
var Guds tid til at møde 
nationen.

E G ldf d

Ofte mødes Per Hyldgaard med offi cielle personer. Her er det kong Aoyole, som modtager Dannebrog

Per Hyldgaard, som er evan-
gelist og grundlægger af Gospel 
Outreach, har rejst i Benin, siden 
han blev inviteret første gang i 
2012. 

Her fortæller han om, hvad han 
har oplevet gennem kampagner 
i landet: 

”En ny præsident indviede 
hele nationen til at tilhøre Djæ-

velen, og voodoo blev landets 
offi cielle religion. Det resulterede 
i, at regeringen byggede voodoo-
templer overalt. 

På det tidspunkt var der under 
0,8% kristne i Benin, og selvom 
voodoo blev den offi cielle religion, 
blev der trosfrihed, og derfor blev 
landet åbent for al religion og 
tro. Kristendommen begyndte 

at vokse på trods af de svære 
odds med statsstøttede voodoo-
templer. I dag er der 18% kristne, 
dvs. kristendommen er vokset 
1% hvert år. Det skal dog næv-
nes, at man i Benin ikke regner 
katolikker med i de 18%, fordi de 
desværre blander voodoo ind i 
deres religionsudøvelse. Tallene 
er oplyst af landslederen af alle 

Per Hyldgaard tester her en dreng, som var totalt døv, men kunne høre 
efter den kristne forbøn.

evangeliske kirker, Pastor Naza-
ire Hounkpadode.”

Inviterede dansker
Gospel Outreach blev i 2012 

inviteret til at holde den første 
kampagne i Benin af Pastor 
Nazaire Hounkpadode. 

Han havde hørt om GO’s kam-
pagner i andre vestafrikanske 

nabolande og ønskede at se den 
samme vækkelse i den ene by 
efter den anden i sit eget landet. 
Per fortsætter: 

”Det interessante var, at GO 
blev inviteret til at holde en kam-
pagne i byen Ouidah, uden at 
vi vidste, at det var stedet, som 
kaldes voodooens vugge. 

Præcis i den by, på den plads, 
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www.gospeloutreach.dkLæs mere på:

2018

Kampagneprogram

         Evangelist 
Per Hyldgaard

-  For sjæles 
frelse

Gospel Outreach
Søparken 38
DK-9830 Taars
Danmark

Tlf.: +45 2112 3049
E-mail: info@gospeloutreach.dk

Bank info:
Spar Nord Bank
Reg. nr. 9046
Konto nr. 457-34-58449

Benin 15.-22. januar
Cameroun 4.-13. februar
Grønland 20.-28. februar 
Cuba 22.-27. marts
Tjekkiet 9.-14. maj
Rumænien 7.-11. juni
Bangladesh 17.-26. juni
Togo 27. august – 3. september
Elfenbenskysten 17.-24. september
Benin 19.-26. november

på den platform, hvor vi skulle 
holde kampagne, var det 20-års 
dagen, hvor præsidenten havde 
indviet nationen til voodoo - det 
sorteste af sort magi.” 

Desuden var Ouidah et af 4 
steder, hvorfra tusindvis af slaver 
blev sendt afsted mod en dyster 
fremtid. 

Stedet hedder ”Gate of no 
return”, og slaverne vidste, de 
aldrig ville vende tilbage til deres 
hjemland. 

Åndeligt mørke
Da første aften, da kampagnen 

gik i gang, mærkede Per Hyldga-
ard et åndeligt mørke. 

”Den første aften blev jeg hen-
tet senere end aftalt, hvilket ikke 
er usædvanligt i Afrika. Grunden 
var, at pastor Nazaire var kaldt 
til borgmesterens kontor, for 
alle byens voodoo præster stod 
udenfor rådhuset og forlangte, 

at borgmesteren skulle aflyse 
kampagnen. 

De fortalte, at siden en be-
stemt dato - som var starten af 
planlægningen af kampagnen, 
kunne de ikke komme i kontakt 
med deres ånder. De var helt klar 
over, at det var pga. kampagnen, 
der nu skulle begynde i deres by. 
Borgmesteren ringede til Nazaire, 
og de aftalte ikke at afl yse det på 
trods af voldsomme trusler.” 

Per fortæller begejstret: 
”Jeg prædikede og proklame-

rede navnet Jesus præcis på det 
sted, hvor præsidenten havde 
indviet nationen til Djævelen. 

Men den aften blev det brudt, 
og mange mennesker blev frelst 
og udfriet fra mørke kræfter. Selv 
borgmesteren og hans kone kom 
første aften og gav deres liv til 
Jesus. Det blev en vild kampag-
ne, som forandrede byen og brød 
åndelige magter over nationen. 

Menighederne i området vok-
sede mellem 100 og 500%, og 
der blev startet 20 nye menighe-
der i og omkring byen”.

Kamp forud
Den åndelige kamp havde væ-

ret stor fl ere måneder forinden. 
Godt 3 uger før selve kam-

pagnen skulle begynde, blev alle 
offi cielle tilladelser fra regeringen 
trukket tilbage. Kampagnen skulle 
fl yttes til en ny by, og man endte 
i byen Oiudah. Det var åbenbart 
Guds plan, at GO skulle til den 
by, for at Jesus kunne bryde 
forbandelsen, der var lagt over 
landet. De kristne i Benin siger, 
at efter kampagnen skete der et 
mærkbart åndeligt skifte i byen, 
men også i resten af landet.

Flere kampagner
Siden Ouidah har Gospel 

Outreach holdt 4 kampagner i 
Benin. Efter en 4 dages kam-
pagne står nye pastorer klar til at 
starte menigheder, og der startes 
gennemsnitligt 11 nye, når GO er 
rejst hjem. 

”Med den iver og længsel fra 
de kristne, og med ønsket om at 
landet skal blive en kristen nation 
i stedet for en voodoo nation, sat-
ser GO på Benin i 2018 og holder 
derfor 2 kampagner. Når landet er 
åbent for Jesus, gælder det om 
at ”høste så længe det er dag” 
og se mennesker blive revet ud 
af mørkets rige ind i lysets rige,” 
siger Per Hyldgaard.

AD/Henri

Se planen over kommende 
kampagner til højre. Bl.a. 
Udfordringens kampagne 
4.-13. februar i Cameroun (se 
annoncen side 18).

Mange tusinde deltager på Gospel Outreach’ kampagner. Her ses et billede af de mange deltagere i et møde fra den seneste kampagne i byen Glazoué i Benin. 

Der sker ofte mange mirakler på kampagnerne. Denne dreng 
på 12 år havde ikke kunnet ikke sige andet end lyde, siden han 
var 4 år. Nu gentager han al tale korrekt.
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Bolig & Salg 

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.

 

 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.

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

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. 

Bogsalg

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

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

SUELL Team

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:

Erhverv 

Diverse

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 12. november 2017 kl. 19.00 i

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Lørdag  18. november kl. 14.00
Søndag  19. november kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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 19/11: Peter Kjær - Gud er vores hjælp
Søndag 26/11: H.P. Pedersen - Gør dig rede

Søndag d. 5/11 kl. 10:30
Apam fra Nagaland
TEMA:  Bede kraftfulde bønner
Praying powerful prayers

Søndag d. 
12/11 kl. 10:30 
 Matthias Lekardal 
& David Hansen

Ejendom i Vesthimmerland til salg
Kontantpris 1.095.000 kr. (ejerudg./mdr.: 1.320) 
Højtliggende unik naturejendom på 9,3 ha. Halvt areal med 
nyere blandet skov og resten med store gamle løv- og nåle-
træer, eng og hede. Beliggende ved stor plantage med mange 
dyr. Hus med 1. sal (1895 - ca. 215 m2) og lade (1939 – 63 
m2). Nær A13: 30 km til Viborg, 50 km til Aalborg. Udsigt 
mod Louns Bredning og fi skemulighed inden for 1500 m. 
Henv. tlf. 3032 0979
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 43:

Edel Kristensen
Stadionvej 9
6392  Bolderslev

Kodeord: Skovsvampe

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 
14. 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.



Personlige

Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Find diskret
en kristen ven

Annoncér under 
billetmærke.

Svar sendes til Udfordrin-
gen, som videresender den 

uåbnede kuvert til dig.

Fuld diskretion 

Udfordringen 
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld

Stillinger
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Kristkirkens Sogn, Kolding, søger pr. 01.02.2018
en engageret kordegn/daglig leder,
som har lyst og evne til at indgå i et myldrende menighedsliv.

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7928fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist den 17. november 2017 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Kristkirkens Sogn er et aktivt sogn med en dygtig medarbejderflok og 
mange frivillige. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vi forventer, at du
· kan arbejde med på vores vision
· har mod på og interesse for ledelse – og gerne har ledelseserfaring
· engagerer dig i samarbejdet med kirkens personale og frivillige
  medarbejdere
· har øje for værdien af sognets arbejde
· er imødekommende, ansvarsbevidst, har ordenssans og overblik

Vi tilbyder
· et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed
· et dagligt arbejdsfællesskab med andre faggrupper
  i personalets eget hus
· en spændende stilling med ansvar
  og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
· et engageret menighedsråd, som er åbent over for nye tiltag

Yderligere information om stillingen fås på
http://kristkirken.dk og hos:

Sognepræst
Michael Lerche Nygaaard
75 52 76 46
milen@km.dk

Arbejdet omfatter blandt andet
· personregistrering
· personaleledelse, herunder MUS
· kontakt til frivillige nøglepersoner
· sekretæropgaver for menighedsrådet
· kirketjeneste
· generelle kontoropgaver

Næstformand
Britta B. Møller
30 26 38 55
brittabj@yahoo.dk

Alpha i Danmark har de seneste år 
oplevet en ny bølge af mennesker, 
som bruger Alpha-materialet til at nå 
Danmark med Jesus. Den bølge vil vi 
gerne ride videre på.

Derfor søger vi en ny leder til Alpha. Du 
bliver den eneste lønnede ansatte, og 
du får ansvar for at engagere flere fri-
villige. Du får i høj grad selv indflydelse 
på, hvilke opgaver og indsatsområder, 
du vil arbejde med. Så længe det har-
monerer med bestyrelsens prioriteter.

Tiltrædelse: Pr. 1. februar 2018 eller 
så hurtigt som muligt. 
Ansøgningsfrist 21. november 2017, 
samtaler holdes i uge 49 og 50.

Arbejdsopgaver:
• Du er dagligt kontaktpunkt for kirker 
 og udbydere af Alphakurser fra
 hele landet
• Du iværksætter strategiske tiltag
 besluttet i bestyrelsen
• Du er engageret i at holde
 Alphakurser
• Du netværker med kirker og 
 inspirerer til at benytte materialer
 fra Alpha
• Du arbejder løbende med at rejse 
 økonomiske midler til Alpha Danmark
• Du vedligeholder og opdaterer 
 løbende vores hjemmeside 
• Du fortæller de gode historier og gør 
 Alpha synlig på de sociale medier
• Du er kontaktperson for Alphas
 internationale hovedkontor

Din profil:
• Du brænder for Jesus

• Du er åben og udadvendt

• Du er god til at kommunikere 
 mundtligt og skriftligt

• Du kan lide at netværke og er i stand 
 til at skabe gode relationer

• Du kender det kirkelige landskab og 
 kan arbejde tværkirkeligt

• Du kan arbejde selvstændig og
 proaktivt

• Du kan få noget fra hånden og have 
 overblik over mange løbende tiltag

• Du har kørekort og bil 

Vi tilbyder:
• En ansættelse på op til fuld tid alt 
 efter dine kompetencer og profil

• En international arbejdsplads med 
 mange europæiske kollegaer

• Fleksibel arbejdsplads med 
 udgangspunkt i dit nærområde

• Samarbejde med en aktiv og 
 engageret bestyrelse.

Spørgsmål og ansøgning: 
Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte formand Poul Nyborg på 
tlf. 24 42 99 07 eller mail pony@km.dk. 
Ansøgning plus relevante bilag sendes 
til samme mailadresse. Vi behandler 
ansøgninger løbende og med fuld 
diskretion. 

Alpha Danmark søger

LANDSLEDER
• Brænder du for at mennesker må møde Jesus?

• Tænder du på at løfte Alpha til det næste niveau?

• Og betragter du dig selv som brobygger?

Så har vi jobbet til dig!

Rengøringsleder  l Thomasskolen
Vi søger en daglig leder af vores rengøring. Du skal medvirke  l den daglige rengøring 
og være leder af det øvrige rengøringspersonale. S  llingen er på 75% og arbejds  den 
på skoledage varierer i dag  merne inden for  dsrummet 10-17. I skoleferierne er ar-
bejds  den mere fl eksibel. 
Det er en nyopre  et s  lling, som afl øser vores nuværende praksis, hvor et rengørings-
fi rma rengør skolen. Du skal være leder af et antal rengøringsassistenter, som skal 
deltage i rengøringen på skoledage og i skoleferierne. Der  lkny  es et rengøringsfi rma, 
som udover at levere rengøringsar  kler og lignende, skal fungere med rådgivning og 
sparring af rengøringspersonalet.   
Thomasskolen er en kristen friskole beliggende i Skovlunde. Vi har 280 elever og 35 
medarbejdere. Ud over klasselokaler og diverse faglokaler har vi en hal med  lhørende 
omklædningsfaciliteter. Vores skolefri  dsordning har egen bygning i to etager. Som 
rengøringsleder bliver du en del af et trygt og velfungerende fællesskab. Vi har et godt 
arbejdsklima og et godt kollegialt fællesskab. 
Vi forventer, at du er dyg  g  l at gøre rent, og at du går posi  vt  l opgaven. Du skal være 
god  l at lede og mo  vere det øvrige rengøringspersonale. Vi forventer desuden, at du 
har en posi  v inds  lling  l skolens kristne værdigrundlag. 
Løn- og ansæ  elsesvilkår følger Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Forenin-
gen af Kristne Friskoler. Ansæ  elsen er en fast s  lling fra 1. januar 2018. Flere oplysninger 
om s  llingen og skolen fås ved henvendelse  l skoleleder Chris  an Bruun (31392102).
Ansøgning med relevante bilag sendes  l adm@thomasskolen.dk senest den 
21. november 2017. Samtaler a  oldes i begyndelse af uge 48. 

Thomasskolen Dyregårdsvej 9 2740 Skovlunde 44660166 adm@thomasskolen.dk

Kristen 
veninde 
søges
Frisk og aktiv mand med 
stor bolig m.m. søger en 
seriøs kvinde i alderen 
50 - 65 år til hygge, gode 
samtaler og rejser. Da 
jeg er seriøs med denne 
henvendelse, håber jeg, 
du er ligeså. Vedlæg gerne 
vellignende foto.

Billet-mrk.: 45-01

Bøn for København
Operation Capitals of Europe  
hedder et initiativ, som går ud 
på at bede specielt for Euro-
pas hovedstæder. Den 24.-26. 
oktober var ca. 40 udenland-
ske og lokale deltagere med i 
København.

Initiativet opstod i en UMO-
base i Frankrig. 

Man begyndte i januar 2011 i 
Strassburg og nåede dette efterår 
til København. Efter 7 år mangler 
nu blot 4 hovedstæder i Europa, 
som det ses på landkortet på 
hjemmesiden: oceprayer.com.

- Vi blev i alt 40 deltagere fra 
12 lande – spændende fra Syd-
afrika, Brasilien, USA, Canada 
over lande i Europa og Norden. 
Heriblandt team på 16 personer 
fra UMO-skolen i Frankrig, fortæl-
ler Rakul Kristiansen fra Bedehus 
Danmark. 

Samlingen i København skete 
i samarbejde med kvindeforenin-
gen Aglow og Bedehus Danmark. 
Udgangspunktet var Københavns 
Frikirke på Filippavej 3 i Kbh.

- Herfra gik vi om eftermid-
dagen på bønne-vandring i Kø-
benhavns fire por t-områder, 
Vesterport, Østerport, Nørreport 
og Sønderport. Til hjælp var der 
i forvejen udarbejdet en kort 
historisk beskrivelse og åndelig 
kortlægning af København med 
forslag til bønne-emner, fortæller 
Rakul Kristiansen. Hun mener, 
det er vigtigt at forberede sig 
forud for forbøn i enhver by.

- Det er noget, vi skal blive me-
get bedre til at forstå betydningen 
af, da det sætter os i stand til at 

bede målrettet og at se forandrin-
ger som følge af vores forbøn. 

Hun foreslår, at kirker i Køben-
havn ”adopterer” et port-område, 
ud fra deres beliggenhed, og så 
at sige sætter ”vægtere på mu-
ren” til at våge over og bede for 
netop deres del af byen, sådan 
som Nehemias gjorde ved genop-

rettelsen af Jerusalems bymure. 
- Vi fi k også mulighed for at mø-

des med to kristne politikere, på 
henholdsvis Københavns Rådhus 
og Christiansborg, hvilket blev en 
meget stærk oplevelse og ansku-
eliggjorde betydningen af ”bøn for 
konger og alle i høje stillinger”, 
sådan som Paulus formaner i 1. 
Tim. 2,1-4.  

På et af disse møder blev jeg 
mindet om, hvordan der i gene-
rationer er blevet bedt i Fadervor: 
”Komme dit rige, ske din vilje, 
som i Himlen, således også på 
jorden”. – Tiden er nu kommet 
til at se Guds rige komme, gen-
nem hans folk, på alle områder 
af samfundet, idet vi kristne bliver 
bevidste om, at vi er dér med det 
formål og forstår betydningen af 
vores virke og tilstedeværelse i 
samfundet, siger Rakul.  

Samlingen i København var 
præget af lovsang om formidda-
gen, profetisk inspireret bøn og 
personlig betjening til opmuntring 
for den enkelte forbeder.

Henri.

Forbedere besøgte politikere på Christiansborg og Københavns Rådhus.

OCE i København blev et 
stærkt profetisk tiltag og vil 
få konkret effekt, tror jeg, for 
det videre bønne-arbejde. 

Forbederne besøgte bl.a. Christiansborg og Københavns Rådhus.
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR

DR K 
Søndag 5/11
10:55 Store danskere - Kai Munk
Digterpræsten Kaj Munk var 30er-
nes og 40ernes store dramatiker, 
men den 4. januar 1944 blev han 
myrdet af Gestapo. Forinden
havde han i prædikener, skuespil 
og taler udfordret besættelses-
magten, samarbejdspolitikerne 
og værnemagerne. Efter mordet 
blev Kaj Munk et symbol på dansk 
modstand mod den tyske
besættelse.

11:35 På sporet af reformationen
12:05 Luther i dag
12:50 Festkoncert - Reforma-
tionen 500 år. DR Koncerthuset 
er rammen om denne festkoncert 
med DR SymfoniOrkestret og DR 
VokalEnsemblet, som markerer 
500 års dagen for Reformationen 
i ord og toner. Oplev musik af bl.a. 
J.S. Bach, Richard Wagner og ikke 
mindst et udvalg af Luthers smuk-
keste salmer. Vært: Birgitte Hjort 
Sørensen.

14:00 Gudstjeneste fra Gershøj 
Kirke. Sognepræst Mette Grif-
fenfeldt Merrald, Kirke Hyllinge og 
Lyndby sogne, er liturg og prædi-
kant i Allehelgengudstjeneste fra 
Gershøj. Når der fejres Alle Helgen 
i kirken, læser man ofte navnene 
op på dem, der er døde i sognene 
siden sidste Alle Helgen. Det kan af
gode grunde ikke lade sig gøre, 
men gudstjenesten i dag vil handle 
om afsked og tab, og om hvordan 
kristendommen kan bruges, når vi 
mister et menneske, vi holder af. 
Sendes også mandag og lørdag 
kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (6:10)
Genudsendelse fra søndag 29.10.

Mandag 6/11
00:20 Martin Luther - Film
Tysk historisk drama fra 2003 om 
Martin Luthers liv.

Onsdag 8/11
22:30 Luther gennem 500 år (5:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017.

Torsdag 9/11
19:00 Luther gennem 500 år (4:6)
Genudsendelse fra 1/11

Lørdag 11/11
19:45 Før søndagen
Alle helgens søndag fortæller Jo-
hannes Møllehave om salmen ”Stat 

op, min sjæl, i morgengry” og om 
vigtigheden af at mindes de døde. 

Søndag 12/11
14:00 Gudstjeneste fra Vigersted 
Kirke. Sognepræst Mette Marbæk 
Johansen, Haralsted og Alliende-
magle sogne er liturg og prædikant 
i gudstjenesten 22. søndag efter 
Trinitatis fra Vigersted kirke ved 
Ringsted. Dagens tekst handler om 
at sige undskyld. Apostlen Peter 
spørger Jesus: ”Hvor mange gange 
skal jeg tilgive min broder?” Guds-
tjenestens musik levers af organist 
Mia Birch Ensager, Vigersted, der 
med sig har Linnea Villen på sang 
og fl øjte og Mads Vinding på kon-
trabas. Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (7:10)
Genudsendelse fra søndag 5.11.

DR 1
Søndag 5/11
20:00 Herrens Veje (7:10)

Søndag 12/11
20:00 Herrens Veje (8:10)
August er begyndt at arbejde som 
gadepræst. Hurtigt bliver han invol-
veret i en sag med to brødre, der 
som afviste asylansøgere opholder 
sig illegalt i Danmark. Elisabeth 
tager en pause fra Johannes og 
tilbringer mere tid hos Liv. Men den 
nye fælles hverdag får tvivlen til at 
melde sig hos Elisabeth. Christian 
har travlt med arbejdet omkring 
sin bog, der endelig udkommer og 
tages godt imod af alle - undtagen 
Johannes.  Sendes også 19/11 kl.  
18.55 på DR K.

DR Radio 

Søndag 5/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Vartov Kirke, Københavns Stift. 
Allehelgen. Prædikant: Niels 
Grønkjær.
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 6/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 7/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 8/11
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
Skyggedale. Forfatter Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen besøger 
skurvognen for at tale om livs-
skygger og tro. Vært: Anders 
Laugesen. (Sendes også torsdag 
20.30, søndag 6.30 og 00.32).

 Torsdag 9/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 10/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Kampen om kristendommen 
1:8 (P1) (Sendes også 21.03, 
søndag 5.03 og 15.03).

Lørdag 11/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 12/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Sct. Knuds Kirke, Odense Dom-
kirke, Fyens Stift. 22. søndag efter 
Trinitatis.
Prædikant: Tine Lindhardt.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

UCB TV / Radio
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satel-
lit 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. Download 
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

Kristen lokalradio

Københavns nærradio
90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio
www.knr.dk

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.dk

Lumi Radio Syd
93.6 MHZ Tirslund, 100,7 MHZ Lø-
gumkloster, 106,6 MHZ Skærbæk
106,8 MHZ Møgeltønder, 107,8 
MHZ  Brændstrup
www.lumiradiosyd.dk/

Radio Arken
Luft: 93.5 Mhz; 
Sydenergi’s net: 90.3 MHz
http://arkensradio.dk/

Bornholms
kristne nærradio

Sender via nettet. 
www.bkn.nu

Kristen Lokalradio, Århus
98,7 MHz/Kabel: 98,8 MHz Stofa,   
96,5 MHz TDC / www.norea.in

Århus Kristne NetRadio
Netradio
www.radio.co.dk/kristen/

Radio Ådalen
Egen antenne: 96,4-107,1 MHz 
Fællesantenne: Skjern 92,7 MHz, 
Videbæk 103 MHz samt netradio
www.radio-aadalen.dk 

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

Egen antenne: FM 92,8 MHz
Stofa net: 96,8 MHz
Netradio og podcast
Radop KUR (Kristen Ungdoms-
radio): Sender via egen YouTube 
kanal og via Facebook
www.nkradio.dk

Henri Nissen

Krista Revsbech
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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.

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.

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

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

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

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Ugens bedeemner
 * Bed for mere kristen påvirkning i byråd og regioner 

i forbindelse med kommunevalget d. 21. november.

* Bed om en ny reformation - en kristen opvågning 
blandt danskerne og i kirkerne.

* Bed for de danske præster i Folkekirken og frikirker.

* Bed for børn og unge og  sunde familier.

* Bed for medierne, at de ikke fordrejer 
virkeligheden eller lukke øjnene for uret.

Husk at bede for Danmark!Husk at bede 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.

I serien om store danskere 
bringer DR K et portræt af 
præsten Kaj Munk, der blev 
en moderne kristen martyr 
under besættelsen.
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Musik
TJEK

K
unstner: T

he P
orters G

ate  - Titel: W
ork songs: The Porter’s G

ate W
orship P

roject vol. 1 (Live)  -  G
enre: B

lues, folk, gospel  -  Forhandler: itunes - P
ris: 69 kr.

Peter fandt ud af, at hans tro var meget større  om 
vinteren... (Se Matt. 14,24-33)

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!

Af Brian Duus Nørgaard

Et nyt kirkeligt træningskon-
cept for unge er skudt i gang. 
Undervisning i teologi og 
lederskab, kirkepraktik, rejser 
ud i verden og bofælleskab er 
en del af pakken.

- Vi har et ønske om, at vores 
elever hver især kan skabe et 
lille håb, hvor der er mørkt. At 
den enkelte kan tro, at han eller 
hun kan gøre en forskel. Langt 
ude på en missionsmark eller 
i en lokal dansk kirke, siger 
Jeanette Schou Moelsby.

Hun er den ene af to daglige 
ledere i det nystartede LIFT 
Academy, som Åbenkirke i Her-
ning står bag. LIFT Academy er 
et kirkeligt undervisningstilbud 
på fuld tid for unge i alderen 
mellem 18 - 29 år. 

De unge kommer fra forskel-
lige kirkelige sammenhænge, 
som fi ndes rundt om i Danmark. 

Åbenkirke har for nylig købt 
og indrettet en villa. Huset er 
den hjemmelig base for de unge 
under deres ophold. Her bor 
eleverne. De spiser sammen, 
hygger og hænger ud med 
hinanden i fritiden.

Undervisning og praktik 
- Vores undervisning er både 

af teoretisk og praktisk karakter. 
Igennem ugen bliver de unge 
undervist af Åbenkirkes præ-
ster. Det er især undervisning 
inden for fx teologi, discipel-
skab og ledertræning. Men 
dagligdagen består også af en 
masse praktik, hvor de unge 
prøver noget af det, de bliver 
undervist i, fortæller Jeanette 

Schou Moelsby. Hun fortsætter:
- Den enkelte elev vælger 

et praktikområde inden for en 
af kirkens arbejdsgrene. Man 
bliver fx en del af kirkens me-
dieteam. Eller man kan komme 
i praktik i lovsangsteamet, som 
lovsanger eller musiker. Man 
bliver koblet på en coach. Coa-
chen giver råd og vejledning og 
feed back i forhold til, hvordan 
man håndterer de opgaver, man 
får betroet. Undervisningen og 
meget af træningen foregår 
oftest i Åbenkirkes lokaler.

Ture ud i verden 
Et semester på LIFT Aca-

demy strækker sig over 4 måne-
der. Undervejs er der mulighed 
for at deltage i missionsture. 
Nuværende hold har allerede 
været i Rumænien. De har 
besøgt indsatte i et fængsel. 
Eleverne har haft god tid til at 
snakke med fangerne og spille 
fodbold med dem.

I slutningen af efteråret rejser 
eleverne til Manila på Filip-
pinerne. Her skal de ud og 
besøge en kirke i slummen og 
ellers støtte det arbejde, som 
Åbenkirke allerede er en del af.

Til januar går turen til Zam-
bia, hvor Åbenkirke er i gang 
med at plante en lokal Open 
Church. 

At gøre en forskel
Camilla Kristensen på 20 år 

ønsker at gøre en forskel for 
andre mennesker. Dette har 
spillet ind i hendes valg af LIFT 
Academy.

- Jeg er i et praktikforløb, hvor 
jeg skal være med i planlæg-
ningen og i gennemførelsen 
af sociale arrangementer. Jeg 

er blevet en del af kirkens in-
tegrationscafé, og jeg er med 
i familiecaféen. Begge steder 
handler det om at hygge om 
de fremmødte, så de får en god 
oplevelse. Jeg skal også være 
med, når kirkens store projekt 
Julepakkehjælp afvikles i de-
cember. Med julemad, gaver og 
juleshow bidrager vi til, at julen 
bliver lidt mere festlig for fl ere 
hundrede familier i Herning, 
fortæller Camilla Kristensen.

I praktik som præst
Stephan Nordfjord på 22 år 

er også elev på LIFT Academy. 
Han har valgt at komme i praktik 
som præst. 

- I mit praktikforløb kommer 
jeg helt ud i nogle af de hjørner, 
som en præst bevæger sig i. 
Jeg har været på besøg i kirker. 
I samarbejde med præsten har 
jeg fået lov til at være med til 
at prædike. Jeg er med til at 
undervise de 13 årige, der skal 
ungdomsvelsignes til foråret. 
Min præstecoach og jeg har 
sammen været på sygebesøg. 
Og så har jeg også været ind-
budt til interne møder sammen 
med præsterne i Åbenkirke. 
Desuden har jeg haft fi ngrene i 
nogle mindre administrative op-
gaver, siger Stephan Nordfjord.

Fremtidens opgaver
Camilla Kristensen og Ste-

phan Norfjord bekræfter hinan-
den i, at opholdet på LIFT Aca-
demy er en god forberedelse 
til fremtidens opgaver. Begge 
ønsker de at kunne bidrage 
med den indsigt og de kom-
petencer, som de opnår under 
deres forløb på LIFT Academy. 
Og de er åbne for, at det kan 

være et andet sted i landet, 
de fremover skal virke med i et 
kirkeligt arbejde.

Unge udfordres til ansvar
- Som kirke ønsker vi at in-

vestere i den unge generation. 
Det er den egentlige årsag til, 
at Åbenkirke har etableret et 
LIFT Academy. På sigt er det 
de unge, der skal bære kirken 
videre. Det gælder vores egen 
lokale kirke, men også øvrige 
kirkesamfund, som er i vort 
land. Derfor er det vigtigt, at vi 
uddanner de unge. Det er dem, 
der skal gribe den bold, som 
den ældre generation kaster 
op. For på et tidspunkt slipper 
de ældre jo roret, siger Jeanette 
Schou Moelsby.

Der er 5 elever på nuvæ-
rende LIFT Academy-hold. Et 
nyt hold starter i februar 2018. 
Dette hold vil dels bestå af ele-
ver fra 1. semester, som ønsker 
at tage endnu 4 måneder. Og 
der vil være førstegangselever 
på det nye hold.

Jeanette Schou Moelsby 
fortæller, at fl ere allerede har 
tilmeldt sig det nye semester. 
Målet er at komme op på 10 
elever i alt. 

- Vi har et tilbud i Herning, 
hvor vi inviterer unge til at 
deltage. Vi ønsker at udfordre 
de unge til at tage ansvar. De 
kan være med til at skabe 
forandringer rundt om i det dan-
ske kirkemiljø, slutter Jeanette 
Schou Moelsby.

Kendte kristne musikere som Josh Garrels, Audrey As-
sad og David Gungor med fl ere har fundet sammen, for 
at lave dette lidt specielle lovsangsalbum. Det er specielt, 
fordi stilen er lidt anderledes end normalt. Instrumen-
terne er dæmpede og det er tempoet også. Det skaber 
en lovsangsmusik, som man kan sige er eftertænksom, 
smuk og hvor hver enkelt vokal træder særligt frem. 

Og det er jo sådan set meget godt, når man har en række 
meget dygtige vokalister. Hvis du kender Josh Garrels, Madis-
son Cunninghams, Assads og Gungors musik, så har du en 
en meget god indikation på, hvad det er for en slags lovsang 
man kan høre på dette album. Det er en blanding af blues, 
low-energi-gospel og folk. Det er først og fremmest guitar og 
klaver, der bliver brugt. Det er meget simpelt. Til tider lidt for 
simpelt til min smag. Men det er selvfølgelig en smagssag. 

Teksterne er meget inderlige. Og lytter man godt efter, eller 
læser teksterne, så får man virkelig lov til godt og grundigt at 
smage på hvert enkelt ord. Det bliver nærmest mediterende, 
når David Gungor langsomt gentager: “When they see us, 
may they see / Your mercy, Your mercy” eller når Aaron Keyes 
ligeledes gentager “O Lord, establish the work of our hands”. 
Der er generelt en stor overgivelse og fred i teksterne, men 
der bliver også lagt vægt på, at vi gennem Kristus skal være 
hans hænder og fødder i hverdagen. F.eks. bliver dilemmaet 
mellem hvile og handling som kristen udtrykt i Assads ’In the 
fi elds of the Lord’: ”In the fi elds of the Lord, our work is rest / 
He is moving in our hands and feet to bless”.

Et godt album, som kan anbefales til dem, som har lyst til 
god lovsang i et andet og ret forfriskende format. 

Henrik Engedal

Inderlig lovsang
I midten, LIFT Academy-leder, Jeanette Schou Moelsby. Hun er omgivet af eleverne Stephan Nordfjord og Camilla Kristensen.

Åbenkirke har startet
nyt koncept for unge
LIFT Academy i Herning er et nyt træningskoncept, som skal udruste unge til at bære kirken videre.
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Jeg vil gerne sige tak til den generation, der er gået 
forud for min generation. Min tak er særlig møntet på 
jer, der er over 60 år og så småt i gang med at forlade 
arbejdsmarkedet. 

Jeg vil gerne sige jer tak på min generations vegne. I har holdt 
fast ved troen på Jesus, og I har dermed banet vejen for os. I 
har bygget, så vi kan bygge videre, og det har kostet jer, men I 
har gjort det. I har taget kampe, som vi ikke skal tage, så vi kan 
fokusere på de kampe, vi skal tage for den næste generation. 

Vid, at vi er taknemmelige og anerkender de skridt, I har gået 
forud for os. 

Vid, at jeres liv gør en forskel for min generation og de kom-
mende. 

Vid, at ”det grå guld” er det sande navn for jeres generation, 
og at ”ældrebyrden” er usandt. 

Vid, at jeres grå hår og ansigtslinjer er smukke, for de vidner 
om læring og liv levet.

Vid, at vi stadig har brug for jer i kirkerne og samfundet, for I 
har så meget at give. 

Tro ikke på samfundets løgn om, at I ikke længere har noget 
at berige med, hvis I har forladt arbejdsmarkedet. I har guld at 
give, måske mere end nogensinde. I har erfaring, I har visdom, 
I har lært jer selv godt at kende, I er vokset jer stærke, I er 
grundfæstet i troen på Jesus, I har vandret med ham længe. I 
har meget at give både kirken og samfundet. 

Må min generation anerkende jer i kirkerne og i samfundet i 
endnu større grad. 

Må vi se alt det, I har at give  os. 
Må vi blive bedre til at takke jer for den vej, I trofast er gået. 
Må det blive tydeligt, at vi vil jer. 

Min generation har inderligt brug for åndelige mødre og 
fædre og uanset, hvad du selv synes, er jeg sikker på, at du har 
guld, som vi længes efter. Lad os fi nde det 
frem i fællesskab. Min bøn er, at jeres og 
min generation må blive endnu bedre 
til at dele liv. Til bedste for os alle.

Tak, og Gud velsigne jer.

En tak til 
det grå guld

Klummen
Ung Udfordringt

Af Mirjam Røgeskov
Forfatterspire og journalist

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 Mie Schmidt

Reg & Andreas 
har spillet kon-
cer ter rundt 
omkring i ver-
den, og nu gør 
de det i hele Danmark.

Reg & Andreas er ved at lægge 
sidste hånd på deres nye jule-CD 
Christmas – A Son Is Given, så 
de kan blive klar til at spille kon-
certer rundt i juletiden.

 Andreas Flensted-Jensen er 
uddannet i musikvidenskab og 
leder til dagligt musikken i en 
kirke i Hillerød. Han har turneret 
i ind- og udland som pianist, 
hovedsagligt i forbindelse med 
forskellige duoer og trioer. Han 
virker desuden som komponist 
og arrangør.

Han begyndte for 14 år siden  
at spille sammen med den ca-
nadiske sanger Reg Downey på 
koncerter i Canada, England, 
Sverige, Tyskland, Sweitz, Let-
land, Norge og Færøerne.

Udover at være pianist synger 
Andreas Flensted-Jensen  også 
selv, og han komponerer også 
sange.

- Vi har spillet sammen i den 
nuværende konstellation de 
sidste 3 år. Sidste år udgav vi 
CD’en Bridge - A Collection Of 
Songs From The Heart. Og i år 
er vi ved at lægge sidste hånd på 
udgivelsen af CD’en Christmas - 
A Son Is Given. 

Det bli’r en jule-CD, der spæn-
der fra intime udgaver af kendte 
julesange som fx Silent Night 

og O Little Town Of Bethlehem 
til det helt store udtræk af band, 
symfoniorketer og kor på sange 
som Mary Did You Know og vores 
egen sang A Son Is Given, fortæl-
ler Andreas.

Andreas Flensted-Jensen 
har arbejdet som professionel 
musiker i de sidste 10 år og har 

udgivet en del  CD’er.
- Men jeg har aldrig været 

mere begejstret for et projekt end 
jeg er for vores nye jule-CD, siger 
Andreas. 

- Vi har været i Riga, Letland 
og indspille det meste af musik-
ken i et studie, som bliver drevet 
af Letlands mest kendte kristne 

sanger. Noget af musikken har vi 
desuden indspillet i København, 
og vi har også fået nogle indspil-
ninger lavet i Nashville, USA. 

På jule-turné 
- Vi kommer rundt i hele Dan-

mark fra Bornholm til Nordjylland 
og giver julekoncerter gennem 
både november og december, 
fortæller Andreas, som også 
er i færd med at skabe en stor 
fanbase på Facebook.

- Reg er fra Canada og er gift 
med en dansker. De har boet i 14 
år i Canada, men Reg følte, at 
Gud kaldte dem tilbage til Dan-
mark for nogle år siden, og nu har 
vi genoptaget vores samarbejde, 
som faktisk begyndte helt tilbage 
i 1998, da vi første gang spillede 
sammen, siger Andreas.

- Jeg selv er dansker fra Hille-
rød med en karriere som klassisk 
pianist bag mig. 

Til vores koncerter synger vi 
begge, og jeg spiller klaver. Af 
og til har vi desuden andre mu-
sikere og sangere med til vores 
koncerter.

Julekoncerter 
For tiden er Reg & Andreas 

ved at lægge den sidste fi nish på 
deres nye jule-CD, og allerede i 
november og december holder 
de julekoncerter rundt omkring i 
hele landet. 

Se også:
YouTube.com/RegAndreas
Facebook.com/RegAndreas
Hjemmeside: www.RegAn-

dreas.com

Danske Andreas og canadiske 
Reg Downey udgiver jule-cd

Danske Andreas Flensted-Jensen kender sangeren Reg fra Canada, hvor de her er fotograferet på prærien.

Andreas Flensted-Jensen er klassisk koncert-pianist og har spillet i udlandet.

Andreas Flensted-Jensen har arbejdet som professionel musiker i de 
sidste 10 år og har udgivet en del CD’er.
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TV avisen bragte den 31. oktober et miniportræt af afghansk-
fødte Ismael Mobariz, som stiller op til lokalvalget for KD i Regi-
on Midtjylland. Ismael arbejder som købmand om formiddagen. 
Om eftermiddagen er han på gaden for at tale om sin politiske 
mærkesag. Bag plakaten ses hans danske hustru, Heidi Irene.

Af Bodil Lanting

- De andre snakker kun om øko-
nomi, vækst og skattelettelser. 
Vi skal være der for familierne. 
Fællessskabet og familierne er 
det vigtigste. 

Det siger afghanskfødte Ismael 
Mobariz om KristenDemokrater-
nes politik til DR den 31. oktober.

Han har fundet en ny familie 
i Danmark, efter at han mistede 
sin biologiske familie. Som kun 
14-årig ankom han alene til 
Danmark. 

Ismaels far var politibetjent i 
Afghanistan, indtil han blev dræbt 
af en selvmordsbomber. Herefter 
fl ygtede hans mor med Ismael og 
tre mindre søskende. 

Efterladt på rasteplads
Ismael blev skilt fra resten af 

familien i Tyrkiet. Herfra blev han 
sendt med lastbil mod Europa - 
og han har ikke set sin mor og 
søskende siden. Han lå i lastbilen 
i fl ere dage, indtil han blev sat af 
en mørk aften på en rasteplads i 
Danmark. Herefter gik turen via et 
asylcenter til det midtjyske.

Ismael meldte sig ind i Kristen-
Demokraterne og konverterede. 
Han blev også gift med danske 
Heidi Irene, som nu hjælper ham 
med valgkampen. 

- Han vil gerne den danske 
kultur. Og han er fuldstændig 
pjattet med kongehuset, fortæller 
købmand Knud Gaarn-Larsen,  
som selv stiller op for KD.

Trusler
Det har ikke været uden om-

kostninger for Ismael at blive 
kristen. Han får trusler både på 

telefon og via sms.
- Det er frygteligt, siger Heidi 

Irene. ”Ind imellem er han græde-
færdig, og han går helt i baglås, 
når han kommer hjem.” Men 
Ismael giver ikke op.

- De er vrede over, at jeg er 
konverteret til kristendommen 
og blevet døbt og er gift med en 
dansker. Men jeg vil ikke fi nde 
mig i at blive truet. Det skal de 
ikke have lov til. Nu kan jeg stå på 
mine egne ben, og jeg vil gerne 
give noget tilbage til Danmark, 
siger han.

Ialt 27 af kandidaterne til kom-
munalvalget den 21. november 
er udenlandske statsborgere, 
oplyser DR.

Ismael stiller op for KD

- Ismael vil gerne den danske 
kultur, fortæller købmand Knud 
Gaarn-Larsen, som også selv 
stiller op for KD i Viborg.

En veninde sendte for nyligt denne sms: - Kære bedende 
kvinder. For ti dage siden forsvandt det ene sæt bilnøgler med 
en husnøgle hertil og én til mine forældres hus. Jeg har ledt 
og ledt og ikke fundet dem. Jeg har også bedt. Jeg vil ikke tro, 
de er stjålet, og min mand er overbevist om, at de ligger her 
et eller andet sted, men hvor?? Vil I bede sammen med mig?

Vi kender det nok alle sammen. Lidt for mange ting om ørerne, 
og så i et øjebliks distraktion får vi lagt nøglerne et uvant sted – 
men hvor? Jeg husker engang, jeg kom hjem med varer, og mine 
bukser havde ingen lommer. Bilnøglen fi k jeg sat i bukselinningen, 
mens jeg pakkede varerne ud. Da jeg var færdig, var nøglen væk. 
Alle mine tanker begyndte at kredse om at fi nde bilnøglen, men 
lige meget hvor meget jeg ledte, var den bare væk. Det gjorde 
helt ondt indeni over ikke at kunne fi nde den. Så efter noget tid 
skulle vi have is fra kummefryseren – og der lå de så – i fryseren! 

Nogle gange kan vi opleve, at det er, som om nøglen til Gud er 
blevet væk. Døren er lukket og låst, og vi kan bare ikke fi nde den 
nøgle. Hvis det er vigtigt for os, vil alle vores tanker måske begynde 
at kredse om, hvor nøglen kan være blevet af. Ligesom Maria i Jo-
hannes 20, 15, hvor Jesus siger til hende: »Kvinde, hvorfor græder 
du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og 
sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så 
sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.«

Når det føles, som om adgangen til Gud bliver væk, kan vi 
mærke Marias desperation. Hvor er han henne? Nogle gange kan 
nøglen til at læse i Bibelen blive væk. Det føles tørt og uden liv. 
Hvor er Gud henne i det? Er det, fordi vi skal fi nde nye teknikker 
til at komme ind i Guds nærvær? Eller er der noget andet, vi skal 
være opmærksomme på?

Bibelen siger, at Jesus er døren. Nøglen til at lukke den op er 
Helligånden, som giver os adgang til hans levende vand. Men 
hvad så, hvis den kanal er stoppet til? I 1. Mosebog kapitel 26 
har fi listrene kastet alle israelitternes brønde til med jord. I stedet 
for at lave nye brønde, graver Isak på ny de samme brønde fri, og 
han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem.

Vi må hver især sørge for at holde vores brønd fri fra sand. Det 
kan være travlhed og synd i vores liv, der er med til at stoppe for-
bindelsen. Jeg oplever også, at Gud ønsker at styrke fællesskabet 
med andre kristne, så for mig er det nemmest at lukke ordet op 
i fællesskab med andre. Vi har hver især måder, der falder os 
nemmere at søge Gud på, og i stedet for at gå efter den ”seneste 
nye teknik” skal vi få renset ud i de brønde, vi allerede har oplevet 
være fulde af liv. Det kan være bøn eller lovsang, 
det kan være bibellæsning eller at søge Gud 
sammen med andre.  

Ofte er det nok at slå øjnene op om mor-
genen og sige Godmorgen Helligånd, og så 
vente på ham.

Når nøglen 
bliver væk
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