
Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

Forfatterne trækker her nøg-
ternt de overraskende fakta 
frem, som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde den 
troende! Illustreret i farver.
80 sider - Let læst
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KUN 98,-

Søndag den 12. November 2017 Søndag den 12. November 2017 • • Uge 46Uge 46        

den fælles kristne ugeavis

Ny livskvalitet - foredrag og Ny livskvalitet - foredrag og 
forbøn ved Hans Berntsen forbøn ved Hans Berntsen 

Lørdag den 2. december 
kl. 14 på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

Obs! Begrænset antal 
pladser i mødesalen.
Ring 7456 2202 eller 
mail@udfordringen.dk
og få et nummer, så du 
er sikker på at få en stol.  
Gratis adgang og forbøn.
Åbent i caféen fra kl. 10.

Læs George Verwers
forfriskende ærlige 
beretning om sit liv 

og arbejde.

Netop udkommet på 
dansk!

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Nick vil 
overdøve mediestøjen – side 9

Tema: Den svære, men nødvendige tilgivelse...

Corrie mistede søster i kz-lejr og 
kunne ikke tilgive bødlen - Side 12

Ova: Mange lever i gældsfængsel, 
fordi de ikke vil tilgive... Side 13

Luther fordømte jøderne, hvad 
tænker de om kristne idag? - Side 7



 
Ugens profi l: Bente Mikkelsen Pahus
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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 til mandag 4/12 kl. 9.

Diamantbryllup i Vestjylland
Torsdag den 23. november kan Inger Marie og Jørn Toft Chri-
stensen, Tarm, fejre diamantbryllup. 

Jørn har været fritidsansat som forkynder i Indre Mission i 
1995-2004.

Bodil

Nye volontører i Indre Mission
Stud.teol. Erik 

Empleo Dahl Han-
sen, Aarhus, er 
ansat til en tjene-
ste som volontør 
i Indre Missions 
Region Aarhus 
med særlig fokus 
på evangelisation. 

Erik er ansat fra 
den 1. februar 2018 
til den 31. august 
2018. Han er 25 år 
og gift med Heidi.  
Daniel Russell, Sæby, er ansat i en tjeneste som volontør i Indre 
Missions Region Nord fra den 1. november 2017 til den 31. oktober 
2018. 

Daniel er 19 år og student fra i sommer.
Bodil

De nye volontører, Erik Empleo Dahl 
Hansen (til venstre) og Daniel Russell.

- Vi fl yder rundt i overproduktion, siger Mission Afrikas nye genbrugsleder.

Vibeke Hauge Førrisdahl er 
ny direktør for Missions Østs 
hovedkontor i Hellerup med 
ansvar for at koordinere kon-
torets aktiviteter i samarbejde 
med generalsekretæren.

Hun er øverste ansvarlig for 
fundraising, kommunikation og 
kontakt til Udenrigsministeriet og 
samarbejder med de 23 samar-
bejdsorganisationer i Integral Alli-
ance, samt Mission Østs kontorer 
i Bruxelles og Berlin.

- Mit mantra er ”radical gene-
rosity”, gennemgribende gav-
mildhed, og det synes jeg er en 
god beskrivelse af Mission Østs 
arbejde. Jeg oplever det både, når 
jeg møder folk, som støtter vores 
arbejde - nogle i over 25 år -, og 
når jeg samarbejder med vores 
dedikerede stab. Det er også 
den oplevelse, jeg ser familierne 
genkende i de lande, vi arbejder 
i, fortæller hun.  

Vibeke Førrisdahl har arbejdet 
i MØ siden 2012. Hun er kandi-
dat i Psykologi og Internationale 

Udviklingsstudier fra Roskilde 
Universitet og har arbejdet med 
menneskerettigheder hos Huma-
nity in Action og videreuddannet 
sig i psykologisk førstehjælp til 
børn hos Red Barnet. Hun har 
også ledet MØs arbejde i Tadsjiki-
stan, mens hun boede i Bruxelles.

I sin fritid er hun blandt andet 
engageret i Kingo- og Samuels-
kirkens madfællesskab for ældre. 
Også på hjemmefronten nyder 
hun at bruge timevis på at lave 
mad til en hyggelig aften med 
manden René og parrets venner.

Benjamin Gertz Olsen er an-
sat som marketingansvarlig i 
Israelsmissionen med start 1. 
januar 2018.

Benjamin Gertz Olsen er cand.
merc. fra Aarhus Universitet med 
specialisering i marketing.

- Vi har ansat Benjamin, fordi 
han kan bidrage med nogle 
anderledes vinkler, og fordi vi 
tror på, at han kan arbejde med 
fundraising og gøre Israelsmis-
sionens sag kendt med integritet 

og kreativitet. Og så virker han 
bare som en rigtig god fyr, som vil 
passe godt ind i medarbejderfl ok-
ken, fortæller kommunikations-
sekretær Arne Pedersen.

’Større end mig selv’
Benjamin selv ser frem til ud-

fordringen: 
- Jeg vil rigtig gerne arbejde 

i Israelsmissionen, fordi jeg har 
lyst til at bruge min faglighed i et 
arbejde, som er større end mig 
selv, fortæller han. ”Men det bliver 

også en spændende udfordring 
at se, hvordan jeg kan bruge 
min faglighed optimalt i en orga-
nisation som Israelsmissionen,” 
mener han.

Benjamin Gertz Olsen er 31 år 
gammel, kommer oprindeligt fra 
Fredericia, men har boet i Aarhus 
de seneste 10 år. Han betegner 
sig selv som eventyrlysten og en, 
der elsker at lære nyt og møde 
nye mennesker.

Bodil

Missionsorganisationen Mis-
sion Afrika har netop ansat 
den 50-årige Bente Mikkelsen 
Pahus i en nyoprettet stilling 
som leder af genbrugsarbejdet 
i Danmark. 

Som leder får Bente ansvar 
for 73 genbrugsbutikker og mere 
end 2.100 frivillige medarbejdere 
i hele Danmark. 

Overproduktion
- Genbrug gemmer på så me-

get glæde, siger Bente Mikkelsen 
Pahus. 

For den nye leder af Mission 
Afrika Genbrug elsker ting. Men 
de skal ikke være prangende eller 
have det korrekte mærkat i mode-
mæssig forstand. I bund og grund 
mener hun, at vi mennesker fl yder 
rundt i overproduktion.

- Hvorfor skulle jeg ikke kunne 
blive glad for noget, som andre 

har været glade for? Ellers kan 
jeg jo bare ”genopfi nde” det med 
en gang billig maling i en lækker 
farve. Den tilgang – eller drøm om 
man vil – vil jeg gerne gå foran 
med som leder i Mission Afrika 
Genbrug, siger Bente.

Gud inviterer på oksesteg
Trangen til at leve mere simpelt 

blev for alvor vakt, da Bente første 
gang rejste til USA i 1998. I baga-
gen havde hun på det tidspunkt 
en bygningsingeniøruddannelse, 
det meste af en teologiuddan-
nelse og sin tro på Gud. 

I to år boede hun på 2 x 3 
kvadratmeter i et kristent fælles-
skab i Chicago og arbejdede som 
daglig leder i et af fællesskabets 
herberger for hjemløse kvinder 
med børn.

- Dér begyndte jeg for alvor 
at brænde for det simple i livet. 
At sætte pris på det, jeg har fået 

givet. Den lektie har der været en 
meget stor velsignelse i, synes 
jeg. For min tro betyder det også 
helt enkelt, at Gud har inviteret 
mig til oksesteg, som den jeg er. 
Han spiser den ikke uden mig; jeg 
skal bare møde op, forklarer hun. 

Kendt med mission
og NGO-arbejde

Hun har tidligere været ansat 
som fundraising- og kommunika-
tionsansvarlig i Mission Øst. I de 
sidste 12 år har hun boet i USA 
og haft forskellige lederstillinger 
i en række non-profi t-organisa-
tioner, der minder om Mission 
Afrika; blandt andet seks år som 
souschef i House of Neighborly 
Service i Colorado. 

Som fortiden afslører, har hun 
en særlig kærlighed for at arbejde 
med mission, frivilligledelse og 
fundraising. Og hun kender de 
udfordringer, som man sjældent 

fi nder i rene profi tvirksomheder. 
”I non-profi tarbejde er der en 

iboende spænding mellem det at 
skulle skaffe penge til missionen 
og selve det at være i mission. 
Den spænding skal man ikke 
modarbejde. Det gælder om at 
lytte til hinanden og pejle sig ind 
på hinandens drømme for orga-
nisationen. Det er dét, en leder 
skal give plads til, og dét kan jeg 
faktisk rigtig godt lide,” siger hun.

Bente Mikkelsen Pahus bor i 
Vejle med sin mand Kristian og 
hans børn.   

Mission Afrika arbejder for 
at udbrede den kristne tro og 
forbedre levevilkårene for nogle 
af verdens fattigste mennesker i 
Afrika og Mellemøsten, bl.a. gen-
nem den kristne tv-kanal SAT-7. 

Partier holdes udenfor DK4-tv
Tv-kanalen DK4 har ikke inviteret alle partier med til en tv-
debat i de fem regioner i Danmark. Det er udemokratisk, 
mener partierne.

Mens dagbladene og DR og tv2 behandler alle de opstillede 
partier i regionen på samme måde, inviterer TV4 kun nogle af 
partierne. Det er ikke rimeligt, mener bl.a. KristenDemokraterne 
i Syddanmark, som sammen med andre partier nu har henvendt 
sig til DK4 for at få rettet op med en udsendelse, hvor de udeladte 
partier er med. 

Henri,

Inspirerende aften i Aalborg
Den fælleskirkelige missionsorganisation Gospel Outreach 
holder en inspirationsaften i Bethaniakirken, Aalborg torsdag 
d. 16/11 kl. 19. 

Aftenen kommer til at indeholde øjenvidneberetninger, fi lm og 
vidnesbyrd fra de kampagner, som Gospel Outreach holder hvert år 
rundt om i verden. Mange tusinde giver respons på evangeliet, og 
nye menigheder bliver startet, og mange mirakler og helbredelser 
fi nder sted på disse kampagner. I over et årti har organisationen 
været med til at starte én ny menighed om måneden i områder, 
hvor kristendommen er en minoritetsgruppe. Per Hyldgaard og 
andre fra teamet i Gospel Outreach vil medvirke.

Henri.

Torhild og Ingolf har sølvbryllup
Torhild og Ingolf har sølvbryllup 21-11-2017

De vil gerne fejre det med jer, I som kender dem.
Det fejres kl. 7 i frikirken Salem, Havnevej 15, Frederiksværk. 
Tillykke fra jeres piger Oline og Johanne.

Glæde ved genbrug

Benjamin skal markedsføre Israelsmissionen

Cand. merc. Benjamin Gertz 
Olsen.

Nyansatte i Mission Øst
Journalist Kim Wiesener er ny 
leder for kommunikationsarbej-
det i Mission Øst. 

Han leder organisationens 
kommunikationsteam bestående 
af magasinredaktør, web-ansvar-
lig og pressekoordinator og har 
selv lavet reportager fra det krigs-
hærgede Irak for organisationen.

- Der er øjeblikke, hvor man for 
alvor forstår, at Mission Øst gør 
en forskel i mange udsatte men-
neskers liv. I Mosul talte jeg med 
en familiefar, hvis børn ikke havde 
fået et ordentligt måltid mad i 
lang tid. Han var lykkelig for de 
25 kilo helt basale fødevarer, han 
modtog fra MØ, og sagde: ”Det er 
som at fi nde en skat!” Det er den 
slags reaktioner, der virkelig gør 
det værd at gå på arbejde!

Kim Wiesener er uddannet 
journalist fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole og har et 
bifag i russisk fra Københavns 
Universitet. Han har tidligere væ-
ret korrespondent for Berlingske i 
Moskva, for Politiken i Bangkok og 

for begge aviser i London på for-
skellige tidspunkter. Han skriver 
desuden rejsebogen Turen går til 
England og Wales for Politikens 
Forlag.

Kim har også arbejdet for 
Amnesty International og Inter-
national Dalit Solidarity Network. 

Fra den 1. juli har han været 
ansvarlig for at formidle MØs 
nødhjælps- og udviklingsarbejde 
i Afghanistan, Armenien, Irak, 
Myanmar, Nepal, Nordkorea, 
Syrien og Tadsjikistan til organi-
sationens donorer og den brede 
offentlighed.

Bodil

Kim Wiesener

Vibeke Hauge Førrisdahl
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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,-

Af Bodil Lanting

Der var 188 kvinder fra 81 
lande, og engelsk var hoved-
sproget. Men nogle var nødt 
til at tale spansk og fransk, 
så vi fi k uddelt høretelefoner 
af hjælperne, fortæller cand. 
psych. Lene Bitsch Johnson.

Hun er netop blevet pensionist 
efter 29 år som underviser på Dia-
konhøjskolen i Aarhus og kunne 
derfor deltage i verdensmødet 
som den ene af to danskere. 

Danmarks Økumeniske Kvin-
dekomité (DØK), som står for 
bededagen, betalte udgifter til 
rejse og ophold for en person. 
Formanden for (DØK,) Inge-Lise 
Lollike, og Lene Johnson, som var 
delegeret, delte udgifterne, så de 
begge kunne være med. 

Og mødet i Brasilien blev en 
kæmpe oplevelse for dem begge.

Workshop om 
Bededagsheftet

- Den største oplevelse var 
fællesskabet, bøn og lovsang 
sammen med så mange andre 
fra forskellige kirker og kulturer, 
fortæller Lene Bitsch. Hun har 
selv været medlem af den danske 
komité de sidste 15-20 år.

På verdensmødet havde hun 
valgt at deltage i en workshop 
for ”skrivelande”, dvs. repræsen-
tanter for de lande, der står for at 
udarbejde bedeheftet for et af de 

kommende år. 
Hvert år sætter den internatio-

nale World Day of Prayer (WDP)  
nemlig fokus på et bestemt land. 
Bedemødet den 1. fredag i marts 
2017 handlede om Filippinerne. 
Information om landet samt be-
deteksterne til dagen var skrevet 
af kristne fi lippinere - og derefter 
oversat til hvert enkelt medlems-
lands sprog.

Flere år før udgivelsen af et 
bededagshefte starter forbere-
delserne: Der vælges en - mere 
eller mindre kendt - lokal kunstner 
til at illustrere heftet, og den lokale 
komite arbejder med at samle in-
formationer og formulere bønner 
ud fra en bibeltekst og aktuelle 
bedeemner.

Informeret bøn
- Vi beder ud fra det, vi kalder 

”Informed Prayer”, altså konkret 
bøn ud fra den aktuelle situation 
i et bestemt land.

Næste år handler det om Suri-
name i Sydamerika. Jeg mødte en 
af dem, der laver heftet. Temaet er 
teksten fra skabelsesberetningen: 
”Gud så, at det var godt”. 

Folk fra Suriname fortæller 
os, at i vor tid er der meget i 
naturen, som er alt andet end 
godt. I Sydamerika mangler man 
rent drikkevand. Det kan skyldes 
træfældninger og byggeriet af 
den store dæmning, som skaffer 
strøm til det meste af Brasilien og 
Paraguay. Kvinden, vi mødte på 

workshoppen, sagde det sådan: 
”De næste krige kommer ikke til 
at handle om olie, men om vand!” 
fortæller Lene Bitsch.

Hvilke lande, der skal lave 
bededagshefterne de næste 
mange år - indtil 2026 - er allerede 
planlagt, og arbejdet er startet 
fl ere steder. 

I 2019 vil der være fokus på 
Slovenien, og i 2020 er det Zim-
babwe. Også dette lands skrive-
gruppe er nu i gang. 

Under arbejdet får det enkelte 
lands udvalg besøg af repræsen-
tanter for KIB, som hjælper dem 
med indhold mm. 

- Tyskerne er fremme i skoene. 
De arrangerer en rejse til hvert 
”skriveland” i god tid før udgivel-
sen af bedeheftet. Men der er 
nogle lande, hvor folk ikke kan 
tale åbent om deres engagement 
i det økumeniske arbejde.

Det er vigtigt, at arbejdet ikke 
bare bliver gjort af én kirke, det 
skal være et økumenisk projekt. 
Bibelteksterne for de enkelte 

år - og dermed de enkelte lande 
- bliver valgt på verdensmødet, 
siger Lene Bitsch.

Bededagspartnere
Danmarks Økumeniske Kvin-

dekomité har 3 lande, som er 
faste bededagspartnere. Det er 
Litauen, Ukraine og Malawi. 

- Tanken er, at de mere velstil-
lede lande er hjælpesponsorer for 
de mindre velstillede. Så det var 
spændende for os danskere at 
mødes med en kvinde, Audrone, 
som kommer fra Litauen.

Ud over bededagen den 1. 
fredag i marts arrangerer WDP 
også en fællesskabsdag i maj. 
Det foregår dog ikke i Danmark. 

Nogle lande har også en fælles 
”nadverdag”, men det har vi heller 
ikke i DØKs regi i Danmark.

Ellers har de enkelte lande 
frihed til at lave arrangementer, 
som giver mening i deres egen 
sammenhæng. Fx. laver Brasilien 
familieprogrammer. 

I Danmark arbejder vi mest 
med forbøn og pengeindsamling. 
Det er vores måde at udleve 
formålet med ”informed prayer 
and prayerful action” på, forklarer 
Lene Bitsch.

Torsdag i sort
- På verdensmødet havde vi 

den katolske teolog Ulrike Bech-
mann fra Tyskland som hovedta-
ler. Hun dramatiserede lignelsen 
om Det store Gæstebud vha de 
andre deltagere. Det engagerede 
tilhørerne, at de fx skulle forholde 
sig til, hvad de andre grupper i 
lignelsen havde tænkt undervejs.

Verdensmødet havde et spe-
cielt program om torsdagen. Vi 
fi k på forhånd at vide, at vi skulle 
have sort tøj på den dag. Det er et 
verdensomspændende arbejde, 
Thursdays in Black, som er en 

stille kvindeprotest mod vold og 
overgreb mod kvinder og børn. 
Den tyske afdeling af WDP mar-
kerer altid denne sorte torsdag.

Verdensmødet fi nder sted en 
gang hvert femte år, og der skulle 
vælges ny formand og 14 nye 
delegerede som repræsentanter 
for verdens kontinenter.

Den nye formand blev en lu-
thersk præst, Laurence Gangloff 
fra det overvejende katolske 
Alsace. Hun har tidligere været 
medlem af forretningsudvalget.

- Det er typisk, at folk fra en 
”mindretalskirke” slutter op om 
arbejdet, vurderer Lene Bitsch 
Johnson.

Bededagen 2018
Næste år, hvor bededagen 

har tekster fra Suriname, vil der 
være indsamling til Frelsens 
Hærs arbejde på Grønland og 
metodisternes pigeskole i Indien.

Som regel indsamles der om-
kring 90.000 kroner i forbindelse 
med bededagen. Lidt af det går til 
organisationen, som har to perso-
ner ansat på kontoret i New York. 
Resten af beløbet går ubeskåret 
til projekterne.

Alle havde sort tøj på om torsdagen. Nogle havde særlige 
t-shirts med budskabet om at kvinder skal kunne leve trygt, fx 
dette: ”I stille protest og i solidaritet med kvinder, som oplever 
voldtægt, misbrug, tortur, vold... Vis at du har omsorg! For kvin-
der har ret til tryghed og frihed.”

Lene bad 
sammen med 

kvinder fra hele 
verden i Brasilien

Repræsentanter fra Kvindernes Int. Bededag holdt verdensmøde.

Det var dejligt at møde Audrone, som er vores bededagspartner fra Litauen, fortæller Lene Bitsch 
Johnson (til højre).

Bededagsheftet for 2018 handler om det sydamerikanske land 
Suriname, hvor man frygter, at rent vand i fremtiden vil være 
mere værd end olie - og adgang til vand kan blive årsag til krige.
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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,-

Hvert år i december uddeler 
Blå Kors julehjælp til fattige og 
udsatte familier i Danmark. Men 
allerede nu kan organisationen 
se, at der er alt for få midler til 
at dække behovet.
 

Blå Kors holder også juleaften 
på mange væresteder for hjem-
løse og andre, der mangler nogen 
at holde jul med.

Antallet af mennesker, der 
søger julehjælp hos Blå Kors, er 
steget hvert år, siden Blå Kors 
begyndte at uddele julehjælp. Og 
i år forventes antallet af ansøgere 
at stige yderligere.

”Det er trist, at der er så mange 
i vores velfærdssamfund, som har 
så små kår, at de ser sig nødsa-
get til at søge hjælp for at kunne 
give deres børn en juleaften, der 
minder om andre børns jul,” siger 
Christian Bjerre, der er general-
sekretær i Blå Kors Danmark.

Mange får et nej
For få år siden kunne Blå Kors 

give hjælp til stort set alle, der 
søgte. Men antallet af ansøgnin-
ger vokser i disse år hurtigere 
end midlerne. Derfor må organi-
sationen lave en endnu skarpere 
prioritering, hvor fl ere får afslag.

”Det er frustrerende, at vi må 
sige nej til mange, som søger 
hjælp. Det er ikke mennesker, der 
bare ”nasser” sig til en nem udvej. 
Det er mennesker, der er havnet 
i ulykkelige situationer, og som 
ikke har det økonomiske råderum, 
der skal til,” siger Christian Bjerre.

Blå Kors Danmarks julehjælp 
består af et gavekort til Dansk 
Supermarked på 400 kroner og 

et gavekort til Blå Kors Genbrug 
på 200 kroner.

Hvis man vil donere penge til 
julehjælpen, kan man gøre det via 
Blå Kors Danmarks hjemmeside 
eller sende en sms til 1940 med 
teksten ”BKD JUL”, så støtter man 
julehjælpen med 100 kr. 

Bodil
    
  

Blå Kors mangler 
midler til julehjælp
Stadig fl ere søger hjælp og et sted at holde jul.

Mange beder om hjælp til at holde jul derhjemme. Andre har 
brug for nogen at være sammen med til jul. Foto: Blå Kors.

Steve Lightle er amerikansk 
jøde, men blev som ung Jesus-
troende, og det forandrede 
hans liv totalt. 

I 1974 følte han, Gud talte 
til ham om, at nu ville jøderne 
vende hjem til Israel - som omtalt 
i profetierne i Gamle Testamente. 
Dengang handlede det især om 
trængte jøder i Sovjetunionen.

Han besøgte mange lande 
med sit budskab under titlen 
”Let my people go” - ”Lad mit folk 
rejse!” og det gjorde stort indtryk 
på mange - også i Danmark.

I 1991 var han med til at starte 
Operation Exodus, der dengang 
hjalp jøder hjem med båd og fl y.

Det gør Exodus stadig, ikke 
kun fra det tidligere Sovjetunio-
nen, men fra store dele af verden. 

Organisationen er vokset til 
en verdensomspændende orga-
nisation i mere end 50 lande og 
hjælper fortsat tusindvis af jøder 
hjem til Israel. På de mere end 25 
år der er gået, har Exodus/Ebe-
nezer hjulpet mere end 175.000 
jøder til Israel.

Steve Lightle har skrevet fl ere 
bøger, bl.a. bestselleren ”Exodus 
II” og ”Operation Exodus II”. Han 
rejser fortsat rundt i verden og 
fortæller om, hvordan profeti-
erne i Det gamle Testamente 
om jødernes hjemvenden til 
Israel opfyldes lige for vores øjne 
i 2017, og om, hvad han mener er 
kirkens opgave i denne tid.

Kun 3 møder i Danmark
Tirsdag den 21. november 

taler Steve kl. 14 i Kirke-i-byen 

i Kolding og kl. 19 i Herning 
Frikirke. Mandag d. 20.11. kl. 
14 er der et møde for præster, 
ledere og andre interesserede 
i Udfordringens mødelokale i 
Christiansfeld. Her bliver der 

også mulighed for at se avisen, 
boghandlen og smage en hon-
ningkage i café Morgenstjernen, 
hvor man også handler med 
israelske dødehavsprodukter.

Henri.

Steve hjalp 175.000 jøder til Israel
Manden bag Exodus II kommer til Danmark og 
taler bl.a. i Herning, Kolding og på Udfordringen.

Et 
historisk 
billede 
af Steve 
Lightle, 
der byder 
forfulgte 
jøder 
fra det 
tidligere 
Sovjet-
unionen 
velkom-
men 
”hjem” 
til Israel 
- efter 
næsten 
2000 år.

Cykelværksted fi k Stjerneprisen
Cykelværkstedet FIX A BIKE i 
Indre Missions Menighedshus 
i Allerød har modtaget Tvær-
kulturelt Centers aktivitetspris 
Stjernestunder 2017. 

Stella og Lars Meldgaard fra 
Menighedshuset fi k overrakt pri-
sen i Fredens Kirke i København 
sammen med nogle af de faste 
frivillige, hvoraf fl ere er fl ygtninge 
fra Syrien og Eritrea. 

I FIX A BIKE kan fl ygtninge og 
asylansøgere få en billig cykel. 
For flygtninge med opholdstil-
ladelse koster en cykel 50 kr. 
Asylansøgere og børn under 15 
år kan få en gratis cykel. 

Stjerneprisen er en anerken-
delse af det åbne og inkluderende 
arbejds fælles skab i FIX A BIKE, 
hvor fl ygtninge både kan få hjælp 
til at reparere deres egne cykler 
og bruge deres færdigheder til 
at hjælpe andre. Der er kaffe på 

kanden, hjertevarme og godt 
humør, når værkstedet har åbent 
to timer hver lørdag.   

- Flygtningene er simpelt hen 
så glade, når de får en cykel, 
siger folkeskolelærer Stella Meld-
gaard. Stella og Lars Meldgaard 
er initiativtagere til fl ere tilbud til 
flygtninge og asylansøgere ud 
fra Menighedshuset, der ligger få 
kilometer fra to asylcentre. 

Cykelværkstedet har også 
været med til at skabe goodwill 
i byen over for flygtninge og 
nedbryde fordomme. I dag står 
der stor respekt om det kirkelige 
initiativ, og det strømmer ind med 
brugte cykler, værktøj og reser-
vedele. For i Menighedshusets 
baghave kan alle være med til 
at gøre en forskel for fl ygtninge 
i lokalområdet. Det giver glæde 
og fællesskab på tværs, fortæller 
Stella Meldgaard.   

Bodil

På FIX A BIKE i Allerød har man i løbet af to år skaffet 160 
brugte cykler til fl ygtninge og asylansøgere, som også kan 
få hjælp til at reparere deres egne cykler. Cykelværkstedet 
modtog Stjerneprisen, som består af to afrikanske kurve med 
lækkerier samt 400 fl ersprogede visitkort på Tværkulturelt 
Centers inspirationskonference sidste weekend. 

Khader: ’Vi skal tage hensyn til 
de forfulgte - ikke til forfølgerne!’
Den amerikanske professor Peter Man-
daville frygter, at det planlagte kontor for 
forfulgte kristne kan skade Danmarks ry 
i Mellemøsten. Men vi bør tage hensyn til 
de forfulgte, fastslår Naser Khader (C).

”Nogle gange bliver jeg så træt af de po-
litisk korrekte akademikere, der hellere vil 
tage hensyn til dem, der forfølger, end til de 
forfulgte, siger den konservative udenrigs-og 
kirkeordfører til Kristeligt Dagblad.

Siden Muhammed-krisen har Danmark haft et ry som islam-
fjendsk, og et kontor for forfulgte kristne kunne øge de eksisterende 
spændinger, mener Peter Mandaville og den danske professor i 
religion og sikkerhedspolitik, Ole Wæver.

Men Naser Khader afviser blankt, at dansk politik overfor for-
fulgte kristne i Mellemøsten eller nye stramninger i forbindelse med 
imamloven skal tage hensyn til, hvad folk i Mellemøsten tænker.

”Jeg vil hævde, at muslimer i Danmark har det meget bedre end 
i alle andre muslimske lande”, siger Naser Khader til Kr. Dagblad.

Bodil

Kirkeministeren går imod sin
regerings ’tåbelige burkaforbud’
Et politisk fl ertal af regeringen, DF og A vil forbyde heldæk-
kende ansigtsbeklædning i det offentlige rum. Men det vil give 
skyts til parallelsamfundene, mener Mette Bock (LA).

Dansk Folkepartis Christian Langballe spurgte ind til kirkemi-
nisterens holdning under Folketingets spørgetid i onsdags. Mette 
Bocks udtalelse om, at burkaforbuddet er ”tåbeligt”, faldt under et 
møde i netværket Grundtvigsk Forum. 

Ministeren forklarede onsdag, at hun går ind for et ”maske-
ringsforbud”, hvorimod et ”burkaforbud” ville skabe forurettelse i 
parallelsamfundene. Hvis man vil sikre, at kvinder i burka bliver 
integreret i det danske samfund, er det bedre at lukke de offentlige 
kasser, fordi kvinderne ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. En 
kritik af deres beklædning ville også være imod religionsfriheden, 
fastslår ministeren.

Dette svar blev ikke accepteret af Christian Langballe. Han 
kalder det en ”søforklaring” og understreger, at han ser burkaer og 
niqabber som ”shariaens spydspids” og ”en trussel mod det åbne 
samfund”, skriver Kristeligt Dagblad.

Bodil

Lokalpolitiker efterforskes for 
sexorgier og rod i økonomien
Byrådsmedlem Per Zeidler, som for få uger siden afbrød sin 
forbindelse med Liberal Alliance, efterforskes nu af Østjyllands 
politi for sin rolle i en sag om sexorgier. Torsdag blev han fyret 
som formand for familieudvalget på et hasteindkaldt møde.

Per Zeidler var formand for familieudvalget i Syddjurs Kommune, 
men meget er ændret, efter at Århus Stiftstidende bragte historien 
om hans forbindelse til såkaldte gang-bang-events i Amnitsbøl 
Forsamlingshus ved Vejle. På det tidspunkt, hvor det ene af sex-
orgierne fandt sted, skulle Per Zeidler have været til et obligatorisk 
byrådsmøde i Ebeltoft. Politiet har nu sigtet to mænd for rufferi, og 
Zeidler menes at være de ene af dem.

Bruddet med LA kom, efter at parti-toppen på Christiansborg fi k 
et tip om, at lokalpolitikeren har rod i økonomien. Han skal have en 
samlet gæld på cirka 500.000 kroner. 

Zeidler nåede at få godkendt listen Social Liberal Borgerliste, 
med sit eget og sønnens Christians navne, før fristen for opstilling 
til byrådet udløb.Han har tidligere siddet i Rønde Byråd for Venstre.

Bodil 
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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.

Når 200 danske soldater for 
første gang rejser til Estland i 
januar 2018, vil KFUMs Solda-
terhjem følge med.

Den nye danske base i Estland 
er et led i NATOs fremskudte til-
stedeværelse i Baltikum og Polen. 

KFUMs Soldatermission har 
erfaring med soldaterhjem i fx 
Bosnien, Kosovo, Irak og Afgha-
nistan. 

I Estland skal soldaterhjem-
met ligge i byen Tapa 150 km 
fra den russiske grænse. Her er 
truslen for soldaterne hverken 

vejsidebomber, snigskytter el-
ler selvmordsbombere, men 
måske kan fritiden der blive en 
udfordring, vurderer KFUMs 
Soldatermission. 

På det nye soldaterhjem i 
Estland vil der ligesom på de 
øvrige KFUM soldaterhjem være 
daglige andagter, faste ugentlige 
aktiviteter, tid til snak samt kaffe 
og nybagt kage. 

Bodil

KFUM Soldaterhjem rejser 
med danske soldater til Estland

Nyt HealingRooms i Jægerspris
Lørdag den 28. oktober var der kursus i Jægerspris, og del-
tagerne besluttede at starte et nyt HealingRooms. 

Der var 19 deltagere på kurset, og hovedunderviser var lands-
lederen, Carrie Lautrup fra Esbjerg. Der var også undervisning 
ved Dorte Karpf fra HealingRooms Hovedstaden, som Jægerspris 
gruppen i fremtiden vil høre under.

Forbedere i HealingRooms Jægerspris bliver Inga Helver og 
Berit Elleholm, og møderne foregår den første mandag i måneden 
kl. 19.00 – 20.30. Der fi ndes allerede velbesøgte HealingRooms 
i Esbjerg og Tåstrup.  

Bodil

Fra venstre Berit Elleholm og Inga Helver, som vil starte 
Healing Rooms i Jægerspris.

En dokumentarserie om Hos-
pitalskibet Africa Mercy har 
vundet prisen for den bedste 
dokumentar ved AIB Awards i 
London den 1. november.

- Det er en glæde for Mercy 
Ships Danmark at kunne fortælle, 
at dokumentaren The Surgery 
Ship – på dansk ”Hospitals-
skibet” - vandt prisen for den 
bedste dokumentar i kategorien 
”Human interest”. Det skete ved 
the Association for International 
Broadcasting Awards i London, 
fortæller Ulla Holst fra Mercy 
Ships Danmark. 

The Surgery Ship følger livet 
om bord på verdens største civile 
hospitalsskib, som tilbyder gratis, 
livsforvandlende operationer, 
lægebehandling og oplæring af 
lokalt sundhedpersonale langs 

Afrikas vestkyst. 
Hospitalsskibet ’Africa Mercy’, 

er den tidligere storebæltsfærge 
Dronning Ingrid. Dokumentarse-
rien viser gennem otte episoder, 
hvordan patienter får hjælp om-
bord på skibet.

- Vi vil gerne takke National 
Geographic og Media Stockade 
for et fantastisk arbejde med at 
fi lme de frivilliges heroiske ar-
bejde på vores hospitalsskib. Jeg 
er sikker på at denne pris vil føre 
til, at The Surgery Ship bliver vist 
i fl ere lande, og at det vil hjælpe 
Mercy Ships med at udvide vores 
netværk af støtter, udtalte Mercy 
Ships britiske leder Lea Milligan.

Dokumentarserien kan ses på 
National Geographic People på 
VIASAT og YouSee mandage kl. 
21.00 og søndage kl. 04.00

Bodil

Film om Mercy Ships får international pris 
Den tidligere storebæltsfærge Dronning Ingrid spiller hovedrollen i Nat. Geographics dokumentar.

Holdet fra National Geographics fi lmer her Mercy Ships opsø-
gende arbejde i en vestafrikansk landsby.

Berntsen styrtede nedad trappe
men slap med livet i behold
Hans Berntsen har måttet af-
lyse møder i Vejle og Kolding 
på grund af et styrt nedad en 
trappe, hvor han bl.a. brækkede 
en fod.

Benbruddet skete, da Hans 
Berntsen overnattede hos nogle 
venner. Om natten stod han op for 
at gå på toilet, men gik i mørket 
ud af den forkerte dør til trappen i 
den tro, at det var toiletdøren. Han 
faldt nedad trappen og pådrog 
sig adskillige blå mærker, og den 
ene fod viste sig at være brækket. 
Han skal derfor gå med en særlig 
støvle i 6 uger og bruge krykker.

- Jeg har prøvet det tidligere, 
da jeg fi k opereret min hofte og 
måtte gå med krykker i tre må-
neder, siger Hans Berntsen, som 
er taknemlig for, at der ikke skete 
meget mere ved det alvorlige fald 
nedad trappen. 

Risiko for afl ysning af møder
Hans Berntsen er fyldt 71 år, men er i god form. Han har planlagt 

følgende møder inden jul: Ringsted d. 12. november, Græsted d. 25. 
november, København d. 26. november, Korsør d. 27. november, 
Christiansfeld d. 2. december, Vejle d. 3. december og Samsø d. 
9. december. Han henviser interesserede til at følge med på hans 
facebook-side, hvor han vil orientere om møderne er afl yst.

Henri.

Hans Berntsen skal tale 
ved en lang række hel-
bredelsesmøder inden jul, 
hvoraf nogle risikerer at 
blive afl yst. Han er til gen-
gæld aktuel med en ny bog 
med vidnesbyrd fra nogle 
af de mange helbredte.

Agapes Inspirationsdag om 
tro og helbred i Aarhus sidste 
lørdag samlede et rekordstort 
antal deltagere.

Professor Niels Christian Hvidt 
holdt to inspirerende foredrag om 
emnet ”Kan tro fl ytte bjerge? Og 
fl ytter bjerge troen?”. 

Niels Christian Hvidt fortalte, at 
der igennem historien har været 
modstand mod at undersøge 
sammenhængen mellem tro og 
helbred i sundhedsvæsenet. Det 
har nu ændret sig, ikke mindst 
fordi anerkendte undersøgelser 
har påvist, at troende på en række 
områder har et bedre liv både 
fysisk og psykisk.

Niels Christian Hvidt arbejder 
til daglig på Syddansk Universi-
tet, hvor der er gang i en række 
spændende ph.d.-projekter om 
tro, og hvordan vi kan blive bedre 
til at tale om eksistentielle emner.

Spørg til patienters tro
Et af disse ph.d.-projekter står 

psykolog Aida Hougaard An-
dersen for. Aida har gennem en 
årrække været psykolog i Agape. 

På inspirationsdagen havde  
Aida en velbesøgt workshop 
om eksistentiel og religiøs kom-
munikation i behandlingssam-
menhænge. Her gav hun et bud 
på, hvorfor det er vigtigt, at sund-
hedspersonale spørger til tro og 

andre eksistentielle emner, når de 
skal have et grundigt billede af pa-
tientens/klientens velbefi ndende.

Stemningen på inspirations-
dagen emmede af liv og en-
gagement og gode samtaler, 
spændende indblik i Agapes vidt 
forgrenede arbejde og gode fag-
lige input på et højt niveau.

Agape har det seneste år ople-
vet en stor tilgang af frivillige fra 
135 sidste år til over 170 frivillige 
på nuværende tidspunkt.

Inspirationsdagen sluttede  
med en god middag efterfulgt af 
en meditativ samling med lovsang 
og mulighed for forbøn.

Et af Niels Christian Hvidts 
foredrag og Aida Hougaard An-
dersens workshop kan høres på 
agape.dk, hvor der også fi ndes 
slides fra foredrag og ledelsens 
beretninger fra året, der er gået.

Bodil

Patienters tro 
er vigtig for 
behandlingen

Inspirationsdag i Agape:

- I dag er der større åbenhed i sundhedsvæsenet for tanken om 
sammenhængen mellem tro og helbred, sagde professor dr. 
teol. Niels Chr. Hvidt på Agapes inspirationsdag.
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Søndagens tekst: Matt. 18,21-35

Om tilgivelsens nødvendighed
21 »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder 

sig imod mig?« spurgte Peter. »Er syv gange nok?« 22 »Nej,« 
svarede Jesus, »lad det være 77 gange! 23 Med Guds rige er 
det nemlig som med en konge, der bad sine embedsmænd om 
at afl ægge regnskab. 24 Den første skyldte ham et millionbeløb. 
25 Da han ikke kunne betale sin gæld, gav kongen ordre til, 
at alt hvad han ejede, skulle beslaglægges, og at han selv, 
hans kone og hans børn skulle sælges som slaver. 26 Manden 
faldt på knæ for kongen og bad: ‘Vær tålmodig med mig, så 
skal jeg nok betale det hele tilbage!’ 27 Så fi k kongen ondt af 
ham, eftergav ham al hans gæld og lod ham gå. 28 Udenfor 
stødte embedsmanden på en kollega, der skyldte ham et par 
tusinde. ‘Betal, hvad du skylder mig!’ hvæsede han og greb 
ham i struben. 29 Kollegaen faldt på knæ for ham. ‘Vær tålmodig 
med mig,’ bønfaldt han, ‘så skal jeg nok betale!’ 30 Men det ville 
han ikke høre tale om. Tværtimod fi k han kollegaen arresteret 
og kastet i fængsel, hvor han skulle blive indtil hele gælden var 
betalt. 31 De andre kollegaer blev meget bedrøvede, da de så, 
hvad der foregik. De gik straks til kongen og afl agde rapport. 32 

Kongen kaldte så embedsmanden ind igen. ‘Din ondskabsfulde 
slyngel,’ sagde kongen. ‘Her eftergav jeg dig hele din gæld - og 
det bare fordi du bad mig om det. 33 Burde du så ikke vise andre 
lidt medfølelse?’ 34 Derefter gav den vrede konge ordre til sine 
fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, indtil gælden var 
betalt. 35 Sådan vil min himmelske Far også gøre med jer, hvis 
I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte,« sluttede Jesus.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Nysgerrighed kan være en 
plage, men er alligevel drivkraf-
ten til alle fremskridt. Nogle af-
fi nder sig med forholdene, som 
de er. Andre spørger: Kan det 
ikke gøres anderledes - eller 
hvorfor er det sådan? 

Vi kender disse personer 
fra hverdagslivet. Fra bibelsk 
sammenhæng kender vi Peter 
som en sådan person - slog sig 
ikke til ro - ville have yderligere 
forklaring. 

Jesus har i det tidligere talt 
om menighedstugt - i hvert fald 
om forholdet mellem menighe-
dens medlemmer indbyrdes, 
og så er Peter der: Kan det 
ikke gå over gevind med disse 
tilgivelser? 

Amos 1,3 er blevet udlagt, 
som om Gud tilgav tre gange, 
men efter den fjerde forsyn-
delse faldt hammeren. Skulle 
mennesket være bedre end 
Gud? For at være på den sikre 
side fordobler Peter de tre og 
lægger en ekstra til - skulle det 
ikke være nok? 

Læg mærke til, at Peter anser 
tilgivelse for en selvfølgelighed 
- det er bare et spørgsmål om, 

hvornår nok er nok! 
Har Jesus rystet på hovedet: 

Peter! Er du langsom i opfat-
telsen, eller vil du ikke forstå? 
Er du bange for at involvere dig 
i medmennesket? 

7 x 7 om dagen?
Jesus kunne måske have 

forstået Peter, hvis han havde 
kommenteret Lukas’ version: 
Lukas 17,1-4, hvor det er syv 
gange om dagen. Der ville vi 
vel være stået af. Syv gange 
om året - kunne vi acceptere 

det? Så skulle det vel være 
en af de allernærmeste - for-
ældre overfor børn? Nok ikke 
omvendt? Ægtefælle overfor 
ægtefælle? Hvorfor mon så de 
mange skilsmisser? 

Lad taldivergensen hvile. Du 
vil sandsynligvis aldrig kom-
me op på at skulle tilgive det 
samme menneske syv eller 77 
gange på én dag. Der kan synes 
at være grænser for tilgivelsens 
forpligtigelse. Dog er den så 
langt væk, at den i virkeligheden 
er grænseløs.

En enorm gæld
Som svar til Peter fortæller 

Jesus lignelsen om den gæld-
bundne tjener. 

Det er vel gældssanering, så 
det batter noget. 10.000 talenter 
siger os ikke så meget, men når 
Pilatus havde et statsbudget for 
provinserne Idumæa - Samaria 
- Judæa på 600 talenter årligt, 
så får de 10.000 pludselig liv. 
Hvordan kan man oparbejde 
en gæld på 16x statsbudgettet?

Forlad os vor skyld
Nu er lignelsen ikke om al-

mindelige menneskelige for-
hold, men om Himmeriget, og 
her kan andre forhold måske 
gøre sig gældende, det synes 
også at vise sig i Fadervor. 
Der beder vi: Forlad os vor 
skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere.

Der synes at være gensidig-
hed i tilgivelsen i Guds rige. 

Forholdet mellem Gud og mig 
skal også udmønte sig forholdet 
til næsten - derfor bør lignelsen 
nok kaldes ”Den uforsonlige tje-
ner”, og dens tale til os er alvorlig: 

Mit forhold til medmennesket 
vedrører i høj grad mit forhold til 
Gud. Beløbsstørrelserne i lignel-

sen har også bud til os: Det, du 
har fået tilgivet i forhold til Gud, 
er så uendelig stort i forhold til, 
hvad du skal tilgive din næste. 
100 af 10 000 - er det noget at 
tale om?

Et tilgivende sind
Det tilgivende sind overfor 

medmennesket synes at være en 
nødvendighed i forholdet til Gud. 
Prøv at læse Mark.11,25-26. 

Det er nok også almen erfa-
ring, at hvis ikke jeg har det godt 
med mit medmenneske - broder 
og søster i menigheden, så har 
jeg det heller ikke godt med 
Gud. Jesus har en kommentar 
til det emne i Mt. 5,21-26 – 
læs den. Guds nåde synes at 
kunne fortabes eller trækkes 
tilbage, så én gang frelst ikke 
betyder altid frelst. Der hører en 
livsholdning med til kristenlivet 
som adgangskort til himlen. Alt 
andet ville være ansvarsløst. 
Medtjenerne kunne ikke forstå 
deres kammerats handling. Han 
kunne i det mindste have givet 
lidt respit, men nej. 

Rethaverisk?
Er det r igtigt, at tilgivne 

kristne er nogle af de mest 
rethaveriske? ”Jeg måtte bede 
om tilgivelse - nu vil jeg have 
min ret!”

Hvor ofte skal jeg tilgive?
Lige så længe, som jeg selv 

ønsker tilgivelse. Sådan taler 
Jesus til Peter og til os - tilgivel-
sen er måske ikke grænseløs, 
men mit eget velbefi ndende er 
afhængig af mine handlinger - 
den uforsonlige tjener kom til at 
leve og dø i fangenskab, hvor 
han kunne have levet i frihed.

Hvor ofte skal jeg tilgive? 
Lige så længe, som jeg selv 
har tilgivelse behov - når jeg 
i egen kraft kan stå ren og 
uplettet for Gud med ordene: 
Jeg har ikke mere brug for din 
tilgivelse - jeg kan stå for dig 
uden Jesu forsoningsdød, så 
behøver jeg ikke mere at tilgive 
mit medmenneske. 

Hvornår det kan ske for dig, 
kan jeg ikke give dig opskrift på. 
Det vil aldrig ske for mig. Jeg 
vil altid have brug for og være 
afhængig af Guds nåde. Jeg 
vil altid have brug for at kunne 
tilgive - selv om det er en svær 
lektie at lære.

Nåden er din dagligdag!

Nåde eller 
gældssanering?

Præst i Nibe 
Baptistmenighed

Valgkampens hede
En selvironisk beretning fra en tv-debat.
Forleden var jeg til et af de mange valgmøder, som vi kan-
didater bliver nødt til at deltage i. De fl este møder fl ytter nu 
ikke på stemmerne, for det er ofte partisoldaterne, der møder 
op. Men dette var et møde, der kom i regionalt tv, så alle vi 
mediegale politikere var oppe på mærkerne.

Som de fl este mænd tænker jeg ikke meget på, hvilket tøj 
jeg går i. Men det gør min kone, så hun havde fundet den helt 
rigtige skjorte frem, som hun syntes så moderne ud, så jeg 
kunne ændre lidt på fordommene om mit kristelige parti.

I forvejen har jeg indrømmet i et stort 2-sides interview, at 
jeg var en rod som barn i skolen og blev bortvist i fi re dage 
på grund af støj i tysktimerne. Så jeg er ikke en duks, når jeg 
ønsker mere disciplin i skolen – og et ordentligt sprog.

Vi blev nu kaldt ind for at stå klar ved vores små pulte, 
mens de smurte pudder i ansigtet og satte mikrofoner på os. 
Her stod vi så de næste 45 minutter og ventede med nogle 
skarpe lamper lige i ansigtet, så sminken smeltede. Jeg har 
svært ved at stå stille, så jeg plejer at vandre rastløs omkring, 
men det var umuligt, for her var vi tøjret med mikrofonernes 
meget korte ledning til pulten. Og man skulle spørge regisør-
frøkenen, hvis man skulle i gården. 

Da den røde lampe endelig lyste og vi var ”på” en times tid, 
havde jeg glemt alt om at smile og se begejstret ud, som jeg 
gør på mit 10 år-gamle plakatfoto. Mundvigene hang nedad, 
og mit pudrede ansigt lignede døden fra Lübeck. 

Når en snes politikere alle kæmper om at få sagt mest muligt 
på kort tid, skal man være oppe på dupperne, men jeg var træt 
i mine platfødder og trængte bare til at sidde ned. 

Derhjemme sad min kone Birthe og fulgte debatten i tv. Når 
der ind i mellem var et glimt af mig, så hun til sin skræk, at 
skjortefl ippen nu stod lige opad mod øret i den højre side. Så 
nu lignede jeg virkelig en rod.

Selv anede jeg ikke uråd, før borgmesteren, der stod i nær-
heden, pegede og hvæsede: Henri! Din fl ip!

Jeg fi k nu ”arrangeret” min påklædning. Men jeg var ikke den 
eneste, der havde problemer. Den lidt kraftige viceborgmester 
ved siden af mig måtte have en håndholdt mikrofon, fordi 
headsettet hele tiden gled af hans store hoved.

Endelig blev kampen blæst af, og jeg stavrede på stive ben 
en halv kilometer til p-pladsen. Jeg vidste, at der var valgmøder 
forude næsten hver aften, foruden et par eftermiddagsmøder. 

Hvorfor gør jeg det? spurgte jeg endnu engang mig selv – 
og Gud. Trods profetiske ord kan jeg ikke rigtig forestille mig, 
at jeg bliver valgt – og er det hele så ikke omsonst? 

Mange andre kristne er også opstillet, og mange af os bliver 
jo ikke valgt. Men måske er det slet ikke målet - valgresultatet 
- der er så vigtigt, men rejsen undervejs. Måske sender ”Han” 
os bare ind i politik ”som får blandt ulve” (Matt. 10,16) for at 
vi skal være et ”fredens barn” (Lukas 10,5-7) og formidle lidt 
forsoning blandt politikere, som ofte må leve i et klima af magt-
kampe, intriger og beskyldninger. Her er brug for nogle 
fredsommelige får, ligesom i køen i supermarkedet, 
eller på arbejdspladsen, i skolens hårde klima, osv. 
Så det må vi prøve midt i valgkampens hede.
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Af Richard Oestermann
Den dengang 88-årige danske 

journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv 
blandt kendte og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-

j

 

MIG OG MELLEMØSTEN

Af Bodil Skjøtt, (tv.) generalsekretær i Israelsmissionen,
Krista Rosenlund Bellows, (mf.) formand for Israelsmissionen 
samt landsleder for Indre Missions tværkulturelle arbejde og 

Mona Kjær Nielsen (th.), medlem af Israelsmissionens landsstyre og sognepræst
 

Reformationen havde kontakt 
med kristendommens jødiske 
rødder i sin tilbagevenden til 
Skriften som autoritet og i sin 
optagethed af bibellæsning 
og tolkning af Bibelen – sær-
ligt det Gamle Testamente 
– på originalsproget. 

At dette ærinde lykkedes 
skyldtes i høj grad hebraisk-
kyndige rabbineres velvilje til 
at lære fra sig. Alligevel gjorde 
Martin Luther og de andre 
reformatorer ikke med gen-
nemslagskraft op med jødeha-
det – hverken i samfundet eller 
hos sig selv. 

De skandaløst antisemitiske 
og ukristelige ord og deres 
virkningshistorie havde vi gerne 
været foruden. Luther er selv 
et eksempel på det, han selv 
beskrev som menneskets ind-
krogethed i sig selv.  Dem, Gud 
tager i sin tjeneste, de er på en 
gang syndere og retfærdige.

Således fi nder der i dag en 
helt legitim diskussion sted 
om, hvorvidt Luther var anti-
semit eller ej. Var Luther blot 
påvirket af den generelle sam-
fundstendens, eller var der et 
dybereliggende mørke på spil 
hos augustinermunken?

Relationen mellem
kristne og jøder

Det er ikke svært at finde 
eksempler på dårlige rela-
tioner mellem jøder og kristne i 
Europa i tiden op til og omkring 
reformationen. Det gælder ikke 
kun inden for den katolske 
kirke, men samfundet generelt. 
Selvom Luther med sit skrift 
”At Jesus Kristus var født jøde” 
en overgang så ud til ønske at 
ændre på dette og i hvert fald 
appellerede til tolerance over for 
jøder og opfordrede til, at man 
mødte dem med åbenhed frem 
for ubegrundet at give dem skyl-
den for alverdens ulykker, så er 
det hans bog ”Om jøderne og 
deres løgne”, der forbindes med 
Luthers syn på jødedom og det 
jødiske folk.  Det er også disse 
synspunkter, der senere er 
trukket frem, når talen er faldet 
på Luthers og reformatorernes 
forhold til jøder. Reformationen 
gjorde ikke op med pavekirkens 
fordømmelse af det jødiske folk, 
men forblev på dette punkt et 
barn af sin tid. Og det har se-

nere tider betalt for eller draget 
nytte af - alt efter hvilket ærinde 
man har været ude i.

Men der er andet og mere 
at sige om relationen mellem 
jøder og kristne i tiden op til 
og efter reformationen. Et af 
reformationens kendetegn er 
interessen for Bibelen og ønsket 
om at fi nde tilbage til den oprin-
delige hebraiske tekst. Det blev 
anledningen til, at kristne teolo-
ger søgte hjælp hos rabbinere 
for at lære hebraisk, men også 
for at studere Talmud og andre 
jødiske kommentarer til Bibelen. 
For at tilegne sig kendskab til 
det hebraiske sprog, sådan 
som Luther og andre gjorde det, 
var de afhængige af samtidens 
rabbinere. Det går altså an at 
tale om et positivt samspil mel-
lem jødiske og kristne teologer 
som en af forudsætningerne for 
reformationen.

Tilbage til Bibelen
Interessen for det hebraiske 

sprog og derigennem kontak-
ten til jødiske lærde går også 
tilbage til tiden før Luther - til 
folk som John Wycliffe (1328-
1384) og Johan Huss (1369-
1415). Begge var optaget af at 
fi nde tilbage til Bibelen, begge 
kritiserede pavekirken og endte 
med at blive erklæret for kæt-
tere. Wycliffe oversatte Bibelen 
til engelsk på baggrund af den 

latinske oversættelse, Vulgata. 
Huss derimod lagde vægt på 
at kende den hebraiske tekst 
og benyttede sig åbenlyst af 
jødiske kommentarer til sin 
udlægning af Bibelen, som 
han studerede sammen med 
rabbinere i Prag. For Huss var 
det ikke jøden, der var antikrist, 
men derimod pavekirken. Både 
Wycliffes og Huss’ historie ligner 
således Luthers, dog med den 
undtagelse, at Luther ikke blev 
brændt på bålet. Dertil havde 
både Luther og den tanke-
gang, han promoverede, fået 
for mange tilhængere.

Vi taler med rette om kri-
stendommens jødiske rødder. 
Den kristne tro er vokset ud 
af Israels historie i Det Gamle 
Testamente, og også for Luther 
var det vigtigt at understrege, at 
Jesus var jøde. Men måske skal 
vi sige, at også reformationen 
har jødiske rødder. Luther var 
en del af den hebraiske væk-
kelse, som humanisterne i hans 
samtid tog initiativ til, men som 
i sidste ende var mulig, fordi 
jødiske lærere og rabbinere var 
villige til at undervise kristne 
i hebraisk og jødisk litteratur. 
Luther gjorde gældende, at kun 
hvis man kender den hebraiske 
tekst, kan man virkelig forstå 
Den Hellige Skrift. Sin egen 
oversættelse bygger Luther 
også på en udgivelse af den he-

braiske tekst fra 1494, udgivet 
af jøden Gershon ben Mosheh 
fra Brescia.

Luthers syn på jøder
Med tiden ændrede Luther 

dog syn på jøderne, da han op-
levede, at nogle af underviserne 
i hebræisk krævede bedre løn 
og anseelse, og at de ikke var 
lydhøre for hans argumenta-
tion ift. evangeliet. Samtidig 
opnåede rabbineren Josel von 
Rosheimer stor anseelse i det 
jødiske samfund i Tyskland, 
hvor han blandt andet skrev 
et forsvar for jødedommen til 
oplæsning i synagogen. 

Luther måtte erkende, at 
jøderne ikke ville vide noget af 
den evangeliske belæring og 
hverken var indstillet på at lade 
sig frelse åndeligt gennem kon-
vertering eller at blive integreret 
i det kristne majoritetssamfund 
for på den måde at blive socialt 
befriet. 

Tværtimod oplevede jøderne 
parallelt med det reformatoriske 
opbrud i kristenheden en fase 
med religiøs-åndelig fornyelse 
og styrkelse, der gjorde dem i 
stand til at tage nye initiativer 
for at opnå bedre politiske og 
sociale forhold og således 
fastholde deres jødiske identitet. 

Og da nogle kristne, under 

indflydelse fra jøder, flyttede 
deres ugentlige helligdag fra 
søndag til lørdag, reagerede 
Luther skarpt og fordømte det 
stålsat.

Herefter opfattede Luther 
Josel von Rosheims aktiviteter 
som en trussel mod sin refor-
matoriske opgave og tolkede 
den, som al anden modstand 
mod ham, som et påfund fra 
den djævelske modstander, 
som det gjaldt om at bekæmpe 
med alle midler.

Luther tog nu stilling, og der 
var ikke længere nogen jøde, 
der kunne sætte sine forhåb-
ninger til reformatoren.

Jødemission 
under luthers fane

Og det er så den stillingtagen 
– og ikke mindst dens virknings-
historie, vi stadig lider under 
som lutheranere i dag. For det 
er vanskeligt at være involveret 
i jødemission og samtidig løfte 
den lutherske fane højt. 

Og selvom vi måske synes, 
at vi ofte har taget afstand og 
fordømt Luthers antisemitiske 
udtalelser, er vi tilsyneladende 
ikke blevet hørt af vores jødiske 
venner, som også bekender 
troen på Jesus som Messias.

I foråret havde vi fx inviteret to 
israelske studerende med til Kri-
steligt Forbund for Studerendes 
påskelejr. De var chokeret over 
de mange referencer til Luther, 
fordi han for dem associeres 
med antisemitisme og nazisme.

En anden af vores samar-
bejdspartnere og nære venner, 
dr.theol. Richard Harvey, skrev 
således i Israelsmissionens 
magasin, Evangeliet og den 
Jødiske Verden, tidligere på 
året: ”Mange lutheranere forstår 
simpelthen ikke, hvad jøder og 
Jesus-troende jøder føler. Dette 
er en stor sorg for mig, da jeg 
gerne vil, at min familie, hvoraf 
størstedelen ikke tror på Jesus, 
skal høre oprigtigt gode nyhe-
der fra lutheranerne, eller i det 
mindste et udtryk for fortrydelse, 
en antydning af en undskyldning 
og en villighed til at gøre noget 
for at rette op på tingene igen.”

Et selvkritisk eftersyn
I et festligt jubilæumsår kan 

det være svært at lave et selv-
kritisk eftersyn af den luther-
ske tradition, sprogbrug og 
virkningshistorie. Alligevel vil 
vi bruge anledningen til at 
opfordre til at gøre netop dét 
og samtidig gøre opmærksom 
på, at Jesus-troende jøder kan 
være en lige så god samtale-
partner for os, som de var det 
for reformatorerne. Et andet 
anliggende hos reformatorerne 
var jo netop, at kirken til stadig 
må reformeres.

Så lad os da i dette reformati-
onsjubilæumsår glæde os over 
det jødiske folks rolle i reforma-
torernes anliggende om at gøre 
Bibelens budskab kendt. Og 
lad os fortsat arbejde for, at det 
jødiske folk må høre evangeliets 
gode nyheder forkyndt – også 
fra lutheranere.

Reformationens jødiske rødder
Ugens kronik fra Israelsmissionen giver indblik i jødernes rolle i reformationen og deres syn på Luther i dag. 

Israelsmissionen arbejder for, at evangeliet må komme tilbage til det jødiske folk, at jøder og palæstinensere 
må forsones gennem evangeliet, og at den kristne kirke må lære sine jødiske rødder bedre at kende.
Foto: Jews for Jesus
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Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand og nu tæt på 

de tres år.
I min ungdom var jeg nok det, 

man kalder en forvoven fyr. Jeg 
ville prøve alt. Jeg ville opleve 
eventyr, og det endte nogle gange 
med vold. Det var jeg skyld i. Det 
piner mig stadig.

Efter jeg blev gift og fi k børn, 
forandrede jeg levevis. Alle har 
kun godt at sige om mig nu, så 
vidt jeg ved. Eventyrlysten er 
væk. Men det er glæden også. 
Min kone siger, at hun ikke har set 
mig smile rigtigt, siden vi blev gift.

Mindet om mine ungdoms-syn-
der er blevet mig stadig tungere, 
som årene er gået. Jeg tørster 
efter fred. 

Jeg prøver at fi nde freden ved 
at omgive mig med gode venner. 
Men det er forgæves.

Min kone vækker mig mange 
nætter, fordi jeg ligger og råber 
på tilgivelse. Hvor fi ndes freden?

Jeg har også meget svært ved 
at sove, og søvnmangel giver mig 
voldsom hovedpine.

Jeg har været meget letsindig, 
da jeg var ung. Mit hjerte har til 
tider været meget hårdt overfor 

mennesker. Jeg har også hadet. 
Når jeg tænker på min fortid, 
er det som at se ned i en mørk 
afgrund.

Måske kan du, Orla Lindskov, 
gøre det, som jeg har forsøgt at 
få et par Folkekirkepræster til: at 
sige mig fri fra min synd og give 
mig ret til at glemme den?

Jeg må nemlig på en eller 
anden måde løses fra min skyld. 
Jeg ved, jeg dør for tidligt, hvis 
det ikke sker.

Jeg vil så gerne høre Guds 
stemme om tilgivelse. Det er der-
for, jeg råber om natten i søvne. 

Men Gud svarer ikke på mine råb. 
Jeg føler, at jeg bærer på 

mange byrder. Ikke kun min synds 
byrder. Men også det, man kunne 
kalde de almindelige livs-byrder. 
Hvor ville det være lykkeligt at 
blive befriet fra dem alle.

Så ville glæden for alvor vende 
tilbage til mit liv.

Orla Lindskov, hvordan kan 
man høre Guds stemme, for det 
er vel derved freden kommer?

Venlig hilsen
En ældre mand, 

som søger freden

Kære du, som søger freden
Du spørger først om, hvor fre-

den fi ndes?
Der er ikke noget menneske, 

der kan løse dig fra din skyld og 
give dig fred. Det kan præster 
ikke, og jeg kan heller ikke. Det 
kan kun Gud og Guds ords løfter. 
Vi kan vejlede dig. 

Guds løfter om tilgivelse fi nder 
du i Bibelen, og i Guds løfter om 
tilgivelse kan du fi nde freden.

Hvad siger Gud i Bibelen til 
dig, når du lider under dine fortids 
synd og skyld?

I første Johannesbrev kap. 1, 
vers 9 læser vi: 

”Hvis vi bekender vore synder, 
er han trofast og retfærdig, så han 
tilgiver os vore synder og renser 

os fra al uretfærdighed.”
Dette er Guds stemme til dig 

om tilgivelse, og det er Guds svar 
til dig. Bed og bekend din synd i 
bøn. Og er der personer, som du 
har gjort ondt, så bed dem om 
tilgivelse.

Sådan taler Guds stemme. Det 
sikre sted at høre Guds stemme 
er i Guds ord, i Bibelen. 

Du råber, og Gud svarer ikke, 
skriver du. 

Nej, for Guds stemme fornem-
mes bedst i stilheden i dit indre. 
Og den stilhed skal du nok bede 
om at få. 

Stilheden kommer ved Hellig-
ånden, og stemmen du så hører, 
vil være Helligåndens stemme. 
Helligåndens stemme taler altid 

i overensstemmelse med Guds 
ord.

Din situation ligner kong Da-
vids på et tidspunkt i hans liv. Da 

skrev han:
”Min Gud, jeg råber til dig om 

dagen og om natten, men du 
svarer ikke; jeg får ingen ro. Jeg 
har råbt mig træt, og min strube 
brænder.”

Senere udbryder kong David: 
”Jeg blev stille og stum. Jeg tav 
i min sorg.” 

Dog, Guds hjælp kom. Senere 
skriver David nemlig disse ord om 
Gud: ”Du gav mig frimodighed, og 
min sjæl fi k kraft.”

Ofte råber vi mennesker til Gud 
og forstår ikke at lytte. Til dig vil 
Guds stemme nok komme som 
en stille forvisning om, at din synd 
er tilgivet. Derefter kan du lade 
fortiden ligge. Det giver den fred, 
du længes efter.

Du taler også om at blive befriet 
fra alle dit livs byrder. 

Jeg tror, at vores liv altid vil 
have byrder, mens vi er her på 
jorden. Det bliver anderledes i 
Himmelen, heldigvis.

Her på jorden kommer Gud 
så til os og styrker vore skuldre, 
så byrderne ikke længere er for 
tunge for os. Da kan vi stadig 
på trods af byrderne vandre 
fremad med Jesus som vores 
byrdebærer.  

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
Har læst din Brevkasse i 

Udfordringen uge 34, søndag 
d. 20. august. Er nødt til at vi-
derebringe min glæde over dit 
svar til ”en skuffet, gift kvinde”.

Jeg læste hendes brev, der-
efter dit svar, og jeg tænkte: 
- ”Yes, sådan!”

Derefter opdagede jeg den 

lille efterskrift nedenunder, hvor 
hun fortæller om resultatet. Jeg 
blev ikke egentlig forundret, sna-
rere bekræftet i, at det jo var det 
helt rigtige råd, du gav hende. 

Hvor er du bare én stor vel-
signelse for mange. Tak at du 
lader Herren bruge dig så rigt!

Med hjertelig hilsen
            S. J.

Kære Orla Lindskov
Jeg lider af stærke smerter i 

mine ben. Smerterne er der altid. 
Jeg er meget taknemmelig for, at 
jeg her gennem Udfordringen må 
bede dig om forbøn. Jeg ville også 
blive glad, hvis jeg gennem en 
salvedug kunne få hjælp, ligesom 
mange andre har fået. Jeg har i 
mange år holdt Udfordringen og 

har altid læst den side med din 
Brevkasse med stor glæde.

Jeg synes også, at det er fanta-
stisk med de mange takkebreve. 
Der var fx et brev, der lød: - alle 
mine rygsmerter er helt forsvun-
det, og de har nu været væk i fl ere 
år! Tak til Jesus, og tak til Orla. 

Kærlig hilsen fra
En trofast læser

Kære Orla Lindskov
Jeg oplever, at Gud har 

mindet mig om, at jeg skal 
kontakte dig igen og bede 
om din forbøn. Jeg har nu fået 
lungeproblemer. Og min læge 
kan ikke fi nde årsagen.

Jeg har tidligere oplevet 
stor hjælp af din forbøn plus 
af en salvedug til min årebe-

tændelse i benene. Det hjalp 
virkeligt.

Må Gud fortsat velsigne dig 
i dit arbejde for ham.

Venlig hilsen
En taknemmelig kvinde

Min fortids synder tynger mig

Bekend din synd for Gud, så vil han tilgive dig

Mange læsere takker for forbøn og Guds helbredelse

Jeg føler, at jeg bærer på mange byrder. Ikke kun min synds 
byrder, men også de almindelige livs-byrder. 

Bed og bekend din synd i bøn. Og er der personer, som du 
har gjort ondt, så bed dem om tilgivelse.
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Verdensmission fra Danmark

Gospel Outreach 
Inspirationsaften
i Aalborg

Torsdag 16/11 2017
kl. 19.00
 

Bethaniakirken 
Dag Hammerskjølds Gade 2 
9000 Aalborg
 

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

-  Mit nøgleord er evigheds-
værdi. Jeg ønsker kun at ar-
bejde med noget, der rækker 
ud over mig selv og er større, 
end at jeg bare tjener penge. 
Det skal række ind i troens 
verden og give mening i en 
større sammenhæng. Jeg skal 
se et større mål.

Det siger Nick Hansen, der 
er ny daglig leder i den kristne 
lokal-tv-station KKRtv i Køben-
havn. KKRtv er en af 35 kristne 
lokalradio- og tv-stationer under 
pa raplyen Den Kristne Producent 
Komité (DKPK).

Nick Hansen kommer fra en 
stilling som skoleleder for Nord-
jyllands Kristne Friskole i Nør-
resundby.

- Jeg har været skoleleder i 10 
år, og her kunne jeg se et større 
mål, når jeg støttede børn og 
rådgav forældre i familier med 
belastet baggrund. Tænk, at råd-
give forældre og bagefter opleve, 
at mine råd rent faktisk virkede! 
Og at børn fi k aha-oplevelser i un-
dervisningen! Alle lærere elsker 
det øjeblik, hvor der går et lys op 
for børnene. 

Oplysning og vejledning
Det samme håber Nick Hansen 

vil ske med KKRtv’s seere. At 
stationen kan bidrage med netop 
det, som er dens særkende, det 
kristne budskab, og give både 
oplysning og vejledning til seerne.

KKRtv brød Danmarks Radios 
monopol i 1984 og var dengang 
en stor station med omkring 40 
fuldtids medarbejdere. I dag er 
stationen en afdeling under Co-
penhagen Media Facility, der sæl-
ger kommercielle produktioner ud 
af huset og lader overskuddet gå 
til KKRtv.  

KKRtv serverer hele paletten 
af gudstjenester, undervisning, 
børne-tv og en masse sang og 

musik. Stationen har en seerklub, 
hvor folk får en tv-boks, så de kan 
se med derhjemme - uanset, hvor 
de er i landet. Man kan også følge 
udsendelserne på en hjemme-
side og på YouTube. Og så sender 
KKRtv til 400.000 potentielle se-
ere i Københavnsområdet. 

Vigtigt med viden
Som ny projektleder får Nick 

Hansen brug for alle sine kompe-
tencer. Han er uddannet i stats-
kundskab og har desuden taget 
en pædagogisk overbygning, en 
skolelederuddannelse, en efter-
uddannelse som journalist og en 
toårig teologisk uddannelse. 

- Jeg skal helst vide meget, før 
jeg går i gang med meget lidt, 
smiler han. 

Når han møder ind om mor-
genen, gennemgår han al kom-
munikation med seerne. Nogle 
vil have en tv-boks, andre vil se 
et bestemt program igen, og atter 
andre vil bare gerne vide noget 
mere om et bestemt emne. 

Derefter tager han sig af af-
viklingen, dvs. at sætte samtlige 
programmer ind i en afspilningsli-
ste på computeren. KKRtv sender 
op til 50 forskellige programmer i 
løbet af et døgn.  

Klar og tydelig
Hvilke fordele har en værdibå-

ren kanal frem for en kommerciel 
kanal?

- Fordelen er, at vi har en 
meget klar beskrivelse af, hvem 
vi er. Seerne ved, hvad de får. 
Det er meget tydeligt. Du får et 
værdigrundlag, et værdisæt, et 
udgangspunkt for måden vi tilgår 
seerne på. Vi byder ikke ind med 
mange forskellige normer og 
forvirrer begreberne. 

- På den anden side vil vi ikke 
være kantede og dermed frastø-
dende. Det er der ingen, der har 
interesse i. Men at sige til seerne: 
”Dette er vort udgangspunkt. Det 
er sådan, vi er.” Det er ærlig snak. 
Og det har jeg det godt med. At 

være tydelig med præmissen 
uden at ekskludere andre. 

Tror du, ordet ”kristen” kan 
frastøde nogen?

- Som med alt andet i sam-
fundshistorien, så er der et pen-
dul, der svinger. Det ser vi i politik 
og økonomi, og det ser vi også 
med ideologier. De svinger fra 
den ene yderlighed til den anden. 
I de seneste 20 år har vi set en 
ideologi, hvor alt det, der var kri-
stent var usmart, gråt og bedaget. 
På et eller andet tidspunkt vil det 
pendul svinge tilbage, så de, der 
har fastholdt den værdi over lang 
tid, vil stå meget stærkt. 

Vil overdøve mediestøjen
Siden KKRtv startede i 1984 

er der sket meget på medieom-
rådet. TV 2 kom til, og den ene 
kanal fulgte den anden. Derefter 
kom internettet og de sociale 
medier. Så nu er det en udfor-
dring overhovedet at blive hørt i 
mediestøjen.

- Vi skal dele kagen med så 
mange andre, og danskerne har 
nu en gang kun en vis mængde 
opmærksomhed at give af. Den 
virkelighed må vi affinde os 
med og så afgøre, hvordan vi 
bliver endnu mere larmende og 
tydelige uden at blive skingre og 
mærkelige. Og samtidig være 
autentiske og være dem, vi er 
sat i verden for at være, siger 
Nick Hansen.

Mere energi til 
sociale medier

Hvor er KKRtv om 10 år?
- Jeg ser KKRtv som et samlet 

mediehus, der ud over flow-tv 
også kaster mere energi ind i di-
gitale medier, både hjemmeside, 
Facebook og YouTube. 

Flow-tv er tv, som vi kender 
det, hvor det ene program efter 
det andet flyder fra sender til 
modtager. 

- Jeg tror ikke, fl ow-tv vil uddø, 
for hvis ikke vi har kanaler som 

Danmarks Radio, der giver det, 
folk gerne vil have, men samtidig 
giver dem det, de bør have, så 
bliver vi sluttet inde i vores egen 
lille boble og hører kun det lille 
ekko fra os selv. 

- Der er behov for at få in-

spiration udefra, noget som er 
almengyldigt og relevant i en 
større sammenhæng. Jeg tror, at 
det bliver mere og mere tydeligt 
for danskerne, at vi bliver nødt til 
– midt i vores medieiver efter at 
kun have det, der er relevant for 

mig – også at have ørerne åbne 
for det, som ikke er relevant for 
mig, men som jeg bør vide noget 
om. Derfor tror jeg, at flow-tv 
kommer til at eksistere mange år 
frem, slutter Nick Hansen. 

KKR/tv - kristen stemme i mediestøjen
Som ny projektleder for KKR/tv vil Nick Hansen gøre stationens profi l skarpere og nå endnu fl ere danskere gennem Internettet og de sociale medier. 

Nick Hansen er ny projekt-
leder for KKRtv. Han håber, 
at den kristne tv-station kan 
bidrage med netop det, som 
er dens særkende, det kristne 
budskab, og give både oplys-
ning og vejledning til seerne.
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Af Bodil Lanting

Selv om kristne har været 
udsat for folkemord i årevis, 
afspejles det ikke i fl ygtninge-
statistikkerne: Kun 1,5 procent 
af de syriske fl ygtninge, som 
fi k asyl i vestlige lande i 2016, 
var kristne.

Britiske embedsmænd har for-
søgt at skjule de statistikker, som 
viser, hvordan ofre for folkemord 
- ikke mindst kristne - er blevet 
svigtet af både Storbritannien og 
FN, skriver Barnabas Fund.

- Det er chokerende adfærd 
både fra FN og britiske embeds-
mænd, siger Barnabas Fund's 
Martin Parsons. Statistikkerne 
blev først offentliggjort, efter at 
USAs vicepræsident, Mike Pence 
for nylig kritiserede FNs svigt af 
forfulgte kristne.

Martin Parsons tilføjer: ”I 2005 
tilsluttede FN sig tanken om na-
tionernes ansvar for at beskytte 
borgerne mod folkemord og for-
brydelser mod menneskeheden. 
Disse statistikker viser, at man 
har svigtet ynkeligt i den hense-
ende. Kristne og andre minori-
teter er blevet behandlet skam-
meligt af FN. Og Storbritannien 
har outsourcet sit eget ansvar på 
trods af gentagne indsigelser.”

Udsatte fl ygtninge
I USA var der kun 125 kristne 

blandt de 15.479 syrere, som 
fi k asyl.

I Storbritannien modtog man 
over 8.000 fl ygtninge i 2015 og 
2016, men kun 70 af dem var 
kristne, mens der var 22 yazidier. 

De fl este af de fl ygtninge, som 
fik asyl, var sunnier, selv om 

Islamisk Stat i 2014 dræbte eller 
kidnappede 10.000 yazidier og 
dræbte kristne i tusindvis, skriver 
avisen Express.

Hvem registreres af FN?
Storbritanniens indenrigsmini-

strerium kommenterede fl ygtnin-
gestatistikken i sidste uge: 

- Vi er på det rene med, at 
vores program skal give prioritet 
til de mest udsatte flygtninge, 
som FNs højkommissariat har 
identifi ceret ud fra deres kriterier. 

Vi samarbejder med UNHCR 
og andre partnere for at nå de 
grupper, som har tøvet med at 
lade sig registrere af frygt for 
diskrimination, og som ikke har 
været bekendt med deres mulig-
heder. Disse grupper inkluderer 
alle religiøse minoriteter, forklarer 
ministeriet.

Mange kristne fl ygtninge har 
undladt at registrere sig i FNs 
fl ygtningelejre - eller har forladt 
lejrene - efter at have oplevet ny 
forfølgelse fra islamister på ste-

det. Derfor har de ikke fået hjælp 
gennem FN.

FNs indsats har slet ikke været 
god nok trods alle gode inten-
tioner og løfter, mener mange 
kristne organisationer.

- Der sker ingenting. Den store 
frustration for kristne og alle an-
dre lige nu er, at de bliver forrådt 
af de politiske magthavere. Det 
sagde William Hollander, som 
arbejder sammen med Open 
Doors i Irak til The Christian Post 
i oktober.

’Politisk korrekt fobi’
Den tidligere ærkebiskop af 

Canterbury, Lord Carey, kom-
menterede de kristnes situation i 
avisen The Telegraph i april 2017:

”Det er utrolig smerteligt at 
vide, at den konstante ’korsfæ-
stelse’ af Mellemøstens kristne 
fortsætter. Her op til påske vil bri-
tiske skatteydere blive forfærdede 
over de politisk korrekte embeds-
mænds forudindtagethed, skrev 
den nu 81-årige Lord Carey.

Carey antydede, at regerin-
gens medarbejdere har en ”po-
litisk korrekt fobi mod enhver 
fare for at blive opfattet som 
antimuslimske”.

”De muslimske ofre for kon-
flikten i Mellemøsten fortjener 
samme omsorg som ofre med mi-
noritetsbaggrund. Men lige nu får 
de mere støtte end de minoriteter, 
som bliver angrebet af muslimske 
ekstremister”, skrev Carey.

Tilbageholdt oplysninger
Barnabas Fund bad det bri-

tiske indenrigsministerium om 
oplysninger mht. flygtningenes 
trosmæssige baggrund i februar. 
Men selv om loven kræver, at der 
skal svares inden for 28 dage, 
skete det ikke. 

Embedsmændene undskyldte 
sig eller undlod at svare på 
henvendelserne. Til sidst indgav 
Barnabas Fund en formel klage. 
Den 19. september sendte det 
særlige informationskontor (ICO)
et formelt krav om frigivelse af 
informationen fra indenrigsmini-
steriet inden for 35 kalenderdage. 

Selv herefter kom informatio-
nen først i sidste øjeblik, efter at 
Barnabas Fund havde kontaktet 
immigrationsministeren og bedt 
ham sikre, at hans stab fulgte 
forskrifterne.

Kristne syriske fl ygtninge 
får sjældent asyl i Vesten

Chokerende statistik:

FN har svigtet, og britiske embedsmænd har prøvet at skjule diskriminationen, siger NGO.

For første gang har evangeli-
ske kristne haft et møde med 
Egyptens præsident, Abdel 
Fattah al-Sisi. 

Ifølge CBN News oplevede 
begge parter mødet som yderst 
positivt. Samtidig er mødet også 
af særlig betydning i en tid med 
stadig fl ere voldelige angreb mod 
Egyptens kristne minoritet.

Den kristne forfatter og Mel-
lemøst-ekspert Johnnie Moore 
udtalte efter mødet:

- Sjældent har jeg været til et 
møde, som skulle have varet en 
time, men som fortsatte i tre timer 
med klar og autentisk kommuni-
kation. Der var ingen barrierer. 
Det var, som om vi havde været 
bedste venner hele vores liv. 

Det var en historisk begivenhed, 
fastslår Johnnie Moore.

Fælles fjende
Mellemøsteksperten Joel Ro-

senberg, som var vært ved mø-
det, er enig i Moores vurdering.

- Jeg tror, det er begyndelsen 
på en historisk relation mellem 
en muslimsk arabisk leder og den 
evangelikale kristne bevægelse.  
Jeg må udtrykke det sådan: Jeg 
er forfatter af fi ktionsbøger, og 
hvis præsident Abdel al-Sisi ikke 
fandtes, så var man nødt til at 
opfi nde ham. 

Jeg mener, at han er det, USA 
har ledt efter, når det gælder en 
allieret. Det er et folk, som ønsker 
en stærk, strategisk alliance med 
USA, og som siger til os: ”Jeg 
kæmper mod de samme folk, 
som I kæmper imod”, sagde Joel 
Rosenberg.

De to evangelikale ledere og 
Abdel al-Sisi bekræftede overfor 
hinanden, at de vil bekæmpe IS 
og islamisk ekstremisme.

Egypten - Guds folk
Moore tilføjede, at det er vigtigt 

ud fra et bibelsk standpunkt, at 
kristne arbejder på at få et godt 
forhold til Egypten.

”Vi kristne elsker Egypten, 
fordi Bibelen viser, at Gud har en 
stor kærlighed til Egypten. Det er 
ikke bare en generel kærlighed. 
Der er særlige vers og særlige 
profetier om Guds kærlighed, 
sagde Moore og nævnede Esajas 
Bog kapitel 19, hvor Gud kalder 
Egypten ”mit folk”.

Bodil

Den afslørende fl ygtningestatistik
Barnabas Fund har fået adgang til indenrigsministeriets sta-

tistikker over de syriske fl ygtninge, som UNHCR har anbefalet 
at give asyl i Storbitannien:

I 2015 var der kun 43 kristne, 13 yazidier og kun 1 shia-
muslim ud af 2.637 fl ygtninge. 

I 2016 var statistikken endnu værre: Ud af 7.499 fl ygtninge 
var der kun 27 kristne, fem yazidier og 13 shia-muslimer.

Man regner med, at de kristne udgjorde 10 procent af Syriens 
befolkning før krigen. På samme tid var der 1,5 % shiamuslimer 
og 70.000 yazidier i landet.

- Regeringens folk har en po-
litisk korrekt fobi mod at blive 
kaldt anti-muslimske, mener 
den tidligere anglikanske 
ærkebiskop Lord Carey.

Egypten: Kristne mødte præsidenten

- Det var, som om vi havde 
været bedste venner hele vo-
res liv, sagde Johnnie Moore 
efter mødet med Abdel al-Sisi.

Skal kirkegængere i Texas til at 
bære våben efter masseskyderi?
Sidste søndag angreb en yngre mand kirkegængerne i bap-
tistkirken i Sutherland Springs med et halvautomatisk våben. 
Manden dræbte 26 børn og voksne, mens 20 blev såret.

Tabstallet kunne have været langt højere, hvis ikke to bevæbnede 
civile havde konfronteret gerningsmanden. De fi k ham drevet på 
fl ugt, så han kørte i grøften og døde under den efterfølgende biljagt.

Gerningsmanden beskrives som en hvid, 26-årig mand med en 
fortid i fl yvevåbnet. Han blev smidt ud af fl yvevåbnet i 2014, da en 
militærdomstol fandt ham skyldig i vold mod hustru og børn. 

Det er også kommet frem, at manden tidligere havde haft en 
tilknytning til kirken, men havde mistet troen på Gud. Samtidig 
havde han en konfl ikt med sin svigermor, der dog ikke befandt sig 
i kirken sidste søndag.

Våben i kirkerne?
Hændelsesforløbet efter skyderiet får fl ere til at forudsige, at hel-

ler ikke dette seneste masseskyderi vil føre til ændringer i USAs 
liberale våbenlov.

”Det eneste, der kan stoppe en ond mand med et skydevåben, 
er en god mand med et skydevåben”, sagde den amerikanske 
interesseorganisation for våbenejere, NRA, efter skoleskyderiet i 
Connecticut i 2012, hvor 20 børn og 6 voksne blev dræbt. 

Staten Texas’ justistminister har nu udtalt, at amerikanske kirke-
gængere burde bære våben, når de går i kirke. Det bakkes op af 
Republikaneren Ken Paxton, som mener, at kirkerne skulle sørge 
for, at nogle kirkegængere er bevæbnede eller - som alternativ - leje 
professionelle sikkerhedsfolk.

Ifølge lovgivningen i Texas må en kirkegænger gerne bære skjulte 
våben ind i kirkerummet - med mindre kirken forbyder det.

Præsident Trump har efter skyderiet udtalt, at problemet ikke 
er våbenloven, men derimod gerningsmandens psykiske tilstand.

Bodil

Flere jøder tror Jesus er Guds søn
Traditionelt tror jøder ikke på Ny 
Testamentes budskab om,  at Gud 
blev menneske i Jesus af Naza-
reth. Men ifølge en ny undersø-
gelse tror hver femte ”millennial-
jøde”, at Jesus er Guds søn. 

Det skriver CharismaNews.com 
om en undersøgelse, som Barna 
Group har foretaget for Jews for 
Jesus. Undersøgelsen ”Jewish Mil-
lennials: The Beliefs and Behaviors 
Shaping Young Jews in America”, 
viser, at 21 procent af jøder født mel-
lem1984 og 1999 nu tror, at Jesus 
var ”Gud i menneskeskikkelse, som 
levede blandt mennesker i det første 
århundrede”. 28% af de adspurgte 
ser Jesus som ”en rabbi eller åndelig 
leder, men ikke Gud.” 

Yderligere 42% af de jødiske millennials siger, at de fejrer jul.
Professor i jødiske studier ved Stanford University, Ari Kelman, 

er forbavset over resultaterne:
- Det ligner ikke de jøder, jeg kender. Men måske er det en ny 

type jøder, som vi aldrig har set før. Vi ved, at religion ændrer sig 
ligesom parametre for identitet, så hvorfor skulle vi så forvente, at 
forskellige generationer ser helt ens på samme sag? spørger han.

Mange kristne - ikke mindst de Jesus-troende jøder - er glædeligt 
overraskede over undersøgelsen.

- Der er tale om en åndelig generation, som er villig til at over-
veje, om Jesus kunne være Messias. Vi kan bare håbe på, at folk 
læser Bibelen med åbent sind, engagerer sig i kulturen og ser på 
mulighederne, siger Susan Perlman fra Jews for Jesus.

Bodil

- Det er glædeligt, at 
denne generation er 
åndeligt åben, siger 
Susan Perlman fra Jews 
for Jesus.

Tyskland indfører et tredje ”køn”
Den tyske forfatningsdomstol har vedtaget, at tyskerne nu skal 
have tre valgmuligheder i kategorien ”køn”, når de udfylder 
fødselsattester.

Forfatningdomstolen har givet den tyske regering en frist indtil 
udgangen af 2018 til at udarbejde et forslag til nye fødselsattester. 
Ifølge domstolen skal et tredje køn være ”inter” eller ”diverse”.

Ifølge FNs Kontor for Menneskerettigheder betegner ”interkøn” 
fysiske kønstræk, der adskiller sig fra den gængse opfattelse af 
mænds og kvinders kroppe. Interkøn kan forekomme som træk, 
der kan ses ved fødslen, noget som først viser sig i puberteten - el-
ler noget, som kun kan opdages ved en kromosomundersøgelse. 

Interkøn er altså et fysisk fænomen og dermed ikke et udtryk for 
seksuel orientering og kønsidentitet. FNs Kontor for Menneskeret-
tigheder anslår, at mellem 0,1 og 1,7 procent af befolkningen fødes 
med interkønnede træk.                                                         Bodil
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Af Samuel Nymann Eriksen

Jeg er netop vendt hjem fra 
Sydkorea, hvor jeg besøgte 
Dansk Europamissions sam-
arbejdspartnere, som sikrer, 
at medicin bliver indsmuglet til 
de forfulgte kristne Nordkorea, 
hvor sundhedssituationen er 
katastrofal. Og de forfulgte 
kristne bruger ikke kun medici-
nen på sig selv, men deler den 
også med andre nordkoreanere 
i nød.

På rejsen mødte jeg en række 
eksperter, som jeg fortalte om 
situationen i landet. 

Nordkoreas nye ’store leder’, 
Kim Jung-Un, ser ud til at være 
mere brutal end sine forgæn-
gere, hans far Kim Il-Jung og 
hans farfar Kim Il-Sung. Han har 
muligvis beordret likvideringen af 
sin egen bror og onkel, ligesom 
Nordkorea i denne tid gennem-
fører prøvesprængninger og truer 
verden med at montere bomber 
på langtrækkende missiler. 

Vesten forsøger at imødegå 
truslerne ved endnu engang 
at bruge sanktionsredskabet, 
men virker det over for landets 
ledelse, som midt i 1990’erne lod 
befolkningen lide hungersnød, så 
omkring 3 millioner mennesker 
døde, og i dag tillader en kata-
strofal sundhedstilstand i landet, 
men selv lever i luksus? 

Allerede før Kim Jung-Uns 
tiltrædelse i 2012 fortalte en af 
Dansk Europamissions kontakter 
vedr. Nordkorea, Tim Peters, i 
Udfordringen i maj 2010, hvor-

dan lederen allerede dengang 
var kendt som hensynsløs, og 
udviklingen har kun bekræftet den 
karakteristik.

Udstillingskirker 
Men hvad med kirken? Er der 

en kirke, og har kristne frihed til 
at praktisere deres tro? I Pyong-
yang fi ndes enkelte kirker, men 
de tjener som “udstillinger”, som 
styret kan fremvise for at give 
gæster fra udlandet indtryk af, at 
der er trosfrihed i landet. Således 
mødes menighederne kun, når 
udenlandske grupper er på besøg 
i landet, og menighedsmedlem-
merne består af partimedlemmer 
med høj anciennitet, og de får 
særlige madrationer for at deltage 
i gudstjenesterne. Hvis myndig-
hederne fi nder ud af, at nogle af 
medlemmerne er sande kristne, 
fjernes de fra menigheden.

Den nordkoreanske grund-
lov er tvetydig, da paragraf 68 
nok sikrer borgerne trosfrihed, 
men paragraf 10 begrænser 
trosfriheden igen ved at sige, at 
borgerne samtidig skal værne 
om landets ideologiske enhed 
(Juche-ideologien). 

Juche-ideologien kan ved før-
ste øjekast ligne et sammen-
surium af persondyrkelse af 
Kim-familien og socialismen, men 
ved nærmere eftersyn ligner den 
mere en religion og afslører, nok 
ufrivilligt, at Nordkorea har en rig 
kristen arv. 

2.000 kirker før krigen 
Før Koreakrigen udgjorde krist-

ne nemlig den største gruppe i 

civilsamfundet. I 1950, året før 
Koreakrigen begyndte, skrev 
Nordkoreas regering i sin årbog, 
at der i den nordkoreanske region 
var mere end 2.000 kirker og 
200.000 kristne. Det fortæller en 
anden af Dansk Europamissions 
kontakter vedr. Nordkorea, dr. 
Eric Foley. Grunden til kirkevæk-
sten blev lagt ved vækkelsen i 
Pyoungyan i 1907, hvor der på 
det tidspunkt måske var flere 
kristne end i Seoul, der nu ligger 
i Sydkorea. 

Leder havde kristent hjem
Kim Il-Sung voksede op i et 

kristent hjem, men satte sig som 
voksen i Guds sted. Nordkoreas 
leder gik selv i kirke indtil 8. klas-
se, og hans morfar var ældstebror 
i en kirke. 

Og noget tyder på, at Kim Il-
Sung misbrugte oplevelserne i sit 
barndomshjem til at skabe Juche-
ideologien - religionen, hvor han 
selv, senere hans søn og nu hans 
barnebarn er guder. Eksempelvis 
har Juche-ideologien 10 princip-

per, hvor den kristne tro har 10 
bud – og mens mange kristne 
går i kirke og til møde to gange 
om ugen, har man i Nordkorea to 
ugentlige ’selvkritik’-møder. Des-
uden tjener Nordkoreas 100 store 
’revolutionære forskningscentre’ 
samme funktion som kirker, hvor 
befolkning inspireres til at følge 
Juche-ideologien. 

Når nordkoreanere for første 
gang læser i Bibelen, bliver de 
overraskede, særligt over 1. 
Mosebog, hvor der står, at Gud 
skabte mennesket i sit billede, da 
de har lært, at alle mennesker er 
skabt i Kim Il-Sungs billede. 

Hele familien straffes, 
hvis én bliver kristen

Til trods for at befolkningen er 
tvunget til at dyrke Juche-religi-
onen, skønnes det, at der i dag 
er 100.000 kristne i Nordkorea. 
Omkring en tredjedel skønnes at 
være fængslet i koncentrations-
lejre på livstid på grund af deres 
tro på Jesus. 

Ifølge nordkoreansk straffelov 
kan en hel familie straffes, hvis ét 
familiemedlem gør noget ulovligt, 
ligesom familier straffes for fami-
liemedlemmers forbrydelser i tre 
generationer. At en hel familie kan 
straffes, fordi ét familiemedlem 
er kristen, betyder, at familien 

kan lægge pres på familiemed-
lemmer, for at de ikke skal blive 
kristne. Ligeledes kan en kristen 
tænke: “Jeg ønsker at praktisere 
min tro, men hvilke konsekven-
ser får det for mine børn? Vil de 
risikere at komme med mig i fan-
gelejr?” Prisen for at være kristen 
er således meget høj i Nordkorea.

Man kan sige, at det nordko-
reanske styre har skabt en sam-
fundsstruktur med et indbygget 
socialt pres med det formål at 
hindre mennesker i at komme til 
tro på Jesus og åbent vidne om 
ham. Derfor er nordkoreanske 
kristne ofte meget forsigtige, 
når de alligevel vælger at dele 
de gode nyheder med deres 
landsmænd. 

Skolelærere er trænede i at stil-
le eleverne bestemte spørgsmål, 
der kan afsløre, om der fi ndes 
bibler i børnenes hjem, og om en 
familie er kristen. Anvendelsen af 
denne taktik betyder også, at for-
ældre presses til i et vist omfang 
at skjule deres tro for deres egne 
børn og ikke opdrage dem i den 
kristne tro. I stedet forsøger styret 
at hjernevaske børnene i skolen, 
ja, allerede fra børnehaven.

I en befolkning, der er isoleret 
fra omverdenen, med en leder der 
hjernevasker indbyggerne til at 
tro, han er gud, er det underfuldt, 
at der måske stadig er 100.000 
kristne. Vores søstre og brødre 
har brug for al den forbøn og 
støtte, vi kan give dem i den tid, 
de gennemlever. 

Til Højre: Samuel Nymann Eriksen foran Kim Il-Sungs som-
merhus ved Hwajinpostranden blot få kilometer fra grænsen til 
Nordkorea sammen med en af Dansk Europamissions kontakter. 
Kim Il-Sung boede i huset fra slutningen af anden verdenskrig til 
slutningen af Koreakrigen. 
Meget symbolsk var huset oprindelig bygget til rekreation for 
kristne missionærer.
Fotos: Dansk Europamission

Undergrundskirken i det lille land 
som truer verden med atomkrig

Analyse af Nordkorea:

Måske er der stadig 100.000 hemmelige kristne i Nordkorea. 
Den ældre generation kan stadig huske, at der var 2.000 kirker i Pyongyang før Koreakrigen.

Hemmeligt bedemøde i Nordkorea. Det skønnes, at der, trods 
forfølgelser og hjernevask, er 100.000 kristne i landet.

Hemmeligt bedemøde i skov i Nordkorea, hvor nordkoreanere 
råber til Gud. Illustration: J.A de Roo CC BY-SA 3.0

Hvis myndighederne 
fi nder ud af, at nogle 
af medlemmerne er 

sande kristne, fjernes 
de fra menigheden.
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Bibelen gav håb til kvinderne
 i kz-lejren Ravensbruck

”Der er ikke noget mørke så dybt, at Guds kærlighed ikke er endnu dybere” skriver Corrie ten Boom.
Læs her historien om to kristne kvinder, der oplevede, hvordan troen i sidste ende sejrer over ondskaben. 

Af Henriette Bjarne Hansen

Jeg havde engang en kære-
ste, hvis far under 2. Verdens-
krig var aktiv i den danske 
modstandsbevægelse. Lige 
som så mange andre der ar-
bejdede imod tyskerne, blev 
han taget og sendt i kz lejr. 

Krigen sluttede, og Danmark 
blev frit igen. Faderen kom hjem 
og kunne nu genoptage det liv, 
han havde haft før krigen. Men 
krig sætter sine spor, og her var et 
menneske, som havde haft nogle 
oplevelser, der var så grufulde, 
at hans sind og sjæl havde lidt 
overlast. 

Han var ikke i stand til at 
tale om det, han havde oplevet, 
og der var dage, hvor han ikke 
sagde et ord. Når der var gæster, 
trak han sig tidligt tilbage og gik 
i seng. Hans traumer sled både 

på ham og hans familie: hustru, 
to piger og to drenge. Den ene 
af disse drenge var min kæreste.

 
Viden om 2. verdenskrig  

Første gang jeg kom ind i min 
kærestes værelse, blev jeg over-
vældet af det, jeg så. På væggene 
hang der våben, på en hylde stod 
der gasmasker - og på et lille 
bord lå der armbind fra danske 
modstandsfolk. 

Bøgerne i bogreolen hand-
lede alle om 2. Verdenskrig. Der 
var biografi er om Hitler, Gøring 
og Himmler, og beskrivelser af 
Sonderkommandoernes arbejde 
i kz-lejrene. Hvor mange kz-lejre 
tyskerne havde bygget, hvor de 
lå, og hvad de skulle bruges til, 
vidste min kæreste alt om. 

Den store viden han hav-
de om krigen, havde et eneste 
formål: Han ville forstå sin fars 
tavshed, der næsten var ubærlig 

for familien: ”Ved at læse om det 
der er sket, kan jeg måske hjælpe 
min far”, tænkte sønnen.

 
Ubeskrivelig ondskab

Min kæreste og jeg gik hver til 
sit. Men jeg var så påvirket af alt 
det, han havde fortalt mig om 2. 
Verdenskrig, at jeg nu følte, det 
var min pligt at øge mit kendskab 
til den periode i historien. Udover 
alle de bøger jeg har læst og de 
mange fi lm, jeg har set, har jeg 
på You Tube kigget på adskillige 
videoer, der beskriver, hvordan 
forholdene var i Hitlers koncen-
trationslejre. En video fra kz 
kvindelejren Ravensbruck, med 
underlægningsmusik af Clayton 
Bragg, er værre end noget andet, 
jeg har set. Hårene rejste sig på 
hovedet af mig, da jeg sad og så 
ind i dette helvede, hvor tusindvis 
af kvinde-lig, der er ved at gå fra 
hinanden på grund af forrådnelse, 

bliver slæbt hen ad jorden og 
smidt i store massegrave.

Man spørger sig selv om, 
hvordan disse rædsler kunne 
ske, og som kristen spørger man: 
Hvor var Gud henne i alt det her? 
Men lige netop i kvindelejren 
Ravensbruck, en af Hitlers vær-
ste udryddelses-lejre, var Gud 
til stede.   

Skjulte jøder i hulrum 
bag væggene

Gestapo var blevet underret-
tet om, at der i Haarlem i Holland 
var to kristne søstre, der hjalp 
jøder og modstandsfolk med at 
undslippe nazisterne. Søstrene 
havde fået lavet hulrum inde 
bag væggene i deres hjem, og 
her gemte de jøderne. En dag 
bankede det på døren, og en 
gruppe Gestapo-folk brasede 
ind og ransagede hjemmet, uden 
dog at fi nde en eneste jøde. (Man 

var i god tid blevet advaret, og 
de jøder, man havde gemt, blev 
overfl yttet til et andet skjulested). 
Først blev de to søstre fængslet 
og afhørt i adskillige timer, men 
da det ikke førte til noget, blev de 
sendt til kz-lejren Ravensbruck.

Jesus var med
i trængslerne

Urmageren Corrie ten Boom, 
som var den ene af de to søstre, 
har i sin bog Skjulestedet be-
skrevet de bestialske og umen-
neskelige forhold, hun og søste-
ren - og selvfølgelig alle deres 
medfanger - levede under i lejren. 

Men i bogen fortæller hun 
også om, at Jesus var med dem 
i trængslerne. Det var hans nær-
vær, der gav dem kraft til at kunne 
bede for andre - det var ham, der 
igen og igen gav dem styrke, når 
de var fortvivlede og var ved at 
bukke under for det mørke, de 

befandt sig i. Og på mirakuløs 
vis lod Han Corrie beholde den 
bog, som hun havde smuglet med 
ind i lejren. 

Bogen var Bibelen, der hver 
aften, når det var muligt at holde 
gudstjenester i barak 28, blev 
centrum for en konstant voksende 
kreds af kvinder, der fi k håb og 
trøst ved at lytte til Guds ord og 
løfter.

 
Betsie bad for alle

Hver dag blev kvinderne i Ra-
vensbruck sendt ud for at udføre 
ekstremt hårdt fysisk arbejde, og 
da de ikke havde andet at stå 
imod med end tynd roesuppe 
og en klump brunt brød, var der 
mange, der simpelthen døde af 
overanstrengelse og underer-
næring. 

Betsie, Corries søster, var en 
af dem, der ikke kunne klare den 
lange arbejdsdag på 11 timer, 

På billedet ses frigivne Ravens-
bruckfanger på vej mod Sverige  i 
karantænelejren i Padborg i april 
1945.
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I bogen Skjulestedet fortæller 
Corrie ten Boom om sin families 
arbejde med at skjule jøder og 
modstandsfolk i 2. Verdenskrig. 

Evangelisten Billy Graham ses her sammen med skuespillerne fra fi l-
men The Hiding Place. Den rigtige Corrie ten Boom ses yderst til højre 
uden for familien ten Booms urmagerforretning i den hollandske by 
Harleem, hvor familien boede og indrettede skjulestedet til jøderne. 

Af Henriette Bjarne Hansen

”Der fi ndes ingen synder og 
krænkelser i denne verden, 
hvor onde og ødelæggende 
de end kan være, der ikke kan 
og skal tilgives.”

Det fortæller forkynder og for-
fatter Anders Ova. Udfordringen 
har bedt ham om at  kommen-
tere Corrie ten Boom’s svære 
situation, da hun efter krigen 
bliver opsøgt af sin bøddel fra Ra-
vensbruck, der nu beder hende 
om tilgivelse. 

Den gældbundne tjener
- I lignelsen om den gældbun-

dende tjener gør Jesus det klart, 
at al tilgivelse mellem os menne-
sker er betinget af Guds tilgivelse 
af vor bundløse og ubetalelige 
skyld overfor ham.

Historien handler om en konge, 
der vil gøre regnskabet op med 
sine tjenere, hvoraf den gæld-
bundne tjener skyldte ham ti 
tusinde talenter. Tjeneren havde 
intet at tilbagebetale kongen med, 
og desuden var beløbets størrelse 
aldeles ubetaleligt.       

Tjeneren kaster sig derfor ned 
og beder kongen om at have 
tålmodighed med ham, hvorefter 
kongen får medynk med sin tjener 
og eftergiver ham hele beløbet.

Den frigivne tjener går derefter 
ud og farer i halsen på en med-
tjener, der skylder ham et ubety-
deligt beløb på hundrede denarer. 

Jesus beskriver nu den frigivne 
tjener som en ond tjener, der på 
trods af hans nyvundne gælds-

frihed kræver det ubetydelige 
beløb betalt. Hans skyldner kaster 
sig nu ned for ham og beder om 
udsættelse og tålmodighed. Da 
dette blev ham nægtet, blev de 
øvrige tjenere meget bedrøvede 
og gik hen og fortalte kongen, 
hvad der var sket.

Kongen blev så vred over 
den onde tjeners opførsel, at 
han overlod ham til bødlerne, 
der kastede ham i et livslangt 
gældsfængsel.

Jesus afslutter historien med 
disse advarende ord: «Sådan vil 
også min himmelske fader gøre 
med hver eneste af jer, der ikke 
af sit hjerte tilgiver sin broder.” 
(Mattæus 18,23-35)

- Hvad Jesus gør gældende 
i historien om den gældbundne 
tjener, er, at uagtet hvor stor skyld 
og krænkelse der er blevet påført 

os af onde mennesker, vil det 
aldrig kunne overgå den skyld og 
krænkelse, hver enkelt af os har 
påført Gud. Således fi ndes der 
heller ingen synder og krænkelser 
i denne verden, hvor onde og 
ødelæggende de kan være, der 
ikke kan og skal tilgives. 

Corrie ten Booms historie
- Det er i dette lys, vi må forstå 

Corrie ten Booms tilgivelse af 
den bøddel, der pinte og plagede 
hende og hendes søster i Kz-
lejren Ravensbruck. Da hun efter 
krigen stod overfor ham igen, blev 
hendes sjæl kold, og på trods af 
at hun troede, hun ville kunne 
tilgive ham, fi k hun ikke ordene 
over sine læber. 

Ikke med sin bedste vilje kunne 
hun tilgive ham af hjertet, ikke før 
hun bad Jesus om at give hende 

hans tilgivelse. Så skete underet, 
hun kunne række ham sin hånd 
og tilgive ham. 

Denne beretning henvender 
sig til os alle, men i særlig grad 
til de mange kristne, der sidder 
i gældsfængsel, og som ikke 
forstår, at deres lidelser beror 
på uvillighed til at tilgive deres 
skyldnere. 

Deres hjerter er blevet så kolde 
over den ondskab, der er blevet 
påført dem, at de ikke kan få sig 
selv til at tilgive deres krænkere. 
Men de kan, ligesom Corrie, bede 
Jesus om at give dem hans tilgi-
velse, og ingen har bedt denne 
bøn forgæves.

Jesus understreger også dette 
forhold i den fjerde bøn i Fa-
dervor: «Forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyld-
nere.» Her peger Jesus både på 
den ubetalelige syndegæld, Gud 
har tilgivet os, og på med hvilket 
forbillede vi skal tilgive vore skyld-
nere. Ingen skyld og krænkelse, 
der er blevet påført os, kan overgå 
den skyld og krænkelse, som Gud 
har tilgivet os.

Hvem skal tilgives her?
- Under en personlig krise 

opsøgte jeg en ungdomsven, der 
har arbejdet som overlæge og 
psykiater på et sygehus i Norge, 
fortæller Anders Ova. 

- En aften talte vi sammen om 
hans arbejde, der i særlig grad 
omhandlede behovet for tilgi-
velse. Forud for hver ny patient 
han tog i behandling, spurgte han 
sig selv: Hvem skal tilgives her?

I uvidenhed om den dybere 

årsag til deres lidelser, befandt 
mange af hans klienter sig i det 
gældsfængsel, som Jesus ad-
varede mod, fordi de var blevet 
kolde og hadefulde mod deres 
krænkere.

Hvorfor greb Gud ikke ind?
Mange stiller sig selv spørgs-

målet: Hvorfor greb Gud ikke 
ind, men vendte tilsyneladende 
ryggen til sit folks lidelser under 
nazisternes samlebåndsdrab i 
Kz-lejrene?

- Det er ikke muligt at give et 
fyldestgørende svar på dette 
spørgsmål. Vi ved bare, at Gud er 
en retfærdig Gud, og at retfærdig-
hedens regnskab ofte må vente 
på at blive gjort op, indtil den 
kommende herlighed. Der vil vi 
blive præsenteret for en visdom, 
der er så overbevisende og fuld 
af herlighed, at Guds visdom er 
det første ord, der falder os ind i 
vor tilbedelse af ham.

En ny type fjender
Vi lever i en endetid, hvor vi 

omgives af en ny type fjender, 
der i kalifatets navn vil dræbe os 
uden skånsel.

Vi kender alle til de grusomme 
drab, der har fundet sted i Paris 
og i andre storbyer. Når det 
kommer til spørgsmålet om at 
standse dem i deres blodrus, 
må alle midler tages i brug, og 
når det kommer til spørgsmålet 
om tilgivelse, må vi tilgive dem 
på den samme baggrund, som 
Gud har tilgivet os. På korset 
bad Jesus om tilgivelse for sine 
bødler, fordi de var uvidende om 

hvad de gjorde.

Verden vil blive 
regeret fra Helvede

Vil historien gentage sig, og vil 
vi opleve de samme rædsler som 
under 2. Verdenskrig?

- Der findes ingen tvivl om, 
at historien gentager sig, det er 
den allerede i fuld gang med, 
fortæller Anders Ova. Om den 
endelige drabs- og forfølgelses-
tid, der vil udfolde sig under den 
store trængsel, ved vi, at den vil 
blive endnu grusommere end 
under den anden verdenskrig. 
En tredjedel af det jødiske folk vil 
blive udryddet, ligeså vil millioner 
af mennesker vælge martyriet 
frem for at tage dyrets mærke 
på sig. Verden vil blive regeret 
fra Helvede.

En ny Hitler?
Kan vi risikere, at en Hitler 

kommer ind på verdensscenen?
- En ny Hitler er uden tvivl 

på vej, men i modsætning til den 
Hitler, vi kender fra historien, vil 
den kommende Antikrist frem-
træde i en så overbevisende 
kristusgestalt, at verdens befolk-
ninger vil tage imod ham som den 
kommende messias, indtil den 
sande Messias, Jesus Kristus 
åbenbarer sig fra himmelen. 

Ved dette syn vil alle folkeslag 
jamre og klage sig, for nu går det 
endelig op for dem, hvilket bedrag 
de har levet under. 

     

Anders Ova: Mange af os sidder i 
”gældsfængsel” fordi vi ikke vil tilgive

Corrie ten Boom og hendes søster Betsie, som døde i kz-lejren.

- Mange kristne sidder i ”gældsfængsel”, fordi de ikke vil tilgive, siger 
forkynderen Anders Ova.

og til sidst var hun så svag, at 
hun kun kunne samle et par sten 
op på sin skovl, hvilket fange-
vogterne skreg af grin over og 
hånede hende for.  

Men i takt med at hun blev 
fysisk svag, blev hendes ånd 
stærkere, og hendes tro mere 

og mere frimodig. Uanset hvor 
hun var: i madkøen, sovesalen 
eller hospitalet - så bad hun for 
kvinderne omkring sig og talte 
uafbrudt om Guds længsel efter 
at komme ind i deres liv.

Betsie blev syg og var til sidst 
kun skind og ben.  Den 16.decem-

ber 1944 døde hun i en alder af 59 
år. Før hun døde var hun og Corrie 
blevet enige om at de efter krigen 
ville tage ud i verden og fortælle 
mennesker hvad de havde lært i 
Ravensbruck:

At der ikke er noget mørke så 
dybt, at Guds kærlighed ikke er 
endnu dybere.  Og at Jesus kan 
gøre tab til vinding.

Helbredelses-lejre
 Kort tid efter at Betsie var død, 

blev Corrie løsladt. Hun kunne for-
lade Ravensbruck og tage hjem 
til Haarlem. Selvfølgelig undrede 
hun sig over, hvorfor det helt 
utænkelige skete, at hun pludselig 
blev lukket ud af det helvede, hvor 
hun sammen med sin søster have 
opholdt sig i mange måneder. 
”Gud må have vigtige opgaver, 
han ønsker udført, ” tænkte hun. 
Og ganske rigtigt. Gud havde 
allerede i starten af Corrie og 
Betsies ophold i Ravensbruck talt 
til dem om de vigtige opgaver, han 
ønskede, de skulle påtage sig, når 
krigen var slut. Der skulle bygges 
helbredelseslejre, hvor menne-
sker, der var blevet ødelagt af livet 
i koncentrationslejrene, kunne 

tage hen - indtil de igen følte sig 
klar til at leve i den almindelige 
verden.   

”Jesus, giv din tilgivelse”
Corrie blev en af de mest fa-

scinerende evangelister i det 20. 
århundrede. Altid, når hun var ude 
at prædike, talte hun om, hvor 
vigtigt det var at tilgive dem, der 
under krigen havde forvoldt én 

ondt. Men hvad med hende selv, 
var hun i stand til at kunne tilgive 
den fangevogter i Ravensbruck, 
som havde pint og plaget hende 
og hendes søster? Det troede 
hun, men den dag han stod foran 
hende og bad om hendes til-
givelse, var hun fuldstændig 
følelseskold.  

”Jeg prøvede at smile og vise 
denne mand barmhjertighed, 

men jeg kunne ikke. Og så bad 
jeg: Jesus jeg kan ikke tilgive 
ham, giv din tilgivelse. Efter den 
bøn skete der det mest fanta-
stiske. Fra min skulder og ned 
gennem min arm og gennem 
min hånd vældede en kærlighed 
op til den fremmede mand, og nu 
kunne jeg tilgive ham.” 

Corrie ten Booms budskab til 
os mennesker i dag er:

Lægemidlet for verden ligger 
ikke i vores tilgivelse eller i vores 
godhed, men i Guds.

Når han siger at vi skal elske 
vores fjender, giver han os ikke 
kun befalingen, men også kærlig-
heden til at kunne gøre det.
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Lindhardt.  190 sider / 199 kr. 

Følg Rantzau i en verden  af 
intriger, magtspil og krig. 
Torben Bramming -  299 kr. 

Brorson - Sjælens digter.
Spændende biografi  af Bente 
og Torben Bramming. 299 kr. 

Martin Luther - Rebel i en 
opbrudstid. Af Heinz Schilling
605 sider / 349 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

The GraceCard
Bliv vidne til tilgivelsens kraft 

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

97 minutter. 

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

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

199,-

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

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

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

98,-

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

475 minutter. 

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

Engelsk tale / dansk tekst.

118 minutter.

Reformationen er en vigtig epoke 
i Danmarks historie – det er her, vor 
kultur ændres fra et katolsk til et pro-
testantisk grundlag. Martin Schwarz 
Lausten gennemgår den historiske 
udvikling på en sådan måde, at bogen 
kan læses uden større kirkehistoriske 
eller teologiske forudsætninger. Velegnet som en første 
introduktion til en af de mest spændende og dramatiske 
perioder i vores lands historie.

264 sider. 249 kr.  

Reformationen i Reformationen i 
DanmarkDanmark
Af Martin Schwarz Lausten

bøger om REFORMATIONenbøger om REFORMATIONen
Martin LutherMartin Luther
Munk - Oprører - ReformatorMunk - Oprører - Reformator

Af Martin Schwarz Lausten

En bog om reformationen, men også om Luthers 
personlighed, hans familieliv og hans syn på datidens 
politik, erhvervsliv, undervisning og kunst.

Martin Luther var af bondeslægt, blev student og 
afbrød et påbegyndt jurastudium for at blive munk. I 
klosteret kastede han sig over fi losofi  og teologi, blev 
præsteviet og professor i teologi ved universitetet i 
Wittenberg. Under hårde personlige kampe og årelange 
studier nåede han frem til en ny forståelse af kristen-
dommen. 

195 sider. kr. 220,- 

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

98,-

Philipp Melanchthon. Biografi  
over Luthers nære ven og 
medarbejder. 349 kr. 

Som støv fra himmelen. Fami-
liedrama baseret på roman 
af Karen Kingsbury. Dansk 
tekst. 100 min. Kr. 98,-

Moms’ night out. Skøn kome-
die om den kristne mor Ally-
son og hendes udfordringer 
som småbørnsmor. Kr. 98,-
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Når man, som jeg, har læst 
Harry Potter-serien med stor 
fornøjelse, ikke mindst fordi 
det bygger videre på fanta-
sy-traditionen fra C.S. Lewis 
og samtidig rummer sit eget 
unikke fortællingsunivers, 
så vækker det interesse, 
at en fl ok fi losoffer kaster 
sig over den eksistentielle 
betydning, som Rowling 
udtrykker. 

I ’Harry Potter og fi losofi en’ 
zoomes der ind på, hvad der 
forstås ved sjælen, om døden 
er begyndelsen til noget efter 
livet eller blot en defi nitiv afslutning til intetheden. Skæbne, vilje og 
Guds deltagelse i historien spiller også en rolle. Men særlig interes-
sant bliver det, når fi losofferne ser på, hvilken rolle kærligheden 
spiller i Potter-serien. De græske fi losoffers tre former: eros, philia 
og agape, er alle i spil i historierne, men især den sidstnævnte 
’Agape’, som er den selvopofrende og guddommelige form, er 
bemærkelsesværdigt fremtrædende i dette univers. 

Rowlings litterære forbillede C. S. Lewis var en overbevist kristen 
tænker, fi losof og forfatter, mens hun selv fortæller, at hun har 
kæmpet for at bevare troen. Men når man går systematisk til værks 
og kigger på budskaberne, åbenbares det hurtigt, at Rowling både 
lader sig lede af de antikke fi losoffers metaforer og fortællinger, men 
i den grad også er præget af den kristne grundfortælling. 

Derfor er Harry Potter og fi losofi en både interessant for Potter-
fans og for fi losofi interesserede – hvilket giver dobbelt gevinst med 
denne læser.

Anmeldt af Josua Christensen    

William Irwin & Gregory Bassham (red.): 
Harry Potter og fi losofi en 
Kr. 249 •  Forlaget Frydenlund

Harry Potter og fi losofi en

Anmeldt af 
Kirsten Krog

Den svenske 
forfatter og lit-
terat Nina Bur-
ton  har  med 

sin bog ”Europas stjerne. Da 
tankekraft og trykkekunst æn-
drede verden for altid” skabt 
et mesterværk om Erasmus af 
Rotterdam og hans tid.

Det er ikke til at overse, at 
bogen trods dens faglitterære ka-
rakter er skrevet af én, som selv 
er forfatter og poet. Forfatteren 
skriver medrivende og med stor 
indlevelse, og man kan ikke lade 
være at fatte sympati for denne 
store renæssanceskikkelse, som 
man virkelig kommer ind under 
huden på. Man tages tilbage i en 
tid, hvor verden på mange områ-
der slog en kolbøtte, om det var 
den objektive kunst, hvis primære 
opgave det havde været at gen-
spejle Gud bedst muligt, men som 
nu fi k en mere subjektiv karakter, 
hvor forfatteren eller kunstneren 
personlighed trådte frem; eller 
det var opbruddet fra en meget 
autoritetsstyret tro, til et mere 
selvstændigt forhold til troen og 

kirken. Og i alt dette stod Erasmus 
som en central skikkelse.

I et år, hvor en række bøger 
om Luther og reformationen 
har set dagens lys, er det forfri-
skende at læse en bog om den 
samme tid, men med en anden 

hovedperson, 
og, da det gæl-
der Erasmus 
af Rotterdam, 
også en helt 
a n d e n  i n d -
faldsvinkel. 

Det  er  in-
teressant at 
læse, hvordan 
denne renæs-
sancens store 
skikkelse så 
på re for ma-
tionens ligeså 
store skikkelse, 
Luther, og få 
Erasmus’ øj-
nes vinkel på 
hele reforma-
tionen og den 
humanisme og 
renæssance, 
som lå bag mu-
liggørelsen af 

reformationen netop på dette 
tidspunkt, selvom Luther ikke 
var en entydig fortaler for disse 
strømninger i tiden. Og det 
er ganske morsomt at læse, 
hvordan Erasmus kæmpede 
for ikke at blive slået i hartkorn 
med Luther. 

Men selvom bogen virkelig 
er værd at læse, både for at få 
forstand og viden, og fordi den 
er så velskreven, kan jeg ikke 
lade være at komme med en 
anke til dens ensidige farvning, 
når den fx taler om middelalder 
kontra renæssance. 

Forfatterens lovprisning af re-
næssancen sprutter ud lige fra 
bogens første sider, men netop 
på bekostning af middelalde-
ren, som endnu engang bliver 
fremstillet som ”den mørke 
middelalder”, selvom det langt 
fra er hele sandheden om en 
tidsalder, der var rig på store 
kristne personligheder, og som 
med dens klostre har været 
med til at opbygge hele den 
vestlige civilisation, vi i dag 
nyder godt af. 

Heller ikke Luther og re-
formationen får en særlig 
venlig medfart. Men netop som 
kontrast til og nuancering af 
alle Luther-bøger er den en 
berigende bog at få med i re-
formationsåret. 

Nina Burton: Europas Stjerne
317 sider • 299,95 kr.
Kristelig Dagblads Forlag

Erasmus af Rotterdam – en
hovedskikkelse fra renæssancen

Aktion Julehj lp
Mange børn i Østeuropa vokser op i fattige  

og vanskelige forhold. De går sultne i seng,  
og juleaften er noget, de kun kan drømme om.

Med vores kampagne Aktion Julehjælp 
kan du for 150 kroner give  

en pakke med julemad, små gaver  
og kristne bøger til en familie.

MISSION 
UDEN 
GRÆNSER

SMS Julehjælp til  1245 og støt med 150 kr.

Mobilepay 60 53 00 86

www.missionudengraenser.dk/jul

GI’ EN 
JULE-
PAKKE Skriv din adresse i emne- 

feltet for skattefradrag.

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

”Forestil dig” er en udogmatisk 
håndsrækning til at præsen-
tere læseren for det kristne 
budskab. 

Der er meget godt i bogen, men 
første halvdel er lovlig ”snakken-
de», mens anden halvdel i højere 
grad fortæller om kristendommen 
klart og mere konkret. Store del 
af bogen forekommer mig dog at 
være gearet til sekulær tænkning 
og er måske også henvendt til et 
multikulturelt publikum.  

Tro og virkelighed
Mange afsnit slutter med 

”Forestil dig..” forslag, som kan 
være gode for nogle, men meget 
afhænger af, hvem ens publi-
kum er.  Det er en udfordring at 
inspirere læseren til at overveje 
kristendommen uden at bruge 
specifi kke kristne udtryk, som 
ikke alle er fortrolige med. Derfor 
præsenterer bogen sig med bl.a. 
disse ord: ”Vi kan læse i Bibelen, 
og vi kan læse om troen. Men 
hvis troen skal blive virkelighed 
for os, må vi forestille os....”  Bent 
Arendt trækker på sine erfarin-
ger som præst og religionspæ-
dagog og har tidligere været 
medforfatter til ”Kristendom med 
voksne.”

Et eksempel på hvad man kan 
forestille sig, er fra Jesu indtog i 
Jerusalem ledsaget af Markus-
ev. 11:1-11, ”Forestil dig at være 
i et optog, en demonstration, til 
musikfestival eller et show, hvor 
du er en del af en kollektiv bølge 
af begejstring, der kan klare alt.” 
Om nadveren: ”Forestil dig, hvad 
et måltid gør for fællesskabet 
mellem mennesker, f.eks. til jul.” 

Tro og sprog
Dilemmaet med bøger, der 

henvender sig til mennesker 
uden kristen bagrund er, at man 
kan komme til at præsentere det 
kristne budskab i en fortyndet 
udgave ved at bruge udtryk som 
”myte” om skabelse og synde-

fald. Desuden er det 
unøjagtigt at skrive 
om, hvor Jesus stam-
mer fra med udtrykket 
”nordpalæstinensiske 
provins Galilæa”, da 
”palæstinensisk” be-
tyder ”fi listrenes land”. 

Bogen igennem 
b r uges  ud t r ykke t 
”Palæstina” i stedet 
for Israel, og det er 
p rob lema t i sk ,  da 
den seneste danske 
autoriserede Bibel fra 
1992 og tilsvarende 
engelske Bibel over-

sættelser konsekvent bruger 
udtrykket Israel. At Jesus-bønnen 
sammenlignes med et mantra er 
også misvisende, da udtrykket 
stammer fra hinduismen. 

Hvis man kan sluge disse 
sproglige ’kameler’, så rummer 
bogen god undervisning om kri-
stendom, tro, Guds løfter, Jesus 
og hans genkomst, opstandelsen, 
tvivl på fl ere planer, bøn, Bibel, 
gudstjeneste, nadver og et fortrin-
ligt afsnit om dåb i en folkekirkelig 
ramme, begravelse, livet hinsides 
og evigheden.

Bent Arendt: Forestil dig
140  sider • 150 kr.  
Forlag Eksistensen

Kristendommen kort fortalt  
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
16. -  18. marts 2018

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC

Kvinde og Kvinde
Imellem

Skal vi følges?
Januar - juni 2018

Kontakt tlf. 20101760
www.kvindeogkvindeimellem.dk

Gitte Lykke Elisa Monberg Wejse

OMSORGSFULD FÆLLESSKAB, FORTROLIG,
FORDYBELSE, LIVSHISTORIER, SPEJLNINGER
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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 ØØh

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

E GG ldf dd

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Den amerikanske professor og topembedsmand Peter 
Mandaville har skabt overskrifter ved at melde ud, at et 
nyt kontor i Udenrigsministeriet for forfulgte kristne kan 
betyde, at Danmarks omdømme i Mellemøsten tager skade. 

Han mener, at Danmark efter Muhammed-krisen skal passe 
ekstra på, og at kontoret kan blive opfattet som en ny modstand 
imod islam. 

De Konservatives udenrigs- og kirkeordfører Naser Khader har 
taget til genmæle og mener ikke, at Danmark skal lade sig styre 
af, hvordan muslimske lande bedømmer det nye kontor. 

Forfølgelsen af kristne i Mellemøsten nærmer sig fl ere steder 
udryddelsen, og derfor har Danmark valgt at gøre en indsats for 
at hjælpe. 

Når man tænker på, hvad kristne udsættes for af overgreb og 
drab i Mellemøsten, er det svært at forstå, at Peter Mandaville 
tænker mere på et lands omdømme og en politisk linje med ikke 
at træde islam over tæerne. Særligt i en kultur, der roser sig selv 
for sin humanisme og særbehandling af minoriteter.

Desværre er han ikke ene om synspunktet. 
Vestlig udenrigspolitik har de senere år, siden invasionen i Irak i 

2003, været et langt svigt og venden-hovedet-den-anden-vej, hvad 
angår kristenforfølgelse i Mellemøsten. Mens vestlige politikere har 

hjulpet det arabiske forår på vej, har de islamistiske kræfter, som 
samtidigt fi k frit løb, gjort livet til et helvede for kristne.

Det synes ikke at være kendsgerninger, der holder mange 
internationale politikere eller medier vågne om natten. 

Under en høring om kristendomforfølgelse, der fandt sted på 
Christiansborg i 2014, var der fl ere af de indbudte talere, som 
mente, at kristne ikke skulle hjælpes, bare fordi de var kristne. 

Sådan lød formuleringen. Det var lige fra Institut for Menneske-
rettigheder, Danmission til EU’s råd for religionfrihed. 

I stedet skulle man kæmpe for religiøse minoriteter. Et særligt 
hensyn og hjælp til kristne, som er verdens mest forfulgte religiøse 
gruppe, er ikke politisk korrekt. 

Kristendomsforfølgelse har mange ansigter, og den foregår 
ikke bare i Mellemøsten, mens også midt iblandt os selv i Vesten. 

Derfor er Udenrigsministeriets nye kontor for forfulgte kristne 
et overraskende gennembrud, som regeringen skal have ros for. 

De bør få al mulig støtte til at stå fast trods modstand, især fra 
egne rækker.

Kristendomsforfølgelse 
har mange ansigter

Ca. 90.000 kristne mistede livet i 2016 på grund af deres tro, ifølge  
Center for the Study of Global Christianity. Kun 1/3 skyldtes IS.
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Bolig & Salg 

Møder & Arrangementer

Tværkirkeligt møde
Fredag den 17. november kl. 19.30

Hos Karen & Erik Madsen, Tophøjvej 26, Herrup, 7830 Vinderup
Taler: Johny Noer

Emne: Opgørets time ... Vælg i dag hvem du vil tjene 
Alle er velkomne!

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
25.4.2018 10.30 Herning Frikirke, Møllegade 1B: Helbredelse v. bøn
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! 

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. 

Erhverv 

Diverse

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

Flot, fl ot beliggenhed
Sælges: 1242 m2 strandgrund direkte til Faaborg Fjord 
med en fantastisk udsigt. Boligen har ca. 115 m2 i 2 planer.
Der er 59 m2 sidehus, garage, glaspavillon, redskabshus, 
afskærmet terrasse og en  højt liggende stor østvendt terrasse.
Pris: 3,5 million kr. 
Der kan via mail fremsendes detailbeskrivelse og billeder.

Leif Andersen, Fiskervænget 17, Dyreborg
5600 Faaborg. Tfl .: 21 77 19 25. Mail:  leif.andersen@c.dk

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 26/11: H.P. Pedersen - Gør dig rede
Søndag 3/12: Mattias Lekardal & David Hansen

Søndag d. 19/11 kl. 10:30
Peter Kjær
TEMA:  Gud er vores hjælp

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

Mød Steve Lightle fra 
Operation Exodus II
I mere end 25 år har Steve 
Lightle fra Exodus/Ebe-
nezer hjulpet over 175.000 
jøder ”hjem” til Israel.
Mød Steve personligt og hør 
ham fortælle om sit dramatiske 
liv – og om opfyldelsen af profe-
tierne i Bibelen i vor tid...!

• KOLDING: Tirsdag den 21. november kl. 14 i 
Kirke-i-byen, Lykkegårdsvej 75, Kolding

• HERNING: Tirsdag den 21. november kl. 19 i 
Herning Frikirke, Møllegade 1B, 7400 Herning.

• UDFORDRINGEN: Mandag d. 20. 11. kl. 14, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

(Specielt i Christiansfeld: Møde for præster, ledere og 
Israels-interesserede. Mulighed for at se avisen, boghand-
len og smage en honningkage i café Morgenstjernen, hvor 
man også handler med israelske dødehavsprodukter.)

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du

adgang til alt indhold på hjemmesiden! 
Læs artikler eller avisen som E-avis. 

Find oplysninger om login på side 2 i avisen.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 44:

Aase Lyng
Dreyersvænget 6
7000 Fredericia

Kodeord: Efterårsrejse

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 
21. 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.



Debat

Ferie & Rejser

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 
Har du ikke adgang til 
nettet, kan du ringe til 
os på tlf. 7456 2202 

kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

Stillinger

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. 
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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

Brug for KD 
til at styrke 
abortrådgivning 

Kristendemokraterne kæmper 
for børnene – også de ufødte 
børn. Abortsøgende skal ifølge 
Sundhedslovens §100 tilbydes 
en rådgivningssamtale, og det er 
regionernes ansvar, at det sker. 
Det er imidlertid helt overset – i 
hvert fald i region Midtjylland.  
Trods kvalitetskrav på alle mulige 
andre områder er der ingen inte-
resse for netop dette område. Der 
er derfor brug for KD til at sikre 
kvinder, der er uønsket gravide, en 
god rådgivning og tilbud, der kan 
støtte kvinderne til at gennemføre 
graviditeten. 

Regionen skal sikre, at der tilby-
des de lovpligtige støttesamtaler 
både før og efter et evt. abort-
indgreb. Samtalen skal udføres 
af specialuddannet personale. 
Samtalen skal sikre, at den abort-
søgende kender fostrets udvikling, 
risici for psykiske følgevirkninger 
og ikke mindst alternativer til 
provokeret abort, herunder bort-
adoption. Personalet, der fører 
disse samtaler, skal ligeledes 
kende hjemkommunens tilbud til 
fx unge mødre. 

Den abortsøgende skal kunne 
træffe sit valg på et kvalifi ceret 
grundlag og skal mærke al mulig 
støtte til at gennemføre gravidite-
ten. Regionen skal have en kon-
kret målsætning om nedbringelse 
af aborttallet, der evalueres årligt 
på lige fod med andre måltal i 
sundhedsvæsenet. 

Husk, at KD stiller op i alle lan-
dets 5 regioner til valget d. 21/11. 
Regionsvalget handler om respekt 
for alle menneskers værdi – også 
kvinder i en svær situation og de 
ufødte børn. 

MARIANNE KARLSMOSE

SPIDSKANDIDAT FOR KRISTENDEMO-
KRATERNE I REGION MIDTJYLLAND

BIRKEVEJ 3, 6880 TARM

Landdistrik-
terne kan blive 
ladt i stikken

KristenDemokraterne vil kæm-
pe for udvikling, også i landdistrik-
terne. Derfor er KD tilfredse med, 
at den bebudede besparelse i 
Region Midt på den kollektive 
trafi k blev taget af bordet igen.

Lad os se på den kollektive 
trafi k sammen med kommunerne. 
Hvem har ansvar for hvilke ruter. 
Her er det uhyre vigtigt, at pen-
gene følger opgaven. KD er imod, 
at Regionen skubber opgaven/
ansvaret fra sig.

KD vil understøtte landdistrik-
terne, så der er grundlag for 
bosætning, vækst og udvikling. Ift. 
dette er befordringsmuligheden en 
af grundstenene.

FRIDTJOF STIDSEN

KORNING GAMMELBY 35
8700 HORSENS

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

Udfordringen

(46/2017)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk

KLF, Kirke & Medier søger
journalist til 30 timer/uge

På vores hjemmeside klf.dk kan du læse om
en spændende stilling som journalistisk medarbejder
i KLF. Brænder du for bevidst mediebrug, og er du god 
til at opfange, skrive, redigere og formidle relevante 
nyheder, så er denne stilling måske noget for dig.

Arbejdssted: Korskærvej 25, 7000 Fredericia.

Ansøgningen sendes til generalsekretær Mikael Arendt 
Laursen på mal@klf.dk (mrk. ”Journalist”) senest den 1. 
december 2017 kl. 12.00.

b d

Blå Kors Rold skov søger en erfaren sygeplejerske på 
fuldtid til vores bo- og behandlingstilbud i Arden, hvor 
arbejdet vil bestå i en helhedsorienteret indsats blandt 
mennesker i udsatte situationer som hjemløshed, mis-
brug og psykisk sygdom.

Ansøgningsfrist er 17. november kl. 9. Ansættelsen er 
pr. 1. januar 2018

Se stillingsopslaget på blaakors.dk/job.  

Sygeplejerske
blaakors.dk

Du kan også finde  
flere rejser på  
www.felixrejser.dk

Uforglemmelige 
oplevelser

Kenya – storslået safari 26.01. - 04.02.
Lanzarote – bibel- og badeferie 16.03. - 23.03.
Israel – påskerejse 27.03. - 03.04.
Israel – jubilæumsrejse 11.04. - 21.04.
Holland – blomster, oste og træsko 30.04. - 05.05.
Rumænien – landet du aldrig glemmer 03.06. - 13.06.
Nordkap – med Lofoten 05.07. - 18.07.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 05.07. - 13.07.

Nyt katalog udkommer d. 19. december. Bestil i dag 
på 7592 2022.

Bogsalg

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

Til valg på fi re 
grundholdninger

Til regionsrådsvalget går jeg til 
valg på fi re grundholdninger:

1) Nærmiljøerne og de små 
enheder

2) De kristne værdier
3) Gode forhold for patienter 

og medarbejdere på sygehusene
4) Bevarelsen af Danmark

NIELS ERIK SØNDERGÅRD

REGIONSRÅDSMEDLEM OG REGI-
ONSRÅDSKANDIDAT FOR DANSK 
FOLKEPARTI REGION SYDDANMARK

RASMUS RASKS ALLE 95
5250 ODENSE SV
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR

DR K 
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.

Onsdag 15/11
22:30 Luther gennem 500 år (6:6)
Tysk dokumentarserie fra 2017.

00:15 Dietrich Bonhoeffer - 
præst og modstandsmand
Tysk historisk drama fra 1999.
(Bonhoeffer: Die letzte Stufe) Un-
der 2. Verdenskrig beslutter den 
tyske præst og teolog Dietrich Bon-
hoeffer sig for aktivt at modsætte 
sig Hitler og nazisterne. Også hvis 
denne overbevisning skal koste 
ham livet. Dietrich Bonhoeffer: 
Ulrich Tukur. Hans Von Dohnanyi: 
Ulrich Noethen.

Torsdag 16/11
19:00 Luther gennem 500 år (5:6)
Genudsendelse fra 8/11

Lørdag 18/11
19.45 Før søndagen
23. søndag efter trinitatis fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”Som tørstige hjort monne skrige” 
og om at dø af tørst. Sct. Pauls 
Cantori synger i Vor Frue Kirke i 
Århus, dirigeret af Thomas Kristian 
Nielsen.

Søndag 19/11
14:00 Gudstjeneste fra Gershøj 
Kirke. Sognepræst Helene W. 
Rasmussen, er liturg og prædi-
kant i gudstjenesten 23. søndag 
efter Trinitatis fra Gershøj kirke. I 
gudstjenesten vil der være tekster 
fra profeten Amos om mennesker, 
hvor magten og overtaget er steget 
dem til hovedet, og som primært 
er optaget af én ting: Størst muligt 
overskud til sig selv. Evangelisten 
Matthæus fortæller om farisæer-

nes forsøg på at stille Jesus overfor 
valget mellem at lægge loyaliteten 
hos Gud eller hos kejseren, den 
himmelske eller den jordiske magt 
og myndighed.  Sendes også man-
dag og lørdag kl. 8.30.

18:55 Herrens Veje (8:10)
Genudsendelse fra søndag 12.11.

DR 1
Søndag 12/11
20:00 Herrens Veje (8:10)

Søndag 19/11
20:00 Herrens Veje (9:10)
Christians ungdomskærlighed, 
Nanna, dukker pludseligt op i 
hans liv igen. Alt kulminerer for 
Elisabeth, der for alvor er splittet 
mellem Johannes og Liv. August 
fortæller endelig Emilie sandheden 
om drabet på den uskyldige kvinde 
under sin udsendelse. Sendes 
også 26/11 kl.  18.55 på DR K.

NAT GEO People
Søndag 12/11 kl. 04.00
Hospitalsskibet (1:8)
Mandag 13/11 kl. 21.00
Hospitalsskibet (3:8)
Dokumentarserien Hospitalsski-
bet - om hospitalsskibet ”Africa 
Mercy” har netop vundet prisen for 
den bedste dokumentar ved AIB 
Awards i London. Se omtale side 5.
NAT GEO People er en af National 
Geographics kanaler, som kan ses 
på følgende af YouSee’s tv-pakker: 
TV-basis, Mellem og Stor – samt 
på VIASAT’s Mellem-pakke og 
Total-pakke.

DR Radio 

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)

Mandag 13/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 14/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 15/11
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
Sygdom, nærvær og tro. Læge 
Lars Kabel besøger skurvognen 
for at tale om udfordringen ved 
at leve et liv tæt på lidelse som 
menneskets grundvilkår. 
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).

Torsdag 16/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 17/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 I korsets tegn 3:8
I en programserie på otte afsnit 
tager værtsparret, Mikael Jalving 
og Charlotte Rørth, i selskab med 
forskellige gæster, temperaturen 
på kristendommen i Danmark 
anno 2017. Det handler om alt fra, 
hvilke udfordringer folkekirken står 
overfor med faldende dåbstal og 
interne stridigheder, hvorfor karis-
matiske kristne miljøer er i vækst, 
og om kristendom kan forenes med 
klang-meditationsgudstjenester og 
yoga. (Sendes også 21.03, søndag 
5.03 og 15.03).

Lørdag 18/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 19/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
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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KOLOFON

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:)

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

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.

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

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 lukker 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.

Onsdag kl. 00.15 sender DR K 
fi lm fra Anden Verdenskrig om 
den tyske præst og modstands-
mand  Dietrich Bonhoeffer.
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Musik
TJEK

K
unstner: R

ose  - Titel: S
ongs for the ritually abused  -  G

enre: R
ock’n’roll  -  Forhandler: itunes.com

 - P
ris: 69 kr.

Far..., jeg håber virkelig ikke, at man engang i frem-
tiden vil lede efter vores ark... 

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 Steen Jensen

Den røde jord. Den smukke 
natur. Det behagelige klima. 
Den venlige befolkning. Det 
trafi kale kaos. Men også den 
uendelige nød og fattigdom…

Uganda er fattigt. Meget 
fattigt. I dette smukke, men un-
derudviklede land i det østlige 
Centralafrika lever mange i 
ekstrem fattigdom, og i byerne 
bor mange i slum.

Er der noget at sige til, at 
en vesteuropæer, der besøger 
landet, rejser hjem og føler sig 
rystet i sin grundvold?

Nogle tænker: Der må gøres 
noget!

Det var sådan, den dan-
ske forening Hope Danmark, 
der støtter udviklingsarbejdet i 
Uganda, kom i gang for nogle 
få år siden: Vi må gøre noget.

H o p e  D a n m a r k  e r  e n 
selvstændig forening under 
DanskOase, som både formid-
ler fadderskaber, så mange 
fl ere børn kan komme i skole, 
samt underviser lokalbefolknin-
gen i ikke-smittende sygdomme 
som sukkersyge og forhøjet 
blodtryk. 

Historisk har der været fokus 
på Hiv/aids, malaria og tuber-
kulose, men ikke så meget på 
livsstilssygdomme, og det er 
hér, Hope Danmark sætter ind.

Og så fadderskaberne: Fore-
stil dig også, at du gerne ville 
i skole, men ikke kan komme 
det. Fordi dine forældre ikke 
har råd til at sende dig i skole, 
eller fordi du måske slet ingen 
forældre har.

De børn er der mange af 

i Uganda. Heldigvis er der 
vesterlændinge, der køber så-
kaldte fadderskaber, så nogle 
af børnene kan komme i skole 
og lære at læse og regne.

14 unge danskere 
på besøg i Uganda

I sensommeren i år satte 14 
unge danskere og to ledere sig 
i et fl y og landede i Entebbe 
International Airport tæt på 
hovedstaden Kampala. I to uger 
fulgte de med i Hope Danmarks 
arbejde i Kamuli-distriktet i 
Uganda.

Hope Danmark har tidligere 
arrangeret grupperejser for 
unge, som får mulighed for at 
komme helt tæt på udviklings-
arbejdet, men også får sig en 
oplevelse for livet.

I år besøgte gruppen de to 
skoler, som Hope støtter i form 
af fadderskaber. Hér oplevede 
de en helt anden disciplin og 
en udenadslære, som de slet 
ikke er vant til fra Danmark. De 
unge danskere blev selv sat til 

at undervise, og det blev mest 
til undervisning baseret på bi-
belhistorier, lege og fortællinger 
fra Danmark.

Der var også besøg hos lo-
kale familier, hvis børn støttes af 
Hope, og deltagelse i ret livlige 
gudstjenester i lokale kirker, 
Danskerne fi k selv lejlighed til 
at prædike i kirkerne, synge 
lovsange og vise små drama-
stykker, som de havde forberedt.

Flertallet af ugandere er en-
ten katolikker eller protestanter.

Unge rejste til 
Uganda med håb
Hope Danmark under DanskOase formidler fadderskaber og udbreder kendskabet til 
livsstilssygdomme i det fattige afrikanske land Uganda. 14 danske unge besøgte landet i sommer.

De unge underviste på hhv. Starlight School og Hope-skolen, hvor 
de oplevede, at undervisningsformen er meget anderledes end i 
Danmark. Kollektiv undervisning, hvor børnene i kor skal sige læren 
efter, er den primære undervisningsform.

”Udover skolebesøg fi k vi også lov at besøge 
familier, hvis børn bliver støttet af Hope. Vi fi k 
endda også lov til at hjælpe familierne med de 
huslige ting – lave mad, gøre rent osv. Nogle fa-
milier havde meget svært ved at lade ”mzunguer” 
(hvide) gøre arbejdet, mens andre lod os hjælpe, 
men grinede lidt af os imens. Men det var rigtig 
spændende og givende at hjælpe og se, hvordan 
mange familier i Uganda lever, og hvor hårdt de 
arbejder for føden hver dag.”

     Katrin Raasthøj Mathiesen, deltager på Ugandatur 2017

Børneungdomsoase og Hope 
har i samarbejde arrange-
ret ture til Hopes arbejde i 
Uganda. I juli rejste 14 unge til 
landet, hvor de bl.a. under-
viste på skoler og besøgte 
børnenes familier. 

“Ritually abused” er navnet på Randy Rose’s nye selvud-
givede album. Titlen hentyder til dem, der har været udsat 
for en alvorlig rituel (satanisk) form for seksuelt misbrug. 

Lad os høre det direkte fra Randy Rose, hvordan han 
fremstiller pladen:

“...this record will be the hardest hitting record I have ever 
worked on musically - and lyrically, be for warned - this is not 
for the faint of heart- this record will take a hard honest look at 
satanic ritual abuse, and the trauma associated with recovery 
from what evil naturally does, I will hold nothing back on this 
record, musically and lyrically...”

Hvem får man så til at producere en plade som dette? 
Det får man Gavin Lurrsen til - ham der også står bag fx 
Johnny Cash’s og Foo Fighter’s albums. Og hvad er så fedt 
ved denne skive musik? Well, vi kunne jo starte med “Keep 
you to myself”, som får os til at tænke på Trent Reznor, Nine 
Inch Nails. Det er barskt, sejt - og smertefuldt hvad angår 
lyrikken. Men rock’n’roll sejrer igen og hjælper os igennem 
det smertefulde! Hurra for musik. Hurra for en kunstner, der 
synger om noget så tabubelagt som misbrug. Rose’s vokal 
er vrængende. Han synger de kvalte sjæles sag.

Lydmæssigt er der her skabt et fantastisk univers: Rock 
har for mig altid repræsenteret ‘forandring’ og udtryk for dette 
behov. Socialt, politisk, emotionelt.

Eftersom undertegnede er Black Sabbath fan, er det fedt 
at gennemlytte. Det er tungt og eksperimenterende. Man 
fornemmer både smerte og skønhed. Håbet er der!

Lyt til “The Girl” og bliv trøstet. “...he’ll wipe the tears from 
your eyes….you’ll never be the same but Jesus is calling your 
name… and now you get to speak”.

Marianne Glitfeldt

Recovery
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Klummen
Ung Udfordringt

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:

800 teenagere og ledere var samlet til en forrygende weekend på Rosborg Gymnasium i Vejle.

Ambivalente 
beskyttelsespenge
Da vores taxachauffør kommer for at hente os en halv-
times penge efter det aftalte tidspunkt, har han taget 
billeder med, som han vil vise os. 

Da vi når til et billede af en ung mand ved en grav overdynget 
med blomster, bliver han meget stille. Han forklarer os, at man-
den på billedet er en af hans tre sønner, og at der i graven ulyk-
keligvis ligger en anden af sønnerne. Sønnen var 30 år gammel.

I Honduras er det meget udbredt, at banderne opkræver en 
meget ambivalent form for beskyttelsespenge kaldet ”war tax”. 
Disse beløb bliver opkrævet af privatpersoner så vel som store 
virksomheder. For privatpersoner og mindre virksomheder er 
denne skat af afgørende betydning, da det er et klokkeklart 
krav for at kunne overleve. War tax er nemlig penge, som 
betales til bander, så de ikke slår én ihjel eller i mildere fald 
ødelægger mulighederne for, at forretningen kan køre videre. 

Hverken vores chauffør eller hans søn kunne i sin tid følge 
med i omfanget af war taxes, hvilket resulterede i sønnens 
død. Da de kontaktede politiet, fi k de afslag på hjælp og 
efterforskning, da de var for fattige. 

Vores chauffør betaler 900 lempiras (ca. 240 kr.) om ugen 
til den bande, som dræbte hans søn for år tilbage. Det svarer 
til lidt mere end halvdelen af hans ugentlige indtægter. 

Det er virkelig en barsk sandhed, men hvad mere er: hon-
duranerne er så gæstfrie, glade og varme, at det slet ikke er 
til at begribe, når man tænker over hvilket liv, mange af dem 
har levet. De honduranere, jeg indtil nu har mødt, har været 
helt imponerende taknemmelige, nysgerrige og stolte af det 
Honduras, som de kæmper for og drømmer om. 

Det er svært at sætte sig ind i, at de fl este her er meget 
bevidste om, hvad der er galt og simpelthen vier deres liv til 
at prøve at forbedre deres land. Den form for nationalisme, 
jeg har mødt her, har været den smukkeste, jeg hidtil har op-
levet. Det er en nationalisme, som er bygget på fællesskab i 
civilsamfundet, hvor den fælles stræben 
efter bedre tider er så gennemtræn-
gende og altoverskyggende, at jeg 
bliver en blanding af forbløffet, stolt 
og forhåbningsfuld.

Af Henriette Madsen 
Praktikant på Honduras,

udsendt af Viva Denmark

Af Steen Jensen

Går du og skammer dig? 
Glem det! Du har i virkelig-
heden ingenting at skamme 
dig over! Som kristne har vi 
grund til at være stolte.

Skammen, eller snarere dét at 
vi ikke skal skamme os, var den 
røde tråd, da 800 teenagere og 
ledere i sidste weekend mødtes 
til Indre Mission Ungdoms årlige 
landsstævne, EVENT 2017.

For de unge på 13-19 år var der 
gensynsglæde, fællesskab, lov-
sang, forkyndelse og fordybelse 
i smågrupper. Hver deltager var 
tilknyttet en smågruppe, der mød-
tes fi re gange, og hvor man delte 
liv og tanker i en snæver kreds.

Årets tema hed ”No Shame”. 
Ord som skam og skyld, men 
også tilgivelse og nåde blev sagt 
mange gange i løbet af week-
enden.

”Vi er sammen om et fantastisk 
budskab i aften: Vi har ingenting 

at skamme os over”, blev det al-
lerede på åbningsaftenen slået 
fast af IMUs nye landsformand, 
Niels Hankelbjerg Mortensen.

Bent Molbech, der er forstan-
der på Djurslands Efterskole i 
Fjellerup, fortalte deltagerne, at 
Jesus har fjernet deres synder fra 
dem. Han talte også om forskellen 
på skyld og skam.

’Guds’ vandt 
bandkonkurrence

Frederik Thormann og David 
Ingemansen, der begge studerer 
teologi på Menighedsfakultetet, 
argumenterede lørdag for Jesu 
opstandelse i et overbevisende 
trosforsvar ”Hvad tror du selv?”.

Et højdepunkt var lovsangs- og 
releasekoncerten lørdag aften, 
hvor den nye lovsangsplade ”Du 
Gav Mig Alt” blev præsenteret. En 
plade med et mix af nye og gamle 
sange, der har fået en opjuste-
ring. Det veloplagte lovsangsband 
leverede en fantastisk koncert 
med tekster, der kredsede om 

afmagt, tilgivelse og nåde. Kon-
certen er lagt på YouTube.

I årets bandkonkurrence, 
ZOOM, viste teenagemusikerne, 

at de ikke bare har musikalsk 
talent, men også har tænkt dybt 
over teksterne. Vinder blev ban-
det ”Guds”, som også havde 
taget udgangspunkt i temaet 
”No Shame”. Alle medlemmerne 
går på Frøstruphaves Efterskole 
sammen. 

PEPtalk ved Peter Højlund var 
populært. Her stillede man et kort 
spørgsmål om Gud og tro, og fi k 
et kort, fyndigt svar.

Søndag blev stævnet rundet 
af med gudstjeneste ved Joakim 
Hjort og titlen: ”Ingen skam i livet”.

Landsstævnet har eksisteret 
siden 1980, i de første mange 
år for hele IMUs målgruppe, de 
13-25-årige. Midt i storhedstiden 
i halvfemserne samlede EVENT, 
som dengang hed LUS, omkring 
2.500 deltagere, men fra 2007 
har stævnet kun været for teen-
agerne. Årets deltagerantal var 
det højeste i nyere tid.

Næste års stævne bliver 2. til 
4. november.

Du har ingen grund
til at skamme dig!
”No Shame” var temaet på IMUs teenagestævne EVENT 2017 i Vejle.

Bent Molbech fra Djurslands Efterskole talte blandet andet om forskel-
len på skyld og skam.

Bandet ’Guds’ fra Frøstruphave Efterskole vandt ZOOM bandkonkurrencen.
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Af Eva Jørgensen
Journalist

Skæve vinkler af Torben Osted
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Af Hanne Baltzer

Silje Lomborg arbejder nu 
som volontør på Ærø – i Sø-
mandsmissionens travle hus 
AGGERSHØJ. Med sig har hun 
grisen Penny, som nyder sit nye 
gode griseliv!

For Silje er skiftet fra Skjern til 
Ærø ret markant. Hun har fx ikke 
tidligere mødt  unge søfartselever, 
der stiller spørgsmål ved meget 
af det, hun tror på. Selv kalder 
hun det en udfordring, men også 
en berigelse, fordi hun måske 
for første gang selv overvejer og 
tænker på, hvorfor hun er kristen. 
Og en aktiv en af slagsen. 

”Det hele gik ret hurtigt, og da 
jeg skulle til jobsamtale, havde 
jeg pakket tasken,” lyder det be-
gejstret og optimistisk fra 21-årige 
Silje Lomborg fra Skjern, der nu 
arbejder som volontør på Ag-
gershøj – Sømandsmissionens 
spændende hjem på Ærø. Med 
sig fra Vestjylland havde hun 
grisen Penny!

Som volontør hjælper Silje til, 
hvor der er brug for det. Fra man-
dag til onsdag består opgaven 
bl.a. i at lave mad til fællesspis-
ning, hvor de forskellige søfarts-
studerende på øen hjemmevant 
dukker op på Aggershøj. Ellers 
består arbejdet i at holde have, 
gøre rent, male osv. 

”Vi har manglet et køkken den 
første tid, jeg har været her, da 
køkkenet skulle renoveres, så 
vores “køkken” har bestået af en 
opvaskemaskine og et kogeblus 
i kælderen. Det har været meget 
hyggeligt, men ikke særlig prak-
tisk. Nu har vi endelig fået nyt 
køkken, og det er super.”

På Aggershøj er arrangemen-
tet Suppe & Bibel et hit - Først 
spiser man sammen og derefter 
er der tid til en snak om Gud 
og alting i 2017. Ja lige det, der 
optager unge, der typisk er langt 
hjemmefra, men de fx læser HF 
Søfart på Ærø. 

”Jeg synes, det bedste her-
nede er de samtaler, jeg får med 

de studerende. De er meget åbne 
og vil gerne høre om Gud, men 
de er også tit kritiske. Det kan jeg 
godt lide.” 

”Det er ret tydeligt at mærke, 
at jeg er på en ø. Alle butikkerne 
er lukkede efter kl. 19.00, og man 
lærer hurtigt folk at kende, da det 
er et lille samfund. Det er også ret 
fedt, at jeg skal med færge hver 
gang, jeg skal hjem til Skjern. Det 
er ikke normalt for mig.” 

Og grisen Penny? Den er 
hyggeligt selskab på Ærø. Vores 
mange gæster skal da lige forbi 
og hilse på hende,” griner Silje. 
Silje skal arbejde på Aggershøj 
frem til årsskiftet. 

Silje tog grisen med til Ærø

Klippefejl
Jeg er en ivrig hobbysyerske. Jeg har det bedst, når jeg har 
syet mere end tre ting på en uge. Så både børnenes og mit 
eget tøjskab bugner, mens manden må nøjes med boxershorts. 

Mange andre strikker og hækler, men det siger mig ikke noget. 
Jeg er projektorienteret. Det skal blive til noget.  Og det gør det. Fra 
jeg er begyndt på at tegne mønster af, til jeg står med en færdig 
børnekjole, går der mellem en og tre timer alt efter sværhedsgrad.

Det betyder, at det går stærkt i klippefasen. Svish-svush. Der 
var en bagside. Svish-svush. En forside. Indtil det pludseligt går 
lidt for stærkt, og jeg får taget et tag for meget med saksen. Så 
er skaden sket. Det stof jeg skulle bruge til næste mønsterdel er 
klippet midt over, og gode råd er dyre. 

Et andet resultat af min lynhurtige saks er manden mere fru-
streret over. Vi kører på sjette voksdug i år, fordi der på mystisk 
vis opstår hakker og huller i dem. Jeg synes i hvert fald ikke, at 
jeg opdager, præcis hvornår det sker. 

Til gengæld er jeg udmærket klar over, hvad problemet er. Det 
er, at min hånd er hurtigere end min hjerne. Jeg kan simpelthen 
nå at klippe et ret stort hak, før min hjerne vågner op til dåd og 
råber: ”Stop”.

Heldigvis går det kun ud over ting. Jeg har endnu ikke klippet 
i mine børn, hvis vi lige ser bort fra den gang, hvor jeg klippede 
Josva i øret. Men det var trods alt i forbindelse med hårklipning. 

Der er et andet område i mit liv, hvor min hjerne også halter 
bagefter, og hvor det kan få meget større konsekvenser. Min mund 
har også tit fuld fart på. Især når jeg er på hjemmebane. 

Her kan små hurtige udsagn også såre og frustrere mand og 
børn, når de stikker af fra mig og bliver hårde og skarpe, som 
min sysaks. 

Det er ikke uden grund, at mange vers i Jakobs brev i Bibelen er 
blevet dedikeret til at advare om tungens brandfarlighed.

Jeg øver mig i at tænke, før jeg klipper. Og med 
Guds hjælp øver jeg mig også i at tænke, før 
jeg taler. Lykkeligvis er der nåde i mit hjem. 
Både for ødelagte voksduge og for ord, der 
skærer  i hjerterne. 

Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå 
julens egentlige indhold. Derfor fremstiller vi igen 
i år en speciel juleavis. Juleavisen udkommer den 
3. december og er redigeret, så den egner sig til at 
give til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie 

og venner. 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele 

ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning - se-

nest tirsdag den 28. november.
• Én ekstra avis koster 5 kr. 

Bestiller du mindst 100 ekspl. får du 
dem til 3 kr. stk. (+ porto)

• Bestil på hosianna.dk / 
7456 2202 eller 
abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by

ggen.ddk
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