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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
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Birgit kan vinde
2 pladser i kristent 
smørhul s.9

Efterskoleforstander 
Jens Henrik Kirk går 
ind i politik s.9

S-politiker vil give 
biskop æren for 
kirke på sygehus s.9

Elise vil gøre en 
kommunal forskel 
i Aarhus - s.2

Bertel Haarder: 
”Giv kejseren hvad 
kejserens er” s.5
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Ugens profi l: Elise Bjørnholt
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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.

Elise Bjørnholt har efter 9 år 
som medlem af Kristende-
mokraterne valgt at stille op 
som spidskandidat for KD til 
kommunalvalget i Aarhus. Til 
hverdag er hun lærer på Ja-
kobskolen, og derudover har 
hun gennem mange år været 
aktiv i Århus Valgmenighed 
med bl.a. forbøn.

At det netop blev Kristendemo-
kraterne, hun valgte som parti, 
var fordi menneskeværdet og 
respekten for livet var og er under 
et stigende pres. Og at partiet 
generelt har den politik, der ligger 
tættest på hendes egen kristne 
grundholdning.

- Ved sidste kommunalvalg fi k 
vi 1102 stemmer. Det var ikke 
nok til at komme ind, men da vi 
havde indgået valgforbund med 
De Konservative, har vi alligevel 
fået en af vores mærkesager ført 
igennem i denne valgperiode – 
nemlig Gratis Parrådgivning til 
par med børn, der oplever et højt 
konfl iktniveau, siger Elise.

Byrådet har lige gjort tilbuddet 
om Parrådgivning permanent, 
da der var så gode resultater af 
indsatsen. 

- Selv om man overvejer, om 
ens stemme kan bruges til noget, 
hvis KD ikke bliver valgt ind, kan vi 
være med til at gøre en afgørende 
forskel med vores mærkesager, 
idet der er åbenhed for, at KD 
fortsat kan komme med andre 
forslag, som gennem dette sam-
arbejde kan blive præsenteret 
for byrådet.

Til valgmøderne får kandida-
terne i øvrigt mulighed for at gøre 
opmærksom på vigtige mærkesa-
ger og særligt de kristne værdier. 

- Da jeg til et valgmøde for 
hjemløse og udsatte sagde, at 
alle mennesker har lige stor 
værdi, blev der så stille, at man 
kunne høre en knappenål falde 
til jorden, udtaler Elise.

Bedre vilkår for børn,
udsatte og miljøet

Elise og de øvrige i KD-Århus 
vil i denne valgkamp særligt ar-

bejde for bedre vilkår for børnene, 
idet et stigende antal børn får 
stress og trives dårligt. 

- Vi mener, at når vi hjælper 
familierne med at fungere bedre, 
er det også en god investering 
for samfundet fremover. Og så 
er de fl este af forslagene endda 
selvfi nansierende, smiler Elise.

For børnefamilierne ønsker KD, 
at der bliver bedre muligheder 
for at arbejde på deltid, kortere 
skoledage og dermed mere tid 
til familien. Pengene bør følge 
barnet, så det også er muligt 
for en forælder at passe sit barn 
hjemme og få udbetalt 85% af 
institutionsudgifterne i op til et år 
pr. barn for max to børn. 

For det andet ønsker KD at 
hjælpe udsatte mennesker, så-
som hjemløse og psykisk sår-
bare, som ellers har det med 
at blive overset og negligeret 
både politisk og i systemet. Der 
har været en række sager, hvor 
psykisk sårbare mennesker er 
blevet udskrevet, før de var raske, 
og det har resulteret i kriminelle 

handlinger eller selvmord, og 
en af de sager har Elise oplevet 
på helt nært hold. Desuden er 
tallet for unge hjemløse i Århus 
stigende samtidig med, at der 
er stor tilfl ytning til byen. Så det 
kræver akut handling. 

- Kontanthjælpsloftet har må-
ske hjulpet nogle få i beskæfti-
gelse, men rigtig mange unge op-
lever, at deres fattigdomsydelse 
ikke rækker til, at de kan leje en 
bolig i Århus. Vi har et ansvar for 
at hjælpe de skrøbelige unge i 
en periode af deres liv, hvor de 
har brug for en håndsrækning, 
mener Elise.

Som det tredje fokusområde 
har Elise miljøet, som hun al-
lerede fra sin barndom har haft 
fokus på.  

Med 15.000 flyers, ca. 25 
valgmøder og gadearrangemen-
ter er indsatsen øget markant i 
forhold til sidste byrådsvalg, så 
Elise håber, at hun efter valget 
får muligheden for at være en 
værdipolitisk røst i Aarhus Byråd.

Karin Juul Jensen

handlinger eller selvmord og

Elise vil gøre en
kommunal forskel

Af Henri Nissen

Psykiateren Laurits Bjerre har 
sagt sit job som overlægevikar 
op i protest mod behandlingen 
af psykiatriske patienter.

Han har været overlægevikar 
i ambulatoriet i lokalpsykiatrien 
i Kolding i knap tre år, men han 
kan ikke længere stå inde for, at 
skizofrene, selvmordstruede og 
psykisk syge med vrangforestil-
linger sendes hjem - fordi der 
ikke er plads til at indlægge dem.

Lægefagligt kan han ikke læn-
gere tage ansvar for, hvad der 
sker på sengeafsnittet.

For at spare blev sengeafsnit-
tene på psykiatrisk afdeling i 
Kolding og Vejle i februar lagt 
sammen. Det betød 15 færre 
sengepladser, hvilket svarer til 
en hel afdeling. 

- Bare inden for de sidste par 
måneder har der været et par 
episoder, hvor jeg tænkte, at det 
var dråben, der fi k bægeret til at 
fl yde over, siger Laurits Bjerre til 
JydskeVestkysten. 

Han fortæller bl.a. om en yngre 
selvmordstruet mand, der ikke 
ville tage medicin og som isolerer 
sig, hører stemmer, har vrang-
forestillinger, og som tidligere er 
blevet tvangsindlagt af sin læge, 

men som nu må sendes hjem - 
fordi der ikke er plads.

Ifølge psykiatriloven har læger-
ne pligt til at tvangstilbageholde 
psykisk syge, hvis man kan se, 
at de er til fare for eget helbred. 
Men det er ikke muligt at leve op 
til loven, skønner Laurids Bjerre 
og har derfor sagt op, fordi han 
mener, at patienterne bliver ud-
skrevet alt for tidligt.

Et andet problem er, at der er 

mange ubesatte speciallægestil-
linger på Kolding-Vejle psykiatrisk 
afdeling, ligesom andre steder i 
landet. På Fyn er alle stillinger 
besatte, men de ledige stillinger 
bliver ofte besat af udlændinge, 
og det giver sprogproblemer.

- Sproget er det vigtigste værk-
tøj, man har som psykiater. Der-
udover er der mange unge læger, 
der måske ikke har den nødven-
dige erfaring, siger Laurits Bjerre.

Overlæge Laurits Bjerre er 
også aktiv indenfor det kirkelige. 
Han har fx rådgivet ægtepar på 
kurser i kommunikation i Hertug 
Hans kirken i Haderslev.

Det fortalte han i et interview i 
Udfordringen i 2010.

Laurids Bjerre er gift med belgi-
ske Ingrid Vanderbruggen Bjerre, 
der er virksomhedschef på Indre 
Missions Hus i Fredericia. 

Kristen psykiater siger op - kan
ikke tage ansvar for behandlingen

Overlæge Laurits Bjerre er også aktiv indenfor det kirkelige.       Foto: Susan Gram.

Friskoleleder fylder 50 
Skoleleder Henrik Due Jensen, 
Vallensbæk, fylder 50 år den 23. 
november.

Henrik Due Jensen er søn af 
afdøde Ebbe Finn Jensen (tidl. 
kommunikationsdirektør for Det 
Danske Handelskammer, nu Dansk 
Erhverv) og forhenværende folke-
tingsmedlem Merethe Due Jensen.

Som barn spillede Henrik Due 
Jensen tuba i Tivoli-Garden. Efter 
endt skolegang var han på High 
School i Californien, hvor han blev udtaget blandt de bedste 
tubaspillere til at spille første tuba i All State Honor Band. I dag 
spiller Henrik Due Jensen dog mest piano.

 Henrik Due Jensen har i 20 år været ansat i Dansk Europamis-
sion, hvor han tog sig af gaveadministrationen, besøgte missions-
områder i verdens brændpunkter og deltog i missionskonferencer. 
Som informations- og projektchef var han også redaktør for 
nyhedsbladet og med til at udvikle Dansk Europamissions motto: 
”Hjælp til forfulgte - Evangeliet til alle.” 

I 2015 blev Henrik Due Jensen skoleleder på den kristne friskole 
Gideonskolen i Vallensbæk. Han er kendt som en ildsjæl og afholdt 
af både børn, forældre og ansatte på skolen.

 Henrik Due Jensen er gift med Annette og har to børn, nemlig 
sønnen Daniel og datteren Rebekka, der er gift og bor i Texas.

Bodil

Nye MF-præster 
Peter Krabbe-Larsen er ansat i en 
kombineret stilling som sognepræst 
og børne- og ungdompræst i Struer 
Kirke fra 1. december 2017. 

Den nu 50-årige teolog er gift med Lil-
lian og  kommer fra en deltidsstilling som 
sognepræst i Sindbjerg Kirke ved Vejle. 
Han har tidligere været miljøsocialar-
bejder, personalechef i et byggefi rma, 
ejendomsmægler og tjener. 

Peter Krabbe-Larsen skal indsættes i 
Struer Kirker d. 10. december.

Christianskirken i Aarhus har ansat 
Peter Worm Madsen i en projekt-
stilling fra 1. december 2017 til 30. 
november 2021, hvor han skal have 
særligt fokus på unge og diakoni.

Peter Worm Madsen er 39 år og 
blev ansat som diakonimedarbejder i 
Christianskirken 1. januar 2013. Han 
fortsætter som diakonimedarbejder i en 
stilling på deltid (50%) samtidig med sin 
nye stilling deltidspræstestilling (50%) 

Der er indsættelsesgudstjeneste den 
26. november kl. 10.30.

Peter Krabbe-Larsen

Peter Worm Madsen

Peter Aalbæk har fået mundkurv på
Filmselskabet Zentropa har frataget producer Peter Aalbæk 
Jensen retten til at udtale sig på selskabets vegne, efter at fl ere 
kvinder har fortalt om de eksempler på ydmygelser, mobning 
og sexchikane, han har udsat dem for.

Flere kvinder har fortalt, at de som unge elever blev straffet for 
mindre forseelser. De fi k så fx valget mellem smæk eller at muge 
ud i Peter Aalbæks hønsehus. Produceren selv afviser sagen som 
spøg og mener, at alle har moret sig i forbindelse med episoderne.

Sagen er kommet frem i forbindelse med den internationale 
#MeToo-kampagne.

Det Svenske Filminstitut, som er medproducent af Zentropas 
fi lm,  har efter afsløringerne overvejet at droppe støtten til Zentropa.

Det Danske Filminstitut har kaldt Zentropas hidtidige ledelsesstil 
”middelalderlig”.

Ifølge producentforeningen vil Zentropa dog slippe for straf, 
fordi krænkelserne er sket i fortiden. Den nuværende ledelse har 
ændret ledelsesstil, oplyser direktør i Producentforeningen, Klaus 
Hansen, til Ritzau.

Bodil
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Sædding Efterskole

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

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
 AF HENRI NISSEN

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Af journalist
Mirjam Røgeskov

Kate og Jan Duf-
ke havde på in-
gen måde planer 
om at tjene Gud 
ved at undervise og bygge en 
kristen efterskole, som de nu 
har været forstanderpar på i 
22 år. 

Det skete ligesom hen ad 
vejen. Jan Dufke drømte om at 
være ingeniør, og Kate Dufke er 
uddannet butiksassistent, men da 
de som unge blev involveret i kir-
kens ungdomsarbejde, startede 
deres tjeneste med teenagere. 

Det gav Jan lyst til at uddanne 
sig til lærer. 

”Men jeg tænkte ikke, jeg skulle 
tjene Gud som lærer, og efter 
seminariet ville jeg i hvert fald 
ikke være lærer på en kristen 
efterskole,” griner Jan Dufke. 

Han er heller ikke interesseret, 
da den apostolske efterskole i 
Kolding tilbyder ham en stilling, 
men da familien Dufke samtidig 
får en overraskende opsigelse 
på deres hus, tager de det som 
et vink med en vognstang: Jan 
tager jobbet, og familien fl ytter 
til Kolding.

Draget til kaldet
Kate Dufke havde aldrig selv 

set, at hun skulle være lærer, men 
hun gemmer ordene i sit hjerte, 
da hun får en profeti om, at hun 
skal begynde at undervise. Det 
starter hun med at gøre efter et 
par år på efterskolen i Kolding. 

”Hvis mine gamle lærere så 
mig i dag, vil de sige, ’hvad 
skete der lige der’. Det er Gud, 
der har blæst noget i mig, så 
jeg kunne gøre ting, jeg ellers 
ikke ville kunne,” siger Kate.
Ægteparret Dufke oplevede det 

heller ikke som et decideret kald 
at bygge Skovbo Efterskole, 
inden de gik i gang. Det skete 
gennem omstændigheder, der 
skubbede dem frem. 

”Vi blev draget til at starte 
Skovbo. Det viser mig, jeg kan 
hvile i, at livet kommer ved, at 
Gud giver mig muligheder, som 
jeg kan gribe og fylde ud, så godt 
jeg kan,” siger Jan Dufke.

Nu ser 59-årige Kate og 60-åri-
ge Jan Dufke tydeligt, at deres 
kald er Skovbo Efterskole med 
alle de teenagere, de har i deres 
hænder hvert år.

Gud i fodbold
Alt på skolen tager udgangs-

punkt i troen, for ægteparret Duf-
ke ser Gud i hele menneskelivet. 

”Jeg tror på, at Gud bor på 
skolen. Når vi holder fest, er der 
glæde, og det er et tegn på Guds 
tilstedeværelse. Når vi spiser, ser 
vi ikke bare Gud i bordbønnen, 
for Han er også i glæden ved at 
spise sammen. 

Vi skal ikke tænke, at vi hellere 
skal læse i Bibelen end at spille 
fodbold og være til koncerter, 
for Gud er i fodbold og musik, 
når vi har det sjovt. Det er også 
sjældent, vi sender elever hjem. 
Hvis nogen for eksempel stjæler, 
arbejder vi i stedet med nåde og 
tilgivelse,” fortæller Jan Dufke, og 
Kate fortsætter:

”Troen ses jo også i de mere 
tydelige ting som obligatoriske 
andagter og frivillige ungdoms-
møder.”

Det er vigtigt for Kate og Jan 
Dufke at tale kristendommen 
bred, så troen kan virke i både 
elevers og forældres liv. De ople-
ver nemlig ofte, at børnenes tro 
smitter af på forældrene.

”Børnenes tro kan udfordre 
forældrene, som måske har haft 
dårlige oplevelser i kirkerne, men 

når forældrene møder en åben 
og inkluderende kristendom, 
falder paraderne. Når du gør 
tingene brede, er det nemmere 
at ramme,” mener Jan, og Kate 
tilføjer: ”og så er der også plads 
til fl ere.” 

Rådgiver i stort og småt
Hos forstanderparret er der  

ingen tvivl om, at de er i tjeneste 
for Gud gennem deres arbejde 
på skolen. Kate Dufke ser sin 
primære tjeneste som at være 
rådgiver, fordi eleverne spørger 
om mange forskellige ting på 
grund af hendes større livserfa-
ring. Hver dag er der små glimt, 
hvor hun er i tjeneste: 

”Jeg havde vagt i går og skulle 
sige godnat på værelserne. På et 
af værelserne ligger en pige, som 
har det dårligt, fordi hendes hjerte 
slår for hurtigt. Lægen siger, der 
ikke er noget galt, men hun er 
bange. Vi snakker om det, og jeg 
kommer med et par råd. Jeg får 
også lov til at bede for hende,” 
fortæller Kate Dufke.  

Opmuntrer usikre unge
Jan Dufke mener, han primært 

har en tjeneste til at opmuntre, 
og han ønsker på den måde at 
påvirke teenagerne til at tro på, 
at de kan forandre verden. 

”Mange af de unge er så usik-
re, og de er derfor afhængige af, 
at de mødes med accept og bliver 
talt op. Der er mening med alle 
menneskers liv, og vi er allerede 

elsket af Gud – den erkendelse 
vil jeg tale op hos de unge; det 
er ikke min opgave at fordømme. 
Det handler om menneskesyn: 
er Gud en hård dommer eller en 
kærlig Far,” spørger Jan retorisk, 
og Kate Dufke fortsætter: 

”Vi taler dem op til at tro, at de 
kan faktisk godt, selvom nogle 
gør tingene anderledes. Det gør 
vi også i undervisningen,” siger 
hun, og Jan tilføjer: 

”Mange bliver trykket ned, 
også på undervisningsområdet, 
men som kristne pædagoger og 
lærere kan vi tale op.” 

10-tal og P3-hit 
Forstanderparret har mange 

historier, hvor de har set Guds 
Rige manifestere sig gennem 
deres tjeneste på efterskolen, 
både i det mindre i dagligdagen, 
men også i store forvandlinger i 
menneskers liv. 

”En af vores inklusionselever 
fra Congo mistede sine forældre 
i Congo, og han havde kun boet 
tre år i Danmark, da han kom 
til Skovbo. Han var ikke så god 
til at læse og skrive, men han 
voksede virkelig meget og fi k et 
10-tal til danskeksamen. Nu går 
han på Teknisk Skole og har fået 
læreplads,” fortæller Kate Dufke, 
som var støtte for den unge mand. 

Jan Dufke nævner Oskar, som 
var meget skoletræt, da han kom 
på efterskolen, men han blev 
grebet af musik, og nu har han 
været Ugens Uundgåelige på P3 
med sin egen musik. 

Ny og fornyet tro
Kate og Jan Dufke får jævnligt 

tilbagemeldinger fra unge om, 
hvad efterskolen har betydet for 
deres tro.

”Jeg oplever mange unge, der 
har været på afstand af Gud, som 
fortæller mig, at jeg hjalp dem til 

at komme tilbage til troen. Det 
glæder mig meget, for vi ønsker 
jo også, at de får en tro her på 
skolen,” siger Jan Dufke. 

Forsta nderparret har fl ere ek-
sempler på unge, som har taget 
imod troen på Jesus på skolen. 
For eksempel en muslimsk dreng, 
som blev kristen på grund af 
miljøet på skolen, og fordi han fi k 
kristne venner.     

Michael er et andet eksempel 
på en elev, som ikke var kristen, 
da han kom på skolen. Nu tjener 
han med i en kirke i lovsangen og 
er en del af lederteamet. 

”Når jeg kommer ind i den kirke 
og ser Michael, bliver jeg glad for, 
’han er en af vores drenge,” smiler 
Kate Dufke, og Jan er enig: 

”Når jeg for eksempel ser Mi-
chael, tænker jeg, at jeg fi k sat 
mere aftryk, end jeg troede. Det 

giver mit arbejde stor mening,” 
siger Jan Dufke, og Kate nikker. 

Din tjeneste starter nu
Hvis du sidder og tænker over, 

hvordan du kan være i tjeneste 
for Gud, selvom du ikke er præst 
eller udsendt missionær, har de 
to garvede fuldtidsmissionærer 
et råd:

”Tjeneste for Gud starter her 
og nu, eller den er måske allerede 
startet. Hvis du har tro i det små, 
gives dig mere, som Jesus taler 
om. Tænk på det, du står i, og 
opdag Gud, hvor du er lige nu – 
Han har altid gang i mange ting,” 
råder Jan Dufke.  

Kate Dufke tænker over defi ni-
tionen på tjeneste: 

”Jeg tror, at tjeneste er mere, 
end jeg tænker på. Det kan vel 
også være dem, der arbejder i 
klubber og gør en forskel eller 
hjælper i lektiecaféen. Jeg tæn-
ker, man skal være frimodig at 
sige, ’det her er min tjeneste’ og 
så træde ud i det,” opmuntrer hun. 

Din 
tjeneste 
kan starte 
lige nu
Du kan være andet end præst eller udsendt 
missionær i fuldtidstjeneste for Gud. Mød Kate 
og Jan Dufke, som tjener Gud gennem den efter-
skole, de har bygget. Her har 12-1500 unge indtil 
videre været i et kristent miljø.  

”Tænk på det, du står 
i, og opdag Gud, hvor 

du er lige nu.”

Vi skal ikke tænke, at 
vi hellere skal læse i 
Bibelen end at spille 
fodbold og være til 

koncerter, for Gud er 
i fodbold og musik, 
når vi har det sjovt.
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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,-

DR1-serien Statsministrene 
gav seere kendskab til landets 
højeste embede og indsigt i 
demokratiets svære processer. 
Det får idéfolkene en buket for 
af KLF, Kirke og Medier.

Redaktionschef Anne Sofie 
Kragh og producer Michael Dyr-
bys serie, Statsministrene, blev 
vist på DR1 fra den 27. august og 
fi re uger frem. Udsendelserne gi-
ver et unikt indblik i demokratiets 
maskinrum, hvor også kontrover-
sielle emner som krigene i Irak og 
Afghanistan blev vendt. 

De medvirkende var stats-

ministre i perioden 1982-2017, 
hhv. Poul Schlüter, Poul Nyrup 
Rasmussen, Anders Fogh Ras-
mussen, Helle Thorning-Schmidt 
og Lars Løkke Rasmussen. 

- Vi er virkelig glade for aner-
kendelsen. Man bliver glad! Det 
er en hæder og en ære, at nogen 
har opdaget det arbejde, man har 
foretaget, kvitterer Michael Dyrby.

KLF, Kirke & Medier giver hvert 
kvartal en buket til et medie eller 
mediepersoner, som på en særlig 
måde formidler kristne værdier, 
god etik og – ikke mindst – god 
public service.

Vejle Oasekirke, den tidligere 
Vejle Frimenighed, fylder 10 år 
den 3. december.

Menigheden har i årenes løb 
oplevet Guds velsignelser, bl.a. 
stor vækst i medlemstal.

- Vi er gået fra 13 til 74 voksne 
medlemmer (ud over en masse 
børn) i de 10 år, fortæller formand 
Kent Skovgaard.

Aktiv ledergruppe
Vejle Oasekirkes præst, Arne 

Lund Sørensen, er ikke daglig le-
der af menigheden. Menighedens 
drift og daglige liv bliver drevet af 
tjenestegrupper, som tager sig af 
forskellige ting, og ledergruppen 
er demokratisk valgt.

Men præsten har en mærkbar 
åndelig rolle, oplyser formanden.

Menigheden, hvis slogan er 
”Mennesker på vej”,  har i årenes 
løb haft forskellige udfordringer, 
men er nu inde i en god periode, 
vurderer Kent Skovgaard.

Kirken rækker ud
Kirken har de sidste 3 år haft 

sine egne lokaler på Nørremarken 
i Vejle tæt på et større socialt bo-
ligbyggeri kaldet Finlandsparken

- Vi har i årenes løb haft en 
længsel efter at være en kirke, 
som rakte ud, og det har vi fået lov 

til at tage nogle få skridt i.
Det har blandt andet resulteret 

i uddeling af julekurve hver jul til 
trængte familier.

- Der er også ”Åben Kirke” 
hveranden onsdag, hvor både 
kirkens medlemmer og folk, som 
vi har fået kontakt med, bl.a. 

igennem uddeling af julekurve, 
deltager.

Her taler vi med hinanden, 
deler liv, spiller bordtennis, spil 
eller andet og slutter af med at 
spise sammen.

Åndelige gaver i spil
Menighedens har Sociale fa-

milie-aftener, hvor man specifi kt 
inviterer de familier fra området, 
som man har kontakt med. Nogle 
af dem kommer også til Åben 
Kirke aftener, hvor der er lege, 
underholdning og fællesspisning.

- Kirkens ungdomsarbejde, 
som hedder Base, er primært 
ledet af de unge selv, og det er vi 
glade for og stolte af.

I Vejle Oasekirke prøver vi at gå 
nogle skridt ift. at opleve og sætte 
de åndelige gaver i spil - og vi 
oplever, at Gud velsigner os, når 
vi tør at kaste os ud i det, slutter 
Kent Skovgaard.

Bodil

Oase-menighed femdoblet på 10 år

Kristian Leth taler om
videnskab og tro i Aarhus
På tirsdag kl. 19.30 holder Kristian 
Leth foredrag om videnskab og tro i 
Sct. Pauls Kirke i Aarhus. Sidste år 
udkom bogen ”Historien om det hele” 
som Kristian Leth skrev sammen 
med professor og DNA-forsker Eske 
Willerslev.

”Vi lever i en verden, hvor vi tror, at 
videnskab kan besvare alt, og at ån-
delighed er noget, der hører fortiden til. 
Men sandheden er, at vi alle sammen tror”, står der i oplægget til 
foredraget.

Steen

Händels Messias 
i Aarhus Domkirke
Aarhus Domkirke varmer den 29. november kl. 19.30 op til ju-
lemåneden med den årlige opførsel af G.F. Händels ”Messias”.

Sangerne er Margrethe Smedegaard, sopran, Karolina Blixt, alt, 
Pål Soknes, tenor, og Niels Peder Gejel, bas. 

Desuden medvirker domkirkens eget drengekor (Skt. Clemens 
Drengekor) og Herning Kirkes Drengekor. Barokorkester under 
ledelse af Jens Astrup står for musikken (dirigent: Carsten Seyer-
Hansen). 

Der er entre på 150 kr./100 kr. for børn.
Steen

Kirkens Korshær samler ind
Kirkens Korshær gør et kæmpe arbejde for at afhjælpe nø-
den i Danmark. På næste søndag holder organisationen sin 
landsindsamling, som hedder ”Alle mennesker er noget værd”, 
hvor pengene går til hjælp til fattige i Danmark og til arbejdet 
med hjemløse.

Sidste år var 3000 danskere på gaden med raslebøsser, og de 
indsamlede 3,2 mio. kr. til Korshæren. Det er muligt at tilmelde sig 
som indsamler på hjemmesiden danmarkmodfattigdom.dk

Steen

Nogle af børnene leger her på Vejle Oasekirkes Menigheds-
weekend på Grejsdalens Efterskole i efteråret 2017.

Buketten til Michael Dyrby og Anne Sofi e Kragh blev over-
rakt af KLF’s generalsekretær Mikael Arendt Laursen. Foto: 
Henrik Lundahl Revshøi.

’Statsministrene’ får buket af KLF

Haarder om udvidet loyalitetsløfte:

’Giv kejseren hvad kejserens er!’
Det vækker debat, at Bertel Haarder vil have nye danskere til at sætte Grundloven over religionen.
Af Bodil Lanting

”Jeg lover på min ære, at jeg 
støtter og forsvarer de værdier, 
der gennemsyrer det danske 
samfund...alt, hvad der følger 
af den danske Grundlov: At 
Grundloven og lovgivningen 
står over religioner og ideolo-
gier og gruppetilhørsforhold.”

Sådan lyder det i et uddrag af 
en kronik i Berlingske den 6. nov, 
hvor Bertel Haarder foreslår ind-
førelse af et udvidet loyalitetsløfte.

Ifølge gældende regler skal 
en person, som ansøger om 
statsborgerskab, underskrive en 
erklæring, hvor vedkommende 
lover troskab og loyalitet over for 
Danmark og det danske samfund. 
Samtidig erklærer ansøgeren, 
at han/hun vil overholde dansk 
lovgivning og respektere landets 

retsprincipper. 
Haarders prioritering af Grund-

loven over religionen har mødt 

kritik fra bl.a. Formand for Det 
Mellemkirkelige råd, Mogens Mo-
gensen. Flere undrer sig over at 

en grundtvigianer i den grad kan 
give køb på frihedsrettighederne. 

I sit gensvar skriver Haarder:
”Har Mogens Mogensen glemt 

evangeliet om at give kejseren, 
hvad kejserens er, og Gud, hvad 
Guds er?”. Den tidligere integra-
tionsminister forsikrer i sit indlæg 
i Kristeligt Dagblad (KD) den 14. 
nov., at han ikke er imod religion 
i det offentlige rum. ”Jeg er enig 
med den lutherske præstedatter 
Angela Merkel om, at problemet 
ikke er for meget islam men for 
lidt kristendom”, slutter hans 
debatindlæg.

Mogens Mogensen fastslår i 
KD den 16. nov., at der kan være 
situationer, hvor ens tro forpligter 
en til civil ulydighed. Her gælder 
det nemlig om at ”give Gud, hvad 
Guds er”.

- ”Kejseren” svarer til 
Grundloven, der skal sikre 
demokratiske værdier som 
religionsfriheden, mener 
Bertel Haarder.

- Har vi pligt til offentligt at 
bekende os til de værdier, 
som ”Kejseren” eller staten 
kræver? spørger Mogens 
Mogensen.

KriSoS: Bed for sundheds-
sektoren i forbindelse med valget
- Der er lægemangel og stor travlhed i 
sygehusene og hjemmeplejen. Det er 
vigtigt, at der kommer fokus på og tid til 
syge og døende, så der ydes god omsorg. 
At dygtigt personale ansættes over hele 
landet.

Det sigher Inga Helver, som er bede-
koordinator for KriSoS (Kristne i Social og 
Sundhedsektoren). Hun opfordrer til bøn for 
sundhedssektoren i kommuner og regioner i 
forbindelse med kommunevalget. 

- For os i KriSoS er det MEGET vigtigt, at bede for regionsvalget, 
siger Inga Helver.

- Regionen står bl.a. for sygehusene og er en vigtig medspiller 
for alle der arbejder der, fortsætter Inga og minder om, at:

- Vi kristne er kaldet til at omslutte alle i høje stillinger i bøn - også 
dem vi er politisk uenige med og dem, vi menneskeligt ikke kan lide. 
Gud har ikke en parti farve, men han ønsker at vi skal bede om, at 
de mennesker der er i høje stillinger har retfærdige og rene hjerter.

Find listen af opstillede i din kommune og bed for hver enkelt, 
opfordrer hun. (Se også opfordringen side 17.)

Henri.

Inga Helver, 
KriSoS.
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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.

Aalborg Stift: Ældre har brug 
for hjælp til at komme i kirke 
Flere af beboerne på Hellevadlund Plejecenter i Klokkerholm 
vil gerne deltage i gudstjenester i Hellevad Kirke. Men de 
kan ikke selv, og plejehjemmets personale har ikke tid til at 
tage med dem. Derfor efterlyser Aalborg Stift nu frivillige til 
at ledsage de ældre til gudstjeneste kl. 11.00 om søndagen. 

Opgaven går ud på at hente en beboer på plejehjemmet 30 
minutter før gudstjenesten i egen bil, følge med ind i kirken samt 
hjælpe med fx at bladre i salmebogen og følge med beboeren til 
nadver. Når gudstjenesten er færdig, hjælpes beboeren hjem igen. 

Det vil være en kærkommen hjælp for de ældre, som ikke har  
mange adspredelser i hverdagen. Mange vil gerne snakke, være 
i et fællesskab og blive set. Frivilligheden kan måske resultere i et 
venskab eller et nært bekendtskab, hvor man oplever betydningen 
af taknemmelighed, og hvor det, der betyder noget, er det men-
neske, du er, skriver Aalborg Stift. 

Stiftet opfordrer også frivillige til at deltage i den månedlige 
gudstjeneste på selve plejecentret. Her kan frivillige både hjælpe 
under gudstjenesten og bidrage til en hyggelig atmosfære omkring 
kaffebordet bagefter.

Bodil

Folkekirken i Aalborg Stift sætter fokus på behov for frivillige 
med kampagnen ’Der er bud efter dig’.

I sidste weekend blev der bedt 
med 362 messegæster under 
alternativmessen ”Mystik-
kens Univers” i København, 
og adskillige oplevede at blive 
helbredt under forbønnen.

Der blev bedt, snakket, delt 
brochurer ud, solgt bibler, lyttet 
og drukket masser af kaffe på 
Areopagos-standen i ”Mystikkens 
Univers” i sidste weekend. 

Mange af de nyåndeligt inte-
resserede messegæster besøgte 
den kristne stand. Her stod ud-
over Areopagos også I Mesterens 
Lys, Den Lyttende Kirke, Bibelsel-
skabet, Københavns Pilgrimsfæl-
lesskab og Pilgrimshuset Maribo.

I løbet af weekenden bad med-
arbejderne på standen for 362 
mennesker, og de havde knap 
100 dybdegående samtaler.

- Det var en rigtig, rigtig god 
messe,” siger Torsten Borbye 
Nielsen, som er missionspræst 
i I Mesterens Lys. ”Vi havde 
mange besøg og dybe samtaler 
om heling af hjertet. Vi oplevede 
en åbenhed fra gæsterne, og der 
kom mange tårer frem.”

Gigt og søvnløshed
Der skete også fl ere helbredel-

ser i løbet af weekenden. Blandt 
andet bad de for en kvinde, 
som havde lidt af søvnløshed i 
mange år.

- Hun fortalte os, at hun kun 
kunne sove nogle få timer hver 
nat. Vi bad for hende fredag, og 
om lørdagen kom hun glad tilbage 
og sagde, at hun for første gang i 
fl ere år havde sovet hele natten. 
Og hun kom igen om søndagen 
og sagde, at hun havde haft 
endnu en god nat, fortæller Tor-
sten Borbye Nielsen.

På et andet tidspunkt kom en 
ung kvinde ind på standen. Hun 
havde gigt over hele kroppen og 
var meget plaget af smerter.

”Men da jeg lagde hånden 
på hende og bad Helligånden 
komme, forsvandt smerterne. 
Hun sagde så, at hun havde fået 
kvalme i stedet. Jeg lagde en 
hånd på hende igen og bad om, 
at kvalmen måtte forsvinde. Så 
gik hun lidt rundt på standen og 
sagde så, at nu var det kun nak-
ken, hun havde ondt i, og da jeg 
bad for den, forsvandt smerterne 

også der,” fortæller Torsten Bor-
bye Nielsen.

”Det var rigtig dejligt at opleve, 
at Gud helt konkret hjalp men-
nesker på den måde.” 

Stand med ’god energi’
I løbet af messen blev der også 

holdt en meditationskoncert, en 
Alle Helgens-andagt og en work-
shop omkring lytning.

”Jeg synes, at vi oplevede en 
meget fi n respons fra deltagerne 
til arrangementerne. Det var 
dejligt at mærke,” siger Torsten 
Borbye Nielsen.

Han glæder sig også over den 
store fl ok af frivillige medarbej-
dere, som gjorde en stor indsats 
på messen. 

- Vi havde 56 forbedere og 
praktiske medarbejdere. Mange 
af dem var nye, og det har været 
så skønt at opleve. Og så er det 
også dejligt at mærke vores gode 
forhold til de andre udstillere. 
Flere af dem kommer til os og får 
forbøn, og nogle af dem sender 
også messegæster videre til os. 

Det var en super-supergod 
weekend. Det var meget intenst 

at være med, og mange kom 
hen og sagde ’Der er sådan en 
god energi på jeres stand. Vi 
kunne mærke, at vi bare måtte gå 
herind’, fortæller Torsten Borbye 
Nielsen

110 til gospel-koncert
Alle, som besøgte standen, 

blev også inviteret til en opfølg-
nings-meditationskoncert, som 
fandt sted to dage efter messen. 
Og det blev en rigtig dejlig aften, 
fortæller Agnethe Zimino, som er 
formand for I Mesterens Lys.

”Vi holdt en meditationskon-
cert med Gospelkoret AllSaints 
i Allehelgens Kirke på Amager, 
og der var en helt overvældende 
tilslutning med 110 deltagere. 

Nogle af forbederne fra mes-
sen genkendte fl ere af dem, der 
var blevet bedt for på Mystikkens 
Univers. Blandt andet var der en 
dame, som tydeligvis var blevet 
helbredt under forbønnen, og hun 
fortalte, at hun stadig var uden 
smerter. Himlen har virkelig været 
åben i løbet af messen,” siger 
Agnethe Zimino. 

Bodil

Kristne bad for 362 gæster 
på alternativmesse i Kbh.
- Himlen var åben, og folk blev helbredt, fortæller Areopagos.

Luthersk Mission 150 år i 2018
1. marts 2018 er det 150 år siden, Luthersk Mission blev stif-
tet. Det bliver fejret med en jubilæumsfest 3. marts næste år 
i Lillebæltshallerne i Middelfart.

Festen, som får karakter af et heldagsarrangement, bliver skudt 
i gang med et brag af en festgudstjeneste, efterfulgt af festmiddag 
med sange fra forskellige tider i LM’s historie, fi lmindslag, inter-
views og god mad. Der vil være børneprogram, så hele LM-familien 
er inviteret, oplyser festudvalget.

Bodil

Halal-kød kan afgøre 
kommunalvalget i Odsherred
I Odsherred Kommune støtter Venstre nu Dansk Folkepartis 
forsøg på at bandlyse halal-kød i kommunens institutioner.

Dansk Folkepartis kandidater har i fl ere kommuner sat fokus 
på halal-kød op til kommunalvalget. I Odsherred vil partiet have 
kommunen til at stoppe med at servere halal-kød i alle institutioner 
fra børnehaver til plejehjem - og Venstre er med på ideen.

- Det er ikke en kommunal opgave at bidrage til tvivlsom behand-
ling af dyr. Og det er ikke en kommunal opgave at fremme religiøse 
særinteresser, siger Venstres spidskandidat, Morten Egeskov. DF 
er i valgforbund med Socialdemokratiet og Alternativet, men det 
handler om at få gennemført mest mulig DF-politik, siger Julie 
Jacobsen, der er DFs byråds- og regionrådskandidat i Odsherred 
Kommune, til TV 2.

Bodil

’Verdens Frelser’ solgt for 2,8 mia.
Leonardo da Vincis maleri 
Salvator Mundi er blevet solgt 
for 2,8 milliarder kroner i aukti-
onshuset Christie’s i New York.

Med en pris på 450,3 millioner 
dollar blev Leonardo da Vincis 
næsten 500 år gamle oliemaleri 
det dyreste, der nogensinde er 
blevet solgt.

”Salvator Mundi” forestiller 
Jesus Kristus, der velsigner 
med løftet højre hånd.

Der var budkrig i omkring 20 
minutter, før prisen var en kends-
gerning. Før auktionen havde 
eksperterne forventet en pris på 
omkring 100 millioner dollar.

”Salvator Mundi” forestiller 
Kristus, der velsigner med højre 
hånd, mens hans venstre hånd 
bærer rigsæblet.

Det vides ikke, hvem køberen 
er. Sælgeren er den russiske for-
retningsmand Dmitri Rybolovlev, 
som købte maleriet for 127 millio-
ner dollar i en privat handel i 2013. 

Bodil
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 22, 15-22

De jødiske ledere søger at fange Jesus i ord
15 Det blev farisæerne for meget. De stak hovederne sammen 

for at fi nde ud af, hvordan de kunne få Jesus til at sige noget, 
de kunne arrestere ham for. 

16 Så besluttede de at sende nogle af deres disciple til 
ham sammen med herodianerne for at stille ham et snedigt 
spørgsmål. De skulle sige: 

»Mester! Vi ved, at du ikke er bange for at sige sandheden, 
og at du underviser folk om Guds vilje. Du lader dig ikke på-
virke af menneskers meninger, og du snakker ikke folk efter 
munden. 17 Sig os nu, hvad du mener: Skal vi betale skat til 
den romerske kejser eller ej?« 

18 Men Jesus gennemskuede deres onde hensigter. »Hyk-
lere! Hvorfor sætter I fælder for mig? 19 Vis mig den mønt, I 
betaler skat med.« De rakte ham en. 20 »Hvem er der billede 
af på mønten?« spurgte han. »Og hvad er det for et navn, der 
er indridset i den?« 21 »Det er kejserens navn og billede.« »Så 
giv kejseren det, der er hans, og giv Gud det, der er hans.« 22 
Da farisæerne hørte det svar, var de ved at tabe både næse 
og mund, og de gik stille deres vej.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

”Betal din skat med glæde”. 
Sådan lød i min ungdom et slo-
gan fra skattemyndighederne. 
Begrundelsen var, at vi fik 
meget godt for pengene. 

Det var vist omkring samme 
tid, et pengeinstitut havde et 
helt andet slogan: ”Klip toppen 
af skatten”. Det stod med stort 
sammen med et billede af en 
pige, der fik toppen af håret 
klippet af. Meningen var nu, at 
man skulle låne nogle penge, 
for renterne, der dengang var 
meget høje, kunne trækkes fra 
i den skattemæssige indkomst. 

I skattely
Nu overfører spekulanter 

enorme beløb til skuffeselska-
ber i skattely for at slippe for 
den høje beskatning, som følger 
med et velfærdssamfund, som 
ønsker, at alle borgere, - også 
de svage, - skal have adgang til 
samfundets goder. 

Det er rimeligt, at de bredeste 
skuldre skal bære de tungeste 

byrder. Det burde være en selv-
følge i et land, som stadig kalder 
sig kristent. Problematikken om 
skatten og pengenes brug er 
altid aktuel omkring et valg.

Farisæerne ville prøve at få 
Jesus til at sige noget om skat-
tebetaling, som de kunne arre-

stere ham for. De var jo besat af 
en stormagt, som indkrævede 
skatter.  I vore dage kan spørgs-
mål om skattebetaling også 
føre til arrestation, når det, der 
ellers skulle være hemmeligt, 
kommer frem. 

Men med Jesus lykkedes det 
ikke for farisæerne. Han havde 
ikke noget at skjule. Hvis var bil-
ledet og indskriften på skattens 
mønt? Det var kejserens. Så giv 
kejseren det, der er hans, og 
giv Gud det, der er hans. Hvor 
svært kan det være?

Ramte præsidenten!
En mand var kommet til et 

land i Afrika, der få år inden 
havde fået sin selvstændighed 
og en præsident. Den nye vær-
dighed blev holdt højt i ære. 
Præsidentens billede var på 
landets mønter. 

Manden, der var kommet til 
landet, havde en riffel og holdt 
af at skyde til måls. Han an-
bragte en mønt i et træ, skød og 
ramte præsidentens billede. Det 
blev set, og manden blev udvist 
med 24 timers varsel på grund 
af foragt for landets mønt med 
præsidentens billede. Den, der 
udsteder mønter, har magten i 
landet og kræver respekt, - og 

skattebetaling.

Skabt i Guds billede
For kort tid siden så jeg 

en stor stak gamle, ukurante 
mønter fra forskellige lande. 
De blev solgt for metalværdien: 
35 kroner per kilogram! Der var 
på nogle af mønterne billeder 
af forskellige herskere, som 
ikke længere regerer. Ingen 
viser længere respekt for deres 
billeder. Mønterne er stort set 
værdiløse.

Du, som læser dette, og et-
hvert andet menneske, er skabt 
i Guds billede og har evigheds-
værdi. Når Guds billede er i dig 
og i andre mennesker, må du 
ikke ødelægge billedet. 

Ingen, skabt i Guds billede, er 
sin egen, men tilhører skaberen 
helt fra undfangelsen og resten 
af livet. Vel, ”kejseren kan låne 
dig” og kræve skat af dig til gen-
gæld for de goder, samfundet 
giver dig. Det er ret og rimeligt. 
Giv derfor ”kejseren”, hvad der 
er hans.  

Når du er skabt i Guds bille-
de, er du hans. Giv derfor også 
Gud det, der er hans. Amen.

”Betal din skat med glæde!”
Skal man betale skat til Kejseren? blev Jesus spurgt. Hvad kan vi lære af hans svar?

Denne mønt med Kejser Augustus (født 27 f.Kr. og død 14 e.Kr.) har været i omløb på Jesu tid. 
Det kan have været en sådan mønt, Jesus viste frem. »Hvem er der billede af på mønten?« 
spurgte han. »Og hvad er det for et navn, der er indridset i den?« 

Støt Udfordringens kampagne i Afrika

Se mere om en oprettelse af en lokal kristen radio og en kampagne med Per Hyldgaard – s.18

Undgå mere 
kønsforvirring
Når man nu i fuldt alvor diskuterer, om vi skal indføre et 3. køn 
i pas og dagligdag, så er det virkelig et tegn på, hvor langt 
vores vestlige kultur er kommet ud på et sidespor. 

Velmenende mennesker forsøger at tage hensyn til den pro-
milledel, som åbenbart fødes vanskabte uden et tydeligt køn. 
Men i stedet for at hjælpe de ganske få, som altid har været 
der, så vil man ændre hele vores samfund i dets grundstruktur. 
Det er her, man tager fejl.

Det er slet ikke gratis – hverken økonomisk eller kulturelt, - 
hvis vi fremover skal indrette alting efter, at der også er nogle, 
som hverken er mænd eller kvinder. Og man gør disse men-
nesker en bjørnetjeneste ved at fratage dem kønnet. 

Man kan skifte køn på internettet
I al ubemærkethed har partierne i folketinget allerede 

gennemført en anden lov, som betyder, at man meget let 
kan skifte køn - på internettet. Og i dette tilfælde bygger det 
ikke engang på fakta – om man har mandlige eller kvindelige 
kønsorganer – men på følelser. Hvis jeg bare sådan føler, at 
jeg i virkeligheden er en kvinde, så kan jeg let og hurtigt få 
ændret mit pas, personnummer osv. Og fremover bør jeg så 
gå ind på kvindetoilettet – eller hvad? Jeg bør sidde i sauna 
med kvinder – eller hvad. Det tror jeg, de vil betakke sig for. 

Det er første gang i dansk retshistorie, at man lader en 
persons egne følelser træffe en juridisk afgørelse. Ingen læger 
eller psykologer skal kontrollere – hvis en person blot føler 
noget. Det er langt ude.  

En bjørnetjeneste
Man gør mennesker en bjørnetjeneste ved at gøre dem til 

intetkøn, eller ved at lade dem selv vælge ud fra øjeblikkelige 
følelser, hvilket køn, de vil have for derefter offi cielt at bekræfte 
dem i deres kønsforvirring. 

Det er altid spændende at eksperimentere, 
men som samfund må vi holde fast i de naturlige 
strukturer, som vores civilisation bygger på. Ellers 
rasler det.
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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 Hans Otte Kristensen

Civilingeniør, professor 
og forsker.

En række områder i vort 
samfund vil de kommende 
år byde på store tekniske 
udfordringer for at sikre en 
bæredygtig udvikling, dvs. 
en udvikling, hvor der spares 
på jordens resurser både på 
fødevareområdet, på ener-
giområdet samt indenfor de 
mange råstoffer, som indgår 
i det daglige forbrug. 

Bæredygtig
Bæredygtigheden omfatter 

i allerhøjeste grad også, at 
man sigter mod at få nedbragt 
udslippet af drivhusgasser, som 
i disse år er inde i en uheldig ud-
vikling, hvor man med faretru-
ende hast nærmer sig grænsen 
for, hvad vores klode kan tåle i 
relation til global opvarmning.

Den bæredygtige levevis kan 
og skal udleves af den enkelte 
borger, og landets overord-
nede politik skal understøtte 
bæredygtigheden og udstikke 
en samfundsudvikling, der på 
ALLE områder inddrager hen-
synet til vort miljø. 

Er vækst altid godt?
Det allerførste dogme, der 

må brydes med, er, at vækst er 
godt for samfundsudviklingen. 
Mange politiske tiltag begrun-
des med, at de er gode, fordi de 
skaber vækst. Begrebet vækst 
benyttes unuanceret, og des-
værre er meget af den vækst, 
der skabes, direkte skadelig.

Med flere og flere menne-
sker kan man selvfølgelig ikke 
undgå vækst, men fokus skal 
ikke være på væksten, men på, 
hvorledes vi afværger de ne-
gative konsekvenser af denne 
vækst. 

Det vil fremover blive meget 
vigtigt, at vi omprioriterer vores 
udvikling, så bæredygtighed 
kommer i første række og væk-
sten i anden række. Denne 
omprioritering vil også kunne 
skabe arbejdspladser og der-
med indtjening, hvilket man 
heldigvis er begyndt at indse på 
en række områder. Den enkelte 
samfundsborger skal tilbydes 
en række valgmuligheder i sit 
daglige forbrug/liv. Samtidig må 
man via en række adfærdsregu-
lerende tiltag styre hen mod den 
miljømæssigt rette udvikling. 

Fossilfrit samfund i 2050
Danmark har en politisk am-

bition om, at vi skal være uaf-
hængige af olie, kul og gas i 
2050, dvs. om godt 30 år. 

Det betyder, at der allerede 
nu skal investeres langt mere 
i alternative energiformer og i 
teknologiske løsninger, der vil 

nedsætte vort energiforbrug 
væsentligt. 

Vores planlægning af sam-
fundsudviklingen skal kort og 
godt styres, så den er i harmoni 
med det ambitiøse mål for 2050 
– og styringen af et så ambitiøst 
mål må i allerhøjeste grad ske 
fra politisk hold. 

Desværre må man i dag kon-
statere, at en række samfunds-
projekter går i direkte modsat 
retning, hvilket må stoppes så 
hurtigt som muligt, mens vi 
trods alt har tiden til det, selvom 
den med et udviklingsperspek-
tiv er knap. Udviklingen skal 
også dirigeres internationalt 
bl.a. via FN, og der må man 
hilse COP-21 aftalen fra Paris 
velkommen, men forudsætnin-
gen for, at dens mål skal nås er, 
at de enkelte lande kort og godt 
gør det nødvendige benarbejde, 
som ikke altid er så nemt, som 
det lyder til.

Tre områder
Vort energiforbrug er i store 

træk centeret om 3 kerneom-
råder:

1. Opvarmning af bygnin-
ger (fabrikker, øvrige erhvervs-
bygninger, offentlige bygninger, 
boliger mv.)

2. Transport (biler, tog, fl y, 
skibe mv.)

3. Industriproduktion og 
øvrige erhvervsaktiviteter, her-
under landbrug og skovbrug.

Transportsektoren
På transportsektoren skal 

vi mindske afhængigheden 
af fossile brændsler, og her 
ligger de største udfordringer, 
da de mulige alternativer her 

og nu er begrænsede, og der 
derfor vil blive brug for en stor 
forskningsindsats for at fi nde 
alternative drivstoffer. 

Biler og motorveje
Det betyder også, at vi i høj 

grad skal prøve at mindske 
brugen af bl.a. private biler i den 
daglige transport, hvilket ikke 
sker med den nuværende ud-
vikling, hvor man søger at gøre 
bilerne billigere, så en hustand 
fremover vil kunne have råd til 
mere end én bil.

 Biler bør fremover pålægges 
differentierede afgifter, der klart 
tilgodeser biler med det mindste 
CO

2 udslip - ikke blot målt i 
daglig brug, men set i et samlet 
livscyklusperspektiv (”vugge til 
grav”-perspektiv), hvor også 
den CO2-mængde, der indgår 
i bilens produktion medregnes. 

Man udvider hele tiden vort 
motorvejsnet, som resulterer 
i fl ere biler på vejene, så den 
ønskede reduktion af rejsetiden 
bliver marginal. Tendensen med 
at øge hastigheden til 130 km i 
timen på vore motorveje og 90 
km på ikke-motorveje bør stop-
pes, da det dels øger antallet 
af ulykker, som statistik og den 
seneste trafi kforskning har vist, 
selvom mange trafi kordførere 
hævder det modsatte, baseret 
på deres mavefornemmelse. 

En forøgelse af hastigheden 
fra 110 km/time til 130 km/time 
øger også en bils energiforbrug 
ret markant (15-25 %), hvilket er 
endnu en grund til at moderere 
hastigheden på motorvejene.

El-tog og vindmøller
En satsning på hurtigere og 

mere effektive offentlige trans-
portmidler vil kunne afværge 
denne uheldige udvikling, men 
netop i disse år satses der mere 
og mere på privat transport 
fremfor offentlig transport, ek-
sempelvis med elektriske tog. 

Netop ved at anvende elektri-
ske tog vil man kunne overvinde 
barrieren mellem fossile brænd-
stoffer og vedvarende energi i 
form af eksempelvis vindmølle-
strøm samt solenergi. Der hvor 
denne barriere kan brydes, skal 
man forsøge, også selvom det 
måske koster lidt mere tid for 
den enkelte forbruger.

Energiforbrug og forskning
Mht. alternative energifor-

mer skal der ske en større 
anvendelse af biomasse som 
alternativ til fossile brændstof-
fer. Fremstilling af alternative 
fl ydende drivmidler til biler må 
der ses på, det være sig både 
1. og 2. generations biobrænd-
sler. Biobrændsler er et godt 
CO2 neutralt drivmiddel både 
ved landtransport, men også til 
anvendelse indenfor luftfarten, 
hvor der også skal gøres noget 
drastisk de kommende år.

Flere fl yrejser koster
Netop luftfarten har et stort 

problem i disse år, da den stiger 
6-7 procent om året. Det bliver 
relativt billigere og billigere at 
fl yve, så eksempelvis prisen på 
en fl ybillet til London er lavere 
end prisen for en togbilet fra 
København til Århus. Det bety-
der også, at mange mennesker 
foretager længere og længere 
ferierejser. 

En nylig offentliggjort under-

søgelse viser, at mange senio-
rer foretager op til 5-6 rejser 
hvert år til fjernere feriemål. 
For et ægtepar, der foretager 
6 oversøiske flyrejser på et 
enkelt år, svarer dette til kørsel 
i personbil på 150.000 km. Der 
bør derfor arbejdes for, at der 
pålægges en afgift på fl yrejser, 
som kan reducere rejselysten. 
Denne afgift kunne eksempelvis 
benyttes til at udvikle mere CO

2-
neutralt fl ybrændstof.

Energi-forskning
Der skal i det hele taget 

satses langt mere på forskning 
indenfor energiteknologi og 
alternative brændstoffer. 

I disse år har man desværre 
beskåret den danske forskning 
på universiteter og øvrige of-
fentlige forskningsinstitutioner. 

Dette står i skærende kon-
trast til et øget forskningsbehov, 
både på energiområdet, men 
også mere generelt, da Folke-
tinget gang på gang nævner, at 
vi skal basere vores fremtid på 
et velunderbygget vidensam-
fund, hvor fremtidens valutaind-
tjening skal ske.

Energi-lagring
Energilagring vil fremover 

spille en afgørende rolle i for-
bindelsen med overgangen 
fra fossile brændstoffer til bæ-
redygtig energiproduktion via 
sol og vind. Der er endvidere et 
stort erhvervspotentiale i ener-
gilagring, da det kan skabe ar-
bejdspladser og indtægter, idet 
resten af verden vil efterspørge 
denne teknologi. I 2016 havde 
68 danske virksomheder akti-
viteter indenfor energilagring 
og energikonvertering, hvor det 
er muligt at omdanne strøm fra 
vindmøller til eksempelvis brint 
og methanol, der kan gemmes 
og distribueres. 

Genbrug og nedsat 
forbrug af råstofresurser

Udover besparelser og ny-
tænkning på energiområdet 
bør vi også satse på at spare 
på jordens øvrige resurser, spe-
cielt set i lyset af den generelle 
befolkningstilvækst samt ønsket 
om at fl ere og fl ere mennesker 
vil have øget deres materielle 
levestandard.

Det er derfor afgørende, 
at vi får et opgør med ”brug 
og smid væk”-kulturen, som 
efterhånden styrer hele vores 
industrielle produktion. 

Vi må også blive bedre til at 
genanvende vore store mæng-
der affald, eksempelvis plastik. 

Der bør indføres et landsdæk-
kende sorteringssystem, der 
kan nedsætte resurseforbruget 
samt luftforureningen fra vore 
forbrændingsanlæg, hvor store 
mængder plastik i dag går op 
i røg.

Hans Otto Holmegaard 
Kristensen er civilingeniør 
og ejer af konsulentvirksom-
heden HOK Marineconsult 
Aps.

Hans Otto Kristensen 
har de seneste 20 år bl.a. 
arbejdet intenst med skibes 
energieffektivitet og udslip af 
emissioner. 

Han har som rådgiver for 
de danske myndigheder 
været en af hovedaktørerne 
bag tilblivelsen af bereg-
ningsmetoderne og kravene 
til skibes energieffektivitet så 
vel i IMO som i EU. Har bl.a. 
været ansat på Danmarks 
Tekniske Universitet som 
seniorforsker og adjungeret 
professor. Han er nu gået 
ind i Kristendemokraternes 
miljøudvalg og har holdt et 
foredrag på partiets lands-
møde, som her gengives i 
kortere udgave.

To professorer i samtale på KristenDemokraternes landsmøde i Strib i oktober: Kronikkens forfatter, Hans 
Otto Kristensen, som har undervist på Danmarks Tekniske Universitet, og Peter Øhrstrøm, som er tilknyttet 
Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Brug for omprioritering 
hvis vi skal redde miljøet
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Hej Suh
Der er tit nogle, som slår ef-

terlysninger eller fundne ting op 
på Facebook i mit news feed, 
men jeg er altså en af dem, der 
aldrig deler det. 

Jeg kan være lidt bekymret 
for, om jeg er gået hen og blevet 
sådan en kynisk person, der 
ikke gider gøre noget ekstra for 
andre, og hvis nu det var mig 
selv, der var i knibe – ville jeg 

så ikke ønske, at andre delte 
det på deres Facebook-side? 

Jeg synes dog ikke selv, at 
jeg er et egoistisk eller kynisk 
menneske, og det skal lige 
siges, at jeg heller aldrig deler 
almindelige ”dele-opslag” på 
Facebook, det gider jeg sim-
pelthen ikke. Kan man sige 
noget om mig ud fra det?

Hilsen FB-bruger

Kære FB-bruger
Det ville være lidt voldsomt at 

defi nere dig eller din personlighed 
som ”kynisk” – eller i det hele 
taget at defi nere dig – ud fra så 
sparsomme oplysninger. 

Til det ville jeg skulle kende 
dig væsentlig bedre. Men der kan 
være mange forskellige grunde til, 
at du ikke ønsker at dele andres 
efterlysninger og oplysninger på 
Facebook. Nogle er fx kun på FB 
for at holde sig orienteret om de 
mest nødvendige ting i forhold 
til deres venner, eller fordi visse 
oplysninger i forhold til egne el-

ler børnenes fritidsaktiviter kun 
fi ndes her. 

De har derfor intet ønske, sna-
rere en aversion mod selv at skulle 
være aktiv på siden. At slå noget 
op eller dele noget, også selvom 
det er en efterlysning af en savnet 
person eller en mistet ting, vil for 
dem være det samme som at 
være ”aktiv” Facebook-bruger. Det 
kan være, du hører til den gruppe? 

Eller måske er du blot en per-
son, der ønsker at værne mest 
muligt om dit privatliv, og derfor 
ikke ønsker at offentliggøre no-
get, der har med dine private 

tanker eller meninger at gøre? At 
dele en efterlysning kan strengt 
taget opfattes som ”privat”, fordi 
det fortæller noget om, hvad du 
engagerer dig i – hvad du synes 
er vigtigt. 

Det kan også være, fordi du – 
som mange andre – efterhånden 
er skeptisk omkring, hvad der ge-
nerelt bliver slået op på Facebook, 
og fx tænker, at det kan være fake 
og noget, der kan bruges imod 
dig (hacke din profi l) eller noget 
lignende. 

Eller måske det handler om, at 
du i sidste ende tænker, at det ikke 
betyder hverken til eller fra, at du 
deler det billede/den efterlysning? 
Mulighederne er mange, og der 
er sikkert fl ere end dem, jeg har 
nævnt her. 

Så hvis du virkelig vil til bunds 
i det her, så tænk over, hvad 
det egentlig handler om for dit 
vedkommende, hvad afholder 
dig fra at gøre det? Hvad er det 
værste, der ville kunne ske? Hvad 
frygter du? 

Når du fi nder ud af det, så kan 
du meget bedre forholde dig til det 
og tage stilling til, om du synes, 

det vidner om en kynisme, som 
du tilsyneladende tager afstand 
fra. Og husk, at selvom Facebook 

er et meget dominerende medie, 
så bør det stadig være helt frivil-
ligt, hvordan du ønsker at bruge 

det – om du ønsker at være meget 
synlig eller aktiv på det eller ej.

Hilsen Suh

Er jeg kynisk fordi jeg ikke deler alt på Facebook?

Kære Suh
Min far er noget af det mest 

nærige, jeg nogensinde har 
kendt. 

For det første så er det ikke til 
at vride en krone ud af ham, og 
hvis han kan komme til at tilrane 
sig lidt ekstra, også selvom det 
er på andres bekostning, så gør 

han det. 
Da vi var børn, tænkte jeg ikke 

så meget over det, men nu som 
voksen kan jeg tydeligt se det, 
og jeg synes, det er fl ovt. 

Han er begyndende dement 
nu, hvilket har gjort det endnu 
værre, eller også er det sværere 
for ham at skjule det. 

Jeg er godt klar over, at det 
nok er for sent at ændre på 
det, og jeg ved også, at han 
slet ikke selv ville være i stand 
til at snakke om det eller forstå 
det, men jeg er nysgerrig efter 
at vide, hvad der har gjort ham 
sådan?

Venlig hilsen Datteren

Kære Datter
Der kan være fl ere forskellige 

grunde til, at din far opfører sig, 
som han gør, men først og frem-
mest skal du huske på, at han og 
mange andre i hans generation 
har et helt andet forhold til penge 

og til forbrug, end vi har i dag (hvor 
vores tid måske snarere er plaget 
af det modsatte problem, som vi 
ser det illustreret i programmer 
som ”Luksusfælden”). 

Hvis man er vokset op med, at 
hver en øre skal vendes for blot at 

få hverdagen til at hænge sam-
men, så kan det sidde så dybt i 
en, at det er vanskeligt at lægge 
det fra sig igen, selvom tiderne 
ændrer sig. Det kan altså for din 
far måske handle om en gammel 
indgroet frygt for ikke at kunne 
klare sig – ikke at have nok? 

Hvis det faktisk er et udtryk for 
”overlevelse” for ham, så kan det 
forklare, hvorfor han nogle gange 
lader sin adfærd være på bekost-
ning af andre, for netop når det 
handler om overlevelse, sker der 
det, at der træder andre ting i kraft 
end den normale hensynstagen til 
andre mennesker. 

Det ser man bl.a. ved katastro-

fer, hvor mennesker nogle gange 
bagefter er chokerede over deres 
egne reaktioner i kampen om 
at redde sig selv. Nærighed kan 
også udspringe af egoisme: Jeg 
vil have mest – og jeg vil ikke dele 
med andre! Det er et usympatisk 
træk, som frastøder andre, men 
det handler dybest set igen ofte 
om en frygt for ikke at få det, man 
har brug for – måske endda en trist 
erfaring med, at jeg må sørge for 
mig selv, for der er ingen andre, 
der gør det. 

Uheldigvis har det en selvfor-
stærkende virkning, for netop 
nærige mennesker har man sjæl-
dent lyst til at give noget, men 
tværtimod prøver man at få dem 
til at betale, for at skabe balance. 
Men det bekræfter netop den næ-
rige i vedkommendes antagelse 
om, at andre er ude efter deres 
penge, og at de ikke skal forvente 
sig noget af andre. 

Grundlæggende skal nærighed 
forstås som et udtryk for, at den 
nærige fi nder tryghed i rigdom, 
og at rigdommen er et middel 
til at erhverve sig ting, status, 
magt, sågar ”kærlighed”, hvor 

sidstnævnte desværre kan være 
af tvivlsom karakter – for er det 
personen, man elsker, eller er det 
personens rigdom? 

Pengene, som egentlig blot er 
et middel, ender for mange nærige 
med at blive selve målet, og man 
kan ende med at blive så opslugt 
af at skaffe sig ”nok” midler, at 
man helt glemmer målet. Derfor er 
den nærige sjældent lykkelig, fordi 
selve indsamlingen opsluger ham, 
og han når aldrig til det punkt, hvor 
han begynder at nyde. 

Den glæde og frihed, som pen-
gene skulle give ham, indtræffer i 
værste fald ikke. Man kan sige, at 

selvom man teknisk set er meget 
rig, så er man i virkeligheden væl-
dig fattig. Man hører nogle gange 
beretninger om vældig rige og 
samtidigt nærige mennesker, der 
pludselig møder kærligheden på 
en særlig stærk måde, og at dette 
møde forvandler dem. 

Jeg vil håbe for din far, at no-
get tilsvarende kan ske for ham, 
måske i relationen til dig og din 
familie, selvom det nogle gange 
kan være udfordrende med hans 
nærige adfærd.

Hilsen Suh

Hvad har gjort min far så nærig?

Selvom Facebook er et meget dominerende medie, så er det stadig helt frivilligt, hvordan du 
ønsker at bruge det.

Hvis han er vokset op 
med, at hver en øre 
skal vendes, kan det 
være svært at lægge 
det fra sig igen.
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Aktion Julehj lp
Mange børn i Østeuropa vokser op

i fattige og vanskelige forhold. Juleaf-
ten 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.

Kamp om de kristnes 
stemmer i Hedensted
Flere kristne personligheder bejler til ”De Stærke Jyder”s hjemegn.

Birgit Jakobsen (længst til højre) stiller med et stort kandidathold. De øvrige er fra venstre: Knud 
Capion, Svend Erik Pedersen, Karl Peter Nielsen (tidl. formand for Blå Kors), Helga Dalgaard, 
Laurids Madsen, Pia Hedegaard Tode, Britta Thomsen, Ester Due og Ruben Jørgensen.

Lærer Birgit Jakobsen (53) har 
de sidste fi re år siddet i Heden-
sted byråd, hvor hun afl øste 
Fridtjof Stidsen fra Kristende-
mokraterne. Nu håber hun på 
at fordoble KDs gruppe med 
listens nr. 2, Ester Due.

Hedensted kommune er lidt 
af et smørhul for KristenDemo-
kraterne. På denne egn fandtes 
bevægelsen ”De Stærke Jyder”, 
der satte sig op imod de rationali-
stiske præster og oprettede deres 
egne skoler m.m. 

Senere gled bevægelsen over i 
Indre Mission. Kirkegangen er så 
stor, at man i Løsning måtte byg-
ge en ny stor kirke til de mange, 
som ville høre de bibeltro præster. 

Men det er ikke kun KD, der 
appellerer til de kristne stemmer. 

Socialdemokraterne har haft 
succes med at opstille den tid-
ligere KFS-kontorleder Daniel 
Jakobsen til byrådet. Han sidder 

nu også i Folketinget for Heden-
sted-kredsen - men genopstiller 
til gengæld ikke til byrådet.

Venstre har i nogle år haft Hans 
Jørgen Hansen i byrådet. Han er 
kendt som leder for foreningen af 
Kristne Friskoler. Men ved dette 
valg er han ikke længere opstillet. 

Partiet har til gengæld fundet en 
anden kirkelig kandidat. nemlig 
Merete Skovgaard, som fx er med 
i menighedsrådet i  Øster Snede. 

KD regner med at valgforbun-
det med Radikale og Alternativet 
kan give et ekstra mandat til KD.

Henri.

- Her i valgkampen har en-
kelte travlt med at tage æren 
for mangt og meget. Kirkerum-
met på Det Nye Aalborg UH er 
et eksempel herpå. Men æren 
bør her tilfalde biskop Henning 
Toft Bro. 

Det skriver regionsmedlem 
Mogens Nørgaard, Socialdemo-
kratiet, i Nordjyske, i et indlæg 
sammen med regionsrådsfor-
mand Ulla Astman (S).

Det sker, efter at KDs spids-
kandidat, prof. Peter Øhrstrøm, 
bl.a. i Udfordringen har fortalt 
om, hvordan KD i stilhed arbej-
dede for et kirkerum på det nye 
supersygehus. Oprindeligt var 
der kun planlagt et fælles religiøst 
refl eksionsrum. 

Men Mogens Nørgaard har en 
anden forklaring:

- Når der ikke er planlagt et kir-
kerum, skyldes det fl ere forhold. 
Der er begrænsninger på såvel 
økonomi som kvadratmeter fra 
statens side, og der planlægges 

med faciliteter, fx er der køkken, 
men ikke et kirkerum. Vi har øn-
sket at anvende så meget som 
muligt til behandling og direkte 
patientrelaterede opgaver, skriver 
de to S-politikere. 

- For et år siden var der på 
biskoppens foranledning møde 
mellem repræsentanter fra folke-

kirken med biskoppen i spidsen 
og byggeudvalget for hospitalet, 
der består af formandskabet for 
regionsrådet og tre andre regi-
onsrådsmedlemmer. Resultatet 
heraf er et oplæg til et kirkerum, 
som folkekirken fi nansierer og i 
øvrigt vil åbne op til koncerter og 
foredrag, skriver Nørgaard. 

- Det er et resultat af et fælles 
samarbejde, og initiativet kom 
altså fra folkekirkens side, og 
hvor alle i byggeudvalget uanset 
politisk farve har arbejdet positivt 
med, da vi anerkender Folkekir-
kens betydning for en stor del 
af vores samfund, slutter den 
socialdemokratiske politiker, som 
i øvrigt har en fortid som søndags-
skolekonsulent. 

Peter Øhrstrøm siger, at KD i 
foråret 2016 fi k byggeudvalget til 
at se på sagen igen. Det banede 
vej for biskoppens henvendelse 
i efteråret 2016 og den nye be-
slutning, så der alligevel bliver 
et kirkerum på supersygehuset.

Henri.

S: Biskoppen har æren

Mogens Nørgaard var næst-
formand i KD og var på den 
fl øj, som efter Bodil Kornbæks 
nederlag i 2008 forlod partiet. 
Nørgaard gjorde i stedet kar-
riere i Socialdemokratiet.

Merete Skovgaard, Venstre.Birgit Jakobsen, KD.

Af Steen Jensen

Jens-Henrik Kirk er en dyna-
misk mand. Han er forstander 
for Mariager Efterskole og indtil 
i sommer chef for den årlige 
SommerCamp i byen. Nu stiller 
han op til både kommunalval-
get i Mariagerfjord Kommune, 
hvor han er de konservatives 
spidskandidat, og til regions-
rådsvalget i Nordjylland.

Han betegner sig selv som en 
socialkonservativ, der brænder 
for at kæmpe for mennesker.

- Jeg har altid været meget 
tydelig omkring, hvad jeg tror på. 
Jeg er præget af Bibelen, kirken 
og det kristne fælleskab, og jeg 
ønsker at være repræsentant 
for de kristne værdier og præge 
politikken med mine holdninger, 
siger Jens-Henrik Kirk.

Hans mærkesager er familie-
politik, etablering af en ny og tids-
svarende folkeskole i Mariager, at 
få nedbragt de høje administra-
tionsomkostninger i kommunen 
og få indført tilbud om parterapi 
for kriseramte ægtepar for at få 
nedbragt antallet af skilsmisser.

Hjertet for mennesker har altid 
været den røde tråd. Som helt 

ung fl yttede han til København, 
hvor han i nogle år var aktiv i 
pinsekirken på Drejervej. Han 
var ansvarlig for teenagearbejdet 
og startede sammen med 20 
frivillige et ungdomsprojekt, som 
arbejdede med socialt udsatte 
og indvandrere på Nørrebro. Det 
var et gadeplansarbejde, som 
han var leder af i næsten seks år.

Han uddannede sig til so-
cialrådgiver, og praktikken blev 
afviklet i Californien, hvor han var 
tilknyttet den kristne organisation 
Teen Challenge, der arbejder 
med misbrugere og socialt ud-
satte. Desuden har han taget en 

diplomuddannelse i ledelse, men 
mangler dog stadig at skrive sit 
speciale.

Gift og far til tre 
Jens-Henrik Kirk, 40 år, har 

været leder af Mariager Efter-
skole siden 2005 og campchef 
på SommerCamp fra 2007 og 
frem til i sommer, da han valgte 
at trække sig for at bruge mere 
tid på det politiske. I hans år som 
efterskoleleder er Mariager Efter-
skole vokset fra 93 til 158 elever 
og fra 20 til 45 ansatte.

Han er gift med Camilla, som er 
lærer på skolen, og sammen har 
de børnene Joachim 11 år, Lucas 
9 år og Amalie på 6.

Han er søn af den driftige fri-
kirkemand Poul Kirk, der startede 
ikke færre end tre efterskoler i 
Mariager: Pinsevækkelsens Ef-
terskole, Frydensberg og Alterna, 
foruden sine mange andre gøre-
mål indenfor pinsebevægelsen. I 
dag bor han i Odense.

Jens-Henriks fritidsinteresser 
er bl.a. fodbold (spiller stadig 
oldboys), kirke og rejser. Han har 
rejst i mere end 50 lande.

Han er desuden folketingskan-
didat for sit parti i Nordjylland.

’Jeg vil være repræsentant
for de kristne værdier’
Efterskoleforstander Jens-Henrik Kirk stiller op for de Konservative.

Jens-Henrik Kirk betegner sig 
som socialkonservativ.
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Abortgigant advarer sorte kvinder  
mod at føde: ’Aborter mere sikre’
USAs omstridte abortkæde, Planned Parenthood, er kommet 
i ny modvind, fordi medarbejdere i fl ere tweets specifi kt har 
opfordret sorte kvinder til at få abort.

”Hvis du er en sort kvinde i Amerika, er det statistisk set mere 
sikkert at få en abort end at fuldføre graviditeten og føde”, skriver 
Planned Parenthood i et tweet forrige tirsdag. I et andet tweet skriver 
abortgiganten:

”Sorte mødre dør under fødslen. Desuden er aborter lægeligt 
set sikre.”

Efter disse tweets har mange beskyldt Planned Parenthood for at 
ville indføre ”folkemord” på sorte. Derfor prøver abortgiganten nu at 
bakke de kontroversielle udtalelser op med statistikker.

Bodil

Af Bodil Lanting

Advokat Gao Zhishen, som 
undslap sin husarrest i august,  
formodes nu at være i et fæng-
sel i Beijing. 

Det oplyser International Chri-
stian Concern. 

To af Gaos venner hjalp ham 
i august med at undslippe fra 
husarrest i Shaanxi. I 23 dage 
gemte han sig i et feriehus i byen 
Jiexiu i naboprovinsen, indtil Sha-
anxis politi krydsede grænsen og 
anholdt ham. Mens de to venner 
blev tilbageholdt samme sted, tog 
politiet Gao med - sandsynligvis 
til et fængsel i Beijing. 

Den ene af vennerne, Mr. Li 
Fawang, blev løsladt mod kau-
tion den 26. oktober. Fire dage 
senere fortalte han en journalist 
om forløbet.

Mishandlet af politiet
Da Gao var undsluppet, mød-

tes han med Shao Zhongguo, og 
de to mødte senere Li Fawang  i 

provinsen Shaanxi. En ven af Li 
havde fundet et skjulested til Gao. 
Men efter tre ugers forløb blev 
både Gao og vennerne arresteret.

Li havde set et glimt af Gao, 
da han blev transporteret tilbage 
til Shaanxi. De to havde ikke 
mulighed for at tale sammen, og 
Li vidste ikke, hvor Gao skulle 

føres hen.
Både Li og Shao blev mishand-

let i arresten. De var lænket, blev 
nægtet daglige fornødenheder, 
slået og fi k kun rester at spise. Li, 
som lider af diabetes, blev nægtet 
medicin de første dage og var lige 
ved at miste synet af den grund.

Gaos hustru, Geng, som sam-
men med børnene bor i USA, har 
udtrykt sin bekymring på Twitter. 
Hun havde håbet, at der ville 
være nyt om Gao efter den 19. 
partikongres, som sluttede d. 24. 
oktober. Men der er intet nyt. 

Gaos advokater har spurgt 
flere embedsmænd i Shaanxi 
provinsen om Gaos skæbne, men 
ingen har fortalt dem noget.

Har mistet sine tænder
Gaos forsvinden bekymrer 

mange, ikke mindst fordi hans 
helbred har taget skade af fl ere 
års fangeskab. Han har tabt 
tænder og lider af forskellige 
helbredsproblemer. Af frygt for at 
blive taget af politiet afslog han 
en vens tilbud om at opsøge en 

tandlæge, mens han var på fri fod. 
Nu, hvor han igen er fængslet, 

frygter man, at regeringen vil 
behandle ham endnu værre og 
gemme ham på ubestemt tid.

Tortur og isolation
Den kinesiske regering be-

handler menneskeretsforkæm-
pere og kristne på samme måde 
som terrorister, når de er i fæng-
sel. De bliver ofte udsat for tortur 
og isolation. Og fordi det lykkedes 
Gao at undslippe sin husarrrest, 
frygter iagttagere, at betjentene 
nu vil tage hævn. 

- Vi opfordrer den kinesiske 
regering til øjeblikkeligt at stoppe 
denne ulovlige tilbageholdelse af 
Mr. Gao, siger Gina Goh fra ICCs 
regionale kontor.

Gao Zhishen (53) har doku-
menteret det, han kalder ”det 
kinesiske kommunistpartis stats-
sponsorerede tortur”. Efterføl-
gende er han blevet frataget sin 
advokatbestalling og har siddet 
fængslet og i husarrest i årevis.

Kristen advokat i fare
- er ’forsvundet’ i Kina
Som menneskeretsforkæmper og kristen er Gao Zhishen i stor fare, vurderer iagttagere.  

Vicepræsident Mike Pence 
deltog i et mindesamvær i 
Sutherland Springs tre dage 
efter skyderiet, der kostede 
26 kirkegængere livet under 
gudstjenesten forrige søndag.

Under gudstjenesten på byens 
stadion bad Texas’ guvernør Greg 
Abott Gud give de sørgende he-
ling og hjælp. Samtidig erklærede 
han tirsdag national bededag.

Mike Pence sagde, at han var 
dybt rørt over den tro, som han 
oplevede i den hårdt ramte by. 
”Tro er stærkere end det onde. 
Troen er modgiften mod frygt og 
desperation”, sagde Pence. Hans 
ord blev modtaget med ”Yeah!” og 
”Amen” fra tusinder af tilhørere.

Også Mike Pences hustru, 
Karen, fi k ordet og bad for de 
mange sørgende.

Våbenkøb brød loven
Tidligere samme dag besøgte 

Pence et hospital, hvor mange af 
de sårede bliver behandlet. Han 
talte også med journalister uden 
for den afspærrede baptistkirke.

- Dette onde skal stoppes i 
vores land, sagde Pence med 
henvisning til, at gerningsmanden 
var i stand til at købe våben, selv 
om han havde været i psykiatrisk 
behandling og dømt for vold. 
Amerikansk lov forbyder salg 
af våben til folk, som har været 
indlagt på en psykiatrisk afdeling. 

Men oplysningerne fra Forsvar-
ministeriet om gerningsmandens 
voldsdom fra USAs Air Force blev 
tilsyneladende ikke givet videre. 
Dette skal nu granskes.

- Vi vil undersøge, hvorfor 
denne information ikke blev vi-
deregivet i 2012. Vi vil sikre, at 
den slags ikke sker igen, lovede 
Mike Pence.

Gerningsmanden havde tid-
ligere angrebet sin daværende 
hustru, Tessa Brennaman, og 
givet hendes lille søn kraniebrud.

- Han havde en masse dæmo-
ner eller et stort had indeni sig, 
udtalte den nu 25-årige Tessa 
Brennaman til CBS News efter 
kirkeskyderiet.

Guvernør talte om sin tro
Guvernøren, som har fået brud 

på ryghvirvlen i en ulykke, ankom 
til mindesamværet i kørestol.

- Jeg har spurgt Gud hvorfor, 
men ved I, hvem der ikke har op-
givet mig? Det var Gud. Han hjalp 
mig hele tiden fremad, fortalte 
Abott. Guvernøren genkendte 
derefter Stephen Willeford, som 
drev gerningmanden på flugt 
under skyderiet. Abott roste 
heltens indsats, og folk jublede 
og klappede.

Ritualer hjælper
Nogle Demokrater valgte at 

boykotte mindesamværet i pro-
test mod USAs liberale våbenlov. 

Andre har startet en twitteraktion 
med hastag #NoMoreSilence for 
at ændre våbenloven.

Men ifølge en undersøgelse 
fra Harvard i 2014 er offentlige 
gudstjenester, fakkeltog og stil-
hed vigtige ritualer i sorgproces-
sen. De kan nemlig hjælpe folk 
gennem de svære følelser efter 
en tragedie.

- Folk, som har oplevet tab, 
føler ofte, at de har mistet kontrol. 
Derfor kan et ritual hjælpe dem 
til at føle kontrol og efterhånden 
gøre det lettere at leve med sor-
gen, forklarer psykolog Romeo 
Vitelli, der er specialist i post 
traumatisk stress.

Bodil

New Zealands parlament fjerner 
navnet Jesus i bøn før møder
New Zealands parlament har tidligere bedt for arbejdet, landet 
og dronningen i Jesu navn før møderne. Men det bliver ændret.

The Christian Post skriver, at parlamentsmedlemmerne tidligere 
bad om Guds vejledning til at tjene landet uden hensyn til private 
interesser. Man bad også om velsignelse af landet, troen og dron-
ningen samt om fred ”i Vor Herre Jesu Kristi navn”.

Den nye version af bønnen fjerner både Jesu navn og referen-
cen til den engelske dronning. Bønnen har dog stadig referencen 
’Almægtige Gud’.

Bodil

Kina deporterer sydkoreanere af 
frygt for stigende antal kristne
Kina slår ikke kun hårdt ned på kinesiske kristne. Nu går det 
også ud over sydkoreanere i landet, som formodes at have 
hjulpet nordkoreanere til at fl ygte fra Kim Jong-uns regime.

Ifølge The Christian Post har provinserne Liaoning, Jilin og 
Heilongjiang deporteret hundreder af sydkoreanske kristne, som 
har drevet mission i Kina. I Jilin meldes alle sydkoreanske kirker 
lukket som en del af Kinas kampagne for at ”udrydde ekstremisme”.

Kristne, som deltager i ”ulovlige religiøse aktiviteter”, kan idøm-
mes bøder på op til 45.200 $ - og risikerer arrestation og fængsling.

- Kinas politiske topledere bliver mere og mere bekymrede på 
grund af kristendommens hurtige vækst og de kristnes synlighed 
og sociale indfl ydelse. Det er en politisk frygt i kommunistpartiet, at 
der snart er fl ere kristne end medlemmer af partiet, siger Bob Fu, 
som er grundlægger af menneskerets-organisationen ChinaAid.

Kinas præsident, Xi Jinping, får stadig mere magt. I sidste måned 
vedtog kommunistpartiet at inkludere Xis navn i partiets princip-
program. Kun de to stærkeste af Kinas ledere, Mao Zedong og 
Deng Xiaoping, har opnået en lignende ære.

Bodil

Bibelmuseet i Washington D.C. åbnede den 17. november.

Stort bibelmuseum åbnet nær 
Det Hvide Hus i Washington D.C.
Det 40.000m2 store museum, som viser Bibelens historie fra 
oldtid til nutid, åbnede den 17. november i Washington D.C.

To af grundlæggerne, Steve og Jackie Green, har indsamlet 
historiske genstande relateret til Bibelen siden 2009.

- Det er gået ret hurtigt, og da vores samling voksede, begyndte 
familien at føle et ansvar for at gøre drømmen om et bibelmuseum 
til virkelighed, siger Steve Green til CBN News.

’The Museum of the Bible’ inviterer alle til at opleve, hvordan 
Bibelen blev til, hvad budskabet er og hvordan den har præget ver-
denshistorien. Man kan fx se rekonstruktioner af de jødiske templer 
og de byer, Jesus kendte, samt udstillinger og interaktive attraktioner.

- Vi har tillid til, at Gud vil vise sig og gribe ind i folks liv, hvis vi er 
trofaste med at vise folk hen til bogen og til fakta, siger Steve Green.

Bodil

Gao Zhishen undslap husar-
rest, men blev arresteret igen. 
Nu frygter vennerne, at politiet 
mishandler ham.

Det onde gør jer ikke tavse om troen
Pence til mindesamvær efter kirkeskyderi:

CBS News var med, da Mike Pence mødte de sørgende efter skyderiet i Sutherland Springs.
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Opvakt fra de døde
Læs den spændende 
livshistorie om, hvordan 
hjertespecialisten for-
søgte alt for at redde sin 
søn fra kræft, men gen-
nem lidelse og tab fandt 
noget større og selv 
blev redskab til, at andre 
blev reddet ved bøn - ja, endda at en ’stendød’ 
mand kom tilbage fra helvedes forgård.

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

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

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

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

Paperback, 130 sider. Varenr. 1808

kr. 98,oo

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

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

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

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

Når tro og videnskab mødes:

kr. 128,oo

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

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

Varenr. 455. Kr. 229,-

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

Mark Bradford med sine 
sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom

 Torino ligklædetTorino ligklædet

LIVSFORVANDLENDE BØGER     FRA UDFORDRINGEN

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

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

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

Bestil varenr. 1905Bestil varenr. 1905

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

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

ør 
e 

2 22 

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

kr. 199,00

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

kr. 198,00

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

Elizabeth Alves

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

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Gud tænker bare anderledes...Gud tænker bare anderledes...

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

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

kr. 249,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

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

kr. 148,00

Graham Powell

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

Varenr. 1281. 277 sider. Paperback. 

Päivi Heikkilä

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

Varenr. 1473. 191 sider. Paperback

Få inspiration til dit åndelige liv...

Lær at høre Guds stemmeLær at høre Guds stemme
Leanne Paynne

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

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

342 sider. Kr. 198,-

  kr. 198,-

Nik Ripken

Guds vanvid
Guds vanvid’ er en af de sjældne bøger, som 
du vil ønske at give til alle, du kender. 
Måske vil du føle et behov for at undskylde 
over for dem – for denne bog vil ryste deres 
verden, lige som den vil ryste din! Men læs 
den alligevel og giv den til andre. 
Dens budskab er et, som enhver kristen har 
brug for at høre, og det vil opmuntre enhver, 
der leder efter bevis på, at Gud stadig elsker 
denne verden.

348 sider. Varenr. 1867. Kr. 149,95

  kr. 199,-

  kr. 148,-

Daniel Øhrstrøm

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

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

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

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

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

Køb fi lm på Hosianna.dkKøb fi lm på Hosianna.dk

Film om Film om t ot o eller  med eller  med  tankevækkendetankevækkende indhold indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vælg mellem 4 varianter:

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

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

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

Kr. 99,00 - Varenr. 347

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

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

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

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

100 min. 98 kr.  

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

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

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

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

Nyhed!Nyhed!

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

 49,-
pr. stk.:
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

47-2017

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

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

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

Hele serien: kr. 400 (Nr. 1461)
              

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

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

Varenr. 1472 Varenr. 1637

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

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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PPVarenr. 1547

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

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

BBBe tstililil en BBBIBEBEBELLL ååpå hhhve ddrdaBI ag ddsdan kkska

Der er mange gode bøger, men ingen som

BIBELEN
- Få en af de nye, lækre oversættelser 

på hverdagsdansk i fl ot læsevenligt designg g

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

Pr. stk 499,-

Ægte sort læder, nr. 37
999,-

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

599,-

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

Studieguider

- gratis

 Du får

TILBUD: 2 FOR 1
- Køb bogen SØGTE ALLAH - FANDT JESUS

og få et ekstra eksemplar gratis med

’Søgte Allah - fandt Jesus’ er historien om Nabeel Qureshi - en dedikeret 
muslim, som i sin iver efter at vinde diskussionerne med sin kristne studie-
kammerat begyndte at undersøge kristendommen. Han søgte også bag om 
Muhammed og Koranen og blev overrasket over fakta, han i sin muslimske 
opdragelse aldrig havde hørt om.

Bogen giver:
- et levende indblik i og en fi n forståelse for en almindelig muslims tro og liv.
- gode argumenter i samtaler og møder med islam.
- glæde over livet med Kristus og nød for muslimer.

En varm og kærlig bog, der også giver et fi nt billede af den totale kom-
pleksitet, det er at skulle forlade troen på islam. 

 199,- Gaveidé til enhver med muslimske relationer 
- og til dine muslimske venner. Indbundet, 326 siderVarenr. 199
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Af Henri Nissen

Gary Chapman har skrevet 
bestselleren ”Kærlighedens 
fem sprog”, som handler om, 
hvordan vi udtrykker og mod-
tager kærlighed forskelligt. 
Gennem anerkendende ord, tid 
til hinanden, gaver, tjenester og 
fysisk berøring. Det har været 
en øjenåbner for mange, som 
troede at deres partner havde 
det ligesom dem selv. Men det 
har de sjældent.

Som det ofte går med succes-
bøger, følges de op af fl ere af 
slagsen. Så nu kan man på 
dansk også købe Gary Chap-
manns bøger om ”Børnenes 5 
kærlighedssprog”, ”Undskyld på 
5 kærlighedssprog”, ”De 5 kærlig-
hedssprog for singler”, samt ”12 
ting, jeg gerne ville have vidst før 
vi blev gift”, ”100 kærlige hilsner” 
– og nu kommer så også ”5 minut-
ter hver dag” – en andagtsbog for 
par. I øvrigt har Gary Chapman 
skrevet over 20 bøger, men det er 
ikke alle, der er oversat - endnu. 

Man kan selvfølgelig blive lidt 
træt af forfattere, der hele tiden 
udgiver bøger over det samme 
tema, men det er forståeligt, at 
forlagene udgiver bøgerne, så 
længe der er efterspørgsel efter 
dem. Mange læsere vil gerne 
læse mere af en forfatter, som 
de har været glade for eller enige 
med. Og ideen med 5 minutter om 
dagen er ikke så dårlig. 

Mange mænd, især, har svært 
ved at komme igennem de store 
og tykke ægteskabsbøger, som 

deres koner synes, de absolut 
burde læse – for at blive bedre 
ægtemænd. Men her er så en 
bog til dem, der ikke kan klare de 
lange bøger og samtaler. Bogen 
her er formuleret som en andagts-
bog. Man sætter sig sammen med 
bogen og læser dagens ord på ca. 
5 minutter. Her er så et par gode 
råd om at forbedre parforholdet 
og familielivet. Og stykket afslut-
tes i andagtsbog-stil med en kort 

bøn, hvor man tilegner sig ind-
holdet og beder om Guds hjælp. 
Det kan de fl este overkomme. Og 
i årets løb kommer man så faktisk 
igennem en tyk bog – for der er 
365 datomærkede andagter. 

Bogen er mest velegnet til nye 
par, som skal fi nde ud af at leve 
sammen, og som skal justere 
forholdet til familierne og fi nde ud 
af sammen at takle børnene. Men 

også par, der har levet sammen 
i mange år, kan lære noget nyt – 
eller måske nærmere blive mindet 
om nogle gode sandheder, som 
de godt ved, men har glemt at 
leve efter.

Gary Chapman er ikke blot 
forfatter. Han leder ægteskabs-
seminarer over hele USA. Han 
rådgiver også ægtepar og har 
skrevet mere end 20 bøger. 
Samtidig har Gary Chapman 
i mere end 30 år været aktiv i 
den lokale baptistkirke Calvary 
Baptist Church i Winston-Salem, 
North Carolina, hvor han nu er 
seniorpastor. Han har sin kandi-
dateksamen fra det anerkendte 
Moody Bible Institute. Og så har 
han for øvrigt taget både en BA, 
MA, M.R.E og Ph.D. Da han har 
været gift med sin kone i mere 
end 35 år og har to voksne børn, 
skulle man antage, at han ved, 
hvad han snakker om. Og han har 
så altså den helt afgørende evne 
til at forklare tingene på en enkel 
og letfattelig måde, som fx det 
med at dele kommunikationen op 
i fem forskellige kærlighedssprog.

Selv en moderne par-terapeut 
som Joan Ørting har anbefalet 
hans bog om de fem kærligheds-
sprog. Det gælder dog næppe 
andagtsbogen, der specielt hen-
vender sig til kristne, som har 
den gode vane at læse et dagligt 
andagtsstykke sammen i familien. 

Gary Chapman: 5 minutter hver 
dag – en andagtsbog for par 
375 sider • 299,95 kr
Lohses Forlag.

5 minutters eftertanke
kan redde kærligheden

Anmeldt af Josua Christensen

Forfatterskabet er digterisk, 
men ikke kun – fi losofi sk, men 
ikke kun – teologisk, men ikke 
kun. Forfatterskabet kan læses 
og tolkes på alle tre måder, men 
selv vil det noget andet: Det vil 
eksistensmeddelelse, det vil til-
egnelse i inderlighed, det vil den 
enkelte læsers selvvirksomhed, i 
personlig afgørelse: ”Betænk du 
Dit eget Liv”! S.18

Søren Kierkegaards forfatter-
skab fødtes i kritik, skriver forfatte-
ren, Torben From. Pseudonymer, 
der kritiserer hinanden, samtids-
kritik, kulturkritik og kirkekritik er 
nogle af de gennemgående te-
maer i Kierkegaards forfatterskab. 
Men det ikoniske forfatterskab 
har samtidig selv pådraget sig 

kritik fra nogle af de skarpeste 
hjerner herhjemme og i det store 
udland. Torben Froms bidrag til 
den omfattende Kierkegaard-

litteratur dykker netop ned 
i denne kritiske tradition og 
udgør en slags ’kierkega-
ardkritikkens idehistorie’.

Georg Brandes, Harald 
Høffding, Vilhelm Grøn-
bech, Theodor Adorno, 
Emmanuel Levinas, Knud 
Hansen, K.E. Løgstrup, 
Thorkild Bjørnvig, Villy 
Sørensen, Joakim Garff, 
Peter Tudvad og Flemming 
Harrits er således hovedkil-
derne til at se Kierkegaards 
forhold til kærlighed, men-
neskelighed, verden-kirke, 
teologi, kultur, naturviden-
skab, historie osv. osv. efter 

i sømmene. 
Der er ingen tvivl om, at Tor-

ben From er velbevandret både i 
Kierkegaard og i dennes kritikere. 

Bogen giver på den vis en glim-
rende oversigt over nogle af de 
væsentlige forbehold, man kan 
have over for eksempelvis Kier-
kegaards kultursyn, eller hans 
nærmest selvpineriske trosliv. 
Men egetbidraget, fra forfatterens 
side, begrænser sig desværre 
også til en samordning af denne 
idehistoriske Kierkegaardsk ritik, 
foruden nogle få siders indledning 
og afslutning. Dermed bliver det 
primært til en interessant aka-
demisk øvelse, med enkelte nye 
vinkler, som beriger læserens 
ønske om at forstå det Kirkega-
ardske univers.      

Torben From: Om det at være 
menneske - Kierkegaard - kritik, 
idéhistorisk belyst
193 sider • 249,95 kr.
Forlaget Hovedland

Uafsluttede overvejelser
og refl eksioner
Forfatteren Jens Smærup 
Sørensen har i en årrække 
skrevet en månedlig klum-
me til Kristeligt Dagblad, 
41 af disse har Kristeligt 
Dagblads Forlag nu udgivet 
i bogform under titlen ”Re-
fl eksioner”.

I forordet giver Jens Smæ-
rup Sørensen som begrun-
delse for sit i sin tid ”ja” til 
bladet, at det skulle være 
refl eksioner og overvejelser, 
som ikke fordrede et endegyl-
digt facit eller en fuld afklaring 
fra skribentens hånd. Det er der da heller ikke tale om, selvom det 
er åbenlyst, hvor forfatteren stiller sig i forhold til de emner, han 
tager op. Emnerne strækker sig over alt fra indvandring, danskhed, 
Udkantsdanmark over magtstrukturer, erhvervsliv, materialisme, 
kapitalisme og elite til sprog og litteratur. Som forfatter tager han i 
mange tilfælde afsæt i andre forfatteres litteratur, om det så er Leo 
Tolstoj, Søren Kierkegaard, Halldór Laxness, Henrik Pontoppidan, 
Thomas Mann, Johannes V. Jensen eller Helle Helle og Yahya 
Hassan, blot for at nævne et lille udsnit. Man kommer altså lang 
omkring på de i alt 178 sider, bogen fylder.

Her vil jeg blot dykke ned i et par af klummerne, nemlig ”Fri-
hedsmaskineriet” (s. 39-42) og ”Hvad efteråret tænker” (s. 96-99). 
I ”Frihedsmaskineriet” tager Jens Smærup Sørensen fat på tanken 
om penge og rigdom som frihedsskabende. Han anerkender, at 
det at have penge nok giver en frihed, som de fattige ikke kender 
til. Men der, hvor rigdommen for alvor tager over, leder den ind i 
trældom, for vi vil stadig have mere og mere, så vi til sidst sidder 
fast i materialismens greb: ”Således sidder vi i en fælde, som intet 
diktatur har kunnet konstruere så lumsk: Vi véd, at den frihed vi 
har vundet, er forbundet med – er betingelse for og baseret på – 
vækstøkonomien; vi må derfor forblive denne økonomis trælle”. 
Friheden fra vækstøkonomiens trældom er derimod, ”ikke bare [at] 
gøre hvad vi sådan kan få lyst til, men hvad vi selv mener er det 
rigtigste”. Mens det er rigdommens åg, der tages under behand-
ling i ”Frihedensmaskinen”, er det aktivismen i ”Hvad efteråret 
tænker”. Her opfordres vi til ikke blot at lade ferier og fridage være 
optankningsperioder for at kunne opretholde den høje effektivitet, 
men at lære af efteråret og vove at give slip, resignere og for en 
tid overgive os til vinteren.

Klummerne har en iboende tyngde, både sprogligt og indholds-
mæssigt, så det skulle være overfl ødigt at opfordre til, at man læser 
bogen langsomt og kun én klumme ad gangen. Det vil sandsynligvis 
komme helt af sig selv.

Anmeldt af Kirsten Krog
Jens Smærup Sørensen: Refl eksioner
178 sider • 249,95 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag

Om det at være menneske
Torben From dykker ned i den kritiske tradition omkring Søren Kierkegaards forfatterskab.

Kirker udgiver fælles
hæfte om den kristne tro
Noget om den kristne 
tro er et lille hæfte ud-
givet af en bred vifte af 
kirker i Danmark. I hæf-
tet præsenteres kristen-
dommens kerne med 
udgangspunkt i det, de 
forskellige kirkeretninger 
er fælles om.

Det er Folkekirken, Den 
katolske Kirke og en række 
frikirker, som med udgangspunkt i Fadervor inviterer på en rejse, 
hvor kristendommens kerne præsenteres. Med smukke fotos og 
korte tekster tages der fat på emner som Gud Fader, skabelse, 
ondskab, skyld,  tilgivelse - og selvfølgelig kernen i det hele, Jesus’ 
død og opstandelse. Også pinse og treenigheden forklares. 

Hæftet henvender sig både til dem, der er nysgerrige på den 
kristne tro, og til dem, der er vant til at komme i kirke. Udgivelsen 
kan med fordel bruges som udgangspunkt for samtaler om kirke, 
tro og eksistens.

Lisbeth
Noget om den kristne tro v/ skribent Bent Bjerring Nielsen
26 sider • 34,95 kr. /rabat ved køb af fl ere stk.
Udgivet af Danske Kirkers Råd, Folkekirkens mellemkirkelige 
Råd og Bibelselskabet
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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

Ialt 4.350 deltog i Håpets Fe-
stival med Franklin Graham 
som taler i Oslo sidste week-
end. Flere hundrede tog imod 
Jesus, oplyser arrangørerne.

- Vi vil gerne se muslimer, se-
kulariserede, bandemedlemmer 
og prostituerede. Det er en kristen 
event for ikke-kristne, sagde 
evangelisten Franklin Graham før 
møderne i Spektrum. 

En række norske kirkeledere 
havde trukket sig fra samarbejdet 
om kampagnen, fordi Franklin 
Graham har udtalt støtte for USAs 

præsident Donald Trump. 
– Det var trist, for jeg er ikke 

kommet for at tale om islam, 
politik eller grænsekontrol men 
for at prædike evangeliet, fastslog 
Franklin Graham. 

Hans budskab i Oslo handlede 
da heller ikke om hverken Trump 
eller amerikansk politik - men 
derimod om ”en grænsekontrol i 
forhold til himlen”.

– Jeg ønsker, at alle skal vide, 
hvordan de kan være sikre på 
at krydse den grænse. Det har 
ikke noget at gøre med andres 
religion. Jesus sagde, at han er 

vejen, og ingen kommer til Gud 
uden gennem ham, understre-
gede Franklin Graham. 

Han er bekymret for, at folk i 
Vesten kun satser på at få mest 
muligt ud af dette liv.

– Alt dette vil ende. Når man 
dør, tager man ikke noget af 
dette med sig. Din rigdom, myn-
dighederne eller politikerne kan 
ikke frelse dig, kun Jesus kan 
frelse dig. Han frelser vore sjæle 
for evigheden, slutter Franklin 
Graham

KPK/Bodil

Franklin Graham til nordmænd:

Jeg taler ikke om politik - 
kun om himlens grænsekontrol

Evangelisten Franklin Graham 
talte under Håpets Festival i Oslo 
om Jesus som den eneste, der 
kan frelse.
Foto: Markus Plementas, KPK.

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme
Det startede med, at et par kvindelige skuespil-
lere i Hollywood stod frem og fortalte, hvordan 
den  den 65-årige stormogul-producer Harvey 
Weinstein havde udsat dem for sexchikane i 
forbindelse med fi lmoptagelser. 

Efterfølgende stod endnu fl ere frem og fortalte 
samme historie om Weinstein, der nu er fyret fra 
sit eget produktionsselskab og detroniseret. 
Skandalen om den magtfulde Weinstein viste sig 
blot at være starten på en lavine af anklager om 
sexchikane, som kvinder nu retter mod mænd, 
især indenfor underholdningsindustrien og i me-
dieverdenen. Omfanget af sexchikane har sendt 
chokbølger gennem disse miljøer, og Danmark 
går heller ikke fri. Herhjemme er det Zentropas 
Peter Ålbæk Jensen, der er under anklage for at 
have udsat kvindelige ansatte for ydmygelser og 
chikane med seksuelle undertoner. Ålbæk Jensen 
troede, han kunne klare frisag ved at optræde på 
sin normale provokerende facon og gøre dyd ud 
af sin rå stil. Men den gik ikke  - Zentropas direktør 
har netop meldt ud, at Ålbæk Jensen ikke længere 
kommer til at repræsentere fi lmselskabet og fra nu 
af skal holde sig helt i baggrunden. 

De mange anklager mod mænd, der har kræn-
ket kvinder, går under betegnelsen #Metoo på de 
sociale medier. Kampagnen er et symptom på, at 
den seksuelle frigørelse, som de vestlige samfund 

har lovprist og dyrket i årtier, ikke er så fi n og fri 
endda. Mange kvinder er blevet ofre. Man kan 
spørge, hvorfor disse kvinder ikke råbte op med 
det samme og anmeldte sagerne, da de skete? 

Det er nærliggende at tro, at det er kulturen med 
den frie seksualitet, som har forhindret dem. Den 
frie omgang mellem kønnene har gjort det svært 
at defi nere, hvad der er chikane og hvad der er “fri 
og fræk leg”. Den seksuelt frigjorte og uafhængige 
kvinde kan heller ikke lide at indrømme for sig selv, 
at hendes grænser bliver overtrådt, for hun opfatter 
jo selv sig som den, der styrer manden - og er det 
i øvrigt ikke også en stor kompliment, at en mand 
attrår hendes skønhed? 

#Metoo viser skyggesiden af den frie seksualitet, 
hvor grænserne har været så udviskede og moralen 
så opløst, at krænkelser er blevet en del af kulturen. 
Selvom det er sundt, at ugerningerne nu kommer 
frem i lyset, så er det tvivlsomt, om det vil gen-
skabe den moral, som skulle have beskyttet både 
mænd og kvinder mod misbrug i første omgang. 
Det vil kræve, at man er langt mere opmærksom 
på at lære den unge generation det ansvar og den 
respekt, som følger med friheden.

#Metoo viser 
skyggesiden 
af den seksuelle 
frigørelse

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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Husk at bede for din kommune Husk at bede for din kommune 
og Danmarks fem regioner!og Danmarks fem regioner!
Hvis du vil bede for din kommunes ve og vel sammen med andre, så opret en gruppe og tilmeld jer forbedere@udfordringen.dk.

Aabenraa 

Aalborg 

Aarhus 

Albertslund 

Allerød 

Assens 

Ballerup 

Billund 

Bornholm

Brøndby 

Brønderslev 

Dragør 

Egedal 

Esbjerg 

Faaborg-Midtfyn 

Fanø 

Favrskov 

Faxe 

Fredensborg 

Fredericia 

Frederiksberg 

Frederikshavn 

Frederikssund 

Furesø 

Gentofte 

Gladsaxe 

Glostrup 

Greve 

Gribskov 

Guldborgsund 

Haderslev 

Halsnæs 

Hedensted 

Helsingør 

Herlev 

Herning 

Hillerød 

Hjørring 

Holbæk 

Holstebro 

Horsens

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Hørsholm 

Ikast-Brande 

Ishøj 

Jammerbugt 

Kalundborg 

Kerteminde 

Kolding 

Københavns 

Køge 

Langeland 

Lejre 

Lemvig 

Lolland 

Lyngby-Taarbæk 

Læsø 

Mariagerfjord 

Middelfart 

Morsø 

Norddjurs 

Nordfyns 

Nyborg 

Næstved 

Odder 

Odense 

Odsherred 

Randers 

Rebild 

Ringkøbing-Skjern 

Ringsted 

Roskilde 

Rudersdal 

Rødovre 

Samsø 

Silkeborg 

Skanderborg 

Skive 

Slagelse 

Solrød 

Sorø 

Stevns 

Struer 

Svendborg 

Syddjurs 

Sønderborg 

Thisted 

Tårnby 

Tønder 

Vallensbæk 

Varde 

Vejen 

Vejle 

Vesthimmerlands 

Viborg 

Vordingborg 

Ærø 

Brug nogle minutter i bøn og 
eftertanke for din kommune...

Udfordringen og Bedehus.dk opfordrer til bøn for alle 98 
danske kommuner – og de fem regioner, som bl.a. har 
ansvar for sygehusene. 

Landkortet viser med grønt de kommuner, hvor der er oprettet en 
lokal bedegruppe, som har taget ansvar for kommunen. 

De beder bl.a for de sociale forhold, nye 
jobs, erhvervslivet, skoler, kriminalitet, 
narko, sundhedspleje m.m. - og for 
borgmestre og byrådsmedlemmer.

Målet er, at der fi ndes hengivne 
forbedere, som vil bede for alle 
danske kommuner.
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Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 9570 - 0006 139450.

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506

Møder & Arrangementer

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

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

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.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 3/12: Mattias Lekardal & David Hansen
Søndag 10/12: Jørn Pedersen - At leve i hellighed og gudsfrygt

Søndag d. 26/11 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA:  Gør dig rede

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

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 2. december, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Talere:
Lis & Jørgen Christensen 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 45:

Celine Gregersen 
Gåskærgade 27a
6100 Haderslev

Kodeord: Aftenskoletid

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 
30. 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 gaveabonnement 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.



Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Stillinger

Debat

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Ferie

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. 

Erhverv

Film-nyheder

Hosianna.dk

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

Bogsalg

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

Hospiceplads - 
også til børn

Når vi taler om uhelbredeligt 
syge børn og voksne, vil Krist-
enDemokraterne til enhver tid 
arbejde for tilbud om en hospice-
plads, også til børn. Ligeledes 
skal udbygning af de palliative 
teams fortsætte, så der er reel 
valgmulighed i forhold til, hvor 
den syge ønsker at blive plejet 
og passet. Det er for KD vigtigt, 
at borgeren og dennes pårørende 
i deres svære situation får deres 
ønskede tilbud med et personale, 
der har uddannelse og erfaring i at 
pleje og passe uhelbredeligt syge. 

KD siger nej til aktiv dødshjælp 
og ja til aktiv livshjælp med ud-
gangspunkt i den uhelbredeligt 
syges ønsker og behov. 

FRIDTJOF STIDSEN 
KANDIDAT TIL REGIONSRÅDET FOR 
KRISTENDEMOKRATERNE

KORNING GL. BY 35
8700 HORSENS

Ondt i livet...
Ved et af vælgermøderne i den 

forløbne uge med unge men-
nesker, stod det hurtig klart ved 
spørgsmål og kommentarer fra 
salen, at der faktisk var mange, 
som havde ondt i livet. De gav 
udtryk for dybe sår, helt fra 
barndommen af, som trængte til 
hjælp og lægedom. Her var der 
hårdt brug for al den psykolog-
hjælp, som der kunne skaffes. 
Desværre, så er der ofte lange 
ventetider på de hårdt trængte 
psykologer. 

Ofte er der sår helt fra barn-
dommen af, måske ved skilsmis-
se, druk eller andet forfærdeligt i 
hjemmet, som børn aldrig skulle 
opleve eller være vidne til. Kære 
forældre, I har sat børn i verden 
– tænk dog på dem før jer selv, 
og søg hjælp til at få løst jeres 
problemer.

KristenDemokraterne vil være 
jeres talerør ind i kommunen, så 
der bliver sat kraftigt ind, med 
hurtig hjælp, som er dobbelt 
hjælp.

Vi vil kæmpe for gratis parråd-
givning, ved krise i parforholdet, 
for at redde, hvad reddes kan, før 
det er for sent. Vi vil have forebyg-
gelse i stedet for brandslukning.  
Husk: det er især for børnenes 
skyld – som er uden skyld i dette.

Dette er fra mit syn et af de 
største problemer i vort samfund, 
hvor ca. halvdelen af alle parfor-
hold lider skibbrud.

Det er en stor hindring for 
både vor velfærd og velstand, 
samt den store stressfaktor vore 
familier lever i.

Der er kun os selv til at gøre 
noget ved det – Det vil Krist-
enDemokraterne – støt os på 
valgdagen.

(Forkortet, red.)
VERNER B. ANDERSEN

SPIDSKANDIDAT I KD
SILKEBORG

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

SUELL Team

Diverse

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/paaske 
eller ring på 7592 2022 
og bestil specialprogram

Israel 
– påskerejse

27. marts - 3.  april

Fejr påskedagene sammen med andre kristne fra 
hele verden. Oplev intensiteten over byen, hvor 
påskens begivenheder fandt sted for knap 2000 år 
siden. Besøg de kendte steder fra Bibelens fortællin-
ger, og se Israels mangfoldige natur. Følg ’smertens 
vej’, Via Dolorosa til den tomme grav i Gravhaven, og 
deltag i festlig gudstjeneste.
Rejseledere: Birgitte og Lars 
Frølund Kristensen, Aarhus
Tilmelding inden d. 16. 
februar. Herefter forhør om 
pladser.

Ledig stilling på Filipskolen 
 

Lærer 

Vi søger en lærer pr. 1. januar 2018 eller hurtigst muligt derefter. Vi har følgende forventninger til en lærer 
på Filipskolen: 

 Du kan undervise i følgende fag: dansk i indskoling og mellemtrin og i håndarbejde  
 Du er dygtig til klasseledelse og til at skabe et godt læringsmiljø  
 Du er god til at arbejde i team 
 Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed 

Stillingen er på 100%. Ansættelse sker efter overenskomst med FM og LC 

Send din ansøgning senest mandag den 27. november 2017 kl. 12.00. 

Ansøgning 

Har du spørgsmål, så kontakt skoleleder Stefan Maksten på 40177881 eller 
filipskolen@filipskolen.dk. Ansøgning sendes pr. mail til filipskolen@filipskolen.dk 

Filipskolen er en kristen friskole i Aalborg, hvor kristne værdier og livsopfattelse præger hverdagen. Vi har 
221 elever i 0. – 9. klasse. Se mere på skolens hjemmeside www.filipskolen.dk. 

Ledig s  lling på Filipskolen

ddk

 98,-
pr. stk.:

Fridtjof Stidsen
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Kristne TV-kanaler/Tro på DR

DR K 
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.

Torsdag 23/11
19:00 Luther gennem 500 år (6:6)
Genudsendelse fra 15/11

Lørdag 25/11
19.45 Før søndagen
Sidste søndag i kirkeåret fortæller 
Johannes Møllehave om salmen 
”På Jerusalem det ny” og om at 
modtage Guds fred, selvom der er
krig. Bassen Jesper Brun-Jensen 
synger i Vor Frue Kirke i Århus.

Søndag 26/11
14:00 Gudstjeneste fra Vigersted 
Kirke. Sognepræst Lars Storm 
Kristensen, Jystrup og Valsø-
lille kirker, er liturg og prædikant 
i gudstjenesten Sidste søndag i 
kirkeåret fra Vigersted kirke ved 
Ringsted. Dagens tekster handler 
om dommedag. Jesus taler om at 
skille fårene fra bukkene og siger 
videre i teksten fra Mathæusevan-
geliet: ”Alt, hvad I ikke har gjort 
mod en af disse mindste, det har 
I heller ikke gjort mod mig! Og de 
skal gå bort til evig straf, men de 
retfærdige til evigt liv.” Organist er 
Hanne Andersen, solist er tenoren 
John Michael Olsen.  Sendes også 
mandag og lørdag kl. 8.30.

15:50 At tro eller ikke tro
Fransk dokumentar fra 2015.
(Believe It or Not). Kan vi leve uden 
religion? Er ateister dømt til at leve 
uden åndelighed? Fem bedste-
mødre med forskellige religioner, 
katolsk, jødisk, muslim, protestan-
tisk og buddhistisk, fra fem lande, 
Frankrig, USA, Senegal, Norge 
og Cambodja, forsøger sammen 
med den ateistiske, franske fi losof, 
André Comte-Sponville, at besvare 
disse spørgsmål.

18:55 Herrens Veje (9:10)
Genudsendelse fra søndag 19.11.

DR 1
Søndag 19/11
20:00 Herrens Veje (9:10)

Søndag 26/11
20:00 Herrens Veje (10:10)
Hele familien Krogh og Lindegårds 
ansatte er samlet til en storslået 
pinsegudstjeneste med biskoppen 
i front. Snart eskalerer en familie-
konfl ikt, der får stor betydning for 
alle og hver især - denne gang med 
uigenkaldelige konsekvenser. Sen-
des også 3/12 kl.  18.55 på DR K.

NAT GEO People
Søndag 19/11 kl. 04.00
Hospitalsskibet (2:8)
Mandag 20/11 kl. 21.00
Hospitalsskibet (4:8)

Dokumentarserien Hospitalsski-
bet - om hospitalsskibet ”Africa 
Mercy” har netop vundet prisen for 
den bedste dokumentar ved AIB 
Awards i London. 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.

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, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 
18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sen-
des også på www.lifestyletv.dk

DR Radio 

Søndag 19/11
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 20/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 21/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 22/11
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
Tro om igen. Teolog Louise 
Højlund besøger skurvognen til 
en samtale om tiden, teser og tro.
Vært: Anders Laugesen
(Sendes også torsdag 20.30, 
søndag 6.30 og 00.32).

Torsdag 23/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 24/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 I korsets tegn 4:8
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 25/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 26/11
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Fra Sct. Catharinæ kirke, Hjør-
ring. Aalborg Stift. Sidste søndag 
i kirkeåret. Prædikant: Thomas 
Reinhold Rasmussen.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

Mennesker og tro, onsdag 22.11 kl. 13.03 på P1:
Troen består ikke af færdige formler, men af hemmeligheder, 
der peger på det, som er større end ord. Og når tro er mere 
end dogmatiske formuleringer, må det få nogle konsekvenser 
for fx undervisningen af konfi rmander. Det er ugens gæst i 
Skurvognen teolog og præst Louise Højlund overbevist om.

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.

P1 er gået ”i korsets tegn”
Journalisterne Charlotte Rørth 
og Mikael Jalving vil i program-
serien ”I korsets tegn” på P1 se 
nærmere på kristendommen i 
dagens Danmark. 

Mikael Jalving tager på besøg 
rundt omkring i Danmark for 
at få de kristnes egne ord på, 
hvordan det egentlig står til med 
kristendommen i dag, og i studiet 

inviteres en gæst ind til diskus-
sion om kristendommens plads 
i samfundet. 

Det handler om alt fra, hvilke 
udfordringer folkekirken står 
overfor med faldende dåbstal 
og interne stridigheder, hvorfor 
karismatiske kristne miljøer er 
i vækst, og om kristendom kan 
forenes med klang-meditations-
gudstjenester og yoga.

Charlotte Rørth blev kendt i 
Danmark, efter at hun i 2015 
udgav bogen ”Jeg mødte Jesus”. 
I bogen fortæller hun om, hvor-
dan Jesus viste sig for hende i 
et sakristi i Spanien, og hvordan 
dette uventede møde ændrede 
hendes liv.

Lyt med fredag kl. 11.03 på P1.

Charlotte Rørth og Mikael Jalving er værter på P1-serien ”I korsets tegn”. Foto: Skærmprint 

Oplysninger om kristne ra-
diostationer kan sendes til: 
redaktion@udfordringen.dk

’Hospitalsskibet’ vandt prisen 
for bedste dokumentar ved AIB 
Awards i London. Serien gensen-
des derfor på NAT Geo People.
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Musik
TJEK

K
unstner: Fernando O

rtega   - Titel: T
he C

rucifixtion of Jesus   -  G
enre: M

editativ/pop/folk  -  Forhandler: itunes - P
ris: 69 kr.

Det eneste der står, er ”gør det ikke”... 

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 Rebekka Rahbek, 
Holstebro

Det er søndag. En 
helt almindelig 
søndag for de fl e-

ste, men ikke for mig. Jeg har 
lige modtaget en forfærdelig 
nyhed. 

Jeg er i kirke. Her er flere 
asylansøgere også begyndt at 
komme. De siger, at de oplever 
kærlighed og omsorg fra Gud og 
medmennesker i et fællesskab, 
som er åbent, og hvor alle er 
velkomne. 

For 9 måneder siden begyndte 
en ung mand ved navn Ali at 
komme i kirken. Han valgte efter 
nogen tid at konvertere til kristen-
dommen, da han havde oplevet 
livet som muslim i Iran som alt an-
det end fredeligt og kærligt. Han 
har levet i frygt det meste af sit liv, 
men har nu oplevet kærligheden 
og friheden i sin nyfundne tro på 
Jesus. Han har følt sig elsket og 
inkluderet i vores fællesskab, hvor 
alle uanset køn, alder, status og 
nationalitet er velkomne. Han 
er blevet en meget nær ven, ja 
næsten som min egen bror. 

Hvis det var dig...
Forestil dig, at du havde ventet 

og ventet på svar, om du måtte 
blive i landet eller ej, og efter 
hele 2 år får du svaret nej. I de 2 
år havde du skabt dig et nyt liv, 
lært sproget, fået venner og en 
kirke at komme i, som var blevet 
som et hjem, ja, som en helt ny 
familie for dig. 

Sådan er realiteterne for min 
unge fl ygtningeven Ali, som kun 
lige er fyldt 17 år. Han er afghaner, 
men født i Iran. Han har boet i 
Danmark i 2 år på asylcenter og 
har for nylig fået et sidste afslag 
fra det danske fl ygtningenævn. 
De har kun givet ham 7 dage til at 
forlade landet. Ellers vil de sende 
ham “tilbage” til Afghanistan, hvor 
han aldrig har været, og hvor 
sandsynligheden er stor for, at 
han vil blive dræbt, efter at han er 
blevet kristen i Danmark. 

Jeg har haft Ali og nogle af 
mine andre flygtningevenner 
med hjemme på besøg. Vi har 
lavet god mad sammen, snakket, 
hygget, talt dansk, og jeg har lært 
dem at spille brætspil. De har 
givet mig som ung dansker stor 
viden om deres kultur og det liv, 
de kommer fra, og jeg har fået 
udvidet min horisont. 

Jeg er blevet endnu mere 
taknemmelig over at være født i 
Danmark med alle de fantastiske 
muligheder og værdier, der følger 
med. Jeg synes, det kan være 
svært, når det danske system 

svigter eller er for ringe, fx når 
ventetiden er for lang i sygehus-
systemet. Men jeg venter i dage, 
uger eller måneder på at få gratis 
lægehjælp. Men hvad med Ali? 
Han måtte vente i hele 2 år i Dan-
mark på at få at vide: “Vi tror ikke 
på, hvad du siger, Ali. Det passer 
ikke, du er blevet kristen, og at du 
vil blive dræbt pga. din kristne tro, 
hvis vi sender dig til Afghanistan. 
Så du har 7 dage til at forlade 
Danmark. Ellers sætter vi dig på 
et fl y “tilbage” til Afghanistan.”

Skamfuld over
at være dansker

Da jeg fi k beskeden om, at Ali 
var blevet udvist af Danmark, og 
at der nu ikke var fl ere chancer for 
ham, blev jeg dybt rystet og ked af 
det. Hvordan kan Danmark gøre 
det? Jeg forstår det simpelthen 
ikke! Jeg synes, det er umenne-
skeligt og blev pludselig skamfuld 
over at være dansker. 

Med al den velstand og over-
fl od, vi har, så kan vi ikke dele 
med andre? Hvad hvis det var 
os selv og vores land Danmark, 
der var i krig? Hvad hvis det 
var dig og mig, der var fl ygtet til 
Afghanistan og havde boet der i 

- Hvad er der blevet
af næstekærligheden?

... spørger Rebekka fra Holstebro. Hun oplever unge asylsøgeres personlige 
skæbner tæt på i fællesskabet i byens pinsekirke.

Rebekka sammen med 19-årige Habib fra Afghanistan foran Holstebro Pinsekirke, hvor der i 
søndags efter gudstjenesten blev serveret kaffe og varm kakao. Af sikkerhedsmæssige årsager 
ønskede Ali ikke sit billede i avisen.

Et passionsspil på lyd? Ja, hvorfor ikke. Men det bør da 
opleves. Det bør da blive set. Det bør da læses. Men kan 
det også lyttes? 

Ja, hvis man spørger Fernando Ortega. Han har begået 
netop et passionsspil på lyd. Og han slipper ganske godt 
fra det. 

Det er masser af klaver, som sætter stemning, og strygere, 
der vrider følelser ud. For verdens største historie er fyldt med 
følelser og stemninger. Det hele begynder med en stille og 
inderlig lovprisning af Gud. Herefter er der læsninger, som 
sætter scene, og en eller fl ere sange, som på forskellige 
måder refl ekterer og fortolker det læste. 

Det er et meget smukt album at lytte til. Men det kræver 
tiden. Historien forlanger det. Dette er ikke et album, som 
man sætter ind i en playliste, som kan blande sange i tilfældig 
rækkefølge. Der skal lyttes, fra start til slut. Det er her styrken 
ligger. I det eftertænktsomme. I roen. I det at lade historien 
udspille sig igen. Historien om Jesus’ lidelse og død. At denne 
historie endnu engang fortælles - og fortolkes i sange, som 
giver måske en ny vinkel på en gammel og kendt historie. 

Fernando Ortegas album fører os på fornem vis igennem 
påskeugen fra palmesøndag til langfredag. Men det er, som 
om der mangler noget. Hvor er søndag morgen? Hvor er 
glæden, hvor er selve klimakset i historien? Fernando Ortega 
hinter det i fl ere af sangene, men glæden mangler ligesom. 

Her vil jeg hellere anbefale den nye danske version af 
passionsspillet “Opstanden”, som Gospelroots udgav i 2016, 
hvor vi på samme måde føres igennem påskeugen, men her 
er opstandelsen med og selve omdrejningspunktet. Det er et 
bedre bud på hele historien.

Torben Schmidt

Passionsspil 
- kun som lyd

2 år, var blevet gode til sproget, 
havde fået nye venner, ja næsten 
en hel ny familie. Og så til sidst får 
vi at vide, vi ikke må blive, og at 
vi oven i købet lyver. Vi kan slet 
ikke sætte os ind i hans og andre 
fl ygtninges situation og ser bare 
overordnet på situationen som 
“fl ygtningekrisen”. 

Jeg kender Ali, og han lyver 
ikke. Han er blevet kristen, og 
han valgte at træffe den store be-
slutning at lade sig døbe med de 
omkostninger, det har. Jeg så det 
med mine egne øjne. Jeg var selv 
til stede ligesom mange andre. 
Jeg så glæden i hans øjne over 
den frihed, han nu oplever ved at 
tro på en kærlig og nådig Gud, 
der har givet ham en kirkefamilie 
og nye venner. 

Jeg ser ham allerede som 
dansker, da han er blevet så god 
til at tale dansk. Jeg er meget stolt 
af ham og den positive udvikling, 
han har taget i sin tid i Danmark. 
Danmark har faktisk givet ham 
et nyt liv og en chance og været 
med til at forvandle en ung fyr, 
som var fuld af håbløshed før. Vi 
har givet ham tryghed og et tag 
over hovedet, og det er han dybt 

taknemmelig for. Men fra den ene 
dag til den anden er alt revet væk 
under ham. Hvordan kan vi gøre 
det, Danmark?

Danmark har nu bragt Ali i den 
situation, at han igen er nødt til at 
fl ygte til et andet land for at være i 
sikkerhed og bevare retten til sin 
kristne tro og sit liv. Det troede jeg 
ikke skulle være nødvendigt, når 
Danmark er et velfærdssamfund, 
som kæmper for menneskeret-
tigheder og ytringsfrihed. Men 
åbenbart ikke for Ali og mange 
andre nye kristne flygtninge 
i Danmark. Jeg håber alt det 
bedste for min ven, Ali. Men jeg 
frygter også det værste. Han har 
afgivet fi ngeraftryk i Danmark. Så 
hvis han ikke får opholdstilladelse 
i et andet land, vil han blive sendt 
retur her til Danmark, hvor vi så 
med al sandsynlighed vil sætte 
ham i håndjern som en forbryder 
og sætte ham på det næste fl y til 
Afghanistan som andre før ham. 
Og så er der ingen vej tilbage.

Kan det virkelig passe, at vi 
behandler fl ygtninge i fare som 
kriminelle forbrydere, faktisk 
værre? Hvor blev danskernes 
næstekærlighed af?

Hvordan man 

fl ygter fra Gud

Af Jonas
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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:

Af Steen Jensen

Meget tyder på, at Mariager 
Efterskoles nye overbygning, 
Akademiet, der er målrettet 
elever, som har afsluttet 9. 
eller 10. klasse, fænger hos 
de unge.

Akademiet er foruden at have 
fokus på den kristne tro og på 
karakterudvikling også et tilbud 
om særlig talentundervisning 
på områder som iværksætteri, 
elitefodbold, kommunikation, 
skuespil, musik og lederskab.

Startede i sommerferien
Det første hold startede i som-

mer. I sidste uge var ansøgerne 
til næste års hold på introdukti-
onsdag, ”Smag på Akademiet”. 
Her var godt 40 ansøgere og 
deres forældre på besøg. Sidste 
år var der fra starten 19 ansøgere, 
altså godt og vel en fordobling i 
interessen.

Årsagen til den store interesse 
skal bl.a. fi ndes i Akademiets to 
nye satsninger, elitefodbold og 
kommunikation, som begge har 
stor søgning. Fodbolddelen sker 
i samarbejde med superligaklub-
ben Hobro IKs talenthold.

- Vi oplever, vi har ramt en 
nerve, hvor visionen om at udru-
ste talentfulde unge kristne ram-
mer rent ind hos teenagerne. De 
ønsker erfaringer, udfordringer, 
fordybelse og netværk, som de 
kan trække på i fremtiden, både 
når det gælder deres tro og deres 
evner og interesser, siger Akade-
miets leder, Morten Iversen.

15 nye pladser næste år
Alle pladser var fyldt op, da 

Akademiet startede i august, og 
Morten Iversen regner med, at 
det også bliver tilfældet til næste 

år, selv om man udvider med 15 
nye pladser.

- Vi er stadig i pionerfasen, men 
hver uge har nye hørt om Akade-
miet og søger ind. Så mon ikke 

vi starter med fuldt hus til næste 
sommer? siger Morten Iversen.

Talentundervisningen foregår i 
samarbejde med mentorer, som 
hver især har specialviden in-
denfor hvert område, der tilbydes 
undervisning i. Der er plads til 8 
elever på hvert felt.

Talent og hårdt arbejde
Men det er ikke kun talent, det 

er også hårdt arbejde. Da Akade-
miet i sommer slog dørene op for 
det første hold, var én af talerne 
direktør for Musikkens Hus i Aal-
borg, Lasse Henningsen, som 
sagde til de håbefulde elever:

”Jeg kender ikke mange, der 
med meget talent og lidt arbejde 
er blevet til noget. Men jeg kender 
mange, der med lidt talent og 
meget arbejde er kommet langt i 
deres karriere”.

Foruden at arbejde med tro, 
talent og karakter, tilbyder Aka-
demiet også rejser ud i verden. 
En af rejserne går til Israel, hvor 
eleverne får indblik i den meget 
komplekse kultur både religiøst, 
politisk, kulturelt og samfunds-
mæssigt.

Rift om pladserne på
talentskole i Mariager
Fordobling af antal ansøgere til talent-overbygning på Mariager Efterskole.

En nyskabelse i Mariager er talentudvikling i fodbold, som laves i samarbejde med superligaklubben Hobro IKs talenthold.

Paulina Frandsen, der er elev på Akademiets første årgang, hjalp de 
nye ansøgere med at føle sig velkomne.

Akademiets leder, Morten Iversen, regner med at få fyldt op på første 
hold, selv om det udvides med 15 nye pladser.

 ...jeg kender mange, 
der med lidt talent 

og meget arbejde er 
kommet langt i deres 

karriere

Udefra ligner fængslet blot endnu et hus på gaden. Det 
har høje mure og pigtråd som ethvert andet hus i hoved-
staden Tegucigalpa, og den eneste øjensynlige forskel 
er de tre bevæbnede mænd, som holder vagt i et lille 
træskur et par meter fra døren. 

Før vi får lov til at komme helt ind i fængslet, bliver vi krops-
visiteret og får besked på at tage smykker og ure af. Da vi står i 
entreen og venter, kigger jeg rundt. På væggene hænger kreative 
skoleprojekter, som nogle indsatte har lavet i deres biologiun-
dervisning. Jeg føler næsten, jeg kan høre min forestilling om et 
fængsel begynde at slå revner. Hvordan mon de farlige kriminelle, 
som har lavet denne uskyldige skoleposter ser ud?

Bag ved den sidste dør, som fører os ind i fængslet, fi nder vi 
de udendørs opholdsfaciliteter. Det, der møder os, er hverken 
aggressive eller farligt udseende kriminelle. Det er piger. Piger 
yngre end mig. De står henslængt og taler på den lille asfalterede 
fodboldbane. De sidder og slapper af i pavillonen. De ligner piger 
som mig og mine veninder. Det her er ikke et fængsel, tænker 
jeg. Det er en skolegård. 

Jeg ved, da jeg ankommer, at disse piger er kriminelle, men da 
jeg ser dem og taler med dem, bliver forbindelsen for mig umulig 
at forstå. De har et ansigt, en historie og en hård baggrund. 

Vi spiller en fodboldkamp på den asfalterede bane, og bagefter 
falder jeg i snak med én af pigerne. Vi taler om løst og småt, 
som man ville gøre med ethvert andet nyt bekendtskab, og hun 
fortæller mig, at hun er fra Tegucigalpa og er 16 år gammel. 
Jeg kan tydeligt se på hende, at hun har oplevet og set mere, 
end hun burde på de 16 år. Det hun har i bagagen virker til at 
have gjort hende ældre både fysisk og mentalt, dog er hendes 
øjne venlige, og hun er ivrig efter at snakke om kærester som 
enhver anden teenagepige. Hun går endog også rundt med en 
jævnaldrende pige om armen, som om de er bedste veninder, 
men da jeg spørger hende, om hun har nogle veninder, får jeg 
et uventet svar: ”Jeg har ingen veninder. Jeg stoler kun på Gud.”

Denne pige har ændret min forståelse af kriminelle. Forstå mig 
ret, de har gjort noget, de ikke burde have gjort, men det er ikke 
hele historien. De er også et produkt af 
et samfund, som ikke kunne tage sig 
af dem; af en verden, som kun har 
lært dem om vold.

Skolegården
Et kig ind i et fængsel for unge 
kvinder mellem 13 og 21 år.

Af Maiken Sørensen
Udsendt som 

volontør af Impact
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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

Julenummer af den fælles kristne ugeavis 
Udfordringen 

December • 2017 • Årg. 45 • Løssalg 20,-

Giv din by
en avis om,
hvad julen 

betyder - og 
hvordan vi 

kan tro igen
Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå julens 
egentlige indhold. Juleavisen udkommer den 3. december og er 
redigeret, så den egner sig til at give til almindelige danskere. 

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 - senest tirsdag den 28. november.
• Én ekstra avis koster 5 kr.  - Men bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til kun 3 kr. stk. (+ porto)
• Bestil helst direkte på hosianna.dk (ellers ring på 7456 2202 eller mail@udfordringen.dk Bestil julegaver 

med indhold her...

Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men personligt har jeg 
endnu ikke hørt en tilfredsstillende udlægning af lignelsen 
med de ti brudejomfruer. Uanset hvordan det bliver vendt og 
drejet, så synes jeg ikke, det helt giver mening.

De falder alle sammen i søvn, og de har alle olie – bare i for-
skellig mængde. Men hvad er den egentlige grund til, at de ikke 
kommer ind? 

Jesus selv siger de forfærdelige ord: ”Jeg kender jer ikke!”
Det har vi et andet eksempel på i Lukas 13, hvor andre forsø-

ger at komme ind og begrunder det med, at de har gjort tegn og 
undere i Jesus navn. Alligevel siger Jesus også her: ”Jeg kender 
jer ikke.” Det er altså muligt at være meget religiøs og måske også 
benytte sig af nogle åndelige love, selvom man ikke ”kender” Jesus 
i den forstand, han vil, at vi skal kende ham. Og det synes jeg er 
skræmmende.

Tilbage til brudepigerne. Siden de begiver sig af sted for at 
møde brudgommen, må der have været rygter om, at han var på 
vej. Kunne man forestille sig, at de fem af dem gennem nogen 
tid havde været i forventning om et snarligt bryllup, og da de så 
begiver sig på vej, vil de andre også gerne med? 

Måske kunne der være en sammenhæng – at de ligesom ikke 
er gået ham i møde på deres egen tro, men bare fulgte med de 
andre og derfor heller ikke havde taget i betragtning, at han kunne 
risikere at være forsinket. Jesus siger jo, at klogskaben i dette 
tilfælde bestod i, at de havde tænkt på at tage ekstra olie med. 
Og her virker det som om, at klogskaben var en slags konsekvens 
af, at de kendte Jesus.

I hvert fald må de ikke have kendt Jesus, på den måde han 
ønskede at kende dem. Og vi ved jo, at det at kende i bibelsk 
forstand ikke bare er sådan et løst bekendtskab.

Så jeg tænker - er jeg i forventning? Har jeg ligesom løsnet mine 
”rødder” i denne verden tilstrækkeligt til, at der ikke er noget, der 
holder mig tilbage den dag han kommer? Og det kan godt være, 
at han ikke kommer hverken i dag eller i morgen, men jeg tænker, 
at de fl este kan se, at tiden nærmer sig med raske fjed.

Og det er klart, at vi skal arbejde, mens det er tid, men vi skal 
også være klar, når han kommer. 
Personligt er mit rædselscenarie, 
at Jesus kommer, og jeg må sige: 
”Lige et øjeblik!”

De ti brudejomfruer

Af Anna Louise Bay
Frederikssund
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