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Vi ses! 
Næstved Bykirke

Af Henri Nissen

Åbne Døre præsenterede ons-
dag den 10. januar den så-
kaldte Verdensrangliste over 
de lande, hvor kristne er mest 
forfulgt. 

Det skete på Christiansborg, 
hvor fl ere politikere og en ambas-
sadør deltog.

Udfordringen sendte Iben 
Thranholm til pressemødet på 
Christiansborg. Hun giver sin 
personlige og kritiske vurdering 
af politikerne på side 12.

Nordkorea er værst
Som ventet ligger Nordkorea  i 

top, når det gælder forfølgelse af 

kristne borgere. Det er nu 15. år i 
træk, at Nordkorea er at fi nde på 
Verdensranglistens førsteplads. 

Selvom landet ikke er det mest 
voldelige på listen, regner Åbne 
Døre dets diktatoriske regime for 
uden sidestykke, når det gælder 
fjendtlighed mod religion. 

Kristne må kun praktisere de-
res tro i hemmelighed og adskilt 
fra hinanden; hvis de opdages, 
risikerer de livstid i arbejdslejre 
eller henrettelse - ikke bare selv, 
men også deres familier..!

Somalia dræber kristne
På top-10 er Somalia, der har 

rykket to pladser op til en fjerde-
plads i år og nu kun er et enkelt 
point bagefter Nordkorea. 

Somalia ligger i nord-øst Afrika 
ved kysten udfor Ethiopien.

Der fi ndes måske kun nogle få 
hundrede kristne blandt Somalias 
10 millioner indbyggere.

Men i Somalia er stammerne 
meget afgørende, og da de er 
meget muslimsk prægede, risi-
kerer enhver muslim, der konver-
terer til kristendommen, med det 
samme at blive opdaget – og det 
er nok til at blive dræbt! 

Somalia er et af kun to lande, 
der ud over Nordkorea har været 
placeret som nummer et på listen 
gennem årene.

Yemen er forværret
På top-10 findes kun ét nyt 

land i 2017: Yemen. Landet er 

at fi nde på en niendeplads, to 
pladser højere end på sidste års 
liste. Yemen er blevet ødelagt af 
vold, siden Houthi-oprørere (shia-
muslimer, ligesom i Iran) angreb 
hovedstaden i 2014, hvilket fi k 
den wahhabistiske saudiske 
regering til at indlede et multina-
tionalt bombe-togt. 

Yemen er dermed blevet skue-
plads for en stedfortrædende 
borgerkrig mellem Saudi-Arabien 
og Iran. 

Kristne forfølges af alle
”Fanget midt i krigen fi ndes de 

indfødte kristne, hovedsageligt 
tidligere muslimer, der er konver-
teret,” forklarer Boyd-MacMillan 
fra Åbne Døre.

”Konvertering til en anden reli-
gion straffes med døden. Militante 
sunnimuslimer har aktivt udset 
sig kristne som mål og dræbt 
dem. Krigen har forårsaget et 
skift og en voldsom stigning i for-
følgelsen, og gerningsmændene 
er nu først og fremmest islamiske 
ekstremister.”

”Shiamuslimer t i lhørende 
Houthi-stammen er også meget 
intolerante, når det religiøse 
ståsted for en lokal kristen bliver 
kendt. 

Hvis den kristnes konvertering 
bliver kendt i Yemen, forfølges 
han således fra fl ere sider, in-
klusive fra IS og Al-Qaeda. Det 
er lige meget, hvem der har 
ledelsen.”

De 10 værste
Ni af landene på dette års top-

10 var også blandt de øverste 10 
på sidste års rangliste: Somalia 
(#2), Afghanistan (#3), Pakistan 
(#4), Sudan (#5) og Iran (#8) steg 
alle på listen. 

Syrien og Irak (hhv. # 6 og 7 i 
år) er faldet til en lavere placering. 

Her har der været rapporteret 
færre voldelige episoder, da de 
fl este kristne er fl ygtet fra områ-
der kontrolleret af IS, men presset 
er stadig meget stort. Yemens 
ankomst til top-10 har kun skub-
bet Libyen ud af toppen – Libyen 
er nu nummer 11.

Læs side 12-13 og 14

Listen over, hvor kristne forfølges mest
Dansk-iranske Golriz Ghozati præsenterede som Åbne Døres konstituerede generalsekretær verdensranglisten på Christiansborg.              Foto: Emil Kastrup Andersen 
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Dagbladet Børsen bragte i 
sidste uge et portræt af for-
retningsmanden Rasmus Stor-
gaard.

Han ejer 15 selskaber og driver 
ejendomsinvestering for kunder 
på top 50-listen over de rigeste 
danskere. 

Men det specielle ved Rasmus  
Storgaard er, at han giver fl ere 
millioner væk hvert år. Rasmus er 
nemlig troende kristen, og det gør 
ham lykkelig at give, for pengene 
må ikke eje ham, siger han.

Rasmus Storgaard er stifter og 
partner i bygherrerådgiverne BYR 
Gruppen. Desuden er han direk-
tør i holdingselskabet Sifora, som 
omfatter en lang række selskaber. 

Børsen har mødt Rasmus Stor-
gaard i hans hjem, en villa i Hare-
skovby nordvest for København. 

Journalisten bemærker, at der 
på reolen står en biografi om 
Mærsk og Steve Jobs sammen 
med en bibel og Bill Clintons 
bestseller "At Give". 

Det med at give gør Rasmus 
alvor af. Han elsker at gøre en 
god handel og tjene penge. I det 
forløbne år har han tjent godt 16 

mio. kr. Og af dem har han givet 
4-5 mio. kr. væk til velgørende og 
kristelige projekter. Bl.a. støtter 
han oprettelsen af et kristent gym-
nasium i hovedstaden og arbejde 
blandt alkoholikere. 

Rasmus fortæller åbenhjertigt 
til Børsen om, hvordan han som 
ung i 90'erne købte et lækkert 
NAD højttaleranlæg. 

Så snart han fi k den tanke - at 
han måtte eje det - vidste han, at 
han var nødt til at give det væk til 
en kammerat.

Det var første gang, han gav 
noget væk, som han virkelig holdt 
af. Men han har ikke fortrudt det. 

"Jeg vidste, det var rigtigt. El-
lers ville det eje mig," siger han 
til Børsen.

Han fortæller også om et læk-
kert ur, som han havde svært ved 
at give væk. Men han følte det 
som en lænke og gav det til en 
ven, der var på vej til lufthavnen.

Bygger i stor stil
Rasmus Storgaard tjener sine 

penge ved at drive bygherreråd-
givning for velhavende danskere 
gennem selskabet BYR-gruppen, 
som han stiftede i 2010. 

Lige nu bygger Rasmus Stor-

gaard 96 boliger på Frederiks-
berg, 26 boliger i Nordhavn og 
56 boliger i Holbæk gennem 
BYR-gruppen. 

De fl este penge tjener han dog 
gennem sit holdingselskab Sifora, 
som er opkaldt efter datteren.

Det omfatter 15 selskaber, pri-
mært ejendomsselskaber. Sifora 
tjente i seneste regnskabsår 16, 
3 mio. kr. og har en egenkapital 
på godt 19 mio. kr. 

Inspireret af Bibelen
Rasmus’ gavmildhed har sin 

grund i hans kristne tro. 
"Jeg skal tjene så mange 

penge som muligt på så kort tid 
som muligt, så jeg kan give så 
mange penge ud som muligt. Det 
er det, der er min hovedfi losofi ," 
siger han til Børsen.

"Det er noget, jeg har lyst til, det 
er noget, der gør mig glad og giver 
mig en lykke. Jeg ved, at det er 
det, jeg skal," siger han og sam-
menligner det med en sygeplejer-
ske, der er i sit rette element, når 
hun kan hjælpe syge.

Han har allieret sig med to 
bekendte, som vejleder ham i at 
give, en selvstændig konsulent 

og en præst.
Foreninger og initiativtagere 

kan sende en ansøgning på et A4 
ark til Rasmus Storgaard og hans 
to rådgivere.

Ud over donationerne giver han 
også "risikovillig kapital" til start af 
nye projekter.

Formål med livet
På spørgsmålet om han ikke 

gerne selv ville bruge pengene 
på sig selv, svarer han:

"Vi har det jo fi nt nok. Det er 
rart at have penge, og det er rart 
at have sine børn på privatskole 
og kunne vælge nogle ting, der 
gør livet lettere. Men det er ikke 
pengene, der har stor værdi. 
Det er mere familien - de nære 
relationer." 

Han fortæller også, at han for 
fi re år siden købte en Tesla bil.  

Det var tæt på, at det gav lykke. 
Ikke helt, men det var tæt på."

Rasmus mener dog ikke, at det 
er forkert at bruge mange penge 
på sig selv.

"Jeg tror, vi har forskellige 
formål i livet. Mit formål er at give 
penge til nogen."

Henri.

Rasmus nyder at tjene 
penge - og gi’ dem væk!
Børsen har interviewet succesfuld kristen forretningsmand.

Den 42-årige Clement Dachet, 
som har boet i Danmark siden 
2008, er ny partnerkoordinator 
i Mission Afrika.

Clement Dachet er født og 
opvokset i Nigeria, men har boet 
i Europa siden 2005 og i Danmark 
siden 2008. Alligevel bliver han 
stadig ofte præsenteret som ”den 
sorte afrikaner”.

- Jeg er meget stolt af min bag-
grund og mit fødeland. Nigeria 
er et dejligt land, der byder på 
meget mere  end telefonsvindlere 
og korruption. Men afrikanere er 
jo ikke ens, ligesom europæere 
ikke er ens, og nogle gange vil 
jeg egentlig gerne beskrives ud 
fra noget andet end min hudfarve, 
siger han.

Mission er engagement
Om arbejdet i MissionAfrika 

siger den nye partnerkoordinator: 
- At leve missionalt er mit kald 

som menneske. Alle mennesker 
er skabt af Gud med unikke per-
sonligheder. Alle mennesker er 
værdifulde. 

Som missionsorganisation er 
det vores opgave at engagere 
os i mennesker og på den måde 

være vidner om Jesu uendelige 
kærlighed og nåde til mennesker.

Mødet med nye kulturer
Sammen med de øvrige part-

nerkoordinatorer får Clement Da-
chet ansvaret for Mission Afrikas 
samarbejde med partnere i Afrika 
og Mellemøsten. Derudover skal 
han arbejde tæt sammen med 
de danske frivillige om projekter, 
grupperejser og udsendelse af 
medarbejdere og volontører.

- ”Det anderledes” er ikke en 
sygdom. Men ”det anderledes” 
kan give udfordringer og proble-

mer, hvis man ikke bruger tid på 
at engagere sig for at forstå, dele 
ud og tage imod. 

Jeg skal som partnerkoordi-
nator have et særligt fokus på 
blandt andet kristen-muslimske 
relationer. I den sammenhæng 
skal jeg netop turde engagere mig 
i mennesker med en helt anden 
tro og en helt anden livsform 
end min.

Jeg kan lide at træde ind i 
nye ”kulturelle bokse”, hvor jeg 
gennem mit engagement kan 
modtage og videregive læring om 
livet og Gud. Efterhånden har jeg 

også fået opbygget nogle særlige 
kompetencer i forhold til, hvordan 
man bliver en del af en ny kultur 
uden at give slip på sine grund-
læggende værdier”, understreger 
Clement Dachet.

Blå bog
Clement Dachet bor i Elev ved 

Aarhus sammen med sin hustru 
Louise og børnene Josefi ne og 
Benjamin. Han er medlem af Aar-
hus Valgmenighed, men kommer 
også i Elev Kirke.

Uddannet teolog fra ECWA 
Theological Seminary (en del af 
Jos University i Nigeria)

Har taget master-uddannelsen 
Religious Roots of Europe på 
Aarhus Universitet.

Har arbejdet tre år som præst 
ved den nigerianske kirke Evan-
gelical Church Winning All.

Har arbejdet i Schweiz ved 
organisationen Youth With A 
Mission.

Har arbejdet som Kirke- og 
Kulturkoordinator i Mission Afrika.

Har været gæsteunderviser i 
både Danmark og udlandet.

Bodil

Ny MF-præsteansættelse
KFS-sekretær Jan Pahus Nissen 
overtager Mogens Gottfred Jensens 
embede som kirkebogsførende sog-
nepræst i Nr. Uttrup og Hvorup fra 
1.2.2018. Han skal ordineres i Budolfi  
kirke i Aalborg den 25. januar og 
indsættes i Nr. Uttrup kirke den 4.2.

Jan Pahus Nissen var på det første 
bachelorhold på Menighedsfakultetets 
selvstændige teologiuddannelse og er 
den femte fra pionerholdet, der nu får 
præsteembede. Jan Pahus Nissen

Jesper Fodgaard

Nyt fra Indre Mission
Landsleder i Dan-
marks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, Steen 
Møller Laursen, Vi-
debæk, fylder 50 år 
torsdag den 25. januar 
2018.
Indremissionær Sø-
ren Juul Skovenborg, 
Ans, kan den 1. februar 
fejre 25-års-jubilæum. 

Fra venstre: Steen Møller Laursen og 
Søren Juul Skovenborg

FANDT FRIHEDEN  
I EN FÆNGSELSCELLE
Martin Bentsen har siddet i fængsel i over 10 
år og var berygtet for sin brutalitet. Men alt 
ændrede sig, da han begyndte at læse i Bibelen

IM-LEDER
Lad os genoplive en god 
tradition med andagt, 
når vi besøger hinanden

SIDE 26-29
I næsten 30 år har 
Niels Jørn Fogh gået på 
dørmission. Det har en 
dyb sammenhæng med 
hans troshistorie

SIDE 15-19
Lokale IM-formænds 
nytårsønsker

INDRE 
MISSIONS 

TIDENDE 114. JANUAR 
2018 

165. ÅRGANG

Indre Missios Tidende har 
ændret navn til ”impuls”
Efter 165 år ændrer Indre 
Missions Tidende nu navn 
til ”impuls”. Samtidig nøjes 
bladet med at udkomme 
hveranden uge.

Det første nummer kommer 
i postkassen på fredag den 
12. januar. Enkelte får det dog 
først søndag morgen, fortæl-
ler Asbjørn Asmussen, som 
er ny redaktør og har stået for 
omlægningen.

Forsiden på det første num-
mer viser eksrockeren Martin, 
der mødte Jesus i fængslet. Desuden er der et interview med 
sognepræst Niels Jørgen Fogh, der har gået på dørmission i 30 
år. Der er også en ny form for prædiken og en brevkasse. Impuls 
koster 755 kr. for et år. I de uger, hvor bladet ikke udkommer, 
udsender IM en nyhedsmail.

Henri.

Ny partnerkoordinator i Mission Afrika
- Det anderledes er ikke en sygdom, siger nigeriansk-fødte Clement Dachet.

Jeg har lært, hvordan man bliver en del af en ny kultur uden at 
give slip på sine egne værdier, siger Clement Dachet.

Fodgaard bliver sognepræst
Cand.theol. Jesper Fodgaard overta-
ger Allan Graugaard Nielsens stilling 
som sognepræst i Vor Frelsers Kirke 
i Aalborg fra 1.2.2018

Jesper Fodgaard kommer fra en 
stilling som præst i Aalborg Valgme-
nighed, hvor han har virket i 9 1/2 
år. Jesper Fodgaard indsættes som 
kirkebogsførende sognepræst i Vor 
Frelsers Kirke ved gudstjenesten den 
4.2. kl 10.00.

Jesper Fodgaard er uddannet jour-
nalist og cand. theol. fra Aarhus Universitet og har haft læseplads 
og været med i fællesskabet på Menighedsfakultetet i sin studietid.

Han var frem til 2015 formand for Dansk Oase. Det var i hans 
periode, at bevægelsen sagde farvel til Anne Mie Skak Johansen 
som landsleder i 2011. Hun blev afl øst af Karsten Bach. 

Fodgaard gjorde sig bl.a. bemærket ved ikke at ville stå som 
medunderskriver, da de fl este af folkekirkens konservative ledere 
i 2012 udgav en kronik, hvor de tog afstand fra kirkelig velsignelse 
og vielse af homoseksuelle par. Senere skrev han dog selv en 
kronik, hvor han erklærede sig enig med de andre. 

Henri.
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Bøn mellem tøjstativerne
Af Mirjam 
Røgeskov, 
journalist

Jeg går med skyndsomme 
skridt ned ad Nørrebrogade i 
mylderet af mennesker, som 
haster hjem fra arbejde. I det 
samme jeg træder ind i gen-
brugsbutikken Happy Hand, 
bliver jeg slået af den store 
kontrast fra Københavns 
gadelarm. 

Her går mennesker stille rundt 
og kigger på brugte tøj og ting, 
mens afslappende musik spiller 
fra en lille ghettoblaster. En ung 
kvinde venter ved disken på at 
købe en bluse. Sagte stemmer 
lyder fra en hyggelig sofagruppe 
midt i butikken, hvor fi ne, gamle 
stole, stearinlys på bordet og 
dæmpede lamper indbyder til 
en snak. På væggene hæn-
ger gamle billeder med engle, 
der bøjer sig over småbørn 
i aftenbøn, og flere Bibler er 
placeret i vindueskarmen ved 
sofagruppen. Tæt ved står et 
anretterbord med kaffe, te, frugt 
og småkager, som er til fri afbe-
nyttelse, inviterer et skilt. Over 
anretterbordet proklamerer et 
andet skilt: ”Gud er kærlighed” i 
gammelt broderi. 

Hverdagsmøder
Den missionale genbrugsbu-

tik Happy Hand har eksisteret 

siden maj 2012. Idéen kom fra 
Berit Elkjær, som startede forret-
ningen sammen med andre fra 
Adventistkirken. Happy Hand’s 
overskud går hver måned til for-
skellige udenlandske og danske 
projekter for fattige mennesker. 

Men butikkens vision er både 
at tjene penge til at hjælpe fat-
tige mennesker og at nå kunder 
i dagligdagen, så de må opleve 
Guds lys og kærlighed. Visionen 
er tydelig i lyden af kasseappa-
ratet, der klinger til de fattiges 
bedste, og den lavmeldte snak 
fra sofagruppen. 

Jeg genkender den milde 
stemme fra Anette Wulf, som 
jeg skal interviewe. Jeg kan ikke 
undgå at høre, at hun snakker 
med en kvinde, som har det 
svært, og her midt i forretnin-
gen giver Anette Wulf råd og 
taler opmuntrende sandheder 
til den hårdt ramte kvinde. Det 
er helt tydeligt, at det her ikke 
er en hvilken som helst gen-
brugsbutik.

Præsten bag kassen
Anette Wulf er 38 år, præst i 

Adventistkirken og medleder af 
Happy Hand, hvor hun er dagligt. 
Efter hun har bedt for kvinden, 
sætter vi os i den indbydende 
sofagruppe, og jeg spørger un-
drende, hvorfor der er en præst 
i en genbrugsforretning.

”Det er en rigtig god måde at 
drive mission på, fordi jeg i det 
her forum møder mange men-
nesker, som ikke kender Gud,” 
fortæller hun.

Anette Wulf har været præst 
i Happy Hand i tre år, og hun 
fandt hurtigt ud af, at hun bedst 
kunne være præst for de ufrelste 
ved at arbejde dagligt i butikken.

”Jeg møder mennesker på en 
naturlig måde, når jeg hænger 
tøj op og for eksempel hører en 
kunde, der har brug for bøn. Hvis 
man vil tale med mennesker, så 
står man bag kassen,” fortæller 
Anette Wulf.

Præsten stod for eksempel 
bag kassen, da en kvinde kom 
ind. Hun havde frygtelig ondt i 
sit knæ og måtte sidde ned ved 
disken.

 ”Jeg fortalte hende, at jeg 
tror på Gud, og at han helbreder 
mennesker. Jeg spurgte, om jeg 
måtte bede for hendes knæ, og 
efter jeg havde bedt, kunne hun 
gå rundt. Hun sagde helt over-
rasket ’smerten er væk,’ husker 
Anette Wulf.

Naturlig åbenhed
Jeg må udbryde, at ’her er en 

dejlig atmosfære’, og det hører 
genbrugsbutikkens præst fra 
mange mennesker. 

”Vi beder jo, at Gud må være 
her, og det er han bare. Nogle 
kommer og sidder i sofagruppen 
uden at skulle købe noget, og  
andre bliver tiltrukket gang på 
gang, uden de helt ved hvorfor. 
De tiltrækkes af atmosfæren, 
som er Gud, og det er også med 
til at skabe den store åbenhed, 
som vi ser,” siger Anette Wulf.

Og åbenheden er stor hos 
kunderne i Happy Hand. Anette 

Wulf oplever, at hun får lov at 
bede for mennesker eller kom-
mer i snak om Jesus næsten 
hver gang, hun er i butikken. 
Nogle gange sker det flere 
gange om dagen. 

Da jeg spørger præsten, hvad 
hun gør for at komme i snak med 
mennesker om Jesus, tænker 
hun sig om længe.

”Det kommer så naturligt, 
at jeg ikke lægger mærke til, 
hvordan det sker. Når folk sid-
der i sofagruppen og slapper af 
med en kop kaffe, er det meget 
nemt at komme i snak. Det 
starter tit med hverdagsting. 
Jeg snakkede for eksempel 
om madlavning med en kvinde. 
Pludselig kommer vi ind på, at 
hun havde været sygemeldt i 
noget tid, og jeg tilbød at bede, 
hvilket hun blev meget rørt over,” 
fortæller Anette Wulf, som stort 
set kun oplever, at mennesker 
takker ja til bøn.

Trøst blandt tøjstativerne
Andre gange skal præsten 

være mere direkte og opsøgen-
de i sin kontakt til kunderne. En 
af hendes stærkeste oplevelser 
i Happy Hand var, da en ung 
kvinde kom ind i butikken, og 
Anette Wulf mærkede, at Gud 
ville kvinden noget. Hun snak-
kede højt i telefon, så præsten 
kunne ikke undgå at høre, at hun 
havde det svært. Anette Wulf var 
bange for at overskride kvindens 
grænser.

”Jeg gik rundt og hængte tøj 
op, mens jeg prøvede at tage 

mig sammen, men så gjorde jeg 
det bare, fordi Gud ville det. Jeg 
spurgte: ’Du må undskylde, men 
jeg kunne høre, du snakkede i 
telefon om nogle svære ting. Jeg 
tror på Gud, og han vil hjælpe. 
Må jeg få lov til at bede for dig?’ 
Hun så hård ud, men pludselig 
græd hun og sagde: ’Hvor er du 
sød, det må du meget gerne’. Vi 
gik ind i vores lille præsterum, 
hvor jeg bad og talte ord til 
hende, som jeg fornemmede, 
at Gud ville sige hende,” fortæl-
ler en smilede Anette Wulf. Hun 
oplever, at Helligånden er meget 
med, og hun ser, hvordan han 
lægger ting til rette, fordi han 
får lov. 

Den tydelige skrift 
på væggen

At Gud får lov at gøre, hvad 
han vil, er en af hovedårsagerne 
til, at mennesker er så åbne i 
Happy Hand.

”Jeg tror, det gør en kæmpe 
forskel, at vi har sagt: ’Det er dit 
projekt, Gud, så gør, hvad du vil,’ 
og vi så lader ham gøre det. Det 
handler også om, at vi ikke læg-
ger skjul på, at vi tror på Jesus. 
Vi har Bibler stående og skrift-
steder på væggene. Her siger 
vi ’ja, vi tror på Jesus,’ og derfor 
kan man snakke fuldstændig 
åbent om Gud. Det giver Gud 
plads til at være den, han er, og 
mennesker kender rammerne,” 
mener Anette Wulf.

Ja, Happy Hand er tydelig 
i sit fokus, men præsten har 
aldrig hørt nogen sige noget 

negativt om butikkens tydelige 
budskaber. På den iøjefaldende 
bagvæg står med store bogsta-
ver ”Må Gud, vor far, give jer 
nåde og fred”. Og ved siden af 
hylden med brugte sko står en 
lille, åben boks med en seddel: 
”Ønsker du bøn for noget i dit 
liv, så skriv det på en seddel, og 
læg det i æsken, og nogle her 
fra Happy Hand vil bede for det”. 

En del af hverdagen 
Men hvorfor virker denne form 

for mission så godt?
”Jeg tror, det fungerer, fordi 

butikken er en del af folks hver-
dag. Det er et ufarligt sted, for 
det er jo bare en forretning. 
Mange er blevet afskrækket af 
kirken, men her kan de komme 
ind og kigge på nogle ting eller 
sidde i sofaen og få en kop kaffe. 
Det er ikke så konfronterende. 
Det er mere naturligt, for de skal 
jo bare ind at købe et skakspil 
eller en bluse,” siger Anette Wulf. 

Happy Hand har også ugent-
lige bønneaftner og månedlige 
aftner med stille musik, bøn og 
snak, som de inviterer interes-
serede kunder til. 

”Jeg har relationer med man-
ge forskellige mennesker her, 
som ofte kommer, og Gud sår 
et frø hver gang,” fastslår Anette 
Wulf, mens Nørrebrogades liv 
stadig lyder i den tiltagende 
skumring. 

Happy Hand er ikke en almindelig genbrugsforretning. Butikken har en præst ansat… til at være præst. Det er enkel mission, og det virker.

”Nogle gange tænker 
jeg Happy H and som 
en kirke,” siger præst 

Anette Wulf, der både 
hænger tøj op og be-

der for mennesker. 

Foto: Mirjam Røgeskov
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Politikeren Carl Holst (Venstre) 
er inviteret til at komme med et 
indlæg på Bedehus Danmarks 
samling den 28. januar - 1. 
februar 2018 på Kolding Inter-
nationale Højskole. 

Bedehus-samlingen har tidli-
gere haft besøg af andre politi-
kere og eksperter. Idéen er, at 
de giver indblik i et område, som 
forbederne derefter tager med i 
deres forbøn.

Carl Holst (45) har tidligere 
været amtsborgmester i Søn-
derjylland og regionsformand i 
Syddanmark. Han blev efter et 

kanonvalg forsvarsminister, og 
man talte om ham som kronprins 
for statsminister Løkke. Han 
måtte imidlertid gå af den 29. 
september pga. kritik af hans 
brug af en regions-medarbejder 
til sin egen politiske kampagne.

Der blev dog aldrig rejst en 
egentlig retssag, da der ikke 
kunne påvises noget ulovligt.

Efter sin nedtur fi k Carl Holst 
efter eget valg en post som med-
lem af folketingets kirkeudvalg. 
Han gik her imod sin partifælle, 
skatteminister Carsten Laurid-
sen, da denne ville lægge moms 
på indsamlede midler. 

Carl Holst er ikke medlem af 
folkekirken, men medlem af den 
gamle grundtvigske frimenighed 
i Rødding. 

Temaet for bedeugen bliver: 
"Åndens udrustning og våben 
i bøn". 

Blandt de andre talere er An-
dré Coetzee fra Sydafrika, der 
vil undervise og tjene med sin 
profetiske nådegave.

Tidl. sognepræst Stig Chri-
stensen vil inspirere med aktuelt 
vedrørende Israel og Jerusalem. 

Desuden medvirker bl.a. Pe-
ter Tinggård, Åse og Erik Hviid 
Larsen, Inger Porsen, Rakul 

Kristiansen og Bent Christiansen 
fra Bedehus Danmark. 

Henri.

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

Af Bodil Lanting

”Jeg håber, at andre ved at 
kigge på mig tænker, at der 
også er håb for dem,” siger 
Jeanette Rømsgaard, der for 
bare to år siden var tæt på at 
dø af sit alkoholmisbrug.

Den 63-årige Jeanette Røms-
gaard er med i Blå Kors’ projekt 
”Makkerskab” i Mariagerfjord 
Kommune, hvor hun nu hjælper 
andre, der gerne vil ud af misbru-
get og videre med livet. Jeanette 
Rømsgaard fungerer som mentor 
i projektet, hvor (tidligere) udsatte 
nu hjælper udsatte.   

 
Velstand med misbrug

Jeanette Rømsgaard er født 
ind i en velhavende familie og 
var i mange år gift med en admi-
nistrerende direktør, der sluttede 
erhvervskarrieren af med et så-
kaldt gyldent håndtryk. Men midt 
i alt det, der så både godt og fl ot 
ud, voksede Jeanettes misbrug, 
og da hendes mand en dag plud-
selig døde, tog det for alvor fart.

"Det var forfærdeligt. Både 
de mange år hvor jeg brugte 
enorme ressourcer på at skjule 
mit alkoholmisbrug, og de sidste 
år, hvor mit misbrug var så stort, 
at ingen kunne være i tvivl," siger 
Jeanette.

I  projekt Makkerskab er Jea-
nette nu mentor for Azren Hadzic. 
Idéen med Makkerskab er, at 
mennesker, der selv tidligere har 
haft problemer med fx. alkohol-
misbrug eller hjemløshed, mødes 
med en, der har samme proble-
mer, men som ikke er lige så langt 
i processen med at forbedre sit liv.

Taknemlig for mirakel
Lægerne tøver ikke med at 

kalde Jeanettes historie for et 
mirakel.

"Jeg var så tæt på at dø, at det 
er mirakuløst, at jeg ikke gjorde 
det. Men også at jeg fysisk og 
mentalt har det så godt, som 
jeg har det i dag. Jeg er meget 
taknemlig," siger Jeanette Røms-
gaard med eftertryk.

Efter to år som ædru alkoholi-

ker var Jeanette Rømsgaard klar 
til at hjælpe andre. Derfor var hun 
heller ikke i tvivl, da hun hørte om 
Makkerskabsprojektet.

Savnede en ligestillet
"Jeg har selv manglet en i 

mit forløb, som ikke var familie 
og heller ikke professionel, men 
en som bare var lige som mig, 
som jeg kunne være helt åben 
overfor. En som selv havde prøvet 
det," siger Jeanette. Hun håber, 
at hun udover at hjælpe Azren 
også kan få andre til at tænke, 
at hvis det kan lade sig gøre for 
hende, så kan det også lade sig 
gøre for dem.

"Der er så mange mennesker, 
der har problemer med alkohol 
i det her land. Det er et kæmpe 
tabu," siger hun.

Hash-bruger som 12-årig
Azren er 23 år og kommer 

oprindeligt fra Jugoslavien. Han 
kom til Danmark som to-årig sam-
men med sin far og tvillingesøster. 
Moderen døde kort efter, at Azren 
og hans søster blev født.

I Danmark udviklede Azrens 
traumatiserede far hurtigt et 
alkohol- og stofmisbrug, og han 
behandlede ikke børnene godt.

Allerede som 12-årig begyndte 
Azren selv at eksperimentere 
med hash. Som 18-årig blev han 
smidt ud hjemmefra. Herefter 
levede han ca. halvandet år på 
gaden med stigende misbrugs-
problemer. Nedturen kulminerede 
med et væbnet røveriforsøg, som 
betød, at han som 19-årig måtte 
en tur i fængsel.

Kan noget andet 
end de professionelle

I dag er Azren stoffri og tilknyt-
tet et beskæftigelsesprojekt. Men 
det er stadig en kamp at få livet 
til at fungere og fastholde den 
gode udvikling. Derfor er han 
meget glad for at kunne mødes 
med Jeanette.

"Det giver mig rigtig meget at 
mødes med Jeanette, fordi hun 
forstår mig på en anden måde, 
end en professionel gør, fordi hun 
selv har haft et misbrug. Og det 
er faktisk rigtig godt, at hun er så 
meget ældre end mig, fordi hun 
har så meget erfaring," siger Az-
ren Hadzic, der klart vil anbefale 
andre at tage imod tilbuddet, hvis 
de får muligheden for at være 
med i noget som Makkerskab.

"Det giver en indre ro at snakke 
med en, som forstår en. Det har 

gjort mig mere åben og har givet 
mig noget af den livsglæde, som 
jeg aldrig har haft," forklarer 
Azren.

 

 
 
 
 
 

- Jeanette forstår mig på en anden måde, end en professionel gør, fordi hun selv har haft et 
misbrug, siger Azren Hadzic. Han har den 63-årige Jeanette Rømsgaard som mentor. 

Eks-misbruger hjælper andre
Makkerskabs-projekt i Blå Kors: 

Makkerskab
Makkerskab har kørt i 

samarbejde med Mariager-
fjord Kommune siden august 
2016 og slutter i august 
2018. 

Det er Socialstyrelsen, 
der har bevilget 923.000 kr. 
til projektet.

Makkerskab er inspire-
ret af den britiske metode 
Peer-to peer (bruger til bru-
ger). Socialstyrelsen under 
Børne- og Socialministeriet 
håber, at metoden kan blive 
et supplement til den tradi-
tionelle støtte til misbrugere 
og hjemløse.

Projektet går ud på, at ud-
satte borgere, som er kom-
met et godt stykke vej med at 
forbedre deres liv, skal være 
mentorer for andre udsatte, 
som gerne vil forandre deres 
liv ved at komme ud af eller 
nedbringe deres misbrug af 
alkohol eller stoffer. 

Carl Holst

Omskæring mindre 
smertefuldt end dåb?
Der er igen blevet fyret godt op under debatten om omskæring 
efter at tidligere folketingsmedlem Özlem Cecic har skrevet 
en novelle om omskæring i en gratis undervisningsbog til 
folkeskolen.

Det har vakt en storm af kritik især på de sociale medier, hvor 
mange mener, at der mangler oplysning om, at omskæring er for-
bundet med fysisk lemlæstelse. Den vinkel mangler helt i Özlem 
Cecics fremstilling, og mange er af den opfattelse, at omskæring 
slet ikke hører hjemme på dansk grund. Forleden var Özlem Cecic 
i Aftenshowet og forsvarede sig med at sige, at hun har skrevet 
omskæringshistorien, fordi stort set alle muslimske og jødiske 
drenge er omskåret og går i folkeskolen, men der er ikke én eneste 
historie, som lærerne kan bruge som redskab til at snakke om, 
hvorfor de er det. 

Özlem Cecic kan have en pointe i, at der er behov for en øget 
forståelse af kulturelle og religiøse skikkes betydning for det at være 
menneske. Vi lever i en tid, hvor de fl este mest er optaget af ret-
tigheder, men ikke af, hvad det vil sige at være en del af traditioner, 
som skaber fællesskaber. Mange politisk korrekte har ikke blik for at 
en praksis, der har eksisteret i tusinder år, kan have stor værdi for 
en gruppe mennesker og være med til at skabe de værdier, som er 
kernen i en kultur. I stedet handler det for de politisk korrekte om, 
at vi blot skal være individer uden spor af arv, tradition, slægt eller 
religion. Det er et umenneskeligt syn på mennesket.

Hvad der derimod er mindre godt ved Özlems Cecic’s novelle 
er dens illustration. Her vises et barn, der bliver døbt under store 
lidelser. Angstens svedperler springer fra barnets pande ved synet 
af kanden med vand og kors på. Barnet græder. Ved siden af står 
en lille dreng, der lige er blevet omskåret og smiler glædestrålende. 
Özlem Cecic ikke bare sammenligner dåb med omskæring, men 
illustrationen viser kristendom som noget negativt og islam som 
noget positivt. Det er djævlen i detaljen. Under overfl aden foregår 
der en kamp om religionernes plads i samfundet. I stedet for at 
være optagede af, hvorvidt omskæring er lemlæstelse eller ej, 
burde kristne - og alle, der har vestlig kultur kær - tale langt højere 
om dåbens betydning i stedet for. 
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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.

Dåbsklude er et
hit i danske kirker
Rundt om i landets folkekirker sidder i dag hundredevis 
af strikkeglade kvinder og strikker dåbsklude til nydøbte 
børn. Det var sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen 
fra Djursland, der for et års tid siden fi k ideen om at erstatte 
de papirservietter, som præsten tørrede barnets hoved med 
ved døbefonten, med håndstrikkede dåbsklude med kristne 
symboler på.

Det er blevet et hit. Ideen har spredt sig til hele landet. I dag har 
fl ere end 400 danske kirker skiftet papirservietten ud med strikkede 
dåbsklude, som barnet får med hjem som et minde.

Ann Maj Lorenzen fi k idéen som lyn fra en klar himmel. Hun 
inviterede til strikkecafé i sin egen kirke, og der mødte 30 kvinder 
op. Siden spredte idéen sig, og i dag sidder der hundredevis af 
kvinder i landets sogne og strikker dåbsklude på livet løs. 

Ann Maj Lorenzen har det sidste år haft travlt med at udvikle 
og sælge strikkeopskrifter via hjemmesiden daabskluden.dk, og 
overskuddet går til velgørende formål.

Steen

Pilgrimsrejse til Israel 
 Den 22.- 29. maj 2018 arrangerer pastor Benny Blumensaat 
og rejseleder Maria Truelsen en pilgrimsrejse til Israel. 

Turen er for alle uanset religiøst tilhørsforhold. Den er katolsk 
ledet med daglige messer og bønner ved de hellige steder. 

- Vi vil vandre i Jesu fodspor og erfare Skriften blive levendegjort 
gennem besøg på de steder, hvor Jesus levede, forkyndte, døde 
og opstod, forklarer pastor Benny Blumensaat.

Der er direkte fl y fra København/Tel Aviv og en specialuddannet 
dansk/engelsktalende guide medvirker. Yderligere informationer 
og tilmelding hos Maria Truelsen, mariatruelsen@mail.dk

Bodil

Kristne singler har brug for en 
emnebank og et netværk mel-
lem de årlige sommercamps. 
Det mener Karina Lambrecht, 
som inviterer til caféaften i Ci-
tykirken Århus den 19. januar.

Karina Lambrecht har de se-
neste år arrangeret single-events 
under navnet ”SC Social” på 
Sommercamp i Mariager. Her har 
kristne singler haft muligheden 
for at mødes, have fællesskab og 
lave aktiviteter sammen. 

Nu oplever Karina en stigende 
efterspørgsel efter fl ere single-
arrangementer i årets løb. 

Et rum, hvor alle
er set og elsket 

- Vi laver dette event, fordi vi 
gerne vil se, om der er basis for at 
holde en slags debat- og caféaf-
ten om forskellige temaer. Derfor 
vil der også være et spørge- og 
idéskema, som vi håber, delta-
gerne vil udfylde, så vi kan få et 
bredt billede af ønsker til netværk 
og fællesskab for kristne singler, 
forklarer Karina Lambrecht. 

Hun håber, at det nye netværk 
vil samle personlige kristne i et 
tværkirkeligt fællesskab. Så uan-
set om man har baggrund i IM, 

Oase, Baptisterne, Pinsekirken, 
Folkekirken eller andet - eller om 
man er 25 eller 55 år - er man 
hjertelig velkommen. 

Enhver med interesse for em-
net er velkommen. Man må også 
gerne kontakte arrangørerne på 
forhånd, hvis man ikke bryder sig 
om at komme alene. Hvis man 
skriver en sms til 22945125 kan 
man aftale at mødes med en, 
som man kan følges med til café-
aftenen, forklarer Karina. 

At møde sin soulmate
Et gengift ægtepar, Sanne 

og Flemming, vil holde oplæg 

og besvare spørgsmål fra café-
gæsterne.

- Lyt, men spørg også Sanne 
og Flemming, hvordan det var for 
dem at være fraskilte med børn. 
Om at være singler i et kristent 
fællesskab, at have en Gud-givet 
længsel om at være to. Om at tro 
og håbe, og begå sig ude i dating-
verdenen, blive mødt og set, og 
endelig møde sin soulmate. 

Men det handler ikke kun om 
parforhold, understreger initia-
tivtageren.

- Gode venskaber opstår i en 
forventningsfri atmosfære. Kom 
og nyd en dejlig aften i Citykirken 
i Århus. Vi glæder os til at se dig 
til en hyggelig caféaften, opfordrer 
Karina Lambrecht, som har invi-
teret singler ”fra Ålborg til Vejle 
og fra Århus til Herning”.

Debat- og Caféaftenen starter 
kl. 19 på Viborgvej 173, Århus V.  

SC Social
Single-mødestedet på Som-

mercamp er et sted, hvor man kan 
møde ligesindede. Det er ikke et 
datingtelt, men det er nok en ud-
bredt fordom hos dem, som ikke 
selv er singler, vurderer Karina 
Lambrecht. 

- For os, som er i denne livssi-

tuation, handler det helt naturligt 
mest om at være sammen med 
andre, der er ligesom os. 

At der så ligger en Gud-givet 
længsel dybt i de fleste men-
nesker er en anden sag, som vi 
også tror på sundest kommer ud 
af venskaber. Og den slags gode 
venskaber kan måske netop op-
stå i en forventningsfri atmosfære 
som her, slutter hun.

Bodil

Paula Larrain og Anders Laugesen vil inddrage deres egne 
åndelige erfaringer som værter for ’De højere magter’ på P1. 
Foto: Bjarne Bergius Hermansen

’De højere magter’ - 
nyt trosprogram på P1
Det nye trosprogram får Paula Larrain og Anders Laugesen som værter.

Aarhus: Debat- og caféaften for singler

- Det er vigtigt at møde andre 
i samme livssituation som en 
selv, siger Karina Lambrecht.

Fra den 23. januar vil Paula Lar-
rain sammen med Anders Lau-
gesen være vært for program-
met ’De højere magter’, som er 
titlen på P1’s nye program om 
tro og åndelighed.

Det nye program vil handle om 
danskeres personlige erfaringer 
med tro og åndelighed, forklarer 
DR.

Moderniserer trosstoffet
Samtidig med at ’De højere 

magter’ lanceres, stopper pro-
grammet ’Mennesker og tro’, 
der havde Anders Laugesen 
som vært. Visionen er, at det nye 
program skal kunne tiltrække nye 
lyttere og åbne stoffet for dem. 

De to værter vil belyse emner 
som: ”Hvordan beder man en 
bøn?” ”Hvad betyder tilgivelse?” 
og ”Findes der mirakler?” gen-
nem åbenhjertige samtaler med 
gæsterne og ved at dele deres 
egne erfaringer med troen. 

”I en tid, hvor mennesker er 
søgende og nysgerrige i deres 
tilgang til tilværelsen, er det mit 
ønske, at det nye værtsmak-
kerpar Paula Larrain og Anders 
Laugesen via deres personlige 
erfaringer med tro og åndelighed 
kan tiltrække både dem, der er 
særligt optaget af stoffet samtidig 

med, at de åbner området for nye 
lyttere. 

Der bliver mere tid til at gå i 
dybden med emnerne i forhold til 
det tidligere program ’Mennesker 
og Tro’, da vi dobler sendetiden 
op og dermed sender ’De hø-
jere magter’ en hel time,” siger 
kanalchef for P1 Thomas Buch-
Andersen.

Værter med personlig tro
Paula Larrain har flere års 

erfaring som journalist både fra 
DRs TV-Avisen og Berlingske 
Tidende. Hun er selv troende 

og glæder sig nu til på lytternes 
vegne at udforske troens verden 
med nye perspektiver.

”Min tro har været en integreret 
del af mit liv i mange år, og jeg 
både beder, mediterer og går 
i kirke. Det er fantastisk som 
journalist at skulle beskæftige sig 
med alt det, vi ikke kan bevise, 
men som vi kan blive ved med at 
spørge ind til. Det arbejde går jeg 
ind i med stor entusiasme,” siger 
Paula Larrain.

Anders Laugesen er lytternes 
velkendte vært, når det gælder tro 
og spiritualitet. Han har stor faglig 

indsigt og kan tale med om både 
den kristne tro og andre religioner.

”I sidste uge sagde jeg et 
taknemmeligt farvel fra skur-
vognen i Voldum, hvorfra sidste 
udsendelse af ’Mennesker og tro’ 
blev sendt. Det er spændende at 
kunne fortsætte samtalerne om 
tro under nye former og med nye 
greb i forhold til formidlingen. Jeg 
tror, at både Paula og jeg glæder 
os til sammen at gå på opdagelse 
blandt ’De højere magter’ på P1,” 
siger Anders Laugesen.

Tros-stof på DR 
Gudstjenesten transmitteres 

alle søn-og helligdage klokken 
09.54 direkte fra en af landets kir-
ker. ’Supertanker’ om eksistens, 
fi losofi  og etik sendes mandage 
klokken 11.03. 

’De højere magter’ sendes 
tirsdage klokken 11.03 og søn-
dage 8.03 på P1. ’Tidsånd’ 
(religions- og historieprogram) 
sendes torsdage klokken 11.03

’Morgenandagten’ sendes på 
P2 mandag-lørdag klokken 8.06.

På TV sendes der 40 gudstje-
nester på DR K hvert år. Desuden 
transmitteres de store gudstje-
nester ved højtiderne og andre 
særlige anledninger.        

  Bodil

I over 400 danske sogne mødes kvinder for at strikke dåbs-
klude. Overskuddet fra salget af opskrifterne går til Bibelsel-
skabets projekt ”Mødre på fl ugt”. 
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UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Joh. 4, 5-26

Jesus og den samaritanske kvinde
 5-6 Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, 

standsede han op ved den berømte Jakobs brønd. 
Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob 
købte og senere gav i arv til sin søn Josef. Jesus 
var træt efter den lange vandring og satte sig 
udmattet ved brønden. Klokken var cirka seks 
om aftenen. 7 Kort tid efter kom en samaritansk 
kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende: 
»Vær venlig at give mig noget at drikke.« 8 Han 
var alene, for hans disciple var gået ind til byen 
for at købe mad. 9 Kvinden blev overrasket over, 
at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne 
plejer ikke at ville have noget med samaritanere at 
gøre. »Hvordan kan det være, at du, som er jøde, 
beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at 
drikke?« spurgte hun. 10 Jesus svarede: »Hvis du 
vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, 
hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om 
noget at drikke - og så ville jeg give dig levende 
vand.« 11»Du har jo ingen spand,« sagde hun, 
»og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så 
skaffe det levende vand? 12 Du er vel ikke større 
end vores stamfar Jakob, som gav os denne 
brønd? Kan du give mig vand, der er bedre end 
det både Jakob selv, hans familie og hans kvæg 
har drukket af?« 13 Jesus svarede: »Drikker man af 
det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. 

14 Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man 
aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som 
en kilde, der vælder frem med evigt liv.« 15 »Åh, giv 
mig noget af det vand!« udbrød kvinden. »Tænk, 
hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt 
til at gå helt herud efter vand!« 16 »Gå hjem og 
hent din mand,« sagde Jesus. 17-18 »Jeg har ikke 
nogen mand,« svarede kvinden. »Det har du ret 
i, for du har haft fem mænd; og ham, du nu bor 
sammen med, er du ikke gift med. Dér sagde du 
noget sandt.« 19 »Herre,« udbrød kvinden, »du må 
være en profet! 20 Kan du så forklare mig, hvorfor 
I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, 
man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid 
tilbedt Gud på det her bjerg.« 21 Jesus svarede: 
»Tro mig: Den tid kommer, hvor det ikke længere 
er væsentligt, hvor man tilbeder Gud - her eller 
i Jerusalem. 22 I samaritanere tilbeder det, som 
I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for 
frelsen udgår fra jøderne. 23 Men der kommer en 
tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande 
tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. 
Det er den slags tilbedere, Faderen søger. 24 Gud 
er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd 
og sandhed.« 25 Kvinden sagde: »Jeg ved, at Mes-
sias skal komme engang, og når han kommer, 
vil han forklare os alt.« 26 Da sagde Jesus til 
hende: »Han står her og taler med dig!« 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Af Jens Fischer-Nielsen
Tidl. præst i Kvaglund Kirke, Esbjerg 

og missionær i Bangladesh

Besøg i kaktus-
afdelingen
George Verwer, der stiftede den store missionsorganisation 
Operation Mission, er i dag tæt på 80 år og ser tilbage på 
sine erfaringer i en ny bog, som netop er udkommet på dansk 
”Dråber fra en utæt vandhane”.

I den fortæller han om et besøg i Wisley Gardens kaktus-
afdeling i nærheden af Heathrow. Han forundres over, hvor 
utroligt mange og forskellige kaktusser, Gud har skabt.

Det minder ham selvironisk om de nu 40.000 forskellige 
kirker og kristne  strømninger, der fi ndes, hvoraf han gennem 
sit lange aktive liv har mødt fl ere end de fl este af os. 

I kapitlet ”Enhed midt i forskelligheden” prøver han at få 
os til at forstå, at Gud er langt større end vores eget lille kir-
kesamfund, og at vi ikke behøver at forstå eller være enige 
om alt, men alligevel åndeligt er ét i troen på Jesus Kristus. 

Enhed midt i forskelligheden
”Jeg har hørt ledere, jeg respekterer, tale om bevægelser 

og trossamfund på en negativ måde, og måske havde jeg 
samme indstilling for lang tid siden. 

Men når jeg ser forskelligheden hos de mennesker, Her-
ren brugte i Bibelen, og variationen af stjerner og galakser 
på næsten alle områder af skaberværket, forstår jeg, at det 
stort set er en vidunderlig og positiv ting. 

Jeg tænker, det er let at svare på, hvorfor vi ikke alle er én 
kirke (selv om vi er det åndeligt). 

Det er ikke Guds måde at bygge sit rige på, og vi skal fejre 
denne store forskellighed. 

Jeg ved, at nogle af disse bevægelser kan være kætterske, 
så de tæller ikke med, når det gælder Guds rige, men selv 
der kan vi fi nde nogle sande troende midt i alt det forkerte. 

De fl este trossamfund har splittelser, og den store globale 
splittelse er mellem dem, der tror, at Bibelen virkelig er Guds 
ord, og dem, som ikke tror det,” skriver George Verwer.

Mere end Evangelisk Alliance
Verwer henviser i øvrigt til, at mange evangeliske og bi-

beltroende har fundet sammen i World Evangelical Alliance. 
I Danmark hedder det Evangelisk Alliance, og det er gen-

nem dette forum, at frikirker og missionsfolk m.fl . hvert år fi nder 
sammen den første hele uge i januar for at bede sammen – på 
tværs af forskelligheder, men ét i troen på Jesus. 

I Udfordringen regner vi nu også mange andre med til den 
kristne familie, fx Jesus-troende katolikker og adventister m.fl .

Men det væsentlige for George Verwer er at hjælpe os til 
at respektere, at Gud ikke er begrænset til én kirke eller én 
teologi, men virker meget bredere – og ofte midt i rodet! 

Og selv om han anerkender, at de fl este af os naturligt 
nok får vores åndelige føde i én kirke og måske ikke er så 
tværkirkeligt indstillede, så konkluderer han:

”Jo mere, vi kan have tid med lovprisning og tilbedelse 
og evangelisering i fællesskab, des bedre er det. 

Det er helt sikkert, at uden oprigtig kærlighed 
til hinanden hindrer vi bare os selv og vores 
egen kirke eller bevægelse.”

(Se i øvrigt artiklen side 17)

Gud skabte selv kaktusser vidunderligt forskellige.

Af Jens Fischer-Nielsen

Selvfølgelig handler teksten til 
denne søndag om et bestemt 
”gyldent møde”, mødet mellem 
Jesus og den samaritanske 
kvinde, men det fører mine 
tanker hen på muligheden for 
”gyldne møder” i mit/dit liv. 

Møder påvirker os
Der sker noget, når menne-

sker mødes. Også i de sporadi-
ske møder. Vi husker selvfølgelig 
ikke alle møder, men vores 
humør, stemning, opfattelse, 
holdninger og energiniveau 
præges, udvikles, opmuntres 
eller nedmuntres gennem mø-
der med mennesker. Et smil, et 
venligt ord, en hjælpsom hånd 
kan betyde uendeligt meget på 
det rette sted til den rette tid. Jeg 
tror, Gud arrangerer møder, hvor 
han på en særlig måde virker 
igennem os.  

Evangelierne er fyldt med 
beretninger om møder mellem 
Jesus og mennesker. Vi kan 
lære af disse møder. Både 
lære Jesus bedre at kende og 
lære, hvordan vi opdager de 
”gyldne møder”. Og hvorfor er 
det vigtigt? Fordi vi er skabt 
til ”gode gerninger, som Gud 
forud har lagt til rette for os at 
vandre i”. (Efeserbrevet 2,8-10). 
Der står et sted ”Jesus gik 

omkr ing”… og prædikede 
og underviste og helbredte 
(Matt.9,35). Jesus var til rådig-
hed. Hvis vi gerne vil bruges til 
”gyldne møder” er det vigtigt at 
stå til rådighed. Vi må interes-
sere os for mennesker. Tænk på 
dine samtaler med mennesker: 
Lytter du? Spørger du interes-
seret? Følger du indskydelser 
(ledelse) til at henvende dig til  
mennesker? Er du til stede for 
dine medmennesker? 

Evangelist-inviter-gaven 
Jesu gyldne møde med den 

samaritanske kvinde blev til 
frelse for hende selv og for 
hendes landsby. Hun brugte 

en af ”tjenestegaverne” i Efe-
serbrevet 4,11, som hun ikke 
kendte noget til: Evangelistga-
ven. Og indenfor den tjeneste-
gave brugte hun en ”nådegave”, 
som hun heller ikke kendte, 
”inviter-gaven”: Kom og se! 
Jeg elsker den nådegave. Den 
kan jeg genkende hos mig selv. 
Jeg har ikke evangelistens 
nådegave i den traditionelle 
forstand. Jeg kan ikke stå og 
råbe på torvet, men jeg er god 
til at invitere hen til steder, hvor 
det handler om Jesus. Jeg var 
lige ved at græde, da jeg på et 
kursus opdagede: Jamen Jens, 
det er jo den gave, du i særlig 
grad har - ”inviter-gaven”, og 

den dur, for det er en gave til dig 
fra Gud. Jeg tror, rigtig mange 
har den gave, og den er rigtig 
god i forbindelse med ”gyldne 
møder”. Jeg blev begejstret, da 
jeg opdagede denne gave. Så 
behøver jeg ikke tænke på alle 
de gaver, jeg ikke har. Jeg kan 
bare bruge den, jeg har. 

Se hvad der sker
Der er god mening i at bede 

Gud puffe os på plads på den 
vej, han har forberedt foran os 
med gode gerninger. Så tror 
jeg, der opstår ”gyldne møder”. 
Vi ser dem måske ikke i øjeblik-
ket. Men ind imellem tænker vi 
bagefter: Hov, der skete da vist 
noget? Gud kan lede dig fra øst 
og et andet menneske fra vest, 
så jeres spor krydser lige præcis 
på det tidspunkt, hvor ”timingen” 
er rigtig, og hvor noget helt 
specielt kan ske. Jeg tænker på, 
hvor tit jeg har forsøgt at overtale 
nogen til at tro på Jesus – og der 
skete ikke noget. Og så er der 
andre gange, hvor jeg nærmest 
ikke skulle gøre noget, bare 
invitere, vise vej, forklare, dele 
erfaring. Der var ikke brug for 
overtalelse, hjertet var forberedt. 

Er der noget vi kan gøre? 
Ja, vi skal bede Gud lede os, 
så der opstår gyldne møder. I 
disse møder kan alt ske, for intet 
er umuligt for Gud. Det bedste 
er, når vi får lov at formidle 
”levende vand”. Og det er ikke 
så kompliceret, for vi har selv 
drukket af det. Som en tigger i  
Bangladesh: Hvis han får noget 
i et hus, vil han naturligvis for-
tælle det til den næste tigger, 
han møder: ”Hvis du går ind i det 
hus, så får du noget; jeg ved det, 
for jeg har selv lige fået noget”. 
Overført til vores situation over-
for et medmenneske kan vi sige: 
Hos Jesus fi k jeg ”levende vand” 
(frelse og fred, mening og udfor-
dring), det kan du også få, jeg 
ved det, for jeg har selv fået det. 
Lad være med at tage det som 
en byrde. Vær til stede. Gå 
omkring. Interesser dig for dine 
medmennesker. Bed Gud puffe 
dig på plads. Se, hvad der sker! 

NB: For at være klar kan du 
øve dig på at svare på følgende 
spørgsmål: Hvorfor er du (altså 
dig selv) glad for at være en 
Jesu discipel/kristen? Du bliver 
måske aldrig spurgt, men så kan 
du kan selv spørge et medmen-
neske: ”Har du lyst at høre, hvad 
Jesus/Gud betyder for mig?” 
Begynd evt. med spørgsmålet: 
”Hvad betyder Gud for dig?” 
Og lyt!  

Gyldne møder

Maleriet er et udsnit af en tidligere altertavle, der viser Jesus og 
den samaritanske kvinde. Det er malet i 1839 af Jørgen Roed.
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Af Kirsten Krog

Som ung var jeg med i en 
ungdomsgruppe, hvor vi bl.a. 
sang et vers skrevet over 
Jeremias 17,14: ”Helbred mig 
Herre, så jeg bliver helbredt, 
frels mig, så jeg bliver frelst, 
for du er min lovsang”. 

I sangudgaven var den første 
del blevet til ”Læg mig Herre, så 
bliver jeg rask”, og det var der 
så et vittigt hoved, der fi k noget 
sjovt ud af. For ”læg” kan jo både 
være synonymt med ”helbred”, 
men også være bydemåde af 
”at lægge”. 

Sætningen i sangen blev 
dermed også dobbelttydig og 
kunne tolkes som en bøn til 
Gud om, at han ville lægge os 
ned, så vi kunne blive raske - 
og det er jo egentlig også ofte 
metoden: er man syg, skal man 
ligge i sengen.

Jeg blev ”lagt ned”
For mig fik denne tolkning 

imidlertid en dybere betydning. 
Det blev en bøn til Gud om, at 
han måtte tage mig til side, for 
at jeg kunne blive åndeligt hel-
bredt, at Gud i overført forstand 
ville ”lægge” mig ned eller pas-
sivisere mig, så det ikke mere 
skulle være min vilje, mine 
kræfter og min styrke, der skulle 
bære og styre mit liv, men Gud. 

Jeg tror, at Gud i den forstand 
ønsker at ”lægge” os alle ned, 
og at det derfor også er en 
velsignelse at blive ”lagt”. Men 
sådan opleves det sjældent. 

For en del år siden blev jeg 
syg og oplevede senere så vold-
som sygdom i min nærmeste 
familie, at det i ordets gennem-
gribende forstand passiviserede 
mig. Jeg blev bogstavelig talt 
lagt ned. Jeg kunne så godt som 
ingenting på grund af kroniske 
smerter og måtte ligge ned det 
meste af dagen, og chokket 
over den sygdom, som senere 
ramte ned midt i vores lille fa-
milie, fulgte mig som en mørk 
skygge meget lang tid efter. 

Hvem var jeg som syg?
Når alt – eller i hvert fald me-

get – på den måde bliver taget 
fra en, ser man ganske tydeligt, 
hvad man har bygget sit liv og 
sit selvbillede på. Er man, hvad 
man gør og kan, eller hvad man 
dybest set er i Guds øjne bag 
alt det, som i verdens øjne giver 
værdi? Og endnu mere vigtigt: 
hvad har man bygget sin Guds-
relation på? 

For mig blev det klart, at mit 
svar ikke var entydigt, som jeg 
ønskede det. Meget af tidsån-
dens og verdens tankegang 
var trængt dybt ind både i mit 
selvbillede og mit Guds-billede.

Jeg oplevede mit tab som 
langt større, end det egentlig 
var i evighedsperspektiv, fordi 
jeg med min vægt ikke alene 
hvilede hos Gud, men også 
på det jeg kunne eller havde 

kunnet gøre – også, hvad jeg 
havde gjort for Gud. Nu hvor 
mine udfoldelsesmuligheder og 
tjenestemuligheder i en lang pe-
riode var skrumpet ind til snart 
sagt ingenting, opdagede jeg, at 
min oparbejdede Gudsrelation 
led skibbrud. 

Jeg opdagede, at jeg var i 
min relation til Gud i kraft af min 
tjeneste. Men nu, hvor jeg ikke 
syntes, at jeg havde det mind-
ste at give Gud, kunne jeg ikke 
fi nde ham. Lidt efter lidt gik det 
op for mig, at jeg – trods troen 
på at være frelst alene af Guds 
nåde – byggede mit trosliv og 
min Gudsrelation i hvert fald til 
dels, og i højere grad end jeg 
havde lyst til at indrømme, på 
min egen ydeevne. 

Det ville være at tage munden 
for fuld at sige, at det har jeg 
nu lært ikke at gøre mere; for 
behovet for selv at gøre noget 
ligger dybt i os alle. 

Men jeg har lært, at væksten 
i kristenlivet er en vækst nedad, 
”Han skal blive større, jeg skal 
blive mindre” (Joh 3,30) – ja 
”blive mindre” dybt ind i hele 
mit liv og i mine tanker; og jeg 
har også lært, at den åndelige 
værdi af min tjeneste helt af-
hænger af, hvor meget af Gud 
og hvor meget af mig, der er i 
det, jeg gør. 

Nåden venter alt fra Gud
En ung fransk kvinde, Marie-

Antoinette de Geuser, der le-
vede fra 1889 til 1918 og var 

syg det meste af sit korte liv, 
skriver om, hvordan hun med 
tiden fandt en dyb frihed i troen 
på den rene nåde, en tro, som 
ikke venter noget af sig selv, 
men alt af Gud:

”Der fi ndes en slags fattig-
dom, som berører mig meget 
mere end den materielle, og 
som Gud lader mig praktisere 
allerede nu. Det er den sande 
fattigdom, sjælens fattigdom, 
den som gør, at man er be-
røvet alt og ikke har noget at 
give Gud. 

Den største vederkvægelse, 
man har, når man elsker, er at 
kunne bevise det ved at give, 
men det formår jeg ikke. Det 
eneste, jeg formår, er at overgi-
ve mig uden forbehold …, men 
da tror jeg, at Jesus sætter sig i 
mit sted og på mine vegne giver 
Treenigheden al den herlighed, 

taksigelse og kærlighed, som 
jeg gerne ville give ham. Jeg 
tror, at hvis man af egen kraft 
forsøger at kravle opad, støder 
man hurtigt på en grænse på 
grund af sine egne kræfter, og 
om man vil opnå hellighed på 
denne måde, er det aldrig andet 
end en begrænset hellighed. 

Men hvis man derimod gør 
sig til intet, tror jeg, at man ved 
”jeg´ets” yderste grænse falder 
i ham, og det er det, som er den 
sande hellighed, hans egen”.

Derfor kan hun også sige: 
”Jeg har ingenting gjort, men 
jeg tror også, at det er hans vilje, 
at jeg helt enkelt lader mig gøre”

Lad Gud være Gud
Det er ikke nødvendigt at 

være stærk og kunne det hele, 
for hvis vi lader Gud være Gud, 
behøver vi ikke lammes i livets 
krav og overfor vore egne be-

grænsninger. 
Vi kan frimodig gå ud i livet 

som begrænsede mennesker 
og lade Gud tage over og ”lade 
os gøre” af ham. Dermed bliver 
vore udfoldelsesmuligheder og 
ydeevne ikke så afgørende. Det 
gør til gengæld Guds kraft.

[Der] blev givet mig en torn i 
kødet, en engel fra Satan,

som skulle slå mig, for at jeg 
ikke skulle blive hovmodig.

Tre gange bad jeg Herren om, 
at den måtte blive taget fra mig,

men han svarede:
”Min nåde er dig nok, for min 

magt udøves i magtesløshed.”
Jeg vil altså helst være stolt 

af min magtesløshed […].
For når jeg er magtesløs, så 

er jeg stærk.
(2. Kor 12,7b-10)

Lad Gud være Gud.

Det er ikke nødvendigt at være stærk og kunne det hele, hvis vi 
lader Gud være Gud, skriver Kirsten Krog.

Hvem er jeg i mit forhold til Gud, når jeg ikke magter at gøre noget for ham?

Kirsten Krog
er mag. art i nordisk 

litteratur

Der er nu fælles kristne bedegrupper 
i alle de grønne kommuner. 

Opret eller tilslut dig en gruppe, 
der beder jævnligt for din kommune 

og for Danmark! –Tilmeld dig på 
forbedere@udfordringen.dk

”Hvis mit folk ydmyger sig i bøn, 
søger mig og vender sig fra 

deres onde handlinger, da vil 
jeg høre deres bøn i Himlen, 

tilgive deres synder 
og genoprette 

deres land.
2. Krøn. 7,14

Find bedeemner ved at læse avisen!            Bed selv eller sammen med andre!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!



Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve 
offentliggøres. Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Obs! Hver 2. uge bringes brevkassen: ”Fra Sygdom til Sundhed” med Orla Lindskov om overnaturlig helbredelse. Orla@udfordringen.dk
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Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg skriver til dig angående et 

problem, som jeg simpelthen er 
nødt til at få noget hjælp til: Jeg 
er smålig og egoistisk. 

Bliver hele tiden misundelig på 
andre og har svært ved at glæde 
mig på andres vegne, når det går 
dem godt. Det er frygtelig fl ovt 

at indrømme, men det er sådan, 
landet ligger. 

Jeg har grublet meget over 
det selv, men kan ikke komme 
til bunds i det. Det gælder både 
familiemedlemmer, men også 
mine venner/veninder. Jeg spe-
kulerer over, om det er fordi 
jeg i virkeligheden ikke holder 

af dem? 
Er jeg ude af stand til at elske? 

Det skræmmer mig, og jeg er 
rigtig ked af at være sådan her. 

Jeg er også bange for, at 
andre bemærker det, og at det 
vil ødelægge mine relationer på 
længere sigt.

Den fl ove

Kære Flove
Man kan være fl ov på forskellige 

måder, og en af dem giver mod 
og motivation til at ville ændre på 
tingene. Det er vist dér, du er nu. 
Tillykke med det.

Når man har svært ved at 
unde andre mennesker noget, 
men misunder dem i stedet for 
at glæde sig på deres vegne, så 
skyldes det som regel, at man 
selv er i underskud af glæde i sit 
liv og i underskud af tilfredshed 
med sig selv. 

Alle higer vi efter at have det 
godt med os selv, men hvis vores 
selvværd er lavt og vi er utilfredse 
med vores livssituation, så kan det 
være smerteligt og provokerende, 

når andre har det godt og lykkes i 
deres liv. Deres lykke og glæde gør 
kontrasten til vores egen utilfreds-
stillende livssituation endnu større. 

Er det mennesker omkring os, 
som er lige så almindelige som 
vi selv, kan det være ikke blot en 
skuffelse, at de har opnået noget, 
som endnu ikke er lykkedes for os, 
men tillige en anledning til selvbe-
brejdelse: Når hun kunne – hvorfor 
kan jeg så ikke få det til at ske? Der 
må være noget galt med mig! Jeg 
er dum - håbløs! 

Disse selvbebrejdende tanker 
gør os triste og vrede på os selv, 
og oftest resulterer det i, at vi bliver 
vrede på dem, der gav anledning 
til det hele i første omgang: Den 

eller de heldige. 
Godt, at du har fået øje på dette 

mønster, og godt, at du ønsker 
at ændre på det. Denne evne til 
selvindsigt, selverkendelse og vil-
lighed til at ville arbejde med det, 
er et meget vigtigt træk, og det 
vidner om, at du ikke er ligeglad 
med andre omkring dig, samt at 
du inderst inde ønsker at tænke 
og behandle andre mennesker 
godt og kærligt. 

Alene derfor er jeg slet ikke 
bekymret for, om du er sådan en, 
”som ikke kan elske andre”. Nej 
tværtimod, hvis du ikke var i stand 
til at nære positive følelser for an-
dre mennesker, ville du være helt 
ligeglad med, hvad de eventuelt 

tænker eller mener om dig, for hvis 
andre mennesker er ligegyldige  
for dig, så er deres opfattelse af 
dig også ligegyldig.

Når du nu skal i gang med at 
arbejde med denne problemstil-
ling, så læg nøje mærke til, hvad 
det er, du præcist misunder andre 
i de forskellige situationer? Hvad 
er det, som du ville ønske, du selv 
havde/kunne/fi k? Gå væk fra ”øv, 
hun er også altid så heldig” og til i 
stedet at spørge dig selv ”hvad er 
det helt konkret, jeg synes hun er 
heldig med? Hvad er hendes egen 
rolle og ansvar i forhold til det?” 

Brug din tankevirksomhed og 
energi på at lægge planer for, 
hvordan du selv kan opnå disse 
ting. Vær kreativ, få råd og vejled-
ning. Kæmp for det, og modstå 
fristelsen til at falde hen i mismod, 
selvbebrejdelse og selvmedli-
denhed. 

Undersøg dit selvværd. Er 
det lavt? Er du grundlæggende 
utilfreds med dig selv og din livs-
situation? Hvis ja, så gør noget ved 
det! Gå i gang med at ændre på 
de ting, du er utilfreds med, start 
evt. et forløb op ved en professio-

nel for at få hjælp til at bearbejde 
eventuelt svære ting.     

Jo mere du efterhånden kom-
mer til at hvile i dig selv, jo mindre 
farligt bliver det, at andre lykkes, 

for din indre kop er fyldt i forvejen. 
Og så kan du begynde at glæde 

dig på andres vegne.
Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er født med en ukuelig op-

timisme. Jeg tror på det positive i 
både situationer og i mennesker 
omkring mig. 

Det betyder naturligvis, at jeg 

ind imellem bliver skuffet, ked af 
det – men jeg vil ikke bytte mit 
livssyn ud med et pessimistisk 
og mistroisk ét. 

Min kæreste mener, at jeg er 
”naiv”, og at det ville være nem-

mere for mig at være til, hvis jeg 
var mere skeptisk/mistroisk. 

Er der noget psykologisk vi-
den, der taler hhv. for eller imod 
disse to indstillinger?

Venlig hilsen fra Optimisten

Kære Optimist
Der er helt sikkert foretaget un-

dersøgelser, der har haft til hensigt 
at kortlægge konsekvenserne af 
både det ene og det andet livs-
syn, og jeg er overbevist om, at 
du med en  google-søgning kan 
få adgang til nogle af dem, hvis 
du er interesseret i specifikke 
forskningsorienterede resultater. 

Overordnet kan man dog sige: 

Hvis man har et særligt sæt briller 
på når man anskuer verden, så vil 
man typisk lægge mere mærke til 
de ting og detaljer, som matcher 
de briller, man har på. Når du er 
bevidst om at have en positiv ind-
stilling til din omverden, så vil du 
altså også være mere tilbøjelig til 
at lægge mærke til netop positive 
faktorer omkring dig. Dette kan be-
tyde, at du generelt er mere glad, 

men også, at du får mod på at tage 
fl ere chancer, som statistisk set 
ind imellem vil give et godt resultat 
= positivt udbytte.

Din kæreste med den mere 
skeptiske indstilling vil derimod 
med de pessimistiske briller være 
mere tilbøjelig til at se de negative 
perspektiver, simpelthen fordi det 
er disse, han er mest opmærksom 
på. Følgelig er der færre ting, der 
vækker glæde og begejstring, så 
han må selv arbejde for det – eller 
er måske blot et mindre begejstret 
menneske generelt.

At forvente ”det værste” af 
alting har den fordel, at man ikke 
bliver så overrasket, når eller hvis 
noget skidt sker. Det kan være en 
måde at beskytte sig selv på – en 
strategi, som måske har været 
virksom tidligere, fx i opvæksten. 

Men konsekvensen af det dårlige 
er stadig skuffende, smertefuld og 
frustrerende. 

Man har altså således sparet 
sig overraskelsen, men må stadig 
bære lidelsen. Kan lidelsen være 
lettere at rumme, når man er for-
beredt? Ja, mental forberedelse 
er en styrke, så det kan der være 
noget om. 

Omvendt, håber og tror man på 
et positivt udbytte af en situation, 

så bliver man måske ganske rigtig 
mere overrasket, og dermed kan 
skuffelsen og såret måske opleves 
særligt stærkt, men måske kan 
man netop rumme lidelsen og 
kommer hurtigere igennem den, 
fordi man i den ”positive periode” 
virkelig ladede op og fyldte på den 
indre energi-beholder? Og fordi 
man med sin positive grundindstil-
ling er sikker på, at man kommer 
styrket ud på den anden side?

Husk, at et positivt livssyn ikke 
er en måde, hvorpå man kan 
kontrollere eller manipulere om-
verdenen på til altid at lykkes for 
en. Det er i stedet en indstilling, 
hvor man heldigvis kan få noget 
konstruktivt ud af en også uheldig 
eller ulykkelig situation – hvis man 
er villig til det. 

På den måde, får den positivt 
indstillede vel altid det sidste ord?

Hilsen Suh

Kan jeg lære at glæde mig på andres vegne?

Er jeg naiv eller bare  optimist?

Selvbebrejdende tanker gør os triste og vrede på os selv, 
og oftest resulterer det i, at vi bliver vrede på dem, der gav 
anledning til det hele i første omgang: Den eller de heldige. 

Når du er bevidst om at have en positiv indstilling til din omverden, så vil du også være mere 
tilbøjelig til at lægge mærke til netop positive faktorer omkring dig. 
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Mit vidnesbyrd
Af diakon Bente Mariane 
Nielsen, Gråsten.

Lørdag d. 16. september 2017 
følte jeg pludselig stærk træt-
hed i sjæl og legeme. Om 
aftenen havde jeg besøg af 
kristne venner fra Sønderborg 
Luthersk Mission. En skøn og 
velsignet aften blev det. 

Mandag d. 17. september 
vågnede jeg op til en skygge af 
depression. Da blev jeg angst! 
Men Guds Ånd trøstede mig med 
Guds løfter i Bibelen.

Så gik der nogle dage med stor 
fysisk og psykisk udmattelse. Jeg 
følte mig meget syg. Jeg fi k kun 
lidt at spise, men jeg drak meget 
vand og også juice. Jeg kunne 
kun sukke: ”Åh Jesus – forbarm 
dig over mig”. Så hørte jeg min 
kære Frelsers røst i min ånd 
(dybt i mit indre menneske): ”Mit 
barn, ring til Søster Naomi” (Ma-
riadøtrene i Kollund). Hun lyttede 
til mig og gav mig øm og kærlig 
sjælesorg og forbøn.

Jeg kunne med det samme 
kende (føle) dybt i min ånd, at 
Jesus Kristus var mig nær med 
sin fred og nåde og stærk kær-
lighed. Men den dybe depression 
i min sjæl og krop varede ialt 4 
uger. Det var ubeskrivelig hårdt 
at erfare, men Helligånden talte 
til mig og trøstede mig med Guds 
Ord fra Gamle Testamente og Ny 
Testamente. Jeg holdt fast ved 
Guds nøgne Ord. Så brugte jeg 
også min tungetales nådegave. 
Det gav mig frihed i ånden, men 
jeg kunne ikke føle glæde eller 
se lys.

Mini-depressioner
Helt tilbage til min ungdomstid 

har jeg lidt af mini-depressioner i 
forbindelse med månedlig blød-
ning. Hver eneste gang har Jesus 
Kristus ført mig igennem den 
mørke tunnel. Hans navn være 
æret!

Jeg blev indviet som diakon 
i den evangelisk-lutherske Fol-
kekirke sidst i oktober 1976 på 
Kolonien Filadelfi a i Dianalund. 
Der var tre præster, der lagde 
hænderne på mig. Pludselig 
kunne jeg mærke Jesu Kristi 
nærvær. Jesus talte: ”Se på mig, 
jeg vil salve dig med min Ånd til 
diakonale tjenester. Stol på mig 
– jeg vil lede dig skridt for skridt”. 
Jeg følte en stærk frihed og glæde 
bagefter.

I dag har jeg igennem 17 år 
haft en besøgstjeneste, hvor jeg 
giver bladet ”Et ord med på vejen”. 
Det har været ældre enker, enlige 
kvinder og et ældre ægtepar, jeg 
har afl agt besøg. Det har jeg følt 
stor glæde og mening i.

Jeg vil helbrede dig
For at vende tilbage til sep-

tember 2017, vågnede jeg en 
nat med angst og hjertebanken. 
Jeg råbte til Jesus: ”Jeg kan ikke 
holde det ud længere”. Pludselig 
kunne jeg kende Jesus Kristi 
nærvær. Han talte i mit hjertes 
dyb: ” Lille Bente Mariane Nielsen: 
Har du glemt, at jeg vil helbrede 
dig fra depression, angst og 
astma?” Pludselig strømmede 
der lys, glæde og Kristi kærlighed 
igennem min sjæl og en følbar 
varme i hele kroppen. Kristus, 
min gode hyrde, forsoner og store 
læge sagde endvidere: ”Bente, 
mit hjertebarn. Du skal ikke dø 
– du skal leve – og vidne om min 
nåde i trængsel og sygdom”.

Lykkelig og fri bad jeg Jesus 
om tilgivelse for min vantro og 
tvivl. Han rensede mig i Lam-
mets blod. Fra dag til dag vendte 
kræfterne tilbage både fysisk og 
psykisk.

Jeg kunne mærke, der var tro-
ende brødre og søstre i Herren, 
der bad inderligt om helbredelse 
for mig. Menigheden her i Indre 
Mission, Gråsten og venner fra 
Luthersk Mission i Sønderborg. 
Hver mandag fra kl. 9.30-10.30 
er der fælleskirkelig forbøn i 
Frelsens Hær i Sønderborg. Det 
er meget rigt og velsignet at 

deltage i.
Til slut vil jeg minde om en 

sang af en svensk forfatter-
inde: Caroline Almquist fra Hjem-
landstoner nr. 422:

1) Stille, o vær stille
for din Gud, min sjæl.
Han ej vil dig ilde,
Han jo vil dit sande vel.
Korsets vej til herligheden
må vel barnet lære sig,
lønlig er Guds-kærligheden
i den nød, som trykker dig.

2) Frygt da ej, du kære
i din nød og strid
Gud ej fjern vil være
nej, han er dig tro og blid.
Kom og kom ind til hans hjerte,
som i døden brast for dig!
Der er råd for hver en smerte,
hvormed sjælen plager sig.

3) Stille, o bliv stille
i hans favn, min sjæl!
Der ej lides ilde,
der du har det evigt vel.
Verden er en verden øde;
kun i Jesu Kristi tro
kan du frejdigt døden møde,
kun i Jesus har du ro.

Kristus alene al æren skal 
have!

Her ses Bente M. Nielsen ved sin 50 års fødselsdag i 2003.

Et vidnesbyrd om en 
stærk oplevelse med 
Jesus under sygdom 
Mange læsere oplever Guds nærvær. Her fortæller Bente sin historie.

Mit vidnesbyrd
Af Peter Forum

Det som jeg her deler med 
dig, er en fantastisk oplevelse, 
hvor Gud har ledt mig i en helt 
konkret situation,  opmuntret 
og talt til mig, når jeg i min nød 
har bedt og råbt til ham, søgt 
hans nærvær og lyttet til ham.  

For de som ikke ved det, 
så mistede jeg min kære hu-
stru, Frida for ca. 5 mdr. siden.                                                
Så jeg gennemlever en rigtig 
svær alene-tid, med rigtig mange 
ubesvarede spørgsmål!                                                                                                         

Frida og jeg satte her i foråret 
vores sommerhus på Thyholm til 
salg, og så har det ellers været  
udlejet  i sommer. Jeg var for nu 
to måneder siden deroppe for at 
tjekke det op efter udlejnings-
perioden og slå græsplæner og 
andet.

Båden var væk
Efter det gik jeg en tur ned til 

stranden og opdagede her, at min 
båd, som har sin plads der, ikke 
var der. Det så ud til, at den ikke 
havde været bundet forsvarligt 
fast af dem, som sidst havde be-
nyttet den, og at den havde revet 
sig løs, var gledet ud i fjorden og 
drevet bort. Det blev det hele jo 
ikke bedre af. 

Når jeg nu var der alene, så 
gav det ikke mening at være i 
sommerhuset.                                                                                   

Jeg var rigtig, rigtig ked af det, 
så jeg gik ind i huset til sofaen, 
bøjede mine knæ der, grædende 
og med tårefyldte øjne i min nød, 
bad og råbte til Gud om hjælp til 
at få sommerhuset solgt snarest 
muligt! (Mange sommerhuse i 
det område tager det 2-3 år at 
sælge.)

Svar på bøn
Inden 24 timer, næste dag 

tidligt på formiddagen, ringede 
ejendomsmægleren og sagde 
at nu havde han seriøse købere, 
som gav et bud. Jeg lagde en pris, 
som køberne accepterede. 

Herefter mødtes jeg med kø-
berne i Struer 3 dage senere for 
at underskrive salgskontrakten.                                                                                                                                 
 Min båd var jo borte, så jeg 
havde tænkt mig efterfølgende 
at køre lidt rundt ved Limfjorden 
om eftermiddagen for om muligt 
at fi nde min båd. 

Det, min tro rakte til, var, at jeg 
havde taget trailer og reb med til 
at trække båden op fra en strand, 
et eller andet sted, hvis jeg fandt 
den. Jeg var godt klar over, at 
der ligger 1000 både rundt ved 
Limfjorden, og den kunne ligeså 
godt ligge oppe ved Sallingsund 
eller Mors, eller på fjordens bund, 
som et andet sted. Jeg var klar 

over, at det var som at fi nde en 
nål i en høstak.

Konkret ledelse
Men!!! Jeg kører over Odde-

sundbroen til Thyholm og kommer 
til et skilt, hvor der står HAVNEN. 
Her får jeg en tilskyndelse fra 
Gud: ”Drej til højre her!” Jeg 
bremser op og kører ned mod 
havnen (her har jeg aldrig været, 
eller tænkt at se efter den). Jeg 
ser nogle større både ligge i van-
det ved havnen og parkerer her, 
hvorefter jeg oplever Gud sige: 
”Gå længere ned ad vejen her!” 
Hvilket jeg så gør. Den første båd, 
jeg ser, ligner en 12 fods Limbo, 
nøjagtig som min. Jeg går hen til 
den og ser, at det er min - med 
nummeret 17. 

Fantastisk! - den allerførste 
båd, jeg af Gud bliver ledt til, ca.  
8 km sydvest for det sted, hvor 
den er drevet fra. Og nogle fl inke 
mennesker har båret den op på 
land, og årerne og ankeret var 
stadigt i den.   

Min Himmelske far vidste jo, at 
den lå der!                                                                                                                                            

Jeg blev simpelthen så glad. 
Ikke mindst for Guds fantastiske 
tilskyndelse og ledelse hertil.                            
Hvis ikke jeg havde bedt og lyttet 
til Gud, så kunne jeg have løbet 
rundt deroppe endnu og måske 
ikke fundet den! Og spildt så 
meget tid af mit kostbare liv.

Jeg takkede Gud og råbte 
HALELUJA! Og så talte Gud 
så stærkt til mig om, at han vil 
lede mig - også nogle gange 
så konkret - i livet fremover i 
alle ting. Også i det, som jeg på 
nuværende tidspunkt ikke kan se 

nogen vej i, har han en vej, når 
jeg lever i hans nærvær, beder 
og lytter til ham og hans signaler!

Spændende liv med Gud
Livet med Gud er et udfor-

drende og spændende liv, især 
når man er helt tæt inde i hans 
nærvær og oplever og mærker 
hjerteslagene fra hans kærlige og 
omsorgsfulde faderhjerte! Det er 
helt vildt fantastisk!

Det som jeg oplever i denne 
tid er, at: Jeg må aktivere min tro! 

Kan man det? - Ja.
- Hvordan?  
Ved at søge  dybere ind i Guds 

nærvær, give det næring ved 
Guds ord og lytte til ham.                      

Når man er i det dybeste mørke 
og fortvivlelse, har man endnu 
mere brug for Guds lys over 
situationerne.

Gud ved det! Gud ved, hvad 
jeg har brug for: At kaste mine 
bekymringer på ham, at tro mere 
på, og stole på Gud i alle ting, leve 
i hans nærvær i alle situationer, 
nu og fremover, altid.                                                                 

Lev i nutiden / forvent i frem-
tiden! Vær i Jesu navn løst fra 
dårlige oplevelser i fortiden!

Gud velsigne jer!  
Gud er en god og kærlig far!  

Salme 23 v. 1-3: 
Herren er min hyrde, han sør-

ger altid for mig. Han leder mig 
til grønne enge og fører mig til 
det friske vand. Han redder mig, 
når jeg gør fejl, og viser mig de 
rette stier, for han er en god og 
trofast Gud. (Hverdagsdansk 
oversættelse)

Gud greb ind
og viste sin omsorg 
midt i fortvivlelsen
Enkemand Peter havde brug for at sælge sit sommerhus og fi nde sin båd.

Peter Forum oplevede Guds konkrete ledelse, da hans båd blev væk.
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’Bønn for Oslo’ ønsker i sam-
arbejde med tænketanken 
Tankesmien Skaperkraft at 
udfordre både kristne ledere og 
forretningsfolk til at gøre Oslo 
til en bedre by. En ny rapport 
viser, hvor behovet er størst.

– Rapporten siger noget om, 
hvad der er byens sociale smerte, 
åndelige nød og kulturelle ud-
fordringer, forklarer pastor Erik 
Andreassen, som er talsmand 
for Bønn for Oslo og pastor i Oslo 
Misjonskirke Betlehem.

20 menigheder i bøn
Over 20 forskellige menigheder 

i Oslo mødtes til den årlige bede-
uge d. 10.-14. januar. I år var der 
fokus både på byens åndelige, 
sociale og kulturelle situation. 

Temaerne for bedeugen var in-
spireret af den nye rapport ”Oslo 
Monitor 1.0”, som Tankesmien 
Skaperkraft har udarbejdet. 

Med rapporten håber Bønn 
for Oslo blandt andet at påvirke 
kristne ledere til at gøre hovedsta-
den til en bedre by at bo i.

Ensomhed, fattigdom
og sort arbejde

Administrativ leder i tænke-
tanken Skaperkraft, Ole Thomas 
Talset, oplyser, at de har arbejdet 
med rapporten i hele 2017.

– Vi håber, rapporten kan 
bidrage til, at kirken og kristne 
ledere vil være med til at skabe 
en positiv udvikling af Oslo by, 
siger han.

Rapporten kortlægger blandt 
andet, hvor mange der identi-
fi cerer sig med den kristne tro, 
og hvor ofte de går i kirke. Der 
er også et overblik over sociale 
udfordringer som fx ensomhed 
og fattigdom samt kulturelle ud-
fordringer som sort arbejde og 
elever, der dropper ud af skolen.

– Det, som måske overraskede 
mig mest, var dette med ensom-
hed. Undersøgelser viser, at hver 
5. nordmand, også i Oslo, føler sig 
ensom. I tillæg viser tal, at der er 
omtrent 10.000 personer, som 
ikke har nogen nære fortrolige, 
fortæller Talset.

Han mener, at hovedstaden er 
en meget god by at bo i - men der 
er plads til forbedring.

Vil udfordre erhvervslivet
Skaperkraft har haft samtaler 

med repræsentanter for byrådet 
i Oslo og andre offentlige etater 
for at forstå situationen.

– Vi har lyst til at give en for-
ståelse, specielt til kirkeledere 
og kristne næringsdrivende, om 
situationen i Oslo, og hvordan 
både kirken og kristne ledere kon-
kret kan bidrage til at gøre byen 
endnu bedre at bo i, siger Talset.

Også Erik Andreassen vil ud-
fordre erhvervslederne til at blive 
mere generøse.

– Erhvervslivet giver faktisk 
meget lidt til frivilligt socialt og re-
ligiøst arbejde. Vi vil udfordre dem 
og bede om mange generøse 
forretningsfolk og virksomheder i 
Oslo fremover, siger han.

Inspiration fra New York
Pastorerne i Bønn for Oslo, 

som tog initiativ til rapporten, har 

selv hentet meget inspiration fra 
New York og årets hovedtaler 
Mac Pier.

– Han er mest kendt som taler, 
men han har været en vigtig fi gur 
i arbejdet for en fælles indsats i 
New York i mange år. Han er en 
pioner i enhedsarbejde i storbyer, 
siger Andreassen. 

Pier har ledet bedearbejdet i 
storbyen. Han blev selv udfordret 
af Tim Keller til at starte New York 
Leadership Center, som nu får 
kristne og kirker til at engagere 
sig i at møde byens behov. 

– Det har været en samlende 
kraft for kirkerne i New York og en 
inspiration for det arbejde, vi gør 
med at kortlægge byen og fi nde 
ud af, hvad de reelle behov er, 
forklarer Andreassen. 

De 20 menigheder, som mød-
tes til ’Bønn for Oslo’ er:

Filadelfi akirken, Oslo misjons-
kirke Betlehem, Storsalen, Kri-
sten Fellesskap Oslo, Centralkir-
ken, Misjonskirken Majorstua, 
United Oslo, Oslo Vineyard, 
Nettverkskirken, Bjølsen Misjons-
kirke, Den Levende Vann Me-
nigheten, Frelsesarmeen Tem-
pelet, Hillsong, Frelsesarmeen 
Sagene, Oslo Østre frikirke, SUB 
Church, Manglerud menighet - 
Den Norske Kirke, Misjonssalen, 
Oslo sentrum baptistmenighet, 
Misjonskirken Oslo Syd, F2 - 
Fagerborg Menighet, Doxa Deo 
Oslo, Jesus Church, Baptistkirken 
Home og IMI Oslo.

KPK/Bodil

Oslos åndelige nød
blev kortlagt før bedeuge
En kirkelig tænketank inspirerer til bøn for Oslos reelle behov med ny rapport.

Under de tværkirkelige bedemøder i Oslo bad de 20 menigheder 
bl.a. for byens fattige og ensomme.

Af Bodil Lanting

I november udgav historiepro-
fessor ved Bergen Universitet 
Terje Tvedt en bog om islams 
stigende indfl ydelse i Norge.
Også kirken har et medansvar 
for udviklingen, fastslår han.

Professoren, som i sin tid op-
fandt begrebet ”godhedstyrranni”, 
fortæller om ændringen i norsk 
politik, efter at landet gik ind i ”det 
internationale bistandssystem” 
i 1960’erne. Faktisk blev Norge 
verdensmester i bistand og fi k en 
ny samfundsideologi, hvor landet 
skulle hjælpe de ”underudviklede” 
dele af verden.

Men idealerne førte til et ”hu-
manitær-politisk kompleks”, hvor 
politikere og organisationer nu 
arbejder for bistand, menneske-
rettigheder og miljøhensyn i en 
sand milliardindustri, påpeger 
Tvedt. Det samme gælder Norges 

indvandringspolitik, hvor islam 
hurtigt kom til at præge den poli-
tiske ideologi.

Ingen islamkritik
Størstedelen af Norges politi-

kere og pressen har hilst denne 
udvikling velkommen. Det påvi-
ser professoren ved analyser af 
lederartikler i fi re norske aviser, 
heriblandt den kristne avis Vårt 

Land, i perioden 2002-2015. In-
gen af aviserne ytrer den mindste 
kritik af islam som religion eller 
politisk ideologi.

Chefredaktør Vebjørn Selbekk, 
som er kendt for sin kamp for 
ytringsfriheden, skriver i en leder 
i Dagen.no om den nye bog. 
Han citerer Tvedts kritik af, at 
Vårt Land som en naturlig sag 
ikke drøftede ”det uomtvistelige 
faktum at islam var den religio-
nen i hvis navn kristendommen 
og kristne blev drevet ud af 
Midtøsten”.

Men også Den norske Kirke og 
kristne miljøer har hyldet islams 
indtog i Norge med dialogarbejde 
overfor islam, understreger Tvedt. 
Den muslimske dødsdom mod 
forfatteren Salman Rushdie sidst 
i 80’erne blev aldrig fordømt af 
kirken. Udgivelsen af Rushdies 
bog førte til et attentat mod for-
læggeren William Nygaard, men 
den daværende biskop i Stavan-

ger udtalte, at bogen ikke burde 
have været udgivet på norsk - ”af 
hensyn til muslimerne i Norge”.

Tvedt mener, at Den norske 
Kirkes lederskab og muslimerne 
havnede på samme side i vær-
dikonflikterne. Islams stigende 
indflydelse i Norge var nemlig 
vand på kirkens mølle. De så det 
som en mulighed for at genvinde 
noget af den religiøse position, 
som ellers var gået tabt pga se-
kulariseringen. Ved at støtte mus-
limsk indvandring søgte kirken at 
styrke religionens samlede rolle i 
samfundet, mener professoren.

Selbekk slutter sin leder:
”Hvis vi skal tro Tvedt, og det 

gør vi, har kirken altså selv været 
en aktiv drivkraft for at skabe en 
situation, hvor kors må tages 
ned, og hvor kristne gudshuse 
efterhånden bliver bønnehuse for 
Allah. Det er en tragedie.”

Terje Tvedt beskriver i en ny 
bog, hvordan bistandspolitik-
ken og kirken har ansvar for 
islams øgede indfl ydelse.

’Kirken har medansvar for islams vækst’
Norsk professor:

USA: 179 menigheder i tre stater 
forlader Mennonite Church 
The Lancaster Mennonite Conference, den største gruppe af 
mennonit-menigheder i USA, har trukket sig fra paraplyorga-
nisationen, fordi de er uenige i dens nye ægteskabsdefi nition. 

LMCs 179 medlemskirker i Pennsylvania, Ohio og New York 
stemte for bruddet i november 2015. Beslutningen trådte i kraft  
1. januar 2018. LMC er imod ægteskab mellem samkønnede, og 
mange medlemmer har store problemer med moderkirkens åbenhed 
overfor LGBT-grupper. Offi cielt ser også The Mennonite Church 
USA homoseksualitet som synd og defi nerer ægteskab som en 
pagt mellem en mand og en kvinde. Men adskillige præster har 
alligevel viet samkønnede, og nogle har forladt kirken på grund af 
deres accept af alternative samlivsformer.

Dette opbrud i kirken har fået nogle menigheder til at overveje 
deres tilslutning til det større fællesskab. I Canada har uenigheder 
og faldende medlemstal fået menigheder til at slutte sig sammen i 
regionale grupper med mere ensartede holdninger.

Der fi ndes omkring 2 millioner mennoniter på verdensplan. I 2016 
var der omkring 78.000 medlemmer af The Mennonite Church USA, 
hvilket var et fald fra omkring 133.000 i 1990erne. 

Bodil

Ny undersøgelse: I 2040 er der 
fl ere muslimer end jøder i USA
Ifølge en Pew-undersøgelse vil muslimerne i 2040 overtage 
jødernes plads som USAs næststørste religiøse gruppe, skriver 
World Israel News.

Pew Research Center vurderer, at der i 2017 boede omkring 3,45 
millioner muslimer i alle aldre i USA, hvilket svarer til 1,1 procent af 
den samlede befolkning. Det er færre end antallet af amerikanere 
med jødisk tro, men den muslimske befolkning vokser hurtigere 
end den jødiske.

Pew vurderer, at der i 2050 vil være 8,1 millioner muslimer, dvs. 
2,1% af USAs befolkning. De er dog ikke jævnt fordelt i USA: Fx 
Storbyen Washington DC og delstaten New Jersey har store mus-
limske befolkninger, mens andre delstater har langt færre muslimer.

Det øgede antal muslimer skyldes overvejende en højere fødsels-
rate og immigration af muslimer. Derimod vokser tallet ikke pga folk, 
som konverterer. En ud af fem blandt de voksne muslimer i USA 
er vokset op med en anden religion, men et tilsvarende antal, som 
voksede op i muslimske hjem, identifi cerer sig nu ikke længere med 
den muslimske tro.

Bodil

Businessman starter nyt
kristent college i Boston
Finny Kuruvilla, som selv er uddannet fra Harvard University, 
åbner til efteråret et nyt college i Boston for at hjælpe kristne 
studerende i USA til at blive bevaret i troen.

- De andre skoler producerer folk med meget begrænset kend-
skab til Guds Ord, de kan ikke forklare det mest basale omkring 
troen, selv om de kommer fra kirkelige hjem, forklarer Kuruvilla. 
Han lover, at det nye college får en mere konservativ kristen profi l 
end de kendte kristne colleges som Wheaton og Liberty. 

Det planlagte Sattler College skal tilbyde fem hovedfag, hhv. bio-
logi, business, it, historie og teologi og starter med 30 studerende 
og 3 lektorer. Foruden de traditionelle fag skal de studerende lære 
bibelsk hebraisk og græsk, tage kurser i apologetik (trosforsvar) 
og følge et fi re-årigt discipel-program.

Selv om ambitionerne er store, vil det blive billigt for de stude-
rende: Skolepengene for første år er sat til 9.000 dollar, men de 
første 30 studerende får det første års undervisning gratis.

Kuruvilla vil give 30 millioner dollar af sine egne penge til skolen, 
oplyser Boston Globe. Avisen vurderer, at det nye college ikke er 
knyttet til en bestemt kirkeretning, men har en baptistisk troslære. 
Skolen vil have et traditionelt syn på ægteskabet, afviser at folk må 
gifte sig igen efter skilsmisse og er imod at kristne deltager i krig. 

Bodil

Finny Kuruvilla har store ambitioner for det nye Sattler college 
og donerer selv 30 millioner dollar til det.
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Af Bodil Lanting

Pro-life organisationen Ope-
ration Rescue har tildelt Do-
nald Trump den såkaldte 
Malachi Award som Pro-Life 
person 2017, fordi præsiden-
ten har gjort meget for at 
beskytte de ufødte. 

”Operation Rescue er tak-
nemlig overfor præsident Trump 
for hans mod til at holde sine 
løfter fra valgkampen om at  sikre 
bedre beskyttelse for de ufødte og 
afvise national støtte til dem, der 
udfører aborter. 

Han har vist sig som den mest 
dedikerede prolife præsident, vi 
har haft i moderne tid, og han 
har bakket sine udtalelser op 
med handling som ingen anden 
før ham”, udtalte Operation Re-
scues leder, Troy Newman, i en 
pressemeddelelse.

Otte tiltag for retten til liv
Gruppen nævner otte punkter, 

hvor Trump og hans regering har 
arbejdet for prolife-sager.

- Vi er stolte af præsident 
Trump og hans frimodighed til 
at kæmpe for livets sag. Der er 
fl ere kampe forude, men under 
Trump-regeringen kan vi nu en-
delig se fremskridt i vores rege-
ring, når det gælder at genskabe 
forståelsen for livets hellighed og 
vigtigheden af at sikre de ufødtes 
værdi og ret som mennesker, 
udtalte Newman.

Også andre pro-life grupper 
som Susan B. Anthony List har 
udtalt, at Trump har opfyldt sine 
løfter om abortsagen. I april sidste 
år bemærkede gruppen de vigtige 
tiltag, som Trump havde taget i 
sine første 100 dage som præ-
sident. Blandt disse var valget af 
Mike Pence som vicepræsident.

Færre abortklinikker
Operation Rescue oplyste i 

december 2017, at 49 af USAs 
abortklinikker var blevet lukket i 
årets løb. I samme periode åb-
nede mindre end halvt så mange 
nye abortklinikker. 

”Antallet af kirurgiske abortkli-
nikker er faldet med 26% siden 
2009, da Operation Rescue 
begyndte at føre statistik. Over-
ordnet set har der været et fald 
på 17% i det samlede antal af 
abortklinikker i Amerika siden 
2009,” hed det i gruppens rapport.

”Siden 1991, hvor der fandtes 
2.176 aktive kirurgiske abortcen-
tre, er det kun 23% af disse, som 
fungerer i dag”, tilføjer rapporten.

320.000 aborter i 2017
Planned Parenthood har trods 

stramningerne ifølge egne op-
lysninger udført 321.384 aborter 
i løbet af sidste år. Dette tal er 
dog lavere end det foregående 
år, og stadig fl ere unge involverer 
sig i prolife-arbejdet, vurderer 
iagttagere. 

Prolife-gruppe uddeler pris til Donald Trump:

’Pro-Life person 2017’

Troy Newman fra Operation Rescue takker her Donald Trump for hans 
indsats mod abort.

Trumps otte pro-life initiativer
1. Valget af den konservative pro-life advokat Neil Gorsuch 

til USAs højesteret.
2. Han har effektivt stoppet donationer af skattepenge til 

organisationer, som udfører aborter i andre lande.
3. Trump-regeringen har startet en formel undersøgelse af 

Planned Parenthoods illegale handel med dele af aborterede 
fostre.

4. Han har gennemført fl ere love vedrørende abort, blandt 
andet  den såkaldte Pain Capable Unborn Child Protection Act,  
som skal hindre sen-aborter.

5. Afskaffelsen af Barack Obamas krav om, at alle stater 
skulle støtte Planned Parenthood, uanset om delstaten var imod.

6. Trump har bestræbt sig på at samle en række pro-life folk i 
sin regering og placeret dem der, hvor de kan udrette mest godt.

7. Trump-regeringen har arbejdet for at beskytte de ufødtes 
rettigheder i forskellige institutioner inden for sundhedssektoren.

8. Endelig har Trump kæmpet imod Obamacares regler om, 
at enkeltpersoner og virksomheder skulle tvinges til at betale 
for abortfremkaldende midler, selv om de af tros- og samvit-
tighedsmæssige årsager ikke ønskede det. 

Af Bodil Lanting

Californiens autoriserede 
sygeplejersker får nu for 3. 
gang tilladelse til at følge et 
kursus i, hvordan man stop-
per medicinske aborter.

Det skriver World News Ser-
vice i januar 2018.

The California Board of Regi-
stered Nursing besluttede for få 
måneder siden at droppe kurset. 
Nu hilses den nye beslutning med 
stor glæde af NGOen Heartbeat 
International, som tilbyder det 
særlige kursus.

- Vi troede, at der ville være 
meget mere papirarbejde involve-
ret og en meget længere proces. 
Men nu ser vi, at de erkender, at 
dette er en videnskabelig tilgang 
til lægevidenskaben, så der ikke 
er gode grunde til at hindre syge-
plejersker i at lære det, siger tals-
mand Jay Hobbs fra Heartbeat.

Behandlingen med abort-for-
trydelsespiller, som er udviklet 

af lægerne Matthew Harrison 
og George Delgado, foregår ved 
injektion af progesteron. Dermed 
modvirkes effekten af mifepriston, 
som er den første af de to typer 
medicin, der anvendes ved kemi-
ske aborter. Mifepriston blokerer 
graviditetshormonet progesteron 

med det resultat, at fosteret dør. 
Den næste type abortfremkalden-
de medicin, misoprostol, starter 
veer, som udstøder fosteret.

Har reddet 400
Over 400 kvinder, som havde 

taget den første pille, fi k hjælp til 

at redde deres babyers liv efter et 
opkald til ’The Abortion Pill Rever-
sal Hotline’, oplyser Heartbeat.

Organisationen, som tilbyder 
33 andre videregående kurser 
for sygeplejersker, fi k i 2012 den 
offi cielle godkendelse af abort-
fortrydelseskurset. I 2016 førte 
dårlig omtale på en webside for 
abort-tilhængere til en 17 må-
neder lang statslig revision, som 
dog sluttede med en godkendelse 
af kurserne i juli. Men allerede i 
september blev denne beslutning 
omstødt, da delstaten påbød 
Heartbeat at stoppe kurserne. 
Derfor kom godkendelsen i de-
cember som en særlig glædelig 
overraskelse.

- Der er faktisk babyer, som 
nu tumler rundt og bliver holdt 
af deres mødre denne jul, på 
grund af denne proces. Vi er bare  
taknemlige, fordi vi har denne 
platform til at redde liv, udtalte Jay 
Hobbs i Heartbeats nyhedsbrev 
fra december 2017.

IS erklærer krig mod Hamas 
efter Trumps Jerusalem-udspil
I en ny video opfordrer terrorgruppen Islamisk Stat sine 
tilhængere til at angribe den palæstinensiske terrorgruppe 
Hamas. Det sker i forlængelse af Trumps anerkendelse af 
Jerusalem som Israels hovedstad.

I videoen henrettes en mand, som anklages for at have sam-
arbejdet med Hamas’ militære fl øj. Kommentaren opfordrer til at 
bekæmpe Hamas med alle militære midler, bl.a. ved at bombe 
deres ejendomme og tilfl ugtssteder, som ifølge IS er ”tyrranniets 
søjler, som holder dets trone oppe”.

IS’ krigserklæring skyldes, at Hamas har kæmpet mod IS i Gaza, 
og at Hamas ikke har hindret USA i at anerkende Jerusalem som 
Israels hovedstad. Videoen indeholder et klip af Trumps erklæring 
fra december.

Iagttagere frygter nu, at IS vil forsøge at foretage fl ere angreb i 
Israel i håbet om, at Israel vil ramme Hamas gennem gengældel-
sesoperationer imod Gaza.

Bodil

Californiens sygeplejersker lærer
at give ’abort-fortrydelsespiller’

Et særligt kursus kan lære sygeplejersker at stoppe en igangsat abort, 
hvis moderen fortryder. Det har foreløbig reddet over 400 babyers liv.

Der er stadig håb for fosteret, hvis en kvinde fortryder en igangsat abort.

En undersøgelse af behovet for rådgiv-
ning før og efter en abort har afsløret 
store psykiske traumer hos fl ertallet af 
kvinderne efter indgrebet.

Professor Priscilla K. Coleman fra Bowling 
Green State University har lavet rapporten 
på baggrund af svar fra 987 kvinder. De 
fortæller dels om den svære beslutning, dels 
om traumer efter indgrebet. 

Næsten 58% af kvinderne oplyser, at de 
valgte abort for at gøre andre tilfredse, mens 
over 28 % valgte abort af frygt for, at deres 
partner ellers ville forlade dem.

To ud af tre måtte søge professionel hjælp
Før indgrebet afbrød deres første graviditet havde 13% af kvin-

derne haft kontakt med en psykiater, psykolog eller terapeut. Efter 
aborten søgte hele 67,5% af kvinderne professionel hjælp.

- Kun 6,6% af respondenterne brugte receptpligtig medicin for 
deres psykiske helbred før den første graviditet, som endte med 
en abort. Til sammenligning fi k 51% receptpligtig medicin efter den 
første abort. Disse data antyder, at kvinderne som gruppe generelt 
var psykisk sundere før deres første abort, konkluderer forskerne.

Over 49% af kvinderne oplyser, at de på tidspunktet for aborten 
godt vidste, at fosteret var et menneskeligt væsen. 66% sagde, 
at de inderst inde vidste, at de gjorde en fejl ved at gennemføre 
aborten. 67,5% afslørede, at beslutningen var en af de sværeste i 
deres liv, og 33,2% havde oplevet en følelsesmæssig forbindelse 
med deres foster før aborten.

”Det vi kan lære er: Abort giver IKKE magt til kvinder, den tager 
magten fra os”, skrev forfatteren Obianuju Ekeocha i en twitter-
kommentar til undersøgelsen.

Omkring tre fjerdedele af kvinderne var uenige i et udsagn om, at 
aborten var deres eget frie valg uden påvirkning fra andre. Næsten 
70% af respondenterne havde fået 1 abort, knap 20% havde fået 
to, 7,6% havde fået tre og 2,9% havde fået mellem fi re og ni. De 
fl este af kvinderne var 21 år eller yngre, da de fi k deres første abort.

Er der positive følger af abort?
Et af spørgsmålene i undersøgelsen lyder:
”Hvad er det mest væsentlige positive, om noget, som er sket 

på grund af din beslutning om abort?” 
Hertil svarer næsten 32 procent: ”Intet”. Nogle tilføjer en beskri-

velse af sorgen over at have mistet et barn for altid. 
Nogle få procent af kvinderne oplyser dog som et positivt aspekt, 

at de efter aborten er kommet til personlig tro på Kristus, er blevet 
aktive i en prolife-bevægelse eller har valgt at hjælpe andre kvinder 
med at komme over en abort.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet: Selv i et ideelt miljø, 
hvor kvinder modtager passende rådgivning, får tilbudt støtte til at 
fortsætte deres graviditet og ikke har kendte risikofaktorer er det sta-
dig muligt at blive forblændet af muligheden for abort og lide skade 
på grund af den indbyggede kompleksitet, der er ved en abort.

Rapporten med titlen ”Women Who Suffered Emotionally From 
Abortion: A Qualitative Synthesis of Their Experiences” er offentlig-
gjort i The Journal of American Physicians & Surgeons. 

Bodil

Ny rapport: 

60% vælger abort 
af hensyn til andre

Priscilla K. Coleman



En personlig 
kommentar af 
Iben Thranholm

2017 var det hidtil 
værste år, hvad 
angår kristenforfølgelserne. 
Forfølgelsen af kristne er ta-
get til i styrke, og kirken står 
i visse områder i verden over 
for total udslettelse. 

Det var de sørgelige realiteter, 
som blev præsenteret ved Åbne 
Døres lancering af “World Watch 
List 2018” på Christiansborg ons-
dag d.10. januar med deltagelse 
af bl.a. udviklingsminister Ulla 
Tørnæs, Daniel Toft Jakobsen 
(S) og Franz-Michael Skjoldhøj 
Mellbin, Danmarks Ambassadør 
for tros- og religionsfrihed.

Verdensranglisten, også kaldet 
World Watch List, er Åbne Døres 
kortlægning af omfanget af for-
følgelse af kristne i verden. I år 
ligger Nordkorea og Afghanistan 
højest på listen. 

Pakistan er det land, som i 
år har rapporteret flest volde-
lige overgreb mod deres kristne 
mindretal. 

Generelt rykker de central- og 
sydasiatiske lande op ad listen 
med en vældig fart og til stor be-
kymring for Åbne Døre og andre 
organisationer, der kæmper for 
menneskerettigheder som tros-
og religionsfrihed. 

Hvis man ser på den samlede 
liste, så er det radikale islami-
stiske bevægelser, der er den 

førende aktør bag forfølgelsen i 
45 af de 50 lande på World Watch 
List. Men også radikal hinduisme 
og buddhisme er to strømninger, 
som Åbne Døre holder øje med. 

Ferieparadiser og tidligere 
religionstolerante nationer som 
Indien og Nepal er i år hoppet 
langt op på listen. Nepal, der 
sidste år slet ikke fi gurerede på 
listen, er rykket ind på World 
Watch List 2018 på plads nr. 25. 

Det skyldes spredningen af 
religiøs nationalisme, som er en 
generel tendens i Asien. Ifølge 
Åbne Døre lever omkring 215 mio. 
kristne i lande med en høj grad af 
forfølgelse. 

Men kristenforfølgelserne er 
langt fra kun drab og lange fæng-
selstraffe. 

Maldiverne, der ligger som nr. 
13 på listen, er et godt eksem-
pel. Her er der få meldinger om 
voldelige episoder mod kristne i 
ferieparadiset, men en undersø-
gelse af livet som kristen viser, at 
gudstjenester og kirken er under 
et ekstremt pres fra omverdenen. 

Kristne tør ikke gå til guds-
tjeneste, fordi de er bange for 
konsekvenserne. 

Mindst 3066 dræbt i 2017
Ifølge Åbne Døre er 3066 

kristne verden over blevet slået 
ihjel under rapporteringsperioden 
for World Watch List 2018, men 
det reelle tal kan meget vel være 
langt højere. 

Tallet dækker kun de sager, 
hvor man med sikkerhed ved, at 
drabet skyldes personens tro, og 

derfor kan der være mange fl ere 
tilfælde end rapporteret. Under 
alle omstændigheder er det en 
markant stigning i forhold til 2017, 
hvor antallet af dræbte var 1207.

Dialog kan forværre 
kristnes situation

Trods de dystre tal ved lance-
ringen var det tydeligt, at Åbne 
Døre, præster og repræsentanter 
fra andre kristne organisationer, 
der var mødt op til lanceringen, 
var optimistiske, fordi regerin-
gen har åbnet en ny afdeling 
i Udenrigsministeriet, der skal 
bekæmpe forfølgelse af religiøse 
minoriteter. 

Franz-Michael Skjoldhøj Mell-
bin, tidligere dansk ambassadør 
i Afghanistan og Japan, der er 
leder af afdelingen, var til stede 
og forklarede at man ikke vil ud-
arbejde rapporter, fordi mange 
andre organisationer allerede gør 
det, men i stedet skabe positiv 
forandring. 

Det vil man gøre ved at være 
opmærksom på de forfulgte 
kristnes egne strategier. Men 
eftersom forfulgte kristne ofte 
vælger at gå under under jorden, 
ikke at konfrontere nogen, ikke 
at gøre troen for synlig og toner 
ned for højtidsfejringer, lyder 
det umiddelbart som en meget 
lidt handlingsorienteret plan fra 
Udenrigsministeriets side. 

Uklar strategi
Daniel Toft Jakobsen (S), MF, 

der er formand for tværpolitisk 
netværk for tros- og religionsfri-

hed brugte indledningsvis lang 
tid på at forklare, at man bestemt 
også ville have fokus på andre 
religiøse grupper end blot kristne. 

Men eftersom kristne er den 
mest forfulgte gruppe i verden, 
kan det undre, at denne forsikring 
om fokus på andre grupper ef-
terhånden er et fast indslag hver 
gang, danske politikere taler om 
kristenforfølgelser. 

Daniel Toft Jakobsen præ-
senterer da heller nogen ny og 
overbevisende strategi, men trak  
fl osklerne frem om at styrke dialo-
gen med regeringerne i de lande, 
hvor forfølgelsen sker. 

Han henviste til EU’s guideli-
nes for at fremme tros- og reli-
gionsfrihed, der også anbefaler, 
at man støtter projekter i de på-
gældende lande, siger fra overfor 
krænkelserne, besøger landene 
og styrker dialogen.

Virker strategien?
Det er naturligvis positivt, at 

det er selve regeringen, som 
tager problemerne op og ikke 
blot overlader området til NGO’er. 

Men det er meget uklart, hvad 
dialogen med de lande, der 
forfølger kristne, egentligt skal 
handle om. 

Kristne er i den grad afhængi-
ge af, at nogen er kompromisløse 
og villige til at lade det få alvorlige 
konsekvenser, hvis ikke de på-
gældende lande lytter og handler. 

Eftersom problemerne med 
kristenforfølgelserne vokser, ty-
der noget på, at strategien med 
dialog og samarbejde ikke virker. 

Der skal helt andre midler til 
såsom handelsboykot, afbrydelse 
af diplomatiske forbindelser og 
formindsket økonomisk bistand, 
hvilket naturligvis aldrig kommer 
på tale, fordi ingen i Vesten dy-
best set bekymrer sig om kristne. 

Det viser World Watch List 
2018 med al tydelighed - lige-
som den udenrigspolitik, Vesten 
i øvrigt fører, og som netop har 
været med at skabe grobund for 
kristenforfølgelser som fx i Irak. I 
bedste fald er dialog spild af tid, 
i værste fald forsinker den hjæl-
pen og forværrer problemerne i 
katastrofal retning. 

Ikke en politisk opgave
Hvis jeg var en forfulgt kristen, 

der boede i Afghanistan eller 
Pakistan, ville jeg være skræk-
slagen over, at kristne organisa-
tioner i Vesten sætter så megen 
lid til politikere, når det gælder be-
kæmpelse af kristenforfølgelser. 

Efter at have høre udspillet fra 
regeringens nye afdeling i Uden-
rigsministeriet og Daniel Toft Ja-
kobsen (S) er jeg ikke sikker på, 
at kristenforfølgelse er en politisk 
opgave, sådan som situationen 
er nu. Alt hvad der blev sagt, bar 
præg af diplomati, men der var in-
gen nerve i det. Mens den dialog, 
som ingen ved hvad handler om, 
føres, dør kristne i hobetal, og om 
få år vil der være områder, hvor 
kristendom slet ikke fi ndes mere.

Venner eller fjender?
Forfulgte kristnes største pro-

blem er, at vestlige politikere 

ikke selv er kristne længere - ja, 
faktisk arbejder mange af dem 
direkte på at nedbryde kristne 
traditioner i deres hjemlande. 

Hvordan skal vore politikere 
kunne hjælpe kristne andre ste-
der i verden, når de ikke engang 
hjælper dem, der bor her? 

Kristendemokraternes Kri-
stian Andersen kunne ikke blive 
borgmester i Ringkøbing-Skjern 
kommune, fordi han ikke vil vie 
homoseksuelle. Tommy Petersen, 
der er medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation for Radi-
kale, mener at præster, der ikke 
vil vie homoseksuelle, bør fyres. 
På danske asylcentre sidder 
kristne fl ygtninge og indvandrere, 
der chikaneres groft på grund af 
deres tro. Ingen af sagerne har 
vakt nævneværdige politiske 
reaktioner.

Det er ikke blot naivt at tro, at 
de samme politikere vil være i 
stand til at ændre på forholdene 
for kristne i andre områder af ver-
den, men det er decideret farligt 
for forfulgte kristne, at opgaven 
lægges i deres hænder.

Hvad der rammer forfulgte 
kristne, er ondskab. Kristus og 
kirken har magt over den gennem 
tro, bøn og faste. Politikere har 
ofte ingen magt over den, og her 
hjælper dialog ikke meget. 

Kirkelige organisationer burde 
stole på Gud, og ikke politikere, 
og tage sagen i egen hånd. Hi-
storien fra Jonas’ Bog viser, at 
opgaven ikke er umulig. Det var 
de få, som bad, der reddede ind-
byggerne i Nineve fra undergang. 
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Det er ikke blot naivt at tro, at politikere vil være i stand til at ændre på forholdene for kristne i andre områder af verden, 
men det er decideret farligt for forfulgte kristne, at opgaven lægges i deres hænder, advarer Iben Thranholm.

Ingen tiltro til, at politikere virkelig 
vil hjælpe verdens forfulgte kristne

 Den 10. januar præsenterede Åbne Døre Verdensranglisten 2018 på Christiansborg. Blandt deltagerne var udviklingsminister Ulla Tørnæs. Fotos: Emil Kastrup Andersen 



Her bliver kristne mest forfulgt

Forfølgelse defi neres som enhver fjendtlighed 
oplevet fra omverdenen, som resultat af ens iden-
tifi cering med Kristus. Dette inkluderer fjendtlige 
holdninger, ord og handlinger begået mod kristne. 
Kristne risikerer fortsat fængsling, tab af hjem 
og ejendele, tortur,  voldtægt og død som følge af 
deres tro.

Hver 12. kristne i verden oplever at blive forfulgt for sin tro. 
Forfølgelsen af kristne vokser og berører over 215 millioner mennesker.

Af Bodil Lanting

I 30 af de 50 lande på Verdens-
ranglisten er forfølgelsen 
af kristne øget i løbet af det 
sidste år.

Det kommunistiske Nordkorea 
topper endnu engang listen som 
det land, hvor kristne forfølges 
mest. Over 50.000 mennesker bor 
i arbejdslejre, fordi de selv eller 
et familiemedlem mistænkes for 
at være kristne og ikke deltager 
i den tvungne tilbedelse af Kim-
familien. 

Islamismen vokser i mange 
lande, og forfølgelsen af kristne i 
Afghanistan (nr 2) er nu næsten 
på højde med Nordkoreas.

Seksuel vold
Omkring 215 millioner kristne 

verden over oplever forfølgelse 
i høj eller ekstrem grad. Forføl-
gelsen af kristne er øget i nogle 
lande i Afrika, Asien og Mellem-
østen, og de mest sårbare er de 
kristne kvinder, som både oplever 
forfølgelse på grund af deres tro 
og deres køn.

Hver dag bliver seks kvinder 
voldtaget, forulempet eller tvun-
get til ægteskab med en muslim 
under dødstrusler på grund af 
deres kristne tro.

Verdensranglisten har doku-
menteret 2.260 af denne type 
overgreb mod kvinder. Men tallet 
dækker naturligvis kun dem, som 
har vovet at afsløre overgrebet.  
Det oplyste tal menes kun at 
være en brøkdel af det totale antal 
kvinder, som bliver voldtaget og 
seksuelt forulempet på grund af 
deres kristne tro.

Forfølgelse af kristne i 2018
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Åbne Døres seneste oversigt, Verdensranglisten 2018, viser de 50 lande, hvor kristne forfølges mest. Den mørkrøde farve viser de 11 lande med ”ekstrem forfølgelse”. 
I de orange lande, nr. 12-35, oplever kristne ”meget alvorlig forfølgelse”, mens de gule lande oplever ”alvorlig forfølgelse”. 

Verdensrang-
listen bygger 
på et spørge-
skema med 50 
spørgsmål, som 
dækker forskel-
lige aspekter 
omkring religiøs 
frihed. 

Landene tildeles 
point, efter 
hvordan hvert 
enkelt spørgsmål 
besvares, og det 
totale antal point 
afgør landets 
position på 
ranglisten.

I denne oversigt 
har det kom-
munistiske 
Nordkorea som 
nr. 1 fået 94 ud 
af 100 ”forfølgel-
sespoint” mens 
Djibouti (nr. 
50) har fået 56 
point.

Sådan udarbejdes 
Verdensranglisten

Åbne Døre er den danske af-
deling af Open Doors, som i 60 år 
har arbejdet for kristnes tros- og 
religionsfrihed. Organisationen 
har projekter i over 60 lande, hvor 
man støtter de lokale kirker og 
kristne i deres kamp for at leve 
som kristne i særdeles fjendtlige 
områder.

Hvert år udgiver Åbne Døre 
World Watch List, (Verdensrangli-
sten), som er en årlig kortlægning 
og rapportering af omfanget af 
kristenforfølgelser i verden. Listen 
udarbejdes på baggrund af rap-
portering fra medarbejdere i fel-
ten og tætte samarbejdspartnere.

 
Listen over de 50 lande, hvor 

kristne forfølges mest, er lavet på 
baggrund af forskellige spørgs-
mål. Disse spørgsmål hjælper 
Åbne Døre til at skelne mellem 
forskellige former for forfølgelse 
ved at se på: 

• Den juridiske, officielle 
status kristne har (generel 
religionsfrihed i loven)

• De forhold, der reelt er 
gældende for den enkelte 
kristne (konsekvenser af 
troen)

• Hvilken rolle kirken spiller 
i samfundet (frihed til at 
udtrykke sig offentligt)

• Faktorer, der kan hæmme 
eller hindre religionsfrihe-
den i et land (angreb etc.)
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Fra Åbne Døre

Når man ser på Verdensrang-
listen 2018, er det tydeligt, at 
kristne og den kristne kirke 
er mindre og mindre velkom-
men i verden. 

Antallet af fjendtlige handlinger 
mod kristne stiger og bliver mere 
udbredt, og de kristne er meget 
sårbare over for kriminalitet og 
forfølgelse. 

Verdensranglisten 2018 viser, 
at Afrika (inklusive Mellemøsten) 
og Asien har den tvivlsomme ære 
at have indtaget førerpositionen.

Men midt i alle barske tenden-
ser er der håb, og på trods af 
forfølgelse og pres vokser kirken, 
og dens krop er stærk og står fast 
i Kristi kærlighed.

Kristne repræsenterer modigt 
Kristus i fængsler – men deres 
navne kan ikke nævnes her, da 
det kan medføre forfølgelse for 
dem.

“Der er tusindvis af kristne 
rundt om i verden, som tjener 

Kristus ved at være ambassa-
dører for ham i fængslerne. Og 
måske er det derfor, de er der. 
Hvordan skulle indsatte ellers 
høre evangeliet? Det kan være 
traumatisk at tjene Gud på den 
måde, men forhåbentlig oplever 
de Guds styrke og glæde. De har 
brug for daglig forbøn,” udtalte en 
landeekspert for nylig.

Kirken i Nordkorea
vokser trods alt

Den hemmelige kirke vokser. 
Igen kan det præcise antal lande 
eller de præcise tal af åbenlyse 
grunde, men fra alle hjørner af 
verden modtager vi nyt om, hvor-
dan undergrundskirkerne vokser. 
Det gælder for Nordkorea, Indien 
og for mange muslimske og bud-
dhistiske lande.

En medarbejder fra Åbne 
Døre, der hjælper nordkoreanske 
kristne og fl ygtninge (der normalt 
tager tilbage til Nordkorea for at 
sprede evangeliet der) fortalte 
os for nylig:

”Jeg har arbejdet på 
denne måde i mange 
år, men aldrig før har 

jeg set så mange nord-
koreanere komme til 
tro som i denne tid.”

”Gud svarer på vores bønner. 
Jeg har arbejdet på denne måde 
i mange år, men aldrig før har 
jeg set så mange nordkoreanere 
komme til tro som i denne tid. 
Hvad sker der, når Gud ændrer 
landet indefra? Mørkets magter vil 
kæmpe imod, så stærkt de kan, 
og selvfølgelig er kampen mere 
intens nu end nogensinde før. 
Men hvorfor? Fordi Gud sætter 
sine børn fri.”

To store udfordringer
Lige nu er der to globale, revo-

lutionære bevægelser, der truer 
de kristne mest: Udbredelsen af 
religiøs nationalisme i Asien og 
den globale, islamistiske, revolu-
tionære bevægelse.

Religiøs nationalisme
For det første: Religiøs natio-

nalisme. Religiøs nationalisme i 
Asien er som en tsunami, der 
stiger i hastighed og højde, jo 
tættere den kommer på kysten. 
Den fejer ind over kontinentet 
og ødelægger mange liv. I hele 
Asien ser man, at de partier, som 
opretholder den nationalistiske 
ideologi, indtræder i regeringer, 
hvilket har været den primære 
årsag til den stigende forfølgelse.

Hinduer forfølger i Indien
I Indien var der i 2017 et re-

kordhøjt antal forfølgelser, idet 
der blev rapporteret om mere end 
600 tilfælde. 

Det har fået Indien til at rykke 
17 pladser op fra nr. 28 til nr. 11. 
Mange tilfælde af forfølgelse 
bliver stadig ikke indrapporteret, 
så det reelle antal er langt højere. 

Den primære baggrund for 
stigningen i antallet af forfølgel-
ser er den voksende Hindutva-
bevægelse, en nationalistisk 
bevægelse, som vil gøre Indien 
mere hinduistisk. 

Kristne bliver udelukket fra 
samfundet, udstødt af deres 
hjembyer, tilbageholdt af politiet, 
truet, mishandlet, udsat for vold 
og nogle gange endda slået ihjel.

Buddhister forfølger
Uheldigvis følger Nepal i fod-

sporene på ”storebror”. Nepal var 
ikke på top-50 sidste år, men er 
pludselig kommet ind på en 25. 
plads på Verdensranglisten 2018. 

Regeringen såvel som de 
lokale samfund forfølger mere 
aktivt de kristne. Også her har der 
været en stor stigning i antallet 
af kristne, som er blevet fysisk 
mishandlet på grund af deres tro 
på Jesus. Religiøs nationalisme 
er ikke begrænset til Indien og 
Nepal. 

I den buddhistiske verden er 
der samme tendens. Forfølgelser 
i lande som Sri Lanka, Bhutan og 
Myanmar kommer til udtryk på 
en anderledes måde og er langt 
mere raffi neret.

Islamisk forfølgelse
Den anden bevægelse er den 

globale og revolutionære islami-
stiske bevægelse. 

Den voksende islamistiske 
bevægelse er en trussel for 
kristne og andre ikke-muslimske 
samfund mange steder i verden, 
men mest udtalt på det afrikanske 
og det asiatiske kontinent. 

Islamisme er den del af islam, 
som har en klar politisk agenda 
om at indføre sharia-lov og mus-
limsk dominans.

”Efter at have mistet 
fodfæste i Mellem-

østen søger Islamisk 
Stat nye græsgange i 

Asien.”

Kristne er udsat for stigende 
forfølgelse i de muslimske lande 
i Østafrika, Vestafrika og Nord-
afrika. Det stigende niveau af 
forfølgelse kan blandt andet ses 
i det øgede pres på kristne i 
hverdagslivet samt i interaktionen 
med almindelige mennesker som 
for eksempel naboer, kolleger og 
slægtninge.

Ud over det samfundsmæs-
sige pres udsætter de hurtigt 
voksende islamistiske grupper 
de kristne for yderligere fare. Et 
eksempel er Egypten, hvor det 
inden for rapporteringsperioden 
for Verdensranglisten 2018 stod 
klart, at grupper som Islamisk 
Stat (IS) er fast besluttede på at 

udrydde kristne i området med 
vold.

Efter at have mistet fodfæste i 
Mellemøsten søger Islamisk Stat 
nye græsgange i Asien, som er 
hjemsted for den største mus-
limske befolkning i verden. Med 
mindre regeringer og det civile 
samfund fi nder en systematisk 
måde at undgå endnu en opstand 
af terrorisme på, er risikoen for, 
at IS vinder fodfæste i Asien, høj.

I Asien så alle chokerede til, 
mens byen Marawi i Filippinerne 
blev indtaget af radikale, islamisti-
ske militante (som anser sig selv 
for at være en del af IS). Marawi 
har 200.000 indbyggere og var 
belejret i 150 dage. IS angreb 
især kirker og kristne skoler, hvor 
de udsøgte sig de kristne og slog 
dem ihjel.

”Vi har det godt, tak-
ket være jeres bønner 

og støtte.”

Vokser gennem modstand
Når man betragter vilkårene 

i verden for vores medkristne, 
er det nemt at blive deprimeret. 
Men Verdensranglisten og vores 
rapporter fra hele verden viser, 
at der, hvor modstanden mod 
evangeliet er stærkest, forvandler 
Gud mennesker mest, og kirken 
vokser. Lad denne artikel være 
til information og inspiration til 
dine bønner.

“Vi kan vandre i tro, selv om 
der er mange udfordringer,” ud-
taler en undergrundskristen fra 
Nordkorea. ”Vi forsøger at holde 
vores tro på Kristus sand midt i 
alle lidelserne. Indtil vi kommer til 
det sted, som Gud har beredt for 
os, vil vi blive ved med at vandre 
fremad, selvom der er mange 
forhindringer og begrænsninger. 
Det er vores ønske at holde fast i 
troen og at sprede evangeliet. Vi 
husker altid på jeres kærlighed og 
omsorg for os. Vi har det godt, tak-
ket være jeres bønner og støtte.”

Religiøs 
nationalisme
og islamisme
er de største
trusler 
En opblussen af religiøs nationalisme blandt muslimer, hinduer og buddhister m.fl . er de største trusler imod kristne mindretal i verden.
Åbne Døre gennemgår tendenser på Verdensranglisten over de lande, hvor kristne er mest forfulgt. 
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 Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Leon Have Thomsen fremhæ-
ver, at det handler om at bruge 
øjeblikket NU! Læs i Bibelen, 
tænk over det og skriv dine 
egne refl eksioner ind i bogen! 

Læserne får her mulighed for 
selv at være med til at skrive bo-
gen, for på hver side er der afsat 
plads til egne refl eksioner over 
dagens bibeltekst.

Bibelord med refl eksion
Bogen er opbygget, så hver af 

årets dage har et par få bibelvers, 
der kommer godt rundt i hele Bib-
len, og ofte er der en rød tråd mel-
lem bibelvers nogle dage i træk. 
Bibelversene er ledsaget af 2-3 
korte sætninger; det kan inspi-
rere læseren til selv at tænke og 
fordybe sig i, hvad bibelversene 
går ud på. Nederst på hver side 
er en henvisning til et par kapitler 
i Bibelen, dvs. en bibellæseplan. 
Hvis man læser dem hver dag, så 
kommer man igennem Bibelen på 
et år. Hver uge indledes med en 
kort refl eksion, der kan inspirere 
til læsernes overvejelser.

Et eksempel på dagens kom-
mentar over Mat.ev. 6:34 er: ”Det 
er i orden at tænke på i morgen, 
men du skal ikke bekymre dig 
for i morgen, for så begynder du 
at leve i morgen i dag.” og til Sl. 
61:2-4: ”Når alt er håbløst, så råb 
til Gud. Så vil han give dig sikker 
grund under fødderne”. Til Uge 
15 har forfatteren en refl eksion 

med overskriften ”Kristen uden 
Jesus?” ud fra Rom. 10:9-10.

Skriv din åndelige dagbog
Sidst i bogen skriver forfatte-

ren: ”I den traditionelle andagts-
bog læser man et stykke, der er 
skrevet af en eller anden hver 
dag. I ...lige et øjeblik... er der kun 
små kommentarer til hver dags 
bibelord, resten er op til dig. På 
denne måde får du en dagbog 

over de tanker og overvejelser, 
som du gør i forhold til bibelordet, 
altså en slags åndelig dagbog”.

Som anmelder har jeg overve-
jet, hvordan man kan følge forfat-
terens anbefaling. Fx kan man 
holde bibelordet op imod sit eget 
liv og spørge sig selv og Gud om, 
hvorvidt ens eget liv er i tråd med 
bibelversene. Hvorfor og hvorfor 
ikke? Hvordan kan jeg udleve 

bibelord i min egen hverdag? Er 
der noget, som jeg skal tænke 
eller bede over? Hvad betyder 
bibelordet for mig i dag? Er der 
noget jeg ikke forstår, og hvordan 
kommer jeg videre herfra? 

Dagbogen kan skrives på man-
ge måder – lige så mange, som 
der er læsere! Derfor er bogen et 
velegnet værktøj til inspiration, så 
man får overvejet teksterne og får 
mere ud af at læse Bibelen! 

Leon Have Thomsen: 
... Lige et øjeblik ...
424 sider • 249 kr.
LHT Kommunikation
Kan bestilles hos: leon@leon-
have.dk/Mob. 4255 3955

Andagt med åndelig dagbog
...Lige et øjeblik ... er en anderledes andagtsbog, som kan bruges som åndelig dagbog.

Leon Have Thomsen har været 
præst i Missionsforbundet i 
mere en 50 år. Desuden har 
han arbejdet i fl ere fælleskir-
kelige grupper: ’Ungdom med 
Opgave’, ’Wycliffe ’Bibelover-
sættere’, ’Skandinavisk Bør-
nemission’ m.m.

Anmeldt af Kirsten Krog

I 1997 skrev idehistoriker 
Magnus Nyman bogen ”För-
lorarnas historia” (”Tabernes 
historie”), en svensk reforma-
tionshistorie set fra tabernes, 
altså katolikkernes, synsvinkel. 
Med ”Kampen om de danske 
sjæle” har Bjørn Thomassen 
gjort noget lignende i dansk 
sammenhæng.

Bogen er dog ikke en reforma-
tionshistorie i gængs forstand, 
men snarere en samling opgør 
med forskellige skæve og forkerte 
vinkler på reformationen og dens 
virkningshistorie, vinkler som de 
fl este urefl ekteret tager for givet. 

Det drejer sig bl.a., om at vel-
færdssamfundet, den personlige 
frihed og kapitalismen skulle have 
rødder i reformationen, eller et helt 
oplagt og fuldstændig indgroet 
”dogme” om, at Luther var den 
første, der oversatte Biblen til mo-
dersmålet, eller at man før Luther 
prædikede på latin i kirkerne. 

Det vil føre for vidt at nå om-
kring alle forfatterens interessante 

iagttagelser og overvejelser om 
de misforståelser vedrørende 
reformationen og dens virknings-
historie, som fl orerer rundt om-
kring - det skylder alle sig selv at 
læse for egen hånd og dermed 
opdage, at man højest sandsynligt 
også selv er fuld af fordomme og 
misinformation.

Nødvendigt 
korrektiv

”Kampen  om 
de danske sjæle” 
er derfor et vigtigt 
bidrag til en stor 
set ensidig frem-
stilling af reforma-
tionen i de utallige 
bøger om denne, 
som blev udgivet 
i reformationsåret. 
Særligt vil jeg rose 
forfatteren for hans 
skelnen mellem 
Luther selv og re-
formationens ud-
vikling i Danmark, 
hvor Luther blev 
tolket og brugt til 
tider i direkte mod-
str id med, hvad 

han selv havde sagt. 
Det gælder bl.a. indførelsen af 

tvangskonfi rmering i 1736. Bogen 
er ganske simpelt et nødvendigt 
korrektiv til den gængse danske 
reformationshistorieskrivning 
og vores børnelærdom desan-
gående. 

Men i sin iver efter at nuancere 

synet på reformationen i Dan-
mark ender Bjørn Thomassen, 
som selv er katolik, med i passa-
ger at blive særdeles unuanceret, 
blot fra den modsatte grøft. Han 
lægger da heller ikke skjul på, 
at han ikke selv bryder sig om 
Luther. 

Denne subjektive holdning 
og de hyppigt anvendte negativt 
valoriserede ord og vendinger om 
reformationen burde dog have 
haft mindre eksplicit taletid, hvis 
bogen for alvor skulle lægge op 
til en positiv dialog om synet på 
og forståelsen af reformationen. I 
stedet bliver den i passager til et 
direkte modangreb. 

Har det været forfatterens hen-
sigt at lægge op til en hed debat, 
er der her rigeligt at tage fat på, 
men det kan let netop ende i en 
krigerisk debat og ikke en forso-
nende dialog - og det er ærgerligt. 

Bjørn Thomassen: Kampen om 
de danske sjæle
249 sider • 249,95 kr. 
Kristeligt Dagblads Forlag

Fra tabernes synsvinkel

Anmeldt af Kristian Kristiansen

- Når diskussionen om homoseksuelles rettigheder (eller 
ikke-rettigheder) jævnligt dukker op i medierne, ser det ud 
til, at der altid står en række hedsporer parat. Enten bliver 
udmeldingen fordømmende, eller den bliver alt for frelst og 
bedrevidende. De kan jo ”bare” blive ligesom alle andre. 
Eller de kan jo ”bare” sige nej!

Hermed er overfl adiskheden sikret. 
Men her er så de gode nyheder! Der er 
nemlig udkommet en bog, som glimrer 
ved ikke at falde i nogen af de nævnte 
grøfter. En bog, der kan ses som et opgør 
med forenklede holdninger, og som er 
skrevet af en mand, der véd, hvor skoen 
trykker. Ed Shaw hedder han; han er 
præst og ved fra sit eget liv alt om at være 
seksuelt orienteret mod sit eget køn.

Han har skrevet en bog, som er fl ot 
båret af en stærk, personlig motivation 
til at forstå fremfor at fordømme. Han 
lægger ikke skjul på, at han i og for sig 
godt kan forstå, at det ikke altid giver 
mening at sige til et ungt og kristen-aktivt 
menneske, at man ”bare” kan sige nej 
og fravælge, hvad der synes at være en 
vigtig del af dets liv. Det er nemlig de helt 
grundlæggende menneskeskæbner, der 
får mange til at kaste den traditionelle, kristne etik overbord, ikke 
teologien, mener han.

Og her er så forfatterens enkle ærinde: Han anviser en øvelse, 
der går ud på at vise, at Bibelens klare budskab igen kan give 
mening, og han minder om Jesu ord til os alle: ’Jeg er kommet, for 
at de skal have liv og have i overfl od’ (Joh 10,10). - Det kan måske 
også siges på en anden måde: denne bog handler om at se og 
fi nde Guds menings-fuldhed i den menneskelige menings-løshed. 
Blandt andet ved at fokusere på ikke-erotiske fællesskaber.

Som kristen kan alle hver især fi nde sig en identitet som Guds 
barn og som medlem af Guds familie. - En meget fi n gave-idé 
til dine homoseksuelle venner i kirken. Og de fi ndes i alle kir-
kesamfund, skulle jeg hilse og sige. Derfor er det en vigtig bog.

Ed Shaw: ”Bare sig nej! Et personligt opgør med letkøbte svar 
om køn og seksualitet.” 
180 sider • 200 kr. • Credo

Sympatisk bog 
om homoseksuelle

Ed Shaw er præst 
i Emmanuel City 
Centre i Bristol. På 
livingout.org kan 
man læse mere om 
hans holdning til 
homoseksualitet og 
kristendom.
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Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

Bøger til fordybelse og fornyelse
- Styrk dit personlige bønsliv og bøn i fællesskab med andre 

Elizabeth Alves: 

Kæmp & Vind i BØN 
220 sider, paperback, kr. 199,-

Kæmp & Vind i BØN:
- En praktisk bog om effektiv bøn bygget på 
bibelske principper.
- Anbefalet af Cindy Jacobs til både begyndere 
og erfarne forbedere.

Desperat efter Guds nærvær:
- Om at invitere Gud tilbage til vore kirker, liv og 
byer
- Fylder vi selv så meget i kirken, er der ikke er 
plads til Guds nærvær? En bog som udfordrer og 
bringer håb og tro på forandring.

Herren vil give jer byen:
- Päivi Heikkilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, 
som fl ere gange har været i Danmark deler her 
sine erfaringer med forbøn for bl.a. borgmesteren, 
byrådet, vandforsyningen, de unge, eller imod en 
heksefestival.
- En nyttig håndbog for enhver kristen, som vil gå 
i forbøn for sit land.

At vokse i tro - og tage nye skridt i praksis...

Hvis nogen spurgte dig: ’Hvordan vandrer du i Ånden?’ 
Hvordan ville du så svare? 

Michael Eaton tager dig systematisk gennem Galater-
brevets kapitel 5 og 6 og underviser om, hvordan Gud 
har tænkt sig, du skal leve. Han viser, hvordan galaterne 
mistede deres frelsesglæde.

Han hjælper dig til at opdage og sejre over lovtrældom i 
dit eget liv. Han introducerer kærlighedsbudet og forklarer, 
hvordan du kan modstå fristelser og bære Åndens frugt. 

Michael Eaton voksede op i London, men bor nu i Kenya. 
Han er en af lederne af Crisco Fellowship i Nairobi. Der kommer 
omkring 2.000 til deres bønnemøder.

Tænker du, når du hører andre bede: ”Jeg ønsker at være 
lige så tæt på Gud. Men hvordan skal jeg begynde?”

Mike Bickle fokuserer på, hvor vigtig forbønnen er og gi-
ver praktisk undervisning i bønnens hindringer, at meditere 
over Ordet og at bede i fællesskab. 

Øvelser hjælper dig med at udføre det i praksis, som du 
lærer i teori. Øvelserne vil engagere dig i at lære skriftste-
der udenad og i at meditere over dem, i at skrive dine egne 
meninger ned og i praktiske opgaver. 

Mike Bickle har grundlagt International House of Prayer 
(IHOP) i Kansas City. Han er en kendt og elsket karismatisk 
præst og konferencetaler. 

Studie-
guide: 
Dynamisk 
forbøn - to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig 
brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

Studie-
guide: 
At vandre 
i Ånden
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

”Jeg sagde til Herren: ”Hvad er mit problem med hensyn 
til bøn?” Og Han svarede: ”Du gør det ikke!”

Det var den barske realitet, som ramte C.J. Mahaney, 
før han begyndte at få disciplin i sit kristne liv.

Jesus havde åndelig disciplin. Der var en klar forbin-
delse mellem Hans indvielse i det skjulte og Hans kraft. 
Mahaney udfordrer dig til at ofre det, der er nødvendigt, 
at udøve selvkontrol og undgå ”harmløse” aktiviteter, 
som hindrer din tjeneste for Gud.

C. J. Mahaney har bl.a. været præst i Covenant Life kirken 
i Gaithersburg, USA, og leder af den apostolske gruppe af 
People of Destiny, som opretter og understøtter lokale kirker.

Studie-
guide: 
Åndelige
Discipliner
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

OASIS-serien er fra 1990’erne - og sælges derfor billigere. Den er af høj åndelig kvalitet! Skrevet af ledere, der selv har praktiseret budskabet.

Päivi Heikkilä: 

Herren vil give jer byen 
191 sider, paperback, kr. 148,-

Rhonda Hughey: 

Desperat efter Guds nærvær
208 sider, paperback, kr. 148,-



Af Henri Nissen

Kan Gud virkelig bruge men-
nesker, der begår store fejl og 
laver et værre rod? 

Ja, svarer George Verwer. Gud 
virker midt i rodet...

George Verwer oprettede orga-
nisationen OM. Operation Mobili-
sation. (Senere kaldet Operation 
Mission.) En kristen organisation, 
som har involveret hundredtu-
sinder af unge i korttids-mission 
rundt om på hele kloden. 

Og når George Verwer som en 
gammel mand ser tilbage, så må 
han indrømme, at både han selv 
og hans mange frivillige ofte klok-
kede i det. Men til trods for det, 
virkede Gud igennem det.

Måske er det nemmere at 
forstå, at Gud kan bruge os selv 
trods vores fejl, men Verwer taler 
også om andre kristne tjenester, 
hvor lederne er faldet i synd og 
utroskab, har svindlet med penge, 
bruger indsamlede penge til at 
købe privatfl y, osv. Altsammen 
noget, som vi selvfølgelig bliver 
dybt forargede over. 

Men George Verwer må bare 
erkende, at Gud virker midt i 
rodet. Han nævner også kristne 
fi lm, som nogle rynker på næsen 
af, og som kirken i starten ikke 
ville vide af, men han er ikke i tvivl 
om, at de gør en enorm virkning. 

Messiologi...?
I sin nye bog ”Dråber fra en 

utæt vandhane” opfinder han 
ordet: ”messiologi”.

Han leger med ordet ”mis-
siologi”, som betyder læren om 
mission, mens mess-iologi” er 
læren om, at Gud virker til trods 
for menneskers ”mess” – rod.

Bogen er lidt tynd og George 
Verwer har en uvane med at 
henvise til en masse bøger, som 
man burde læse. Det gør han 
sikkert af ydmyghed, fordi han 
synes, andre har sagt det bedre, 
men jeg ville nu have foretrukket, 
at han selv skrev sin mening. For 
jeg får aldrig læst alle de udmær-
kede bøger.

Men som en Lindsay Brown 

(leder af Lausanne-bevægelsen) 
skriver i forordet, så er det altid 
værd at læse hvad en mand, der 
har udrettet så meget i Guds rige, 
har at sige. 

Verwer nævner selv et komisk 
eksempel på en teolog fra en 
ældre kirkeretning i USA, som i 
en bog ”beviser”, at pinsebevæ-
gelsen har en forkert teologi. Ikke 
desto mindre har Gud åbenbart 
brugt pinsebevægelsen til, at 
millioner er blevet kristne. 

Selv hører George Verwer ikke 
til pinsekirken eller den karismati-
ske bevægelse. OM har tiltrukket 
de ”evangeliske” kristne, som var 
fokuseret på den direkte forkyn-
delse af evangeliet, især gennem 
litteratur, mens UMO også var op-
taget af barmhjertighedsarbejde. 
I dag er forskellene udviskede.

Trods Verwers åbenhed skin-
ner det igennem, at han ikke 
forstår alt det nye, der sker. Han 
forstår fx ikke dem, der ikke kun er 
optaget af den individuelle frelse, 
men vil forandre samfundet gen-
nem politik eller transformation. 
Det, tror han, er en fejltagelse.

En vild krabat
I 2009 havde jeg selv mulighed 

for at møde og interviewe George 
Verwer, da han besøgte Danmark 
og bl.a. talte på SommerOase.

Her fortalte han noget af det 
samme, som er med i bogen:

– Som ung var jeg ikke kristen. 

Jeg gik op i piger og penge. Jeg 
havde 32 kærester. Dengang 
handlede det meget mere om ro-
mantik, dans og kyssen end sex. 

Som 15-årig havde jeg tre små 
virksomheder. Der var 200 men-
nesker, som arbejdede deltids for 
mig med at sælge ildslukningsap-
parater. Folk grinede lidt af det i 
skolen. Og en lille ældre dame 
hørte om det og satte mig på 
sin ”Holy Ghost Hitlist” – hendes 
bedeliste. Hun begyndte at bede 
for mig – ikke blot, at jeg ville blive 
kristen, men også at jeg ville blive 
missionær!

Hun sendte mig et Ny Testa-
mente for at forberede mig til et 
møde med en prædikant, som var 
en mellemting mellem Maradona, 
ET og Clint Eastwood. Jeg taler 
om Billy Graham.

Indre kamp
– Jeg læste lidt i testamentet, 

men samtidig bladede jeg i por-
nografi ske hæfter. Der foregik vir-
kelig en åndelig kamp indeni mig! 

Jeg var meget forelsket i en 
pige, som jeg havde svært ved at 
overtale til en date. Men til sidst 
blev vi enige om at tage til Billy 
Graham-mødet. Og dér mødte jeg 
Jesus Kristus, og jeg omvendte 
mig, og Gud kaldte mig til mis-
sionær på samme møde.

Ét skridt ad gangen
Dengang vidste hverken Ge-

orge eller andre, hvor stor betyd-
ning det skulle få, at den 16-årige 
hyperaktive high school-dreng 
omvendte sig. 

Men George Verwer har talt ca. 
20.000 gange siden sin dramati-
ske omvendelse som 16-årig, og 
den organisation, han kort efter 
stiftede, har formidlet det kristne 
budskab til over 1 milliard…! 

– Men det var ét skridt ad 
gangen. Først skolen, så min 
hjemby New York, og så tog jeg 
en tur til Mexico og fi k øjnene op 
for verden, fortalte han, mens han 
sidder på sit rodede værelse på 
Rudehøj Efterskole. 

Prædikede på skolen
Straks efter sin omvendelse 

delte han sin nye tro med kam-
meraterne på high school. 

På et enkelt møde på skolen 
besluttede 125 deltagere sig for at 
tage imod Jesus i deres liv – inklu-
siv hans egen far, som var ateist.

Litteratur forandrer liv
– Året efter solgte jeg ild-

sluknings-firmaet og begyndte 
at sælge kristne bøger, fortalte 
George Verwer. 

Kristen litteratur på alle ver-
dens sprog blev hurtigt en af de 
vigtigste arbejdsmetoder for den 
organisation, som voksede frem. 

Gennem bøger kunne tusindvis 
af mennesker nås med de livgi-
vende sandheder.

– Den lille virksomhed med 
kristen litteratur blev starten på 
et andet eventyr, som få kender 
til. Det udviklede sig nemlig til en 
af de største forlagsvirksomheder 
i verden.

I starten kørte det med frivil-
lige og fungerede ikke altid lige 
godt. Men for tyve år siden blev 
bogdelen skilt ud fra OM og blev 
drevet som en forretning, og så 
begyndte det for alvor at vokse. 
Men først var vi ude for en ka-
tastrofe – hele lageret brændte. 

Alligevel kom det op at køre, vi 
fi k 40 boghandler, vi fusionerede 
med andre forlag og er for nylig 
fusioneret med The Internatio-
nal Bible Society under navnet 
Biblica. Nu er det et af de største 
kristne forlag i verden.

Smuglede bibler
Men tilbage til starten. 
George og nogle venner tog 

på rejse til Mexico for at fortælle 
mexicanerne om Jesus. George 
lærte spansk, og næste år bragte 
han endnu fl ere venner med til 
Mexico. De kaldte sig nu for ”Send 
the Light”. Senere skiftede den 
lille organisation navn til Ope-
ration Mobilisation, da George 
blev involveret i at smugle bibler 
ind i de kommunistiske lande i 
Øst-Europa.

– Jeg opførte mig sikkert uklogt 
og blev arresteret i Sovjet. Men 
gennem en hel dags bøn gav Gud 
mig en vision for hele Europa om 

at mobilisere de kristne i kirkerne. 
Den næste sommer var vi 200, og 
året efter 2000. 

Han bor i hele verden
Selv om George Verwer er en 

rapkæftet New York’er, har han 
tilbragt det meste af sit liv i Europa 
og på rejser rundt i verden. Han 
bor nu normalt i London, når han 
ikke rejser med OMs nye skib 
eller taler rundt om i verden. Han 
har bl.a. boet i Holland, Indien, 
Spanien og Nepal. 

– Indtil for nylig kendte ameri-
kanerne ikke OM. Og pengene til 
arbejdet kommer også mest fra 
givere i Europa. Men nu er OM 
efterhånden blevet verdenskendt.

Ærlig om sine fi askoer
Men hvis man tror, at George 

Verwers personlige liv har været 
en lang dans på roser, så tager 
man meget fejl. Han indrømmer 
meget gerne sine personlige fi a-
skoer, for han har opdaget, at han 
gennem sin ærlighed kan hjælpe 
tusindvis af andre. Det gælder fx 
hans kamp med pornografien, 
som han allerede som ung for-
talte åbent om, mens det endnu 
var et tabu.

– At jeg delte mine egne pro-
blemer med pornografi , har hjul-
pet tusindvis gennem 50 år, hvor 
vi har rådgivet og vejledt men-
nesker, fortalte den nu 79-årige 
dynamo. 

– Da jeg var blevet gift med 
Drena, besluttede jeg, at vi ikke 
skulle have børn de første år, for 
det havde jeg ikke tid til. Dengang 
var jeg imod prævention, så vi for-
søgte os med den ”katolske” me-
tode – hvor man undgår samleje i 
kvindens mest frugtbare perioder 
i måneden. Men jeg skiftede 
teologi og gik ind for prævention, 
fordi jeg fandt det for svært at leve 
afholdende, bemærkede George 
Verwer selvironisk.

Det er for ham selv et mirakel, 
at Gud alligevel kunne bruge så 
fejlfyldt og uroligt et menneske. 
Men han har gennem årene ind-
set, at det er hans særlige gave 
at være inspirations-taler. Gud har 
givet ham evnen til at begejstre og 

engagere andre – og modet til at 
tage skridt i tro.

Ægteskabet med Drena har 
heller ikke været let. 

– Vi havde en masse proble-
mer, og det har vi stadig. Hun 
kan lide klassisk musik, og jeg er 
mere til hip-hop, afslørede den 
79-årige, som sjældent forholder 
sig i ro. Han er ikke nogen helgen. 
I hvert fald ikke i den almindelige 
opfattelse, hvor helgener er eng-
lemilde og udstråler en salig ro. 
I den korte tid, jeg selv tilbragte 
sammen med den store pionér for 
at lave interview med ham, slog 
det mig mere, hvor utålmodig og 
krævende, han var. Gad vide om 
Paulus var den samme type?

– Nogle gange føler jeg mig 
kold og uåndelig, selv når jeg syn-
ger med på den dejlige lovsangs-
musik. Jeg er stadig en tvivler. Jeg 
kæmper fortsat med troen. Og jeg 
fortryder mange af de ting, jeg har 
gjort, sagde han.

De 7 udfordringer
– I begyndelsen af OM var jeg 

kun optaget af menneskers frelse, 
ikke deres fysiske forhold. 

Jeg har måttet bede Jesus om 
tilgivelse for, at jeg ikke så de so-
ciale og menneskelige problemer. 

I dag satser vi i OM på syv 
globale udfordringer. 

Vi vil hjælpe:
- Udsatte børn
- Misbrugte kvinder
- Ekstremt fattige
- HIV og AIDS-ramte
- Folk, som mangler vand
- De ufødte
- Det truede miljø

– Vi kristne må tage fat på disse 
alvorlige samfundsproblemer. 
Det var kristne, der afskaffede 
slavehandlen, og vi har også 
svar på de andre store sociale 
problemer, som verden kæmper 
med, pointerede han engageret.

(Se også lederen side 6.)

George Verwer: Dråber fra en 
utæt vandhane. Indbundet. 
Scandinavia. 149 kr. 

Jo, Gud kan 
godt virke, selv 
om vi begår 
så mange fejl
OMs stifter George Verwer er fortsat fuld af energi – men også af 
eftertanke, efter mer end 60 år på missionsfronten. 
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Møder & Arrangementer

Diverse

Ferie & Rejser

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Pilgrimsrejse til Det Hellige Land - Israel  
22. maj – 29. maj 2018 
Pris: 11.925 kr. i delt dobbeltværelse 
Prisen inkluderer: Fly København/Tel Aviv + bagage, gode hoteller, 
halvpension, guide og al kørsel m.v. De eneste ekstraomkostninger 
er frokost og drikkepenge.
Vi har vores egen præst med og der vil være daglige messer, bøn og 
mulighed for skri  emål.
Pilgrimspræst: p. Benny Blumensaat, Skt. Nikolaj Kirke Esbjerg.
For yderligere info., program og tilmelding: Maria Truelsen. 
Tlf. 24602308 og e-mail: mariatruelsen@mail.tele.dk

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Erhverv
Bogsalg

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

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

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

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

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

Lørdag d. 20. januar kl. 14  - 16
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt

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 28/1: Apam fra Nagaland: Kender du virkelig Herren?
Søndag 4/2: Hugo Troelsen: Menigheden; Kristi Legeme

Søndag d. 21/1 kl. 10:30
Anders Ova
Tema: Helligåndens vejledning

Søndag d. 14/1 kl. 10:30
H. P. Pedersen
Tema: Ban vej for Herren

Hjælp Udfordringen med at bringe 
evangeliet til Touboro i Afrika gennem 
en kristen radiostation og store uden-
dørs-møder med Per Hyldgaard i uge 6. 

Udfordringen og GO har allerede gennemført fi re store 
kampagner med Per Hyldgaard og hans frivillige team. Hver 
kampagne har ført til hundredvis af nye kristne og en åndelig 
fornyelse af mennesker og kirker. Desuden har Udfordringen 
oprettet 5 kristne radiostationer, og en ny radio er på vej i 
Touboro. Vi støtter også fl ere andre radiostationer. 

GI’ DIG
GLAD

Per Hyldgaard forkynder 
evangeliet klart og enkelt  
til hundredtusinder ved 
kampagner i hele verden. 

Giv en gave mrkt. TOUBORO til 
Gospel Outreach bankkonto: 9046 
- 457-34-58449. (HUSK: Navn 
og cpr. nummer, for fradrag.) Eller 
send en hurtig gave NU på Mobile-
Pay nr. 21 97 11 11 mrk. Touboro.

Vil du bede for 
Udfordringens 
nye kampagne?
Kære Læser
Har du bemærket, at Udfordringen står bag en kampagne 
med Per Hyldgaard i Afrika i februar? Hvad enten du øko-
nomisk vil støtte eller ej, vil jeg spørge dig om at bede for 
kampagnen. Det er nemlig afgørende for, at den lykkes.

Kampagnen foregår i et område midt i Afrika, hvor der er 
mange udfordringer:

1) Ekstrem fattigdom, sygdomme og mangel på offentlig 
sygesikring, klinikker, medicin, socialhjælp, understøttelse...

2) Borgerkrig i Centralafrika med mange drab, voldtægter, 
røverier, ødelæggelser og mange fl ygtninge.

3) Muslimske terrorgrupper og diskrimination af kristne.
4) Masser af okkultisme og dæmonisk aktivitet - ikke blot 

blandt animister, men også blandt muslimer - og kristne.
Vel at mærke i et forsømt fransk og muslimsk område, hvor 

der ikke drives megen kristen mission.

For dig kan en grænseby mellem Cameroun, Centralafrika 
og Tchad ved navn Touboro lyde fjern og uvedkommende. 

Men for de lokale beboere, som lever med alle odds imod sig, 
giver det nyt håb at høre det dejlige kristne budskab. 

I Danmark har vi glemt, hvor godt det er.
Men de mærker, at det ikke blot er ord, men at der er kraft i 

det. De oplever helbredelser for sygdom, de bliver sat fri af frygt 
og dæmoniske bindinger - og de får lyst til at leve sammen på en 
ny måde i ærlighed og næstekærlighed. Det er, som om Jesus 
går usynligt rundt i menneskemængden og sætter fri.

Det er efter min mening den bedste form for udviklingshjælp. 
Evangeliet er grundlaget for alt fremskridt. 

Lad os give nogle tusinde afrikanerne den chance. 

Touboro ligger 4 timers kørsel fra den nærmeste større by. 
Det er ikke helt ufarligt at tage derud. Og der er altid modstand. 
Derfor er der reelt brug for din forbøn. 
Må vi regne med din opbakning...?

  Henri Nissen, 
  Udfordringens radio-mission.

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et dagligt 
bibelord til inspiration sendt, så 
gå ind på hjemmesiden udfor-
dringen.dk og tilmeld dig via 
ikonet ”Dagens Udfordring” ca. 
midt på hjemmesiden. 

Så modtager du Dagens Udfor-
dring, som består af et bibelvers, og et par link til de nyeste historier 
i avisen samt bogtilbud. Hjemmesiden passer også til mobil-format.
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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 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.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 1:

Stig Bang-Jensen
Ryttergårdsvej 218
3520 Farum

Kodeord: Slanketid

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 
25. januar 2018 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!



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.

Debat

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. Obs! 
Max 200 ord. Send til debat@
udfordringen.dk

Film

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 l

ogin på side 2 i avisen.

Film-nyheder

Hosianna.dk
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Diverse

dk
129,-
pr. stk.:

Stillinger

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506

-  søger medarbejder  l værdifuldt arbejde med unge 
Vi har brug for endnu en medarbejder  l pædagogisk arbejde i en fast s  lling på 30  mer ugentligt med 
mulighed for fl ere  mer. Vi  lbyder verdens bedste arbejdsplads, hvor hverdagen er indholdsrig og 
meningsgivende. Den udleves sammen med skønne beboere og et engageret og fl eksibelt kollegaskab 
med åben dialog og kollegial stø  e.
Vil du være medskaber af et anerkendende og udviklende miljø for alle involverede, er du måske 
Heragårdens nye medarbejder.

Om Heragården …
Heragården er et selvejende bo  lbud e  er servicelovens §107 med plads  l 13 beboere og medlem 
af Kristelig Handicapforening. Som organisa  on har vi en kristen profi l og ønsker, at kristne værdier 
afspejler sig i hverdagen.
Målgruppen er unge mennesker mellem 18 – 35 år primært med au  smespektrum forstyrrelser og 
fl ere med forekommende komorbiditet som depression, angst, ADHD, ADD og OCD.
Vi arbejder rela  ons- og ressourceorienteret og vægter en høj faglighed, hvor den au  smepædagogiske 
 lgang samt KRAP er primære i det daglige arbejde.

Kan du bl.a. nikke genkendende  l …
• har en pædagogisk uddannelse og gerne au  smefaglig erfaring samt kendskab  l KRAP
• kan bidrage ak  vt  l Heragårdens kristne værdier
• har lyst  l samvær, ak  viteter og samtaler med unge mennesker
• er faglig engageret, kan refl ektere og indgår ak  vt i sparring med kollegaer
• kan arbejde målre  et i processer og har tålmodighed i  . udvikling samt øje for de små succeser
• kan arbejde med struktureret og systema  sk pædagogik samt have fl ere bolde i lu  en
• har lyst og evne  l at dokumentere samt se værdien i, at det kvalifi cerer indsatsen
• kan handle selvstændigt og ansvarligt i vagter og indstillet på skiftende arbejdstider samt 

weekendarbejde
… glæder vi os  l at modtage din ansøgning!

Se fl ere oplysninger på www.heragaarden.dk
Løn og ansæ  elsesvilkår på overenskomstlignende vilkår. 
Ansøgningen sendes  l bhl@heragaarden.dk senest 08.02.2018. 
Tiltrædelse: 01.04.2018
Hvis ikke du har hørt fra os inden 01.03.2018, er s  llingen besat.
Ring gerne  l leder Daniel Laugesen 5136 5058 eller souschef Birthe Høyer Lavdal 22365051 for at 
høre mere.

Heragården, Koustrup Allé 15, 7400 Herning Tlf.: 96273100

Heragården Er du vores 
nye højskolelærer? 

Luthersk Missions Højskole (LMH) 

Er det noget for dig? 

 
 
Så se mere på www.lmh.dk/job
Kontakt forstander Henrik Nymann Eriksen, 

hne@lmh.dk / 30487378

søger lærer

Ansøgningsfrist: 8. februar 2018

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

luthersk missions højskole

Reklame håner 
dronningens 
nytårstale

"En hilsen til søens folk" lød 
teksten til en reklame for store 
kutterrejer og jomfruhummer 
med alt tilbehør. Reklamen 
kunne læses i et reklamekatalog 

fra Fakta gældende fra onsdag 
d. 27. december til og med 
søndag d. 31. december 2017.

Der var også en reklame for 
"snacks til nytårstalen", så ingen 
kunne være i tvivl om, at det var 
nytårstalen, det drejede sig om.

Men når der som tekst til en 
reklame for is fra et ismejeri 
på Bornholm står "Gud bevare 
Bornholm", er det en hån mod 
dronningen, og det kan man kun 

have foragt til overs for.
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

      
       26. januar klokken 19.00. Vi ses!

Bliv student på
KG

Kom til informationsaften og hør mere   
om studieliv, kollegieliv, trosliv og det at 

være dagelev på 
Det Kristne Gymnasium.

Vasevej 28, 6950 Ringkøbing

Vi søger en pædagog, gerne med diakonal baggrund 
og med erfaring i at arbejde med socialt udsatte 
mennesker inden for eksempel psykiatri- og mis-
brugsområdet. 

Stillingen er på 34 timer med start 1. marts 2018. 

Ansøgningsfrist er 22. januar 2018

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Erfaren pædagog
til Botilbuddet Minibo, Hobro

blaakors.dk

På Blå Kors Pensionat Taastrup søger vi en ny kollega, 
der vil være med til at give vores beboere de bedste 
muligheder for at forberede sig på det liv, de ønsker. 

Det er en fuldtidsstilling som pædagog med skiftende
arbejdstider i et leve-bo miljø med faste rammer og
menneskelighed. Stillingen er tidsbegrænset til tre år.

Ansøgningsfrist er søndag den 21. januar 2018.
Ansættelsen snarest muligt er pr. 1. marts 2018

Se stillingsopslaget på blaakors.dk/job.  

Vil du som pædagog 

arbejde med hjemløse-

problematikker?
blaakors.dk
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 14/1
14:00 Gudstjeneste fra Munke-
bjerg kirke, Odense
Særligt tilrettelagt for demente. 
Sognepræst Camilla Balslev, Vor 
Frue, Odense og sognepræst 
Lars Hagensen, Dalum, vil sam-
men med organist Povl Balslev 
og fl øjtenist Rikke Petersen pirre 
menighedens sanser med musik, 
ord og billeder. En gudstjeneste, 
der har fokus på kirkens sociale 
ansvar, det folkekirken kalder dia-
koni. Munkebjerg blev sogn i 1953, 
og efter mange år i et missionshus 
blev kirken bygget i 1961. Det blev 
en af byens mest markante og 
moderne kirker - og den eneste, 
der er sekskantet. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 20/1
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Peter Aalbæk
taler om meningen med døden, 
som i hans fortolkning handler om 
at give liv til noget nyt. Sct. Peders 
Drenge- og Pigekor ved dirigent 
Karsten Blond synger salmen 
”Kornet, som dør i jorden” fra Hel-
ligåndskirken i Århus.

Søndag 21/1
14:00 Pilgrimsgudstjeneste fra 
Vær kirke ved Horsens. Studen-
ter- og natkirkepræst i Horsens, 
Anette Foged Schultz, tager menig-
heden med på en kort pilgrimsvan-
dring, som indledning til en guds-
tjeneste med fokus på stilhed og 
eftertanke. Den Danske Salmeduo 
medvirker. Vær kirkes oprindelige, 
romanske kirke (skib og kor) er fra 
1200-tallet, bygget af granitkvadre. 
Tårnet og våbenhuset er føjet til 
i senmiddelalderen i starten af 
1500-tallet og repareret i 1788, 
som det fremgår af indskriften over 
indgangsdøren. På vestvæggen i 
våbenhuset ser man en gravsten, 
rejst over Folmer Rosenkrantz til 
Stensballegård og hans hustru, 
Margrete Gyldenstjerne. Sendes 
også mandag kl. 8.35 og lørdag 
kl. 8.30.

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

UCB TV / Radio
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satel-
lit THOR 1 grad vest, fr. 10872, 
SR 24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 
- 18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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

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.

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider: Man-, Tirs-, Torsdag, 
Fredag og Søndag: 17.00 - 18.00. 
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

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

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

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

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

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

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/

DR Radio 

Søndag 14/1
09.54 Højmesse
Sct. Pauls Kirke, Hadsten. Aarhus 
Stift. 2. søndag efter Helligtrekon-
ger. Prædikant: Anders Bonde.
Organist: Steen Hansen.
Salmer:
321: ”O, kristelighed”
29: ”Spænd over os dit himmelsejl”
441: ”Alle mine kilder”
411: ”Hyggelig, rolig”
634: ”Du ved det nok, mit hjerte”

Mandag 15/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 16/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Audiens
Hvordan dufter ånd?
Katarina Lewkovitch er sammen 
med præsten Poul Joachim Sten-
der taget på besøg hos én af Dan-
marks eneste parfumører, Zarko 
Ahlmann Pavlov. Han har i mange 
år arbejdet på at udvikle duften 
af den nordiske drøm. Duftenes 
verden er hemmelighedsfuld og 
magisk, og det tager mange år og 
tusindvis af forsøg at udvikle en 
duft. Men hvordan dufter ”ånd”? 
Tilrettelæggelse: Katarina Lewko-
vitch. (Sendes også 21.03, ons-
dag 5.03, lørdag 20.03 og søndag 
8.03).

Onsdag 17/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 18/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Tidsånd
Om historie og tro. Om hvor vi 
kommer fra, og hvor vi er på vej 
hen. Hver uge udfordrer Christof-
fer Emil Bruun en aktuel gæst 
på holdninger til og viden om 
værdier, ideer, historie og religion.
(Sendes også 21.03, fredag 5.03, 
lørdag 19.03 og søndag 21.03).

Fredag 19/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 20/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 21/1
09.54 Højmesse
Jerusalemskirken, Københavns 
Stift. 3. s.e. Helligtrekonger.
Prædikant: Ole Birch.

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

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.

Gadeklummen

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

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

København 
Rhema Radio

Morgen FM 106,3 sendetid 6-10
Aften FM103,4 flere sendetider 
fra 20-24.
Internetradio 24 timer i døgnet:
Søg på UCBMEDIA.dk 
WEB-RADIO www.ucbmedia.dk

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2018: Årgang 46. ISSN 0902-5693

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

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

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

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

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

Tidligere jægersoldat B.S. Christiansen har sagt, at mang-
lende kendskab til fjenden ofte resulterer i unødvendige 
nederlag. Kend hans stærke og svage sider og vær realistisk 
om dine egne. 

Den åndelige verden er mere virkelig end den fysiske. ”I tro 
fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser, ikke 
er blevet til af noget synligt.” Angreb i form af sygdomme er 
nemme at identifi cere, men åndelig påvirkning af tankesystemet 
er lumsk.

Et eksempel: Modstanderen præsenterer en tanke, som enten 
afvises eller fører ind i hans vilje. Hans forslag bliver omsat fx til 
sårethed eller stolthed, som skriger efter at få ret. Det ufornyede 
sind bliver fuppet til at optage og acceptere tanken som sin egen. 

Pludseligt opståede konfl ikter, misforståelser, mismod og 
depression er klassiske metoder til at smide grus i maskineriet. 
Alternativt skubber han så hårdt på, at vi falder forover ved hjælp 
af økonomisk, karrieremæssig eller social fremgang. Hensigten 
er at distrahere og trække os væk fra relationen med Gud.

Kødelighed er parat til at forklare enhver hændelse som 
naturlig, men fjenden forsøger hele tiden at lokke os ud af det 
åndelige rum og ind i det fysiske. Her er vi sårbare. Djævelen er 
en ånd og kan kun bekæmpes med gudgivne, åndelige våben. 
At kæmpe mod ham med menneskeskabte metoder er dømt 
til fi asko.

Vi proklamerer i overensstemmelse med Guds ord, og ”kalder 
på det, der ikke er til, så det bliver til.” At udtale mangel, nederlag, 
fattigdom, sygdom og anden negativitet er vand på Djævelens 
mølle og udhuler vores beskyttelse.

En ægte tro på, at ”han, som er i mig, er større end han, som 
er i verden” medfører, at vi yder større modstand. Alle kommer 
ud for Satans snigløb og had i en eller anden form, selvom 
man ikke er bevidst om det. Derfor kan vi lige så godt melde os 
aktivt ind i kampen ved at holde os tæt til vores himmelske far, 
drive Djævelen på fl ugt og sætte fanger 
i frihed. Det er Guds kærlighed og vilje 
for vores liv.

Hverdagens 
åndelige krig
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Jeg nænner simpelthen ikke at fortælle Job, at hans 
computer er crashet... (Se Job 1)

I 2010 gik de gamle medlemmer af Petra sammen og 
udgav pladen Back to the Rock under navnet Classic 
Petra. Det var med sangskriver Bob Hartman på gui-
tar, Louie Weaver på trommer, Mark Kelly på bas, John 
Lawry på keyboard og Greg X. Volz som forsanger. 
   

Det blev annonceret, at Classic Petra skulle spille i 
Danmark på SommerCamp i Mariager i 2012, hvilket 
flere havde glædet sig til. De meldte imidlertid afbud, 
og så kom det ”rigtige” Petra i den seneste udgave som 
erstatning (med forsanger John Schlitt, Bob Hartman, 
Greg Bailey på bas samt en ukendt gæstetrommeslager).
   CPR Band er videreførelsen af Classic Petra, og CPR står 
ikke for hjertemassage, men derimod for Classic Petra Revived. 
   Bandet er det samme som på den første skive, bortset 
fra at Bob Hartman er blevet udskiftet med guitaristen Kirk 
Henderson, der tidligere har været i bandet Pieces of Eight.
   

Ligesom den forrige udgivelse er her tale om genindspil-
ninger af gamle Petra hits. Ni ud af de 10 sange er nye, friske 
versioner af gamle, elskede rock-klassikere som f.eks. Hollow 
eyes, The Coloring Song, Judas Kiss og mange fl ere. San-
gene lyder godt i de nye indspilninger og vil være et glædeligt 
genhør for de mange fans. Hvis du ikke er bekendt med de 
gamle Petra-sange, vil dette være et godt, nyt bekendtskab.
   

Hvor den forrige plade havde to helt nye sange, er den ene-
ste ”nye” sang på denne plade en cover-version af Aerosmiths 
store hit Dream On, som de slipper godt fra. Der er rygter 
om, at CPR vil lave en tredje plade med nyt materiale. En af 
Petras mindre kendte sange All over me er her i en lækker 
blues-udgave - bedre end originalen, så den føles ny.

Mark Hill 

Godt nyt for 
gamle Petra fans

Af Steen Jensen

Fisk bare dine bedste dan-
sesko frem fra tøjdyngen i 
hjørnet, haps din sejeste T-shirt 
og pak partyhumøret øverst 
i rygsækken, så det er lige til 
at hive frem, for snart skal der 
brændes kalorier af på den 
årlige megafest BELIEVE XL 
i Kolding.

BELIEVE XL 2018 er ung-
domsfest med mening!

De senere år har den alkoholfri 
fest i Kolding samlet op imod 
600 glade unge til fed musik og 
kristent indhold.

I år holdes BELIEVE XL fredag 
den 23. februar kl 19 på Lykke-
gårdsvej 67 i Kolding.

Det er en aften med DJ, moves, 
lysshow og fede rytmer, der kan 
banke pulsen i vejret, og hvor der 
vil blive svedt igennem.

Festen er for alle unge fra 7. 
klasse til 25 år, og så er der endda 
gratis adgang!

Twelve24
Hovednavnet bliver igen i år 

det kristne danseband Twelve24 
fra England, som i fl ere år har 
været ret populære på den kristne 
musikscene i hjemlandet og 
turnerer kloden rundt med deres 
energifyldte musik.

Bandet, der er aktuelt med en 
turne sammen med Storbritanni-
ens X Faktor vinder fra 2014, Ben 
Haenow, kommer fra Manchester.

Twelve24 blev dannet i 2008, 
hvor de hver især oplevede at få 
en uslukkelig passion og drivkraft 
for at gøre en forskel i verden 
gennem deres musik. For bandet 
handler det om så meget mere 
end koncerter, turnéer og musik. 
Det handler om at give unge 

håb og en fremtid med et nyt og 
godt liv.

Navnet Twelve24 er i øvrigt en 
reference til Johannesevangeliet 
12,24.

Musikken er en fusion af feel-
good pop, EDM og Rap og med 
en frisk lyd, der er helt deres 
egen, med inspiration fra popu-
lære navne som Macklemore, 
Calvin Harris og Justin Bieber.

Der er dømt party, når Twel-
ve24 går på scenen med ban-
kende rytmer og det vildeste 
lysshow. Også selv om trioen 
er blevet til en duo, efter at det 
vokale kraftcenter Christina for 
halvandet år siden forlod bandet. 
De to tilbageværende, Ryan og 
Josh, er dog rigeligt i stand til at 
banke stemningen i vejret.

Vild parkour
Natalia Ivanova er debutant 

på BELIEVE XL, og hun kommer 

med sit team og opfører det vilde-
ste parkour-show. Natalia Ivanova 
er kendt fra tv-programmerne 
”Danmarks modigste” og ”Ninja 
Warrior”.

Hun blev kristen for nogle år 
siden og har i dag viet sit liv til at 
hjælpe unge til at udvikle deres 
potentiale via parkour-sporten og 
som foredragsholder og chef for 
virksomheden StreetX.dk.

Endelig kan du opleve danse-
gruppen Bounce, som er en fl ok 
passionerede unge, der præsen-
terer deres tro på Gud gennem 
dans. Gruppen har eksisteret 
siden 2003 og står for livlighed og 
springkraft. Bounce har et slogan, 
der hedder: In God we trust. For 
God we dance.

Efterskolen Kildevæld og Euro-
class er arrangør af BELIEVE 
XL 2018 i samarbejde med The 
House.

Populært band
er igen hovednavn
Britiske ”Twelve24” sætter fut under kedlerne på BELIEVE XL 2018 i Kolding, hvor 
også Natalia Ivanova fra tv-programmet ”Danmarks modigste” kan opleves.

Ryan og Josh i Twelve24 har snart fl ere år bag sig på den kristne musikscene, og nu kommer de tilbage til Kolding.

Den kristne dansegruppe Bounce arbejder ud fra taglinen: In 
God we trust. For God we dance.

Parkour-atlet Natalia Ivanova er vildt åben om sin kristne tro, 
som her i tv-programmet Danmarks Modigste.
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Randy Clark har fl ere gange besøgt Danmark. Læs 
hans aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Steen Jensen

Da Josefi ne var 4 år gammel, 
led hun af lungebetændelse, 
og lægerne frygtede for en 
mere alvorlig lungesygdom. 
Men på et møde med Hans 
Berntsen blev hun helbredt og 
har ikke siden haft problemer 
med lungerne.

Tværtimod, kan man sige, for 
Josefi ne Jønsson fra Nykøbing 
Falster er sangerinde og synger 
af sine lungers fulde kraft til 
lovsangsmøder og nu også på en 
soloplade, hvorfra singlen ”But-
terfl y” i fredags blev offentliggjort.

Det er den unge friskolelærers 
første udgivelse. Om kort tid ud-
kommer en EP med fem sange, 
som hun selv har skrevet.

At hun overhovedet kom i gang 
med at skrive egne sange, og at 
det nu resulterer i en pladeudgi-
velse, er alene Guds skyld. Det er 
Josefi ne sikker på.

- Jeg troede ikke, at det var 
noget, jeg kunne, det at skrive 
sange. Men i 2016 lagde Gud det 
på mit hjerte, at jeg skulle skrive 
mine egne sange og udgive dem, 
fortæller Josefi ne, 25 år.

I 2016 var hun på en 14 dages 
worship camp og sang-workshop 
i Bethel Church i Californien.

- En aften sagde en af lederne, 
at der i salen sad én, som var født 

i 1992 og spillede klaver. Og det 
var jo mig. Han profeterede, at 
jeg skulle være stemme for en ny 
tid, for min generation, og skrive 
sange og udgive dem. Da jeg kom 
hjem, begyndte sangene bare at 
komme af sig selv, og jeg skrev 
en sang om ugen. 

- I januar 2017 var jeg så til 
en profetisk konference i Kirken i 
Kulturcentret, hvor jeg blev kaldt 
frem af Sharon Stone (engelsk 
evangelist), som sagde, at jeg 
har et stort talent og skal stå på 
mange platforme. Det tog jeg 
som en bekræftelse på det, jeg 
havde fået fortalt i Californien, og 
jeg tænkte, at jeg hellere måtte 
komme i gang med at indspille 
numrene, siger Josefi ne.

Hun blev i øvrigt så berørt af 
opholdet i Bethel Church, at hun 
i sommer rejste over til endnu en 
14 dages workshop, der både 
indeholdt lovsang og dans.

Lovsangsleder
Musikken har altid fyldt meget 

hos Josefi ne. I mere end 10 år har 
hun ledet lovsangen i sin kirke Ny 
Livskvalitet i Nykøbing Falster. I 
tre år har hun gået til sangunder-
visning hos en tidligere X Factor 
vinder, færingen og sangcoachen 
Linda Andrews, men det er altså 
først for nyligt, hun er begyndt at   
skrive egne sange og indspille.

Hun har en klar, lys og let stem-

me med stor intensitet både i stille 
sange og de mere kraftfulde. Den 
kommende EP indeholder san-
gene Butterfl y, Promise, Confetti, 
You og Into Your Eyes, og det er 
sange, som Josefi ne selv kalder 
for inspirationals, en blanding af 
pop og lovsang. Pladen er pro-
duceret af multiinstrumentalisten 
Joachim Engell, der er music 
director i Kirken i Kulturcentret. 
Medvirket har også Ulrich Lind-
berg, Anders Molin, David Bøje 
og Alexander Jønsson.

 
”Dem med hunden”

Josefi ne Jønsson er forholds-
vis nyuddannet lærer og under-
viser i dansk og engelsk på en 
lille friskole. Men en stor del af 
fritiden bruger hun på frikirken 
Ny Livskvalitet, som forældrene 
Lene og Jens Jønsson startede i 
2005, og hvor Josefi ne og hendes 
storebror, Alexander, sammen 
står for lovsangen.

Hun er også ansvarlig for ung-
domsarbejdet i ”Youth Life”. Hun 
har et stort og brændende hjerte 
for teenagere og arrangerer også 
hyggeaftener i kirken for unge, 
der ikke er kristne.

Ny Livskvalitet ligger centralt i 
Nykøbing Falster.

Familien Jønsson var oprinde-
ligt ikke-kristen, men deltog for ca. 
20 år siden i et helbredelsesmøde 

med Hans Berntsen i en lille 
kirke på Lolland, og efterfølgende 
sagde de alle fi re ja til Jesus.

Hans Berntsen har fl ere gange 
omtalt familien som ”dem med 
hunden” på sine møder.

- Vi havde en hund, som havde 
kræft, et gadekryds, men mest 
puddel. Min bror Alexander gik op 
til forbøn med hunden, og Hans 
bad for den. Den blev helt rask. 
Den blev senere undersøgt og 
havde ikke én eneste kræftcelle 
tilbage i kroppen. Hunden levede 
nogle år mere og blev 16 ½ år 
gammel. Den døde af alderdom, 
fortæller Josefi ne.

Hans Berntsen bad også for 
Alexanders dårlige knæ, som blev 
helbredt, og for Josefine, som 
dengang kun var 4 år gammel. 
Hun led af lungebetændelse, og 
lægerne havde mistanke om, at 
der kunne være tale om en mere 
alvorlig lungesygdom. Men siden 
har hun ikke haft problemer med 
lungerne.

Drillet for at være kristen
Familien Jønsson begyndt at 

holde lovsangsaftener hjemme 
i dagligstuen, men fik i 2005 
etableret en egentlig frikirke i 
Nykøbing Falster.

Det er en karismatisk kirke, 
som lægger stor vægt på lovsang 
og helbredelsestjeneste.

Josefi ne har masser af eksem-
pler på, hvad Gud kan gøre i men-
neskers liv. Men som ung teen-
ager på en almindelig folkeskole 
på Falster var det ikke altid nemt 
at være den eneste i klassen, der 
var kristen. Hun blev drillet med 
det. Nogle sagde, at det var ”plat” 
at være kristen, og når hun frit og 
frejdigt talte om Jesus, kiggede 
de andre mærkeligt på hende.

- Men da jeg var 16 år, fi k jeg 
et møde med Gud, som jeg aldrig 
glemmer. På et møde på GAF 
i Mariager følte jeg virkeligt, at 
”rygsækken” blev taget af mine 
skuldre, siger Josefi ne.

Denne lethed og frimodighed 
præger også hendes nye sange 
om tro og liv og om længslen 
mod at gøre en forskel for yngre 
generationer.

Josefi ne fra 
Falster udgiver 
egne sange
Det var Guds kald, der satte hende i gang med at 
skrive sange, som nu udkommer på en EP.

Joachim Engell har produceret Josefi ne første pladeudgivelse. Her er de ved at lægge sidste hånd på sangene.

”Here I am, knowing I’m a sinful man” har vi netop sunget 
til gudstjeneste. Det er en fantastisk sang, men linjen bød 
mig at skrive denne klumme. 

Jeg har også hørt det fra fl ere talerstole og i samtaler med 
mennesker: ”jeg har en syndig natur; jeg er en synder frelst 
ved nåden.” Jeg forstår, hvad de mener, fordi vi jo alle har haft 
en syndig natur, og vi har alle syndet, som Bibelen klart siger. 
Og ja, vi synder fortsat, selvom vi er frelste, men derfor har vi 
kristne ikke en syndig natur, og det er essentielt, at vi får et nyt 
billede af os selv.

Hvis du har taget imod frelsen fra Jesus, er du ikke længere en 
synder, for du har ikke længere en syndig natur: ”Vi ved, at vort 
gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at 
det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så 
vi ikke mere er trælle for synden;” (Romerbrevet 6,6). 

Altså, er vores gamle menneske/syndige natur korsfæstet med 
Jesus, da vi tog imod hans frelse. Vores syndige natur er død 
på korset med Kristus, og derfor er du ikke længere en synder, 
for da du sagde ja til Jesus, blev du ”en ny skabning. Det gamle 
er forbi,” (2. Korintherbrev 5,17). Du har nu en ny, retfærdiggjort 
natur af den ene grund, at du tror på Jesus. 

Hvorfor er det vigtigt? Jo, hvis du ser dig selv som en synder, 
giver du synden kraft i dit liv, også selvom du ikke har en syndig 
natur: ”Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, 
men levende for Gud i Kristus Jesus” (Romerbrevet 6,11). 

Når du ser dig selv som retfærdiggjort - den, du i sandhed  
er - vil dine tanker og handlinger dø mere og mere til synden og 
blive mere og mere retfærdiggjorte. Du er ikke dine handlinger, 
så når du synder, ændrer det ikke på, at du er helliggjort i Kristus. 

Se dig selv som retfærdiggjort og siddende i Himlen i Jesus 
(Efeserbrevet 2,6), og Helligånden vil forvandle dit sind og 
handlinger undervejs.   (Bibelteksterne er fra den autori-serede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.)

Du er ikke en 
synder. Du var 
en synder!

Af Mirjam Røgeskov, 
forfatterspire og journalist
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Vinder i konkurrence

Få dagens bibel-
udfordring – gratis!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

Så modtager du 
Dagens Udfordring, 
som består af et bi-
belvers, og et par link 
til de nyeste historier 
i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden 
passer også til dit 
mobil-format.

Så længe Jorden har bestået, er der mennesker, som har set 
sig nødsaget til at fl ygte. Rykke teltpælene op og drage ud i 
det fremmede. Årsagerne har været mange, men fl ygtningens 
grundvilkår har været fælles og ikke ulig det, som nutidens 
fl ygtninge oplever: at drage af sted med få ejendele, næsten 
identitetsløs blot med håbet om at fi nde et nyt land, hvor de 
kan slå sig ned og blive accepteret. 

Flygtningen har måttet løbe en risiko for at strande eller om-
komme under fl ugten, men desperation driver ham af sted. 

I sit essay ”Vi fl ygtninge” fra 1943 beskriver den tyskamerikanske, 
jødiske fi losof Hannah Arendt netop disse følelser. Tanker, der er 
højaktuelle også i dag. 

Én, der om nogen forstår, hvad det vil sige at være på fl ugt, er 
Jesus Kristus. Kort efter hans fødsel i Betlehem fi k hans jordiske 
far Josef i en drøm besked på at tage fl ugten med sin lille familie 
til Ægypten. Her levede de som fremmede, indtil faren var drevet 
over, og de kunne bosætte sig i Nazaret. 

Som både sand Gud og sandt menneske har Jesus på egen krop 
følt dobbeltheden ved at leve i hverdagslivet med splinter i fi ngrene 
og samtidig have en erindring om den himmel, han var udgået fra. 

Jesus forstår ethvert menneske, men ikke mindst den, der føler 
sig som fremmed. Der kan gå lang tid, før en indvandrer begynder 
at føle sig accepteret og velkommen. Det er vi som danskere og 
kristne selvfølgelig forpligtede på. 

Længe før der var noget, som hed ”Den etiske fordring”, talte 
Det Gamle Testamente klart om at tage sig af den fremmede, den 
fattige, enken og den faderløse. Og så er der også dem, der fl ygter 
fra sig selv, måske fordi der er noget, de ikke kan forlige sig med, 
eller fordi de søger et nyt grundlag. 

Jesus Kristus forstår os alle. Det lille barn, der blev født i stalden 
i Betlehem, blev en mand og stod frem med ordet om Guds rige.

Til syvende og sidst kan vor fl ugt ende ved korset på Golgata. Her 
møder vi sandheden om os selv, tilgivelse og fred og får skænket 
håbet om ”et himmelsk fædreland”.

På fl ugt

Film om Eric Liddell som missionær
Løberen Eric Liddells kamp 
for  at forene sin kristne tro 
med løbekarrieren er udødelig-
gjort i fi lmen ’Chariots of Fire’ 

fra 1981. Filmen ’On Wings of 
Eagles’ fra 2017 fortæller om 
atletens senere liv som mis-
sionær i Kina.

On Wings of Eagles (”På ørne-
vinger) er den sande beretning 
om Eric Liddells fantastiske liv, 
efter at han vandt guld ved OL i 
1924 i Paris. 

Interneret af japanerne
Efter løbekarrieren rejste Eric 

Liddell, der selv voksede op som 
missionærbarn i Kina, tilbage til 
sit barndomsland for at undervise 
skolebørn.

I 1937, lige før starten på 2. 
Verdenskrig, bliver Kina invaderet 
af Japan. Eric Liddell får sendt sin 
hustru og deres børn til Canada, 
før han selv ligesom andre udlæn-
dinge bliver fængslet og anbragt 
i en af de japanske internerings-

lejre. Her må han tilbringe to år 
under forfærdelige forhold, mens 
han fortsætter med at sprede sit 
budskab om håb. 

Før japanernes nederlag bliver 
Eric Liddell ramt af en hjerne-
tumor, og han dør før krigens 
afslutning. Men det budskab, 
han prædikede og levede efter, 
inspirerer stadig. 

Kristne fi lms top ti 
Den nye fi lm bliver af Christian 

Headlines placeret som nr 5 i en 
top ti-liste over de mange gode 
kristne fi lm fra 2017.

- Jeg kan ikke forestille mig no-
gen gruppe, som jeg ville advare 
mod at se denne fi lm.

Man må bare forberede sig på 
en passende blanding af fortæl-
ling og inspiration. Men hvis du 
ikke allerede har set Chariots of 
Fire, skal du endelig se den først, 
udtaler fi lmens redaktør, Shawn 
McEvoy.

Joseph Fiennes, Bruce Locke 
og Richard Sanderson medvirker 
i ’On Wings of Eagles’. Filmen er 
instrueret af Stephen Shin.

Bodil

Filmen Chariots of Fire fra 
1981 fortæller om Eric Liddells 
karriere som løber.

Vinder i sidste uges konkurrence blev:
Margit Christensen, Bastholmmøllevej 175, Vrå
Præmien, bogen ”Jesus i stjernerne”, er på vej med posten.
Svaret på spørgmålet om de vise mænd: Mattæusevangeliet.
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