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den fælles kristne ugeavis

Sara blev 
dødssyg af 
forgiftning
Det tog et helt år for Sara Callesen at komme 
over en madforgiftning i udlandet. 

Nu koncentrerer hun sig om sin professionelle 
sanger-uddannelse.

Mød hende på side 23.

Af Henri Nissen

Religion har betydning for 
fred i Mellemøsten. Det an-
erkender EU nu også ved at 
give Danmission 12 mio. kr. til 
organisationens fredsarbejde.

Det er første gang, Danmission 
får en stor EU-bevilling.

Pengene skal bruges i Syrien, 
Irak og Libanon over de kom-
mende tre år til at videreudvikle 
Danmissions arbejde for tole-
rance, dialog, forsoning og fred 
mellem stridende religiøse og 
etniske grupper i regionen.  

Bevillingen kommer i forlæn-
gelse af EUs strategi for interna-
tionale, kulturelle relationer. Her 
fremhæves det, at ”interkulturel 
dialog – herunder interreligiøs 
dialog – spiller en vigtig rolle i 
opbygningen af retfærdige, fre-
delige og inkluderende samfund”. 

Anerkendelse fra EU
- Med Danmissions nye be-

villing anerkender EU, at det 
langsigtede arbejde med dialog 
og forsoning er en forudsætning 
både for, at man kan forebygge 
radikalisering og for, at men-
nesker i Mellemøsten kan leve 

sammen i fred, siger Danmis-
sions generalsekretær Jørgen 
Skov Sørensen. 

Han pointerer, at der skal et 
langt og sejt træk til for at dæmme 
op for hadet og volden, som dri-
ver millioner på fl ugt og rammer 
de i forvejen trængte religiøse 
mindretal – ikke mindst de kristne 
– ekstremt hårdt. 

Ikke nok med snak 
Det betyder bl.a., at religiøse 

ledere og andre med gennem-
slagskraft skal bringes sammen, 
så de i fællesskab kan være med 
til at ændre synet på hinanden og 

bygge bro på tværs af religion 
og kultur. 

Der er også i bevillingen afsat 
midler til at uddanne lærere, 
frivillige ledere og andre i kon-
fl iktløsning og dialog. 

Men det er ikke nok at tale 
sammen. 

Folk skal også involveres i fæl-
les opgaver i deres lokalsamfund 
– som fx at genopbygge bombe-
de kirker eller skabe fritidstilbud 
for udsatte børn og unge - ud 
fra forventningen om, at gode 
naboer ikke slår hinanden ihjel, 
men hjælper hinanden, fortæller 
Danmission.

Fra mission til dialog
Danmission hed tidligere Det 

Danske Missions Selskab (DMS) 
og har været det missionssel-
skab, der havde fl est missionærer 
spredt over hele verden. Bl.a. i 
Mellemøsten.

Selskabet blev oprindeligt 
fi nansieret af private missions-
givere. Men de senere år har 
Danmission fået store tilskud 
til sit såkaldte dialogarbejde i 
Mellemøsten fra både Danida 
og Udenrigsministeriets, Dansk 
Arabisk Partnerskabsprogram 
(DAPP) og nu også fra EU.

Profilen er også ændret fra 

at være et missionsselskab til 
at organisationen nu kalder sig 
en udviklingsorganisation med 
kirkelig forankring.

- Som en kristen organisation 
med stærke lokale partnere og 
mere end 100 års erfaring fra ar-
bejde i regionen har Danmission 
meget at byde ind med, mener 
Danmissions generalsekretær 
Jørgen Skov Sørensen. 

- Vi er glade for, at EU med 
sin bevilling anerkender vores 
indsats i regionen, og vi ser frem 
til at bidrage med vores og vores 
partneres særlige tilgang.

 Henri.

12 mio fra EU til Danmissions fredsarbejde 
Danmission ser det som en anerkendelse af sit dialogarbejde mellem religionerne i Mellemøsten.

MISSION 
UDEN 
GRÆNSER

Mission Uden Grænser har 
delt 30.000 julepakker ud - 

takket være din hjælp!

“Tak for at bringe julens glæde til vores bord 
med denne gave” Alexandru, 14 år

missionudengraenser.dk/skattefradrag (sikker side)   -   Guds ord og omsorg til fattige mennesker i Østeuropa 
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De fi re midlertidige boliger til 
veteraner på KFUMs Soldater-
hjem i Fredericia renoveres nu 
for halvanden million kroner. 
Håndværkerne er i gang, og det 
hele forventes at stå klar sidst 
i marts måned. 

 - Vi får nu givet veteranbo-
ligerne et godt løft. Der bliver 
en ekstra væg mellem lejlighe-
derne, og vi har fået fi ne møbler 
fra kursuscentret Trinity og via 
Veteranhjemmet i København, 
for tæller soldaterhjemsleder 
Bruno Kristoffersen. 

KFUMs Soldaterhjem på Trel-
devej har i høj grad været arne-
sted for hele Soldatermissionens 
veteranarbejde. I takt med at 
danske soldater i 1990’erne kom 
hjem fra Balkan, blev soldater-
hjemmet et naturligt værested. 

Nogle af de sårbare veteraner 
har haft brug for både hjemlig 
omsorg og at få tag over hovedet i 
en periode. De tidligere medarbej-
derværelser på soldaterhjemmets 
første sal har i nogen tid fungeret 
som midlertidigt hjemsted for 
særligt PTSD-ramte veteraner. 

Walk and Talk hver onsdag
Udover boliger til veteraner 

tilbyder soldaterhjemmet også 
”walk and talk”, der er en fast 
onsdagstradition med start fra 
soldaterhjemmet kl. 14:00. 

- I forbindelse med walk and 
talk vil vi gerne prøve at få et ca-
fétilbud, fortæller soldaterhjems-
lederen. Der skal nemlig være 
nogle tilbud for veteranerne, også 
mens byggeriet pågår.  

Boliger opgraderes
De kommende beboere på 

KFUMs SoldaterRekreation i 
Fredericia vil fremover få eget 
toilet og bad. Samtidig isoleres 

boligerne bedre, så de kommer til 
at virke som et-værelses lejlighe-
der. Desuden får veteranerne et 
fælles tekøkken og opholdsrum, 
så de både har mulighed for at 
være i et mindre, trygt fællesskab 
med ligesindede og mulighed for 
at trække sig tilbage i deres egen 
lejlighed.

Erfaringer fra andre steder vi-
ser, at botilbud er med til at styrke 
veteranernes sociale relationer. 
Små trygge fællesskaber giver 
nemlig veteranerne mulighed 
for øve sig på at genvinde deres 
sociale færdigheder. 

Flere uniformer på vej
Soldaterhjemmet i Fredericia 

benyttes også af civile fra lokal-
området, der sætter pris på god 
mad til rimelige penge og den 
uformelle stemning, der præger 
soldaterhjemmet. 

Der bor et lille hold HRU’ere 
(Hærens Reaktionsstyrke Ud-
dannelse) på cirka 15 personer 
på Ryes Kaserne nær soldater-
hjemmet og til sommer kommer 
der en politiskole til Kasernen. Det 
vil sandsynligvis give endnu fl ere 
uniformerede besøg på soldater-
hjemmet i Fredericia.

Støttes af fonde
Flere fonde er gået ind i et 

samarbejde med KFUMs Sol-
datermission om at renovere 
veteranfaciliteterne i Fredericia. 

Aage og Johanne Louis-Han-
sens Fond er hovedsponsorer, 
men Konsul Poul Korchs Fond, 
Sydbanks Fond og lokalt indsam-
lede midler udgør også vigtige 
bidrag til det samlede projekt på 
lidt over halvanden million kroner. 
Det lokale fi rma R. A. Ussing og 
Søn A/S er hovedentrepenør på 
projektet.

Bodil 

Søndagsskolernes landsleder 50 år
Steen Møller Laursen, landsleder 
for Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler siden oktober 2016, 
fylder 50 år den 25. januar.

- Jeg har mødt en kreativitet og idé-
rigdom, som jeg synes er fantastisk. 
Det er positivt at opleve at være en 
del af noget stort med cirka 10 ansatte 
og langt over 1.000 frivillige, foruden 
et stort antal kirker, der bruger vores 
materialer og ydelser, fortæller Steen Møller Laursen.

I DFS er det den kristne forkyndelse, som skal være i højsædet. 
Samtidig skal medarbejderne udrustes til arbejdet, bl.a. gennem 
inspirationsmaterialet ”Kirkefrø”, mener landslederen.

Steen Møller Laursen bor med sin kone Charlotte i Videbæk. 
Ægteparret har tre store børn, og det var i børnenes søndagsskole, 
at han selv blev grebet af Gud og den kristne dåbsoplæring. 

Landslederen er uddannet ingeniør i Århus og har tidligere 
været  teknisk chef med personaleansvar i forskellige jyske inge-
niørvirksomheder. Fra 2010 og frem til sin nuværende stilling var 
han leder af Indre Missions Familiearbejde.

Steen Møller Laursen har taget certifi katkursus i familierådgiv-
ning, er certifi ceret PREP-leder ved Center for Familieudvikling 
og bestyrelsesformand for Agape. For tiden er han ved at tage en 
diplomuddannelse i ledelse.

Landslederen holder af naturen, som han både fotograferer og 
sejler i, og af at være sammen med familie og venner. Fødselsda-
gen fejres sammen med de nærmeste.

Bodil

Professor Theodor Jørgensens 
begravelse samlede over 400
Professor dr. theol. Theodor Jørgensen døde d. 4. januar, 82 
år gammel. Han blev mindet ved en gudstjeneste i Helligånds-
kirken i Kbh. den 13. januar, hvor han selv på forhånd havde 
fastlagt forløbet.

Dogmatik-professoren var selv gennem årtier ulønnet præst ved 
Helligåndskirken. Han var kendt som sjælesørgeren, der favnede 
bredt, blandt andet som en engageret fortaler for homo-vielser. I 
2015, da sognepræsten Per Ramsdal havde udtalt, at han ikke 
troede på Jesu fysiske opstandelse, blev Theodor Jørgensen 
Ramsdals mentor - selv om professoren ikke selv stod for den klas-
siske opstandelsestro. Theodor Jørgensen stillede op til bispevalget 
i København i 1992, som blev vundet af E. Norman Svendsen. 

Theodor Jørgensen var tidl. medlem af Santalmissionens be-
styrelse og aktivt med i processen, da Santalmissionen og Det 
Danske Missionsselskab fusionerede i 2000. Han har også været 
aktiv i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG), Det mel-
lemkirkelige Råd, Bibelselskabet, Grundtvig-Selskabet, Selskab 
for Kirkeret og AIDS-Fondet.

Bodil

Af Bodil Lanting

Menighedsfakultetet har kåret 
Bodil F. Skjøtt. Århus, som 
Årets Teolog 2017. Prisen blev 
overrakt af fakultetsleder Tho-
mas Bjerg Mikkelsen forud for 
årets teol-kursus.

Årets teolog skal være en per-
son, der har fået teologien til at 
blomstre og bære frugt. Og den 
67-årige Bodil Skjøtt er kronek-
semplet på, hvordan god teologi 
bliver til i mødet med levende 
mission, vurderer MF.

Missionær i Liberia
Både Bodil og hendes mand, 

Jens Arne, er teologer, og efter 
kandidateksamen rejste de til 
Liberia som missionærer. Det 
blev til otte år som missionærer 
for Dansk Ethioper Mission.

I Liberia smittede hun afrika-
nerne med sin teologi, og de 
fi k lov til at smitte hende. Også 
overfor danskere har hun gennem 
utallige artikler i blade og bøger 
formået at pege på ”teologiens 
hjerte”, det frie liv i troen på Jesus.

Jødemission
Efter tiden i Liberia begyndte 

Bodil Skjøtt at arbejde for Den 

danske Israelsmission i Jerusa-
lem, hvor Jens Arne var dansk 
præst. Her var Bodil blandt andet 
meget engageret i Casparicen-
tret, som har fokus på at styrke 
teologien blandt messianske 
jøder og samtidig fastholde jø-
demissionens fokus på, at også 
jøder har brug for frelsen i Jesus.

Efter en tid som bibelinspirator 
i Det danske Bibelselskab blev 
hun generalsekretær i Israels-
missionen. Her viste Bodil sin  
særlige evne til at inspirere og 
kalde unge til at tage del i Guds 
kirkes mission.

Inspirerer unge til mission
Fakultetsleder Thomas Bjerg 

Mikkelsen uddyber:
– Bodil Skjøtt har en sjælden 

evne til at pejle sig ind på ung-
domskulturen. Hun er en dyg-
tig og inspirerende mentor, og 
mange unge kan takke Bodil for, 
at de fi k en invitation til at være 
med i Guds kirkes mission. 

Rundt om i Danmarks sog-
negårde og missionshuse har 
utallige tilhørere nydt godt af 
Bodils fortælleevne, hvad enten 
det handlede om bibelunder-
visning, inspiration fra hendes 

tid som missionær 
eler som deltager i 
internationale konfe-
rencer i Lausanne-
sammenhæng. 

Velfortjent  
anerkendelse

Fakultetslederen glæder sig 
over kåringen af den tidligere 
MF-kandidat:

– Bodil Skjøtt er en yderst 
kompetent teolog, som også har 
forelæst på Menighedsfakultetet. 
Der er ikke mange af hendes 
slags. Hun evner at kombinere 
akademisk kompetence med 
praktisk mission. Når jeg selv 
deltager i internationale konfe-
rencer, støder jeg ofte på Bodil 
Skjøtts navn. 

Hendes netværk er enormt, og 
hun har opnået international an-
erkendelse for sit arbejde blandt 
messianske jøder. Kåringen er 
yderst velfortjent, fastslog Tho-
mas B. Mikkelsen.

Det blev også fremhævet, at 
Kristeligt Dagblad i forbindelse 
med Bodil Skjøtts 60-års fød-
selsdag omtalte hende som ”Den 
utrættelige missionær”. Artiklen 
understreger hendes store ønske 
om at mennesker må møde Jesus 
Kristus.

Med MFs pris følger en check 
på 5000 kr.

Tidligere modtagere af prisen 
som Årets Teolog er:

2005: lektor Jens Bruun Ko-
foed, Dansk Bibel-Institut

2006: biskop Steen Skovsga-
ard, Lolland Falster Stift 

2007: sognepræst Gert Nico-
lajsen, Vorgod og Fjelstervang

2008: sognepræst Henrik 
Højlund, Løsning

2010: generalsekretær i Lu-
thersk Missionsforening Jens Ole 
Christensen

2011: formand for Israelsmis-
sionen Kai Kjær-Hansen

2012: sogne- og indvandrer-
præst Niels Nymann Eriksen

2013: bibeloversætter Iver 
Larsen, Wycliffe

2015: pastor emeritus og tid-
ligere minister Flemming Kofod 
Svendsen, Birkerød

2016: sognepræst Ole Skær-
bæk Madsen, Betlehemskirken

Årets teolog 2017
Bodil Skjøtt formidler både god teologi og kald til mission.

KFUMs SoldaterRekreation 
i Fredericia skal renoveres

 Helle og Bruno Kristoffersen har været lederpar på soldater-
hjemmet i Fredericia siden 2016.

Ny leder af Åbne Døre Danmark 
Den 1. februar tiltræder Åbne 
Døres nye generalsekretær René 
Brocelius Ottesen som leder af 
Åbne Døre Danmark. 

René er 53 år og uddannet in-
denfor teologi, retorik og formidling 
fra Mariager Bibelskole og Aarhus 
Universitet. 

Han kommer fra en stilling som 
kommunikationschef i Krifa og har 
tidligere været forstander for den 
kristne efterskole Alterna, direktør for Københavns Kristne Radio 
og præst i Københavns Kristne Kulturcenter.

René Brocelius Ottesen har både som præst og efterskolefor-
stander haft fokus på forfulgte kristne, og han har besøgt fl ere af 
dem både i Asien og Mellemøsten. 

“Åbne Døre er en organisation, som i årtier har talt de pressede, 
undertrykte og oversete kristnes sag, og jeg ser det som en ære, 
at jeg nu bliver en del af arbejdet,” udtaler René Brocelius Ottesen.

René er aktiv i Bykirken i Vejle men bor i Aarhus med sin kone, 
Irene. Sammen har de fi re voksne børn.

Bodil
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Af Tina Varde

Arno Steen Andreasen stod en-
gang med sin baby, der havde 
kolik, på armen og kiggede på 
et verdenskort. Pludselig så 
han et fl ammehav over Eng-
land – og at fl ammerne bredte 
sig derfra og ud over Europa.

Dén oplevelse inspirerede ham 
senere til at fl ytte med familien til 
England for at tjene Gud.

- Jeg startede og ledede kirke-
plantningsbevægelsen ”The New 
Horizons Network of Churches” 
og plantede kirker i England, 
Indien, Sri Lanka og Nepal, for-
tæller han.

Arno Steen Andreasen har 
været frikirkepræst i over tyve år. 
Han har i 18 år boet og arbejdet 
i England, hvor han - udover at 
plante kirker og holde helbredel-
sesmøder dér og i Asien - bl.a. 
har skrevet to engelske bøger. 
Hans første bog er oversat til 
sinhala, tamilsk, telegu, nepalese 
og kirundi.

Derudover er han uddannet 
logoterapeut. Logoterapi blev 
udviklet af psykiateren Viktor 
Frankl og har fokus på menne-
skets vilje til mening. Eksistentiel 
frustration knyttes til oplevelse 
af meningsløshed… som man i 
terapien forsøger at rydde op i. 

Metoden kaldes også eksistentiel 
psykoterapi.

Sidste efterår vendte Arno 
Steen Andreasen hjem til Dan-
mark og bor nu i København. 
Siden januar 2017 har han ledet 
Frelsens Hærs varmestue Pak-
huset på Christianshavn - hvor 
han arbejder med hjemløse. Og 
desuden leder et kursustilbud 
for medarbejdere og frivillige, 
samarbejdspartnere m.fl .

Fokus på ernæring
Derudover tager han ud i kirke-

lige sammenhænge og prædiker 
og holder foredrag og seminarer, 
hvor også hans uddannelse inden 
for ernæring ofte kommer delta-
gerne til gode.

- Det er meget vigtigt, hvad vi 
spiser. Som ernæringsterapeut 
har jeg bl.a. arbejdet en del med 
at hjælpe mennesker med kroni-
ske sygdomme med at nedbringe 
deres medicinniveau ved at æn-
dre livsstil. 

- Vi bør alle vende tilbage til, at 
der er forskel på hverdag og fest. 
Hvor man tidligere for eksempel 
kun fi k en sodavand til fødsels-
dage, eller de voksne fi k et glas 
rødvin fredag aften, får mange 
nu om dage alt for meget sukker, 
alkohol og usund mad. Som man 
siger i England: ”The good life is 
killing you”, forklarer han.

Når vi spiser forkert, påvirker 
det vores helbred – til tider ka-
tastrofalt, hvis vi fortsætter trods 
advarselstegn. 

- Vores kroppe kan slet ikke 
tåle alt det, som det er blevet 
normalt at indtage. 

- Det er mest sundt at spise 
enkel kost – og holde sig fra det, 
der er forarbejdet. Hellere masser 

af forskellige friske grøntsager, 
frugt, ris, grovbrød, æg… og må-
ske lidt kylling, fi sk og kød, men 
man har ikke godt af at spise kød 
hver dag, siger han.  

Selv har han valgt at blive en 
afslappet veganer, ”fordi undersø-
gelser har vist, at det er sundt at 
begrænse dyreprodukter i forhold 
til hjerte-, karsygdomme”, som 
der er en del af i hans familie. Men 
et af hans vigtigste sundhedsråd 
er, at man skal spise varieret.

- Som man siger: ”Du skal 
spise regnbuen”. Hvis du spiser 
peberfrugter, så skift mellem de 
røde, gule og grønne, for der er 
forskellig ernæring i hver farve.

- Hvis man spiser fornuftigt  - 
mest frugt og især varieret grønt 
- og  sørger for at bevæge sig på 
en måde, man nyder hver dag, 
så holder man sig lettere sund. 
Man kan reducere helt op til 
fi rs procent på de kroniske syg-
domme gennem fornuftig livsstil 
og omtanke, vurderer Arno Steen 
Andreasen.

Han påpeger, at Blue Zones 
research viser, at det er vigtigt for 
sundheden at have et sundt tros-
liv, gode venner og familierelatio-
ner samt en positiv livsindstilling. 

At høre Guds stemme
- Da jeg første gang blev under-

vist i at høre Guds stemme og det 
profetiske for ca. 28 år siden, blev 
jeg spurgt: ”Hvor mange gange 
vil du høre Guds stemme på en 
uge?” Indtil da havde jeg været 
lidt frustreret over, at jeg ikke 
hørte noget fra Gud overhove-
det, så jeg var lidt forbavset over 
spørgsmålet.

- ”To gange” svarede jeg. Og 

det kom jeg til, siger han.
Arno Steen Andreasen har 

siden gennem årene selv under-
vist meget i emnet. Han har ofte 
arbejdet som profet og seer. 

Han deler lidt af sin brede 
viden om tro i de to bøger: ”The 
Jesus Project: Understanding the 
true nature of God” og ”In Pursuit 
of Kingdom Living”. 

- I den første refl ekterer jeg i 
kronologisk orden på hverdags-
sprog over evangelierne. I den 
anden forsøger jeg at beskrive 
Guds riges atmosfære… Ligner 
det her Jesus? 

- Jeg er i øvrigt ved at skrive 
endnu to bøger, oplyser han.

Klaver førte mod tro
Arno Steen Andreasen er 52 

år og vokset op i Solrød.
- Da jeg var 17 år gik jeg til kla-

ver, og min klaverlærer, som var 
kristen, inviterede mig med i en 
lille bibelgruppe i sit hjem i Solrød. 

- På det tidspunkt gik jeg i gym-
nasiet og tænkte, at det måske 
ville føre til, at jeg fi k en bedre 
karakter i religion, så jeg sagde ja. 
Da jeg så havde læst bl.a. ”Korset 
og Springkniven”, fandt jeg ud af, 
at kristendom er andet og mere 
end det, jeg forventede. 

- Jeg var vokset op i en politisk 
interesseret familie, men i bibel-
studiegruppen opdagede jeg en 
Gud, der kunne ændre hjerter. 
Det var større, syntes jeg. Og jeg 
bad om, at Jesus ville komme ind 
i mit hjerte.

- På det tidspunkt havde jeg 

læst en del om, når og hvordan 
Gud gjorde noget overnaturligt, 
så jeg var lidt skuffet, da der den 
første halvanden måneds tid 
slet ikke skete noget, jeg kunne 
mærke. Men jeg blev ved med 
at bede.

- En dag oplevede jeg pludselig 
en sky af fred komme over mig. 
”Hvad sker der her?” tænkte jeg 
overrasket, da jeg fysisk mær-
kede følelsen af fred komme ind 
ovenfra og presse sig ind i mig, 
forklarer Arno Steen Andreasen, 
der i dag bor på Amager. 

Hans to voksne døtre er stadig 
i England.

Man skal 
passe godt
på både ånd, 
sjæl og krop
Frelsens Hær leder og præst Arno Steen Andreasen brænder
 for fl ere former for sundhed: Åndelig, mental og fysisk.

Efter at have levet i et kald i England i 18 år arbejder præsten  Arno Steen Andreasen i dag med 
hjemløse - som leder i Frelsens Hærs varmestue i Pakhuset på Christianshavn. Desuden uddan-
ner han stedets medarbejdere og frivillige.

Arno Steen Andreasen holder workshops og foredrag om det, han brænder for: Sundhed på alle 
planer.

CV- glimt:
Igennem 25 år har han væ-

ret leder af forskellige danske 
og britiske organisationer.

Herhjemme har han bl.a. 
været præst i Missionsfor-
bundet, direktør for KKR/
TV og lærer på Frydenbergs 
Efterskole Mariager.

Har primært ledet en række 
NGO´er, som fokuserer på 
de mere sårbare grupper i 
samfundet. 

- Vi bør alle vende 
tilbage til, at der er 

forskel på hverdag og 
fest. 

- Vores kroppe kan 
slet ikke tåle alt det, 

som det er blevet nor-
malt at indtage. 
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udviklingslæren 
fra hinanden, så der ikke bliver sten 
på sten tilbage. Bogen er velskrevet og 
sætter fi ngeren på de ømme punkter. 
Hvor ville det være skønt, hvis mange 
fl ere, ligesom han, virkelig satte sig 
ind i sagen.” 

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Af Bodil Lanting

Alle, der arbejder med ”børn og 
Gud”, er inviteret til inspirati-
onskonference på Grejsdalens 
Efterskole den 10. marts 2018.

 
Konferencen med temaet ”Du 

er ikke alene” skal udruste og 
inspirere frivillige fra kirkelige 
organisationer, præster samt 
kirke- og kulturmedarbejdere til 
arbejdet med børn, juniorer og 
minikonfi rmander.

Inspirationskonferencen fi nder 
sted hvert andet år. Dette års 
tema skal minde deltagerne om, 
at de er ”en del af et større fæl-
lesskab med Gud og hinanden”.

- Det er vigtigt, at vi hjælper 
lederne med at blive udrustet, 
det har de brug for. Her møder 
de - på tværs af organisationer 
- ligesindede, der også brænder 
for børn og Gud. Det er rigtig 
inspirerende, fortæller konsulent 
i DFS Berit Skødt, som er en af 
drivkræfterne bag konferencen.

 Tre seminarer til hver
Deltagerne kan hver især 

vælge tre ud af i alt 19 seminarer, 
blandt andet om nye sange til 
børnearbejdet, Messy Church, 
hvordan man inddrager børn i 
gudstjenester samt fællesskabet 
i klubberne. 

Der vil desuden være spis-
ning, coaching i lokale teams, 
stande og bibeltime ved Daniel 
Hougaard, præst i Odder Fri-

menighed, der vil tale om, hvad 
fællesskab med hinanden og 
med Gud betyder for børne- og 
juniorledere i dag.

Kirkelighed vs. virkelighed
Hovedtaleren, Thomas Wil-

ler, er sociolog ved Center for 
Ungdomsstudier (CUR). Han vil 
tale om spændingsfeltet mellem 
kirkelighed og virkelighed: Det 
er vigtigt, at lederne kender de 

børn og juniorer, som de møder 
gennem det kirkelige arbejde - og 
ved noget om, hvordan de kom-
munikerer med dem.

Thomas Willer, som også er 
præst, vil med udgangspunkt i sin 
faglige viden om og erfaring med 
ungdomskulturen klæde frivillige 
og ansatte medarbejdere på til 
arbejdet og fællesskabet med 
børn og juniorer og bl.a. se på:

- Hvad kendetegner denne 
generations børn og unge?

- Hvordan kommunikerer vi 
med dem i kirken?

- Hvordan udruster kirken dem 
til at indgå i verden?

Arrangører
Konferencen holdes i et sam-

arbejde mellem Børne- og Ung-
domsOase, Danmarks Folkekir-
kelige Søndagsskoler og Evan-
gelisk Luthersk Netværk.

Sidste frist for tilmelding på 
inspirationskonference.dk er den 
24. februar 2018. 

Konference for børneledere 

Hovedtaler på konferencen er Thomas Willer, som er socio-
log ved Center for Ungdomsstudier (CUR).

Ledere i kirkens børne-ungearbejde kan få ny inspiration i Vejle den 10. marts.

OaseWeekend i 
Odder: Frygt ikke!

Karen Margrethe og Poul Kirk er hovedtalere på 
OaseWeekenden den 9.-11. februar

I godt fem år har en gruppe fri-
villige fra Skanderup Kirke væ-
ret besøgsvenner for ældre og 
enlige i Lunderskov-området. 

Det var Gerda Nebel-Hansen, 
der tog initiativ til, at besøgs-
tjenesten blev oprettet, og hun 
koordinerer stadig arbejdet.

- Det begyndte med, at vi 
kendte nogle mennesker, som 
ikke længere magtede at komme 
i kirken eller i andre sammen-
hænge. De savnede måske et 
netværk. Så vi spurgte menig-
hedsrådet, om de ville være med 
til at starte en besøgstjeneste. 
Det var de med på, fortæller hun 
til Lunderskov Folkeblad.

- Vi nedsatte en styregruppe 
på fi re, og vi gik i gang med at 

spørge folk, om de ville være 
besøgsvenner - og altså tage ud 
til folk, fortæller Gerda. 

Kontakt med nye
- Gennem en annonce i Lun-

derskov Folkeblad fi k vi også kon-
takt til nogle, som vi overhovedet 
ikke kendte. I løbet af det første år 
fi k vi etableret syv match. Og nu 
kører det meget af sig selv. 

Nogle besøgsvenner kommer 
på besøg hver uge, andre hver 
14. dag. Det fi nder de selv ud af. 

Så der er ikke så meget at lave 
for os i styregruppen, fortæller 
Gerda Nebel-Hansen.

Nogle besøgsvenner kører 
også en tur med de ældre, som 
måske ellers har svært ved at 
komme ud. Det fremgår af en lille 

video, som er lagt ud på sognets 
hjemmeside. 

Hun mener, at det er vigtigt, at 
kirken ikke kun er sted, som folk 
kan komme til, men at kirken også 
kommer ud til folk, hvis de har 
behov og ønske om det.

Socialt ansvar
- Jeg mener, at kirken har et 

ansvar ind i vores samfund, og at 
kirken ikke bare kan lade samfun-
det påtage sig alt socialt arbejde, 
siger Gerda Nebel-Hansen.

Hun ser gerne, at kirken også 
er igangsættende for frivilligt 
arbejde, så fl ere bliver aktive og 
føler, at de kan gøre en forskel. 

At arbejdet sker ud fra kirken 
betyder, at man forventer af be-
søgsvennerne, at de ”kan deres 

fadervor” og godt kan tage en 
samtale om åndelige spørgsmål. 
Er de i tvivl, kan de henvise til 
koordinatoren. 

- Har I brug for besøgsvenner?
- Ja, gerne. Men jeg foretræk-

ker, at vi begynder med de men-
nesker, som ønsker besøg. Og så 
fi nder vi nogen, der kan tage ud til 
dem. For hvis man begynder med 
at fi nde besøgsvenner, men ikke 
har nogen, de kan besøge, så 
bliver de hurtigt skuffede.

Henri.

Kirkelige besøgs-
venner i fl ere sogne
- Jeg mener, at kirken har et ansvar i vores samfund, siger Gerda Nebel-
Hansen, som for fem år siden tog initiativ til en besøgven-tjeneste. 

Vi vil meget gerne høre fra 
nogen, som ønsker besøg, 
siger Gerda Nebel-Hansen.

Det kendte pinsepræstepar 
Karen Margrethe og Poul Kirk 
er hovedtalere på den årlige 
OaseWeekend 9.-11. februar på 
Rudehøj Efterskole. 

Emnerne kredser om uventet 
sygdom, skam, frygt og lidelsens 
mysterium. Men temaet er dog 

”Frygt ikke!” Og lørdag eftermid-
dag kommer Helene og Mogens 
Svendsen og taler om ”Guds 
faderhjerte”. Om aftenen synger 
Lis og Per. Søndag er der ved 
gudstjenesten åbenhed for profe-
tiske ord og vidnesbyrd, fortælller 
lejrchef Verner Andersen. 

Henri.

Da jeg forleden aften kørte hjem fra byen, holdt jeg for rødt i et 
stort vejkryds. Her fangede mit blik en kæmpestor lysreklame 
på en højhusgavl. Eller det var snarere den unge kvinde, der 
for tiden er model for tøjfi rmaet Boozt, der kiggede på mig 
med hovedet let på skrå og med det brune hår skrabet tilbage 
i en knold i nakken.

Det var ikke første gang, jeg havde lagt mærke til reklamen, men 
som vore blikke mødtes igen, så jeg pludselig en ung mand, der 
kiggede på mig i stedet for en kvinde. Eller jeg kom i tvivl. Jeg så 
nu også, at modellens smil virkede lettere triumferende, fordi jeg 
langt om længe havde fattet pointen, nemlig at jeg heller ikke skal 
være i stand til skelne. 

Boozt er ikke det første tøjfi rma, der har brugt androgyne model-
ler og spiller på det transkønnede. Også mange modemagasiner 
gør det. Kønsidentitet er i dag en fl ydende størrelse. 

I Danmark er juridisk kønsskifte tilladt. Hvis man oplever sig selv 
som et andet køn, kan man skifte køn juridisk og få nyt personnum-
mer uden at være i hormonbehandling eller gennemgå en køns-
skifteoperation. Kønspolitiske aktivister arbejder på at normalisere, 
at man selv vælger sit køn. Det betyder, at forældre og jordemoder 
ved fødslen ikke skal afgøre, om det er dreng eller pige. 

Det store fokus i tiden på retten til at kunne skifte køn og til 
at svinge mellem det at være en mand eller kvinde, som Boozt 
reklamen signalerer, handler om forestillingen om den ultimative 
frihed. Mennesket kan omskabe sig selv og hæve sig over den 
gudgivne natur. Det er drømmen om den totale selvbestemmelse. 

Men det menneske, der kiggede på mig fra husgavlen, er også 
et menneske, der udstråler, at han eller hun har nok i sig selv. Når 
man er to køn i én, kan man være sin egen partner, man kan være 
mor og far på en gang, man kan være sin egen elsker og ægtefælle. 

Det er på en måde en mennesketype, der har nok i sig selv, og 
som ikke nødvendigvis har brug for andre og dermed heller ikke 
kærlighed. 

Naturligvis har mennesket, der omskaber sig selv, brug for 
kærlighed for at blive et helt menneske, men det uhyggelige er, at 
kønsidealet i dag fjerner sig mere og mere fra det menneskelige, 
som først og fremmest består i evnen til at kunne relatere og give 
sig selv og ikke at lukke sig om selv som et tvekønnet væsen. 

Om transkønnede 
og kærlighed
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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.

Økumenisk kirkevandring i Kbh.
Alban- og Sergijsamfundet indbyder til den 64. økumeniske 
kirkevandring torsdag 25. januar kl. 18.30 med start fra Skt. 
Pauls kirke i Nyboder.

Fra den evangelisk-lutherske Skt. Pauls Kirke går turen til 
Jerusalemskirken (metodistisk), St Ansgar domkirke (romersk-
katolsk), St Alexander Nevskij kirke (russisk-ortodoks) eller St 
Alban’s Church (anglikansk), før den slutter i Gustafskyrkan 
(evangelisk-luthersk).

Biskop Martin Lind (tidl. Linköping) prædiker over bedeugens 
tema: ”Herre, din højre hånd er mægtig i styrke” fra 2. Mosebog 
15,6. I hver kirke er der en liturgisk andagt under ledelse af præ-
ster og kirkemusikere. I Gustafskyrkan kan der købes kaffe og 
kanelbullar. 

Arrangementet indgår i Den Økumeniske Bedeuge for Kristen 
Enhed www.danskekirkersraad.dk 

Bodil

André Coetzee fra Sydafrika 
bliver en af hovedtalerne på 
Bedehus Danmarks samling i 
uge 5 i Kolding.

André er en meget kreativ type. 
Fra 6 års alderen fi k han musik og 
kunstundervisning. Siden har han 
studeret drama, dans og teater og 
meget mere. Han har bl.a. været 
ungdomsleder, lovsangsleder 
og en del af det profetiske team 
i sin kirke, hvor han gennem 17 
år havde Anita Giovanonni som 
mentor. (Hun er en kendt profet, 
som også har besøgt Danmark og 
været interviewet i Udfordringen.)

André har selv været medlem 
af ’The Prophets Round Table’ i 
Sydafrika siden 2011.

Andrés vision er at samle 
lovsangere, forbedere, profeter 
og apostle, i et fælles udtryk for 

Helligåndens virke.
Temaet for bedeugen bliver: 

"Åndens udrustning og våben 
i bøn". 

Blandt de øvrige talere er 
Wayne T. Simmonds, som også 
tidligere har vælret interviewet i 
Udfordringen. 

Som nævnt i sidste uge er 
politikeren Carl Holst inviteret til 
at give et indblik i den politiske 
situation. Pastor Stig Christen-
sen vil inspirere med aktuelt om 
Israel og Jerusalem. Desuden 
medvirker bl.a. Annette Holt Lar-
sen, Peter Tinggård, Åse og Erik 
Hviid Larsen, Inger Porsen, Rakul 
Kristiansen og Bent Christiansen 
fra Bedehus Danmark. 

Henri.

André Coetzee er en profet fra 
Sydafrika som medvirker med 
kreative udtryk for bøn.

Kreativ sydafrikansk profet 
taler til bedehus-samling

Autoværksted bliver kirkehus
Det gamle, nedslidte autoværk-
sted til højre for Sjølundkirken på 
Præstøvej 10A i Næstved er nu 
blevet forvandlet til samlingssted 
for Sjølundkirken. Det bliver fejret 
med åbent hus den 27.-28. januar. 

I løbet af året 2017 har håndværke-
re og frivillige i og omkring Sjølundkir-
ken forvandlet det tidligere værksted 
til et moderne forsamlingshus, som nu 
skal tjene kirkens vision om at være 
en oase i byen.

Sjølundkirken inviterer derfor alle 
byens foreninger og borgere til at 
kigge ind i Sjølundhuset i forbindelse 
med åbningsfesten.

Lørdag den 27. januar 2018 klok-
ken 12.05 vil borgmester Carsten 
Rasmussen klippe snoren. Herefter vil Sjølundkirken byde på kaffe 
ad libitum ved Simply Good Coffee-kaffevognen.

Søndag den 28. januar er der gudstjeneste med fejring af 
Sjølundhuset kl. 10.30 i Sjølundkirken. 

Fra kl. 12.00 vil der være kirkecafé i Sjølundhuset.
Bodil

 

Sjølundkirken i Næstved holder åbent hus i det tidligere 
autoværksted den 27.-28. januar.

Torsdag den 25. januar kl. 11 
starter Aalborg Citykirke en 
helt ny type gudstjeneste, som 
er særligt målrettet modne og 
seniorer på 60+. 

Gudstjenesten, der får navnet 
”Classic Frokostmøder”, byder på 
lovsang, troshistorier, forkyndelse 
med et evangelisk budskab og 
mulighed for personlig forbøn. 
Bagefter mødes man i kirkens 
café, spiser frokost og har socialt 
fællesskab. 

På opfordring 
Flere har efterlyst en type 

gudstjeneste, som er tilrettelagt 
efter den ældre generations 
præferencer og stil. Det kan sam-
menlignes med, at de fl este kirker 
også har særlige gudstjenester 
for andre aldersgrupper, fx børn 
og unge, forklarer Carsten Jen-
sen, som er præst for ”Aalborg 

Citykirke Classic”, der er afdelin-
gen for 60+. 

- Dermed ikke sagt, at den 
nye seniorgudstjeneste erstat-
ter søndagsgudstjenesten, hvor 
alle generationer i kirken mødes 
til sang og forkyndelse. Men 
frokostmøderne bliver et godt 
supplement, hvor man dyrker 

fællesskabet med jævnaldrende. 
Det giver én noget andet, noget 
særligt, når man samles med folk 
på ens egen alder, og det gælder 
alle aldersgrupper, også seniorer, 
siger Carsten Jensen. 

 Per Hyldgaard taler
Ved den første seniorguds-

tjeneste den 25. januar kommer 
Per Hyldgaard og taler. Han har 
tidligere været præst i Nordjylland 
og leder i dag missionsorganisa-
tionen Gospel Outreach. 

Classic Frokostmøder er åbne 
for alle seniorer i Aalborg og 
omegn. Frokostmødet holdes 
hveranden torsdag i måneden 
i Aalborg Citykirkes lokaler på 
Samsøgade 54, 9000 Aalborg, og 
der er fri entré. Den efterfølgende 
frokost i kirkens café kan købes 
for et mindre beløb. 

Bodil

Ny senior-gudstjeneste
for ældre i Aalborg

Aalborg Citykirke starter en ny 
type gudstjenester ved navn 
”Classic Frokostmøder”, som 
bliver målrettet folk over 60 år.
  Gudstjenesten byder på lov-
sang, troshistorier, forkyndelse 
og mulighed for personlig 
forbøn. 
  Bagefter mødes man i kir-
kens café til frokost og socialt 
fællesskab. 

Kirken skal også tilgodese de ældre, mener Citykirken Aalborg.

Den nye seniorgudstjeneste 
skal være et supplement til 
søndagsgudstjenesten, fortæl-
ler præst Carsten Jensen.

8 Temasøndage 
i Silkeborg
’Stå fast og lad gå’ er temaet 
for otte gudstjenester i Borger-
kirken, Kastaniehøjvej 4 i Sil-
keborg i tiden indtil 11. marts. 
Der er frokost efter gudstjene-
sterne, som starter kl 11.

 Blandt emnerne, der alle 
relaterer til hverdagen, livet og 
troen, er bl.a. ”Når skammen 
viser vejen” den 21. januar, ”Når 
begejstringen visner” den 25. 
februar og ”Hvordan udløser vi 
Guds overfl od?” den 11. marts. 

Borgerkirken, en fri kirke på 
folkekirkens grundlag, startede 
i 2013 og har Frands Pedersen 
som præst. 

Bodil

Borgmester Carsten 
Rasmussen (A) klipper 
snoren den 27. januar.
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Støt kristen radio og 
kampagne med Per Hyldgaard

I uge 6 i februar 2018 holder Udfordringen sammen med 
Gospel Outreach en kampagne i Touboro på grænsen mel-
lem Cameroun, Centralafrika og Tchad. 

Her satser vi på at oprette en lokal radio, som kan følge op 
bagefter med kristen undervisning og sociale udsendelser 
til de lokale beboere.

Gaver mrkt. TOUBORO eller RADIO kan overføres til 
Gospel Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK: 
Navn og cpr. nummer, for fradrag!) 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Joh. 12, 23-33

Tro på lyset mens i har lyset
23 Jesus sagde til dem: »Nu er det øjeblik kommet, hvor Menne-

skesønnen skal ophøjes. 24 Det siger jeg jer: Hvis ikke et hvedekorn 
bliver lagt ned i jorden og dør, så bliver det aldrig til mere end det 
ene korn. Men hvis det dør, vil det bære megen frugt. 25 Den, der 
klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der 
giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som varer 
evigt. 26 Den, der vil tjene mig, skal følge mig, for min tjener skal 
være sammen med mig, hvor jeg end er. Og Faderen vil belønne 
enhver, som vil tjene mig. 27 Mine inderste tanker er i oprør. Skal 
jeg bede: Far, skån mig for det, der venter forude? Nej, det er jo 
derfor, jeg er kommet så langt, som jeg er. 28 Far, vis din storhed!« 
I det samme lød en stemme fra himlen: »Jeg har vist min storhed, 
og jeg vil vise den igen!« 29 Nogle af dem, der stod omkring ham 
og hørte stemmen, mente, at det havde tordnet, men andre sagde: 
»Det var en engel, der talte til ham!« 30 Jesus sagde da til dem: 
»Den stemme lød ikke for min skyld, men for jeres. 31 Nu er tiden 
kommet, hvor denne verden skal dømmes. Nu skal denne verdens 
fyrste smides ud. 32 Og når jeg bliver løftet op, vil jeg drage alle 
til mig.« 33 Med de ord hentydede han til, hvordan han skulle dø.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Jesus - sin fars søn
Jesus tager os med ind i det, 

der rører sig i ham, nu hvor hans 
død nærmer sig. 

I julen har vi netop fejret, at 
Jesus gav afkald på et liv i him-
melen med sin far for at leve et 
liv på jorden med mennesker og 
i en nær relation til sin far i him-
melen. (Filipperbrevet kap. 2). 

Den nære relation får vi et 
indblik i, i denne samtale, hvor 
der er et svar med tordenrøst fra 
himmelen. Jesus går ikke alene 
med sine udfordringer – han 
deler dem med sin nærmeste!

Jesus – vores ven for livet
Jesus valgte ikke at stå i sin 

ret, men at give afkald på et liv. 
Han blev lagt i jorden som 

et hvedekorn, og i ham er der 
vokset et fantastisk liv frem, 
som vi som kristne og Guds 
folk har del i. 

Vi får i troen på Jesus givet 
et liv, som ikke kan dø, et liv nu  
og for altid.

Jesus – altid søn
Jesus mistede noget, men 

aldrig det at være søn elsket 
af sin far. Altid søgte Jesus 
ind i samtalen og nærværet 
med sin far i himmelen, og 
hele tiden blev han givet liv og 
anerkendelse. 

”Du er min søn, som jeg 
elsker”. (Markus 1,11) 

Sådan levede Jesus i verden, 
defi neret af hvem hans far siger, 
at han er, og ikke af hvem ”ver-

den” sagde og siger, at han er. 
Det, der bliver gjort herligt 

og stort er netop dette – rela-
tionen mellem Gud far og Gud 
søn og den kærlighed, som vi 
føjes ind i.

Jesus – han kalder på os
Jesus kalder os til at stå sam-

men med ham i relationen til 
Gud, som vores himmelske far. 

Jesus kalder os til at leve 
som Guds skabte sønner og 
døtre og til at leve i relationen 
til Gud som far, hvor vi bliver 

anerkendt, får givet værdi og 
hele tiden kaldes dem, som vi 
er skabt til at være. 

Jesus siger, at vi som ham 
skal leve i verden uden at lade 
os defi nere af den. 

Vi skal give slip på at stå i 
egen ret, opgive vores selv-
styreområde, hvor selvværd, 
selvtillid, selvkontrol er det, vi 
selv skaber. 

Vi må miste det, som har os 
selv som fortegn, for at få det liv, 
som har Gud som fortegn – det 
ægte liv, som vi har mistet. Vi 
må ikke lade os nøje med den 
falske vare.

Jesus – kamp for livet
Der er noget i denne verden, 

som ikke er elsk-værdigt. Det 

holder ikke mål, det har ikke 
tyngde i sig, det står for fald. 

Det afsløres som noget falsk. 
Jesus afslører Djævelen, som 
fører sig frem, som om verden 
er hans, som om det er ham, 
der skaber og defi nerer, hvad 
liv er, som om det er ham, der 
råder og regerer. 

Det ser sådan ud, men det er 
ikke sandt. Sandheden og den 
fantastiske storhed afsløres i 
Jesu død og opstandelse og 
den unikke kærlighedsrelation 
mellem Gud far og Gud søn.

Jesus stod ikke i sin egen 
ret, men gav afkald, for at vi 
med rette kan kalde os Guds 
sønner og døtre – vi er Guds 
elskede børn! (Romerbrevet 
kap. 8 v. 14ff)

Af Arne Lund Sørensen
Vejle Oasekirke og 
Herning Oasekirke

Jesus - er en sand nyhed
Der er varme og gode nyheder til os i en kold og mørk januar måned 2018.

Fjendtlig nyheds-
formidling
Jeg kan ikke i mine ca. 40 år som journalist huske, at medierne 
har behandlet en amerikansk præsident på en så forudindta-
get og nedladende måde, som næsten alle medier gør med 
Trump. Jeg orker ikke at læse artikler og se indslag om Trump, 
for fremstillingen er så forudsigelig og negativ. 

Trump gik i sin valgkampagne direkte op imod medierne - 
hvor 95 pct. tydeligt støttede modkandidaten - og siden har de 
fl este medier skabt et fjendebillede af ham. Og så bliver alt 
set - og vendt og drejet - i et mistænksomt skær. 

Trump er fx blevet bekyldt for ikke at ville samarbejde med 
pressen. I den forløbne uge inviterede han så pressen til direkte 
at overvære en 45 minutters forhandling. Her udtrykte han til 
alles overraskelse, at han ville underskrive en hvilken som 
helst aftale, som de to partier kunne blive enige om. Han over-
raskede endda ved at komme oppositionens ordfører så meget 
imøde, at hans eget partis ordfører forsøgte at holde igen.

Nå, nu måtte pressen da fortælle positivt om ham? 
Nej, nej, nu kom det i stedet til at handle om, at Trump nok 

ikke vidste hvad han gjorde, at han ikke duede til at forhandle, 
at han var uenig med sit eget parti, osv. osv.

Som i et troldspejl
Man kunne nævne mange andre eksempler på, hvordan 

fakta og holdninger bliver fremstillet – som i et troldspejl. 
Hvis man ikke har sine egne kilder, er det meget svært at 

skabe sig et reelt billede. For både de amerikanske og de 
europæiske medier har glemt den ”tilstræbte objektivitet”, vi 
ellers har hyldet i den vestlige presse. 

Jeg har netop selv forsøgt at gå imod et indlæg af redaktøren 
for Altinget om ”hvad vi har lært af et år med Trump”. 

Indlægget fremstillede bl.a. Trump som modstander af 
menneskerettighederne med den begrundelse, at han under 
sin indsættelsestale for et år siden ikke talte om dette emne. 

Men det er jo ikke et sandt helhedsbillede. For Trump er jo 
netop gået i kamp for (bl.a. de forfulgte kristnes) menneskeret-
tigheder i fx Nordkorea og Iran, mens forgængerne lod stå til 
og gik på kompromis med de værste regimer i verden. 

Overskriften i Altingets artikel var, at ”måske var demokratiet 
kun et stadie, vi skulle igennem”. Det provokerede mig til at 
skrive et modindlæg. Dagen efter fi k jeg - ikke overraskende 
- besked om, at man ikke ”prioriterede” mit indlæg. 

Man vil ikke modsiges i de fjendebilleder, man har skabt. 

Trump er ikke ufejlbarlig... 
Lad mig nu straks erkende, at jeg heller ikke er så vild med 

de provokerende tweets, som Trump udsender. Og han begår 
naturligvis fejl. Nogle af hans første rådgivere var ikke for gode. 
Og hans stil er jo ikke indsmigrende, men meget kontant.

Men det har rent ud chokeret mig, hvor enøjet og manipu-
lerende medierne fortæller om Trump. Det er ikke naturligt.

Hvis det nu blot handlede om en tilfældig præsident og 
om politiske holdninger, så kunne man måske være ligeglad.

 Men det specielle ved Trump - set i et kristent perspektiv - er 
jo, at der mens han endnu var playboy - kom adskillige profetier 
fra anerkendte kristne om, at netop han skulle bruges til at 
vende udviklingen og føre USA tilbage til Gud. 

Under den tidligere præsident - som medierne og de 
europæiske politikere elskede - blev de kristne i USA faktisk 
presset hårdt på deres ytringsfrihed. Præsterne var forsigtige 
med at udtrykke bibelske holdninger om kontroversielle emner 
som fx abort eller homoseksualitet, for de risikerede at blive 
ført i retten. Flere kendte prædikanter blev bevidst forfulgt af 
skattevæsnet. Benny Hinn fi k fx beslaglagt sine computere 
og endevendt sine regnskaber, men efter tre år (!) meddelte 
skattevæsnet, at de ikke havde fundet noget ulovligt...

Udviklingen gik i retning af afkristning, hvor der fx ikke måtte 
bedes morgenbøn i skolerne. Kristendommen blev - ligesom 
herhjemme - fremstillet i et mistænksomt lys. 

Spørgsmålet er, om det kun handler om politik og 
om en sur presse, når medierne har så travlt med 
at bekæmpe Trump? Eller om der raser en åndelig 
krig bagved mediekrigen mod Trump.

Læg mærke til, hvad der sker.

Jesus siger, at vi som ham skal leve i verden uden at lade os defi nere af den. 
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Af Maria Gyulbekyan, Yerevan

Kandidat fra Yerevan Statsuni-
versitet i romansk og germansk 
fi lologi, turistguide og specialist 
inden for arkitektur, historie og 

religion.    

I billedlig sprogbrug har 
man ofte kaldt kirken ”Kristi 
brud”. Ligesom brudgom-
men (Kristus) måtte igennem 
adskillige prøvelser, før han 
kunne besejre døden og 
vende tilbage til den him-
melske Far, således måtte 
også kirken (bruden) og dens 
tilhængere gå ad en lang og 
kaotisk vej, før den opnåede 
ret til at leve i fred og til at 
udbrede troen.

I min foregående artikel (Ud-
fordringen 17. december 2017) 
prøvede jeg at sætte fokus på 
den nøglerolle, som kirken har 
spillet med hensyn til bevarelse 
af den armenske identitet. 

I nærværende artikel vil jeg 
prøve at vise, hvilke prøvelser 
kirken har måttet gennemleve 
under folkemordet i 1915 og 
under den senere sovjetiske 
periode, og jeg vil fortælle noget 
om det armenske samfunds 
forhold til kirken efter uafhæn-
gigheden i 1991 indtil vore dage.

Bevarede troen
Folkemordet på armenierne 

er det første egentlige folkemord 
i verdenshistorien. Det armen-
ske folk har i hele sin lange og 
brogede historie ikke været 
udsat for nogen udfordring, der 
overgår denne begivenhed. En 
hel nation blev af den tyrkiske 
regering dømt til døden, og det 
alene på grund af nationens 
etnicitet og religion. 

Trods alle disse ugerninger 
gav armenierne aldrig slip på 
troen. Tværtimod! Trods den 
desperate situation ville folket 
hellere hensynsløst lade sig slå 
ihjel end forkaste troen. Der er 
fundet vidnesbyrd om, at mødre 
vedholdende lærte deres børn 
bønner på armensk, mens de 
under sult og hede vandrede 
i de endeløse syriske ørkener. 

Det har bestemt ikke været let 
at bevare håbet under sådanne 
rædsler. Men vi armeniere, vi 
tror fuldt og fast på, at når Gud 
lukker én dør, så åbner han 
altid en anden. Med ordet “dør” 
menes der i dette tilfælde alle 
de frivillige samt missionærer, 
som kom fra hele verden for at 
hjælpe med at redde liv, uanset 
at de selv satte deres eget liv på 
spil ved det. 

De to danske kvinder Maria 
Jacobsen og Karen Jeppe var 
blandt disse frygtløse sjæle. 

Disse to venner af menneske-
heden samt mange andre vid-
ner til folkemordet har – drevet 
af kærligheden til Kristus – slidt 
og slæbt for at skaffe mad og 
husly, omsorg og pleje til for-
ældreløse armenske børn. På  
grund af deres vedholdende 
opofrelse har disse to danske 
kvinder på armensk fået hæ-
dersnavnet “mayrig” (moder). 

Personligt vil jeg gerne som 
armenier benytte denne lejlig-
hed til at hylde Maria Jacobsen 
og Karen Jeppe og dermed 
udtrykke min endeløse taknem-
melighed mod det danske folk, 
fordi man i disse mørke år rakte 
os en hjælpende hånd. 

Kristen forfølgelse
En ny fase med hensyn til 

udfordringer for kirken tog sin 
begyndelse i 1920 med etable-
ringen af det sovjetiske styre i 
Armenien. Straks fra begyndel-
sen stod det klart, at religionen 
ikke skulle spille nogen større 
rolle i sovjetstaten. Faktisk blev 
det til syv årtier med glødende 
ateisme og religiøs forfølgelse. 

Alle anstrengelser blev sat 
ind for at rykke religionen op 
med rode og udrydde de kristne 
traditioner fra landet. Et antal 
kirker og klostre blev ødelagt 
eller lavet om til varehuse el-
ler koncertsale. Mange vigtige 
relikvier og museumsgenstande 
blev ødelagt eller gik helt tabt. 

Omkring 200 præster blev 
retsforfulgte og sendt i eksil til 
Sibirien, og andre blev dræbt 
under det sovjetiske diktatur. 
Kirken blev betragtet som en 
fjende af det nationalistiske 
sovjetstyre.

Situationen udviklede sig 
specielt alvorligt i 1930’erne, 
hvor drabet på katholikos (le-
deren af den armenske kirke) 
Khoren A. Muradbekyan blev 
kulminationen på en række 
grufulde begivenheder. 

De armenske kommunister 
benyttede sig på deres side af 
lejligheden til fuldkommen at 
komme af med den armenske 
kirke. Man forfattede et brev, 
som blev sendt til Moskva med 
en bøn om at få nedlagt det hel-
lige bispeembede, Etchmiadzin, 

som er hovedsædet for Den 
Armenske Apostoliske Kirke 
og dermed det mest betyd-
ningsfulde pilgrimsmål for alle 
armeniere.

Hvorfor mon kirken blev be-
tragtet som en trussel for de 
sovjetiske herskere? I uminde-
lige tider har kirken været en 
uadskillelig del af den folkelige 

arv, idet det dermed har været 
dens opgave at holde den 
folkelige bevidsthed i live. Kir-
ken måtte helt åbenlyst være i 
modsætning til Sovjetunionens 
planer om at kunne kontrollere 
nationen ved at holde den un-
der åget.

Åndelig opvågning
Imidlertid kollapsede Sov-

jetunionen i slutningen af 
1980’erne, og Armenien gen-
vandt sin uafhængighed i 1991. 

Som nation har vi i bund og 
grund aldrig i vores historie haft 
sorgløse tider, så det kan ikke 
overraske, at uafhængigheden i 
al dens skrøbelighed blev endnu 
en lejlighed til, at vores tro og 
livskraft skulle prøves. Tilmed 
måtte vi også klare eftervirk-
ningerne af det store jordskælv, 
som i 1988 ramte den nordlige 
del af landet, ligesom vi blev 
tvunget i krig mod Azarbaijan i 
årene 1988-1994 for at kunne 
holde på den region, som hed-
der Nagorno Karabagh.

Men uafhængigheden be-
tød også en ny periode med 
ideologisk frihed og åndelig 
opvågning. Et stort antal kirker 
åbnede på ny dørene for de 
troende, og folk var ivrige efter 
at udfylde tomrummet efter 
sovjettiden. Der kom mange bø-
ger og kalendere på markedet 
med religiøst indhold som for 
eksempel tidsskriftet “Etchmi-
adzin”. Efterhånden er der også 
kommet adskillige hjemmesider. 

Efter uafhængigheden er der 
blevet lagt mere vægt på uddan-
nelsen af de unge. Der bliver 
undervist i Armeniens historie 
i skolerne. Der bliver lavet pil-
grimsvandringer til adskillige ar-
menske klostre, hvilket bidrager 
til at vække en bevidsthed om 
tro og fædreland og ikke mindst 
sammenhængen mellem disse 
to størrelser.

En kristen nation
Til det allerede nævnte kom-

mer også den kendsgerning, 
at Armenien har kunnet fejre 
sit 1700-års jubilæum som 
kristen nation. I 2001 fejrede 
man højtideligt dette jubilæum 
i hele landet. Ved den lejlighed 
indviede man også den største 
katedral i hovedstaden Yerevan. 
Den blev indviet til Gregor Lys-
bringeren, som havde iværksat 
religionsskiftet i år 301.

 
Den religiøse arv i skikkelse 

af klostre, manuskripter, salmer 
og khachkar (egl. kors-sten, 
dvs. gravsten som er specielle 
for Armenien) er en umistelig 
del af vores kultur og et vigtigt 
fundament under vores folkelige 
identitet. 

I de år, hvor folkemordet stod 
på, satte folk deres liv på spil 
uden tanke for, om de kunne 
redde det. I den nuværende 
generation er vi mere end stolte 
over den rige arv, vi har fået, og 
som frie borgere i Armenien vil 
vi gøre vores bedste for at holde 
traditionerne i live.

Artiklen er oversat af biskop 
emer. Kresten Drejergaard, 
der gennem sit embede som 
præst i Genève fi k kontakt til 
det armenske folk. 

    
        

      

Golgata og genfødslen af 
den armenske kirke

Postkort udgivet af Folkemordsmuseet i 2015. Kortet viser frimærker med 
billeder af Maria Jacobsen og Karen Jeppe.

Kors fra en kirke i den næststørste by Gyumri. Korset er gennemhullet 
af riffelskud. Nu står det som et mindesmærke over de præster, som 
satte livet til under forfølgelserne i 1930’erne. 

Faktaboks om Armenien

Areal: 28.000 km2 (dvs. lidt mindre end Jylland). Landet har 
tidligere i historien udgjort et meget større areal.

Befolkning: Ca. 3 millioner (skønsmæssigt 5 millioner ar-
meniere lever i eksil uden for det nuværende Armenien, dvs. 
i diasporaen ).

Sprog: Armenierne har ikke blot deres eget sprog, men også 
deres eget alfabet, skabt i 405 af Mesrop Mashtot. Man skelner 
mellem østarmensk, som tales i det nuværende Armenien, 
og vestarmensk, som før 1915 blev talt i det nuværende Øst-
tyrkiet. Armeniere i diasporaen taler vestarmensk.

Religion: Ca. 90% af befolkningen tilhører Den Armenske 
Apostolske Kirke, som er et selvstændigt kirkesamfund i slægt 
med de ortodokse kirker. Den armenske kirke anerkender ikke 
det 4. økumeniske kirkemøde i Chalkedon i år 451. 
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi jeg gerne vil høre din me-
ning. 

Jeg er en mand i halvtred-
serne, og jeg er heldigvis ikke 
syg selv. Men mit problem er min 
hustru. Hun er rigtig syg med 
en diagnosticeret sygdom. Vi er 
begge troende. Mit spørgsmål til 
dig er nu: Hvordan møder vi som 
kristne lidelse og sygdom, når det 
rammer os selv?

For en ting ved jeg med sik-
kerhed nu: Sygdom gør ikke 
forskel på folk. Trængsler, lidelse 
og sygdom rammer alle, også 
kristne. Det sker, som du tidligere 
har skrevet her i din Brevkasse, 
på grund af Syndefaldet. Vi skal 
selvfølgelig ikke selv opsøge 
sygdom. Og hvad mener jeg nu 
med det?

I vores Missionshus er der en 
lille fl ok kvinder, som jeg holder 

mig på høfl ig afstand af. De taler 
nemlig rigtig meget om sygdom, 
medicin og læger. 

En aften kom jeg til sammen 
med min hustru at sidde ved bord 
med dem under kaffen. Jeg fulgte 
med i deres samtale. Den aften 
tog vi tidligt hjem, for jeg blev 
faktisk dårlig af at lytte til dem. 
Jeg tror ikke, at den evindelige 
snakken om sygdom, medicin og 
læger er godt for vores sundhed 
og heller ikke godt for vores indre. 

Om natten drømte jeg næsten 
uafbrudt om sygdom, medicin og 
læger. Ganske vist noget forvirret, 
men alligevel. 

Disse kære kvinders samtaler 
vil jeg fremover skåne mig selv 
for. Jeg føler, at disse kvinder på 
en eller anden måde er fi kseret 
på sygdom, og jeg tror ikke, det 
er godt for dem. 

Min hustru siger, at den slags 
samtale er naturligt for disse 

kvinder, for de er alle mere eller 
mindre syge. Har du en mening 
om det? 

Man skal vel også beskytte sig 
selv mod sygdom som kristen, så 
godt som man nu kan.

Jeg synes, at de omtalte kvin-
der har underkastet sig sygdom. 
Deres samtale gik den aften ud 
på at finde den bedst mulige 
måde at leve med sygdom. De 
talte ikke om bøn eller om at fi nde 
Jesu vej ud af sygdom. Den vej 
vil jeg selv gerne fi nde, for jeg 
ønsker at opleve, at min kære 
hustru bliver helt rask. 

Jeg er glad for, at man kan 
skrive til din Brevkasse om de 
tanker, man gør sig.

Mvh.
Ægtemanden

Kære Ægtemand
Ja, hvordan skal vi som kristne 

møde lidelse og sygdom, når det 
rammer os selv?

Fakta er jo, som du ganske rig-
tigt skriver: kristne kan også blive 
syge og ramt af lidelse. 

Mange vil nok sige, at sygdom 
skyldes genetisk arv og ikke 
mindst miljø m.m.. Det er også til 
dels rigtigt. 

Men søger vi ind til roden til 
sygdom og lidelse, som roden er 
beskrevet i Bibelen, så var det ved 
Syndefaldet, at al smerte, sorg, 
ulykke og sygdom slap ind over 
menneskeheden. Ved Syndefaldet 
tabte menneskene Paradiset.

Vi skal ikke opsøge sygdom, 
som du skriver. Det er der nok hel-
ler ikke ret mange, der gør bevidst. 

Men nogle kommer alligevel til 
at gøre det ubevidst. Netop det 
vil jeg sætte fokus på her i mit 
svar til dig.

Mit udgangspunkt skal være 
den lille fl ok kvinder i jeres Mis-
sionshus, som du holder dig på 
høfl ig afstand af. Disse kvinder 
talte hele tiden om sygdom, me-
dicin og læger, og den tale gjorde 
dig dårlig. 

For megen tale om sygdom, 
medicin og læger er ikke godt for 
vores krop og heller ikke for vores 
indre. Så langt er vi enige. Men det 
handler altså om en balance, for 
selvfølgelig skal man kunne tale 
om sygdom.

Men kendsgerningen er faktisk, 
at jo mere opmærksomhed, man 
giver sin sygdom, jo mere næring 
giver man den; for det, man har 

fokus på, det tiltrækker man. 
Det, man går vældigt meget 

op i, det får man mere af. Det er 
faktisk en lov, som gælder i alle 
livets forhold, og den lov gælder 
også for sygdom.

Der står om Gud i skabelses-
beretningen, at han talte, og det 
skete. Og der står i Efeserbrevet 
kap. 5, vers 1, at vi skal ligne Gud, 
som hans kære børn. 

Hvorfor nævner jeg nu disse 
to steder?

Jo, vores tale og tanker har en 
skabende kraft, ligesom Guds 
tanker og tale har det:

Taler vi positivt, så skaber vi 
noget positivt. Taler vi negativt, så 
skaber vi noget negativt. Taler vi 
lægedom og sundhed, så skaber 
vi lægedom og sundhed. Har vi for 
meget fokus på sygdom og lidelse 
og taler meget om det, så tiltræk-
ker vi sygdom og lidelse. 

Er vi syge og har smerte, skal 
vi som nævnt kunne tale om det. 
Men talen om sygdom kan bare 
blive for meget. 

Jeg havde en telefonsamtale 

med en syg kvinde: 
Hun beskrev først alle sine 

sygdomme. Hun nævnte alle 
sygdomsforløbene, diagnoserne i 
detaljer, selv i de mindste detaljer. 

Hun beskrev alle behandlin-
gerne, hun havde været igennem. 
Hun beskrev alle de forskellige 
former for medicin hun brugte og 
havde brugt. Hendes fortælling 
tog lang tid. 

Da hun så endelig holdt en 
pause for at trække vejret, foreslog 
jeg, at vi skulle bede Jesus om 
helbredelse.  

Men nej, så langt kom vi ikke, 
for da hun havde fået vejret, 
startede hun med hele sygdoms-

fortællingen forfra. Det samme 
endnu engang.

Jeg hørte med igen og foreslog 
igen, da hun skulle trække vejret, 
at vi skulle bede. Men hun startede 
forfra for tredje gang. Da stoppede 
jeg hende høfl igt. Hun havde kun 
sygdom i hovedet. 

Jeg mærkede klart, at sygdom 
var kommet til at fylde alt for me-
get hos hende. Det forklarede jeg 
hende, og så kom vi endelig i gang 
med forbønnen.  

Nu til sidst: Jeg vil gerne være 
med i forbøn for din hustrus hel-
bredelse.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
For godt et år siden fi k jeg en 

salvedug af dig.
Jeg har brugt den dagligt og 

været meget glad for den. 
Men desværre forsvandt den 

for mig for en lille uge siden. Der-

for beder jeg dig, om du vil sende 
mig en ny i vedlagte svarkuvert.

Tak for din hjælp, og tak for 
dine fi ne og gode forbønsmøder 
i Valby.

Kærlig hilsen
          B.

Kære Orla
Tak for din forbøn. Som jeg 

også tidligere har fortalt dig, er 
min hudkræft forsvundet.

Hilsen fra
    P.E.

Er det naturligt altid at tale om sygdom?

For meget fokus på sygdom gør det hele værre

Kræft forsvandt Tak for gode forbønsmøder

Min kone og jeg tog tidlig hjem en aften, for jeg blev faktisk dårlig af at lytte til damernes syg-
domssnak. Jeg tror ikke, at den evindelige snakken om sygdom, medicin og læger er godt for 
vores sundhed og heller ikke godt for vores indre. 

Kendsgerningen er, at jo mere opmærksomhed, man giver 
sin sygdom, jo mere næring giver man den; for det, man har 
fokus på, det tiltrækker man.



Af Henri Nissen

I disse dage er Tove Videbæk 
igen i Nicaragua for at besøge 
Børnenes Livs projekt for gade-
børn og for at samle inspiration 
til, hvorledes man kan gøre 
mere - og for endnu fl ere børn. 

Derfor skal den tidligere politi-
ker for Kristendemokrtaterne og 
Konservative bl.a. mødes med 
rektor for Nicaraguas lands-
brugs-universitet, direktøren for 
landarbejder-fagforeningen m.fl . 

Naturligvis skal hun også 
være sammen med Børnenes 
Livs samarbejds-partner, som 
i det daglige rent praktisk tager 
hånd om børnene.

Sammen med børnene
”Jeg glæder mig naturligvis 

til at møde børnene og følge 
deres udvikling, siden jeg så 
dem sidst. 

Det er en skøn oplevelse hver 
gang”, siger Tove Videbæk. 

”Børnene kommer jo fra for-
hold, hvor deres ”hjem” var 
gaden i storbyen Managua. 

Her har de levet og spist mad, 
som andre har smidt ud, eller de 
har levet af prostitution, tiggeri, 
tyveri eller som narko-bude for 
at få penge til mad. De har sovet 
i plastik og pap i grøfter og oppe 
i træer”. 

Det var synet af de mange 
5-15-årige børn i disse forhold, 
som for 5 år siden rørte Tove 
Videbæk så meget, at hun følte, 
der måtte gøres noget.

Hjem til 70 børn
Ca. 70 gadebørn har nu et 

hjem, går i skole, får landbrugs-
undervisning og lærer praktiske 
færdigheder. Så nu vil de kunne 
forsørge sig selv, når de på 
et tidspunkt skal forlade bør-
nehjemmet og skolen. De vil 
kunne få job, læse videre eller 
måske få egen virksomhed. 

”Vores samarbejdspartner 
mener ligesom Børnenes Livs 
bestyrelse, at uddannelse er 
den bedste metode til udvikling 
i fattige lande. 

Derfor fortsætter ”Børnenes 

Liv” i det spor og glæder sig til at 
planlægge næste fase af land-
brugsprojektet for de mange 
gadebørn”, siger Tove Videbæk 

200 andre børn
Da skolen, som gadebørnene 

går på, er en meget veldrevet 
skole, er der ud over gade-
børnene ca. 200 børn fra helt 
almindelige hjem i lokalområdet 
i denne skole. 

Deres familier er små-bønder, 
som også har glæde af land-

brugsundervisningen, som 
deres børn modtager. 

Børnenes Liv afsøger derfor 
en mulighed for at inddrage dis-
se lokale forældre, så de også 
får undervisning på skolen.

Det vil kunne hjælpe til et 
bedre udbytte af disse småbøn-
ders landbrug og dermed bedre 
økonomiske forhold. 

Og dette ville evt. gøre dem i 
stand til at hjælpe nogle gade-
børn fremadrettet - enten med 
at tilbyde dem et hjem, støtte 
arbejdet med og for dem på 
børnehjemmet og i skolen eller 
tilbyde dem et job i deres lokale 
landbrug. 

Traktor og harve
På sin sidste tur kunne Tove 

Videbæk afl evere en brugt trak-
tor, en plov og en harve, som 
der var doneret midler til af 3 
venner af arbejdet. 

De afl øste en meget gammel 
traktor i projektet i Nicaragua, 
som lignede noget, der kom fra 
et russisk museum! 

Også transporten til Nicara-
gua var sponsoreret. 

Vil udvikle landbrug
”Nicaragua er et frugtbart 

land og var engang det mest 
velstående land i Mellem-Ame-
rika. Men pga. borgerkrige og 
naturkatastrofer mv. er landet 
i dag det fattigste i Mellem-
Amerika. 

Mange mennesker – især 
børnene – lever derfor uden håb 
for fremtiden.  

Det vil ”Børnenes Liv”s pro-
jekt gøre noget ved! Derfor er 
projektet mere og mere et land-
brugs-projekt, hvor børnene 
lærer om landbrug og også selv 
får fi ngrene i jorden. Således 
planter og sår de selv og er 
med til at høste. Dette vil give 
dem mulighed for at klare sig 
selv økonomisk senere i livet.”

Rockwool-model
Rockwool fonden har udviklet 

en model, som især anvendes 
i Afrika. Den drejer sig bl.a. 
om, at grupper af småbønder 
får landbrugs-undervisning, 
hvorefter de på deres egen jord 

afprøver det, som de har lært. 
De får en bedre økonomi, og 

herefter lærer de det tillærte fra 
sig videre til andre nye grupper 
af småbønder. 

Via dette projekt ville fl ere 
gadebørn kunne hjælpes, dels 
via småbøndernes støtte til 
børnehjem og skole, dels ved 
at de ville kunne tilbyde hjem, 
uddannelse og arbejde til bør-
nene og dermed give fl ere af 
Nicaraguas 150.000 gadebørn 
et håb for fremtiden. 

”Vi ønsker at nå længere ud. 
Hjælpe så mange gadebørn 
som muligt. Og derfor vil vi også 
undersøge, om Rockwools afri-
kanske model vil kunne fungere 
under nicaraguanske forhold 
og gavne både fattige bønder, 
fattige og udsatte gadebørn og 
levevilkårene i Nicaragua, som 
pt. er Mellemamerikas fattigste 
land,” slutter Tove Videbæk.

Svarer på spørgsmål i 
Brande – fra Nicaragua

På Foreningsdagen d. 27. 
januar i Remisen i Brande har 
Børnenes Liv en stand, som 
næstformand i foreningen Allan 
Vinge bestyrer. 

Formanden Tove Videbæk, 
som er i Nicaragua på dette 
tidspunkt, vil kl. 12.00 på For-
eningsdagen via Skype og en 
opstillet computer svare på 
spørgsmål og tale med interes-
serede i Remisen. 

Se mere om Børnenes Liv 
og arbejdet blandt gadebørn 
og andre fattige og udsatte 
børn i Nicaragua på facebook.
com/bornenesliv eller www.
bornenesliv.dk.

 

Tove Videbæk er her omgivet af børnene i Børnenes Livs skoleklasse.

Udfordringen søndag den 21. januar 2018 GADEBØRN . 9  

Tove Videbæk besøger 
sine gadebørn i Nicaragua
På lørdag snakker hun med interesserede over web-tv på foreningsdagen i Brande.

Ligesom i mange andre fattige lande er mange børn overladt til at leve på gaden, som denne 
7-årige dreng, der vasker vinduer på biler, der holder i en kø eller for rødt lys...

Kæmp & Vind!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske 
ord. Bøn kan forandre dit 
eget liv, familiens og sam-
fundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn 
bliver meningsfuld og virk-
ningsfuld, når du kommer i 
direkte kontakt med Gud.
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Af Bodil Lanting

De kinesiske myndigheder har 
den 9. januar udført en kontrol-
leret sprængning og nedrevet 
megakirken Golden Lampstand 
Church i Linfen.

Det skriver organisationen 
ChinaAid.

Golden Lampstand Church 
var en uregistreret kirke til en 
værdi af 2,6 millioner dollar. Den 
var bygget og betalt af medlem-
merne selv. Ødelæggelsen af 
bygningen er det seneste af en 
række angreb mod de kristne i 
denne menighed. 

Militærpolitiet detonerede 
bomber i kirkens kælderlokaler, 
hvorefter de begyndte at nedrive 
resten af bygningen.

Forfulgt siden 2009
Den 24. september 2009, mens 

kirken blev bygget, sov nogle af 
medlemmerne på byggeplad-
sen, da de blev angrebet af 400 
embedsmænd. De kristne blev 
slået, fl ere af dem alvorligt, mens 
bygningen blev ransaget.

Et præstepar fra kirken blev 
arresteret den 11. oktober 2009. 
Datteren Yang “Esther” Xue fi k 
at vide, at hendes forældre blev 
straffet, fordi de var ledere af en 
husmenighed.

Esthers far, Yang Xuan, tilbrag-
te 3½ år i fængsel, mens hendes 
tante, Yang Rongli, sad fængslet 
i syv år og desuden fi k en bøde.

Hendes mor, Yang Caizhen, 
sad to år i genopdragelseslejr, 
hvor hun blev slået, mens Esthers 
onkel, Wang Xiaoguang, fi k en 
fængselsdom på tre år samt en 
bøde.

Øjenvidne: ’Politiet 
omringede kirken’

Yang Rongli, som har været i 
myndighedernes søgelys siden 
løsladelsen i 2016, har beskrevet 
ødelæggelsen af megakirken til 
ChinaAid.

”Politiet omringede Golden 
Lampstand Church. Patruljevog-
ne bevogtede kirken. Arbejdere 
smadrede glasset, mens grave-
maskiner gravede ind i kirken, 
men vi måtte ikke komme ind 
eller se på. 

Byens leder og betjente fra den 
lokale politistation advarede alle 
de troende mod at gå ind i kirken. 
Lige nu aner vi simpelthen ikke, 
hvad der foregår.”

Ingen religionsfrihed
ChinaAids leder, Bob Fu, har 

kommenteret ødelæggelsen af 
megakirken.

- Den gentagne forfølgelse af 
Golden Lamspstand Church vi-
ser, at den kinesiske regering ikke 
har nogen respekt for religionsfri-
hed eller menneskerettigheder. 

ChinaAid opfordrer det inter-
nationale samfund til åbent at 
fordømme bombningen af denne 
kirkebygning og indtrængende 
anmode den kinesiske regering 

om at give en fair kompensation 
til de kristne, som har betalt for 
kirken. De bør også straks høre 
op med disse foruroligende øde-
læggelser af kirker, understreger 
Bob Fu.

Regeringen står bag 
Ødelæggelsen af kirken i Lin-

fen er blot det seneste angreb 
mod kristne i Kina. 

Kinas militærpoliti har stået un-
der direkte kontrol af centralrege-
ringen, siden militærpolitiets leder 
blev arresteret sidste år. Det må 
betyde, at ordren om at ødelægge 
megakirken kom direkte fra Kinas 
topembedsmænd og dermed 
ikke fra de lokale myndigheder, 
vurderer ChinaAid.

Kinas regering slår hårdt ned 
på de såkaldte husmeninghe-
der, som ofte nægter at lade 
sig registrere af frygt for kontrol 
fra regeringens side. Nogle af 
lederne fra Golden Lampstand 
Church har været fængslet i op til 
syv år, blot fordi de gør tjeneste i 
deres egen kirke.

Katolsk kirke ødelagt
Da embedsmænd ødelagde en 

katolsk kirke sidste år, begyndte 
de kristne at frygte for mere af 
samme slags. Der er udbredt 
frygt for, at Kinas centralregering 
nu har planer om masse-nedriv-
ninger af kristne kirker. 

I næste måned træder nye 
regler for trossamfund i kraft. 
Disse regler giver kommunist-
partiet større magt over religiøse 
forhold end hidtil, så de kristne 
frygter øget forfølgelse. I fl ere år 
har regeringen ført kampagner 
specielt rettet mod de kristne, 
blandt andet ved at fjerne kors fra 
kirkerne. Samtidig er de kristne, 
som har protesteret mod disse 
overgreb, blevet straffet med 
fængsling og bøder.

Den kristne menneskeretsor-
ganisation ChinaAid blev grund-
lagt i 2002, efter at Kina havde 
afsagt dødsdomme over fem 
husmenighedsledere.

Nedrivningsholdet ses her foran ruinerne af den tidligere Golden 
lampstand Church den 9. januar. Foto: ChinaAid.

Kina øde-
lægger
megakirke
Militærpolitiet nedrev forrige tirsdag en 
evangelisk kirke i den nordlige Shanxi-provins.

Algiers kristne frygter 
øget kontrol og forfølgelse
Regeringen i Algier har de seneste måneder udsat landets 
kristne for øget forfølgelse i form af arrestationer, razziaer og 
kirkelukninger.

Organisationerne Middle East Concern og World Watch Monitor 
oplyser, at politiet arresterede tre personer på en café i Chlef den 
19. december for besiddelse af kristen litteratur. En avis beskrev 
sagen som ”et mislykket forsøg på evangelisation”. Hvis de kendes 
skyldige, risikerer de tre store bøder og op til fem års fængsel.

I samme uge ankom medlemmer af efterretningstjenesten, poli-
tiet, religionskontoret og brandvæsenet for at lave et ”sikkerhedstjek” 
af to protestantiske kirkebygninger i den nordlige provins Bejaia. Ialt 
otte menigheder anvender disse kirkebygninger.

I det sydlige Algier har provinsguvernøren beordret en kirke til 
at stoppe alle sine aktiviteter med henvisning til sikkerhedsregler 
og manglende godkendelser. Også andre kirker under ”L’Eglise 
Protestante d’Algeria” har været udsat for razziaer i den senere tid.

Ifølge forfatningen har Algier religionsfrihed, men alle trossam-
fund skal registreres, og kirkelige handlinger må kun fi nde sted i de 
godkendte kirker. Det er derfor forbudt for kristne at evangelisere 
blandt muslimerne.

Bodil

Tirsdag erklærede præsident 
Donald Trump offi cielt, at den 
16. januar skal være USAs na-
tionale trosfrihedsdag. 

Det skriver NGOen Internatio-
nal Christian Concern.

Frihed ude og hjemme
Præsidenten opfordrede ame-

rikanerne til at markere den 16. 
januar, for at ”minde os om vores 
fælles arv mht. trosfrihed”. Dagen 
skal dog ifølge Trump både hand-
le om amerikansk og international 
religionsfrihed.

I sin tale fastslog præsidenten, 
at USA har en unik rolle, når det 
gælder at fremme og fastholde 
trosfriheden i verden. Han under-

stregede, at trosfriheden hører 
med til den fundamentale frihed, 

som demokratiet bygger på. 
Samtidig fordømte han radika-

lisering, terrorisme og vold mod 
troende. 

- Vi kæmper for den dag, da 
folk af enhver tro kan følge deres 
hjerter og tilbede i overensstem-
melse med deres samvittighed, 
sagde Trump.

Rettidig støtte til forfulgte
En talsmand for International 

Christian Concern, Nate Lance, 
siger om præsidentens initiativ: 

”Præsident Trumps bekendtgø-
relse af, at 16. januar skal være 
Religious Freedom Day, er meget 
velkommen og ekstraordinært 
betimelig. Denne bekendtgørelse 
er et kritisk budskab, som viser 

solidaritet med dem, som forføl-
ges for deres tro. 

Nu håber vi, at Senatet vil 
følge i regeringens fodspor ved  
hurtigt at godkende guvernør  
Brownback som ambassadør for  
International Religious Freedom.  

Denne rolle er afgørende, når 
det gælder at fremme trosfrihe-
den, som står centralt i vort lands 
udenrigspolitik. Vi er enige med 
præsident Trump i hans udtalelse 
om, at ’Tro ånder liv og håb ind i 
vor verden’.

Det er ICCs bøn, at denne 
erklæring vil føre til større op-
mærksomhed på religionsfrihe-
dens sag”.

Bodil

USA får national trosfrihedsdag

- Tro ånder liv og håb ind i vor 
verden, sagde Donald Trump, 
da han erklærede 16. januar 
USAs trosfrihedsdag.

Konservativ kristen skuespiller 
erklæret uønsket på bogmesse 
Kevin Sorbo bliver ikke inviteret til Comicons tegneseriemesse 
i april på grund af sit venskab med den konservative talkshow-
vært Sean Hannity.

Sådan lyder forklaringen fra East Coast Comicons grundlægger 
Cliff Galbraith, ifølge nyhedsmediet The Daily Caller. Galbraiths 
venstreorienterede venner opfordrer ham nu til også at udelukke 
skuespillere som Clint Eastwood, Mel Gibson, James Wood, Jon 
Voight og Chuck Norris for deres konservative synspunkter. Kevin 
Sorbo er normalt en populær gæst ved tegneseriemesser på grund 
af sin rolle i tv-serien om Hercules.

I en kommentar til Galbraiths udtalelse har Kevin Sorbo bemær-
ket, at han ikke selv kender noget til East Coast Comicon, og at det 
nok er et forsøg på at få gratis reklame. 

Kevin Sorbo, der har haft hovedroller i fl ere kristne fi lm, har 
tidligere udtalt, at der foregår en regulær diskrimination af kristne 
skuespillere i Hollywood.

Bodil

Kevin Sorbo, som 
er kendt for sine ho-
vedroller i ”Hercules-
serien” og de kristne 
fi lm ”Soul Surfer” og 
”God’s Not Dead” blev 
nægtet adgang til en 
tegneseriemesse. 

Bolivias protestanter beder og 
faster imod undertrykkelse
Protestantiske kristne i Bolivia er ”me-
get bekymrede” over udsigten til en ny 
straffelov, som åbner mulighed for, at 
evangeliske kristne idømmes 12 års 
fængsel.

Bolivias præsident, Evo Morales, for-
ventes at godkende loven, som kan med-
føre forbud mod evangelisering og direkte 
statsundertrykkelse af landets protestanter. 

Loven advarer imod enhver, som ”rekrut-
terer, transporterer, frihedsberøver eller giver 
husly til mennesker med den hensigt at rekruttere dem til at deltage 
i væbnede konfl ikter eller trossamfund.” Strafferammen er mellem 
fem og 12 års fængsel.

En kommission nedsat af paraplyorganisationen The National 
Association of Evangelicals in Bolivia skal nu analysere de mulige 
konsekvenser af den nye lov.

”Vi udtrykker vores mest udtrykkelige afvisning af inkluderingen 
af vore kirkelige aktiviteter i listen over mulige handlinger i modstrid 
med loven. Lovgiverne glemmer, at de evangeliske kristne kirker 
i Bolivia er religiøse organisationer, som er godkendt af staten og 
dermed lovlige institutioner”, hedder det i en udtalelse fra gruppen.

Protestanterne arrangerede den 16. januar en march mod den 
nye lov. De har også sat den 21. januar af til bøn og faste.

Bolivia er et overvejende romersk-katolsk land, men de prote-
stantiske kristne menes at udgøre 19% af befolkningen. 

Bodil

Evo Morales
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- Vi ønsker med "Politi-
kerbøn" at åbne døren for 
Guds aktive indgriben i 
udviklingen af vort land, 
så de love og vedtagel-
ser som sker, kommer i 
overensstemmelse med 
Guds tanker, så han kan 
velsigne landet, siger Bent 
Christiansen fra Bedehus 
Danmark.

- Det er yderst afgørende, at 
vore politikere oplever Guds 
berøring og inspiration.

I 1.Timoteus brev 2, 1- 2 
siger Paulus:

... derfor understreger jeg 
vigtigheden af at bede for 
alle mennesker...

Bed specielt for ... alle i le-
dende stillinger...  så vi kan 
leve et liv med værdighed, 
som ærer Gud. Det er godt 
og værdsat hos Gud...

- Hvilken fantastisk mulig-
hed at påvirke vores Folketing 
gennem personlig forbøn 
og velsignelse af de enkelte 
politikere.

Det er i nyere tid sket i fl ere 
lande, at kristnes forbøn har 
ført til bemærkelsesværdige 
positive forandringer i et lands 
udvikling og politik og har ført 
til et stigende antal kristne 
politikere, som har haft stor 
indflydelse på deres lands 
indenrigs- og udenrigspolitik.

Vi vælger ikke side
Vi vælger ikke politisk side, 

målet er at gøre det, Bibelen 
udfordre os til som kristne... 
nemlig at velsigne.

Og det er vigtigt at bede 
for og velsigne, både dem du 
sympatiserer med politisk, og 
dem du er uenig med.

Velsign jeres fjender
Bibelen går så vidt som 

at opfordre os til at velsigne 
vores fjender. 

Vi velsigner ikke alle politi-
ske holdninger og beslutnin-
ger, men formidler Guds Ånds 
berøring af politikernes liv og 
deres beslutninger gennem 
vores forbøn. 

Hvad kan man bede om?
Der er rigeligt at tage fat 

på. Lad Helligåndens inspi-
rere dig.

Følgende kunne måske give 
lidt inspiration:

• At love vedtages med re-
spekt for Gud / Guds Ord.

• At der er omsorg for den 
svage og nødlidende og 
der udøves retfærdighed 
gennem vore love.

• At den enkelte politiker 
personligt må være 
velsignet
- Med sin familie
- Med personligt overskud
- Med sundhed til ånd, 
sjæl og legeme
- Med kærlighed til sand-
hed og retfærdighed
- I sin økonomi. 

• At Biblen må blive en 
kilde til inspiration og 
vejledning og til personlig 
oplevelse af Gud.

• At han / hun må opleve en 
Guds berøring, som fører 
til en personlig vandring 
med Gud.

• At Gud vil røre deres 
hjerter til at forstå Guds 
plan med det jødiske folk 
og hele situationen i Mel-
lemøsten, hvor så mange 
lider.

• Bed desuden om beskyt-
telse for den enkelte 
politikerfamilie. De enkelte 
politikere møder i stigende 
grad trusler og forban-

delser, som er en stor 
personlig belastning, og 
som truer demokratiet.

• 
Vælg 2 politikere

Så vælg to politikere, som 
du føler, at du skal bede for 
- én du sympatiserer med og 
én, du ikke sympatiserer med. 

Der er i øjeblikket ca. 200 
forbedere, der beder for 112 
politikere.  

Hvordan fungerer det?
Send meget gerne navnene 

på de to politikere, du har valgt 
at bede for og velsigne, på 
mail til: bedehus@outlook.dk.

Du vil ikke blive registreret, 
men vi får et overblik over, 
hvilke politikere der mangler 
forbedere.

Mere information
Følg med på www.bedehus.

dk, hvor der også vil være in-
formation om bøn for byerne, 
månedens bøn, forbønsar-
rangementer, mm.  

Udover dette vil der nogle 
gange om året komme mail 
omkring Politikerbøn.

For at det ikke skal blive 
endnu en "skal gøre ting" i mit 
liv, har jeg helt enkelt bedt Hel-
ligånden om at minde mig om 
"mine" to politikere og oplever, 
at de "popper" op i mine tanker 
i mange forskellige situationer, 
og det er dejligt overraskende 
og gør, at jeg personligt beder 
mere for politikerne nu, end 
jeg har gjort før.

Paulus opfordrede til Politikerbøn:

”Bed specielt for alle 
i ledende stillinger...” 
Bent Christiansen fortæller om visionen for ”politikerbøn” for de 179 folketingsmdlemmer.

Tidligere højskole-
forstander Bent 
Christiansen forklarer, 
at visionen for ”politi-
kerbøn” ikke er at vælge 
side, men at velsigne 
vores politikere. På de følgende sider 

bringes fotos og navne 
på alle de 179 

politikere, 
som er valgt til 

Folketinget for de 
forskellige partier.

Vælg to politikere, 
som du vil bede for: 
1) én, du godt kan li’ 

og 2) én, du ikke 
er så enig med. 

Begynd at velsigne 
dem begge!

Alle de 179 politikere, som bestemmer på Christiansborg, har brug for at blive velsignet med Guds nærvær.
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A
Socialdemokratiet Yildiz Akdogan (1973) 

Københavns Storkreds
Christine Antorini (1965)
Nordsjællands Storkreds

Trine Bramsen (1981)
Fyns Storkreds

Kirsten Brosbøl (1977)
Østjyllands Storkreds

Morten Bødskov (1970)
Københavns Omegns Storkreds 

Erik Christensen (1958)
Fyns Storkreds

Mette Gjerskov (1966)
Sjællands Storkreds

Karin Gaardsted (1955)
Vestjyllands Storkreds

Ane Halsboe-Jørgensen (1983)
Nordjyllands Storkreds

Orla Hav (1952)
Nordjyllands Storkreds

Magnus Heunicke (1975)
Sjællands Storkreds

Nick Hækkerup (1968)
Nordsjællands Storkreds

Daniel Toft Jakobsen (1978)
Østjyllands Storkreds

Dan Jørgensen (1975)
Fyns Storkreds

Karen J. Klint (1947)
Sydjyllands Storkreds

Simon Kollerup (1986)
Nordjyllands Storkreds

Astrid Krag (1982)
Sjællands Storkreds

Rasmus Horn Langhoff (1980)
Sjællands Storkreds

Henrik Sass Larsen (1966)
Sjællands Storkreds

Maja Panduro (1982)
Østjyllands Storkreds

Jesper Petersen (1981)
Sydjyllands Storkreds

Sofie Carsten Nielsen (1975)
Københavns Omegns Storkreds

Zenia Stampe (1979)
Sjællands Storkreds

Andreas Steenberg (1983)
Vestjyllands Storkreds

Morten Østergaard (1976)
Østjyllands Storkreds

Lotte Rod (1985)
Sydjyllands Storkreds

Pia Olsen Dyhr (1971)
Københavns Storkreds

Jonas Dahl (1978)
Østjyllands Storkreds

Marianne Jelved (1943)
Nordjyllands Storkreds

Karsten Hønge (1958)
Fyns Storkreds

Jacob Mark (1991)
Sjællands Storkreds

Lisbeth Bech Poulsen (1982)
Nordjyllands Storkreds

Holger K. Nielsen (1950)
Københavns Omegns Storkreds

Merete Riisager (1976)
Fyns Storkreds

Socialistisk 
Folkeparti

F

Christina Egelund (1977)
Nordjyllands Storkreds

May-Britt Kattrup (1962)
Nordsjællands Storkreds

Laura Lindahl (1983)
Københavns Storkreds

Leif Mikkelsen (1945)
Vestjyllands Storkreds

Ole Birk Olesen (1972)
Østjyllands Storkreds

Joachim B. Olsen (1977)
Københavns Omegns Storkreds

Henrik Dam Kristensen (1957)
Østjyllands Storkreds

Mette Reissmann (1963)
Københavns Storkreds

Pernille Rosenkrantz-Theil 
(1977)
Sjællands Storkreds

Pernille Schnoor (1967)
Nordsjællands Storkreds

Julie Skovsby (1978)
Fyns Storkreds

Martin Lidegaard (1966)
Nordsjællands Storkreds

Rasmus Prehn (1973)
Nordjyllands Storkreds

Kirsten Norman Andersen
(1962) Østjyllands Storkreds
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Folketinget 
efter valget
den 18. juni 2015

Bjarne Corydon (1973)
Sydjyllands Storkreds

Lennart Damsbo-Andersen
(1956)
Sjællands Storkreds

Kaare Dybvad (1984)
Sjællands Storkreds

Benny Engelbrecht (1970)
Sydjyllands Storkreds

Mette Frederiksen (1977)
Københavns Omegns Storkreds

Mattias Tesfaye (1981)
Københavns Omegns Storkreds

Leif Lahn Jensen (1967)
Østjyllands Storkreds

Mogens Jensen (1963)
Vestjyllands Storkreds

Thomas Jensen (1970)
Vestjyllands Storkreds

Jens Joel (1978)
Østjyllands Storkreds

Jan Johansen (1955)
Fyns Storkreds

Bjarne Laustsen (1953)
Nordjyllands Storkreds

Annette Lind (1969)
Vestjyllands Storkreds

Mogens Lykketoft (1946)
Københavns Omegns Storkreds

Christian Rabjerg Madsen (1986)
Sydjyllands Storkreds

Flemming Møller Mortensen 
(1963)
Nordjyllands Storkreds

Mette Abildgaard (1988)
Nordsjællands Storkreds

Naser Khader (1963)
Østjyllands Storkreds

Rasmus Jarlov (1977)
Københavns Omegns Storkreds

Mai Mercado (1980)
Fyns Storkreds

Brian Mikkelsen (1966)
Sjællands Storkreds

Søren Pape Poulsen (1971)
Vestjyllands Storkreds

Mette Bock (1957)
Sydjyllands Storkreds

Det Konservative 
Folkeparti

C

Alex Ahrendtsen (1967)
Fyns Storkreds

Anders Samuelsen (1967)
Nordsjællands Storkreds

Trine Torp (1970)
Nordsjællands Storkreds

Villum Christensen (1954)
Sjællands Storkreds

Simon Emil Ammitzbøll (1977)
Københavns Storkreds

Carsten Bach (1975)
Østjyllands Storkreds

Henrik Dahl (1960)
Sydjyllands Storkreds

Pia Adelsteen (1963)
Nordsjællands Storkreds 

Helle Thorning-Schmidt (1966)
Københavns Storkreds

Karina Adsbøl (1976)
Sydjyllands Storkreds

Liberal Alliance

I

Lise Bech (1961)
Nordjyllands Storkreds

Pernille Bendixen (1973)
Fyns Storkreds

Redaktionen afsluttet den 20. november 2015

Peter Hummelgaard Thomsen 
(1983)
Københavns Storkreds

Nicolai Wammen (1971)
Østjyllands Storkreds

Lea Wermelin (1985)
Bornholms Storkreds

Radikale Venstre

B
Ida Auken (1978)
Københavns Storkreds

Dansk Folkeparti

O

Lars Aslan Rasmussen (1978)
Københavns Storkreds

Troels Ravn  (1961)
Sydjyllands Storkreds

Sådan læses tavlen:
Her ses alle Folketingets 179 med-
lemmer efter det seneste valg den 
18. juni 2015.

Enkelte medlemmer er siden udtrådt 
af forskellige grunde og erstattet af 
deres suppleanter. De nye medlem-
mer har vi indsat med farvebillede.

Under hvert billede kan man se 
medlemmets navn, og hvor i landet 
vedkommende er valgt. Fx Nordjyl-
land, Fyn eller Bornholm.

Når fx Ida Auken herunder står efter 
B, betyder det, at hun er valgt for Ra-
dikale Venstre. Parentesen (1978) ef-
ter navnet hentyder til fødselsår. Og 
hun er valgt i Københavns storkreds, 
mens fx Mette Frederiksen - øverst til 
højre - er valgt i Københavns omegns 
storkreds.
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Søren Espersen (1953)
Sjællands Storkreds

Marlene Harpsøe (1983)
Nordsjællands Storkreds

Claus Kvist Hansen (1968)
Østjyllands Storkreds

Martin Henriksen (1980)
Københavns Storkreds

Jeppe Jakobsen (1988)
Sjællands Storkreds

Pia Kjærsgaard (1947)
Københavns Omegns Storkreds

Dennis Flydtkjær (1978)
Vestjyllands Storkreds

Peter Kofod Poulsen (1990)
Sydjyllands Storkreds

Hans Kristian Skibby (1969)
Østjyllands Storkreds

Peter Skaarup (1964)
Københavns Storkreds

Dorthe Ullemose (1964)
Fyns Storkreds

Venstre

V
Hans Andersen (1974)
Nordsjællands Storkreds

Britt Bager (1976)
Østjyllands Storkreds

Eva Kjer Hansen (1964)
Sydjyllands Storkreds

Jane Heitmann (1968)
Fyns Storkreds

Preben Bang Henriksen (1954)
Nordjyllands Storkreds

Bertel Haarder (1944)
Sjællands Storkreds

Jacob Jensen (1973)
Sjællands Storkreds

Kristian Jensen (1971)
Vestjyllands Storkreds

Kristian Pihl Lorentzen (1961)
Vestjyllands Storkreds

Sophie Løhde (1983)
Nordsjællands Storkreds

Morten Løkkegaard (1964)
Københavns Omegns Storkreds

Anni Matthiesen (1964)
Sydjyllands Storkreds

Ellen Trane Nørby (1980)
Sydjyllands Storkreds

Torsten Schack Pedersen (1976)
Nordjyllands Storkreds

Søren Pind (1969)
Københavns Storkreds

Eva Flyvholm (1981)
Sjællands Storkreds

Josephine Fock (1965)
Østjyllands Storkreds

Rune Lund (1976)
Fyns Storkreds

Maria Reumert Gjerding (1978)
Nordsjællands Storkreds

Henning Hyllested (1954)
Sydjyllands Storkreds

Christian Juhl (1953)
Sjællands Storkreds

Søren Egge Rasmussen (1961)
Østjyllands Storkreds

Johanne Schmidt-Nielsen (1984)
Københavns Storkreds

René Gade (1982)
Vestjyllands Storkreds

Torsten Gejl (1964)
Nordjyllands Storkreds

Carolina Magdalene Maier 
(1973)
Københavns Storkreds

Roger Matthisen (1976)
Fyns Storkreds

Christian Poll (1965)
Nordsjællands Storkreds

Rasmus Nordqvist (1975)
Sjællands Storkreds

Carl Holst (1970)
Sydjyllands Storkreds

Kenneth Kristensen Berth (1977)
Københavns Omegns Storkreds

René Christensen (1970)
Sjællands Storkreds

Jan Rytkjær Callesen (1963)
Sydjyllands Storkreds

Bent Bøgsted (1956)
Nordjyllands Storkreds

Henrik Brodersen (1964)
Sjællands Storkreds

Tilde Bork (1993)
Østjyllands Storkreds

Liselott Blixt (1965)
Sjællands Storkreds

Jakob Engel-Schmidt (1983)
Kbh.s Omegns Storkreds
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Marie Krarup (1965)
Sydjyllands Storkreds

Christian Langballe (1967)
Vestjyllands Storkreds

Karin Nødgaard (1966)
Sjællands Storkreds

Merete Dea Larsen (1978)
Sjællands Storkreds

Morten Marinus (1977)
Nordjyllands Storkreds

Jan Erik Messmann (1948)
Nordsjællands Storkreds

Ib Poulsen (1965)
Nordjyllands Storkreds

Erling Bonnesen (1955)
Fyns Storkreds

Thomas Danielsen (1983)
Vestjyllands Storkreds

Louise Schack Elholm (1977)
Sjællands Storkreds

Karen Ellemann (1969)
Københavns Omegns Storkreds

Jakob Ellemann-Jensen (1973)
Østjyllands Storkreds

Søren Gade (1963)
Nordjyllands Storkreds

Claus Hjort Frederiksen (1947)
Nordsjællands Storkreds

Peter Juel Jensen (1966)
Bornholms Storkreds

Michael Aastrup Jensen (1976)
Østjyllands Storkreds

Jan E. Jørgensen (1965)
Københavns Storkreds

Marcus Knuth (1976)
Sjællands Storkreds

Esben Lunde Larsen (1978)
Vestjyllands Storkreds

Karsten Lauritzen (1983)
Nordjyllands Storkreds

Lars Christian Lilleholt (1965)
Fyns Storkreds

Troels Lund Poulsen (1976)
Østjyllands Storkreds

Lars Løkke Rasmussen (1964)
Sjællands Storkreds

Hans Christian Schmidt (1953)
Sydjyllands Storkreds

Inger Støjberg (1973)
Vestjyllands Storkreds

Stine Brix (1982)
Nordjyllands Storkreds

Pelle Dragsted (1975)
Københavns Storkreds

Pernille Skipper (1984)
Fyns Storkreds

Finn Sørensen (1946)
Københavns Storkreds

Søren Søndergaard (1955)
Københavns Omegns Storkreds

Jakob Sølvhøj (1954)
Vestjyllands Storkreds

Nikolaj Villumsen (1983)
Østjyllands Storkreds

Uffe Elbæk (1954)
Københavns Storkreds

Enhedslisten

Ø

Høgni Hoydal (1966)
Tjóðveldi

Sjúrður Skaale (1967)
Javnaðarflokkurin

Aleqa Hammond (1965)
Siumut

Aaja Chemnitz Larsen (1977)
Inuit Ataqatigiit

Færøerne Grønland

Alternativet

Å

Ulla Sandbæk (1943)
Københavns Omegns Storkreds

Kristian Thulesen Dahl (1969)
Sydjyllands Storkreds

Mikkel Dencker (1975)
Københavns Omegns Storkreds

Mette Hjermind Dencker (1978)
Østjyllands Storkreds

Karina Due (1966)
Vestjyllands Storkreds

Susanne Eilersen (1964)
Sydjyllands Storkreds

Jens Henrik Thulesen Dahl 
(1961)
Fyns Storkreds

Kim Christiansen (1956)
Østjyllands Storkreds

Magni Arge (1959)
Tjóðveldi
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
16. -  18. marts 2018

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC

Kvinde og Kvinde
Imellem

Skal vi følges?
Januar - juni 2018

Kontakt tlf. 20101760
www.kvindeogkvindeimellem.dk

Gitte Lykke Elisa Monberg Wejse

OMSORGSFULD FÆLLESSKAB, FORTROLIG,
FORDYBELSE, LIVSHISTORIER, SPEJLNINGER
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I hele sidste uge, fra 15. til 21. 
januar har Søndagsskolen 
Norge holdt bedeuge. Hund-
redvis af voksne havde fået 
tildelt tider, så der blev bedt 
for børn i alle døgnets timer.

– Vi tror, at bøn er kernen af 
det kristne liv og i søndagssko-
learbejdet. Vi ønsker at bede nye 
søndagsskolegrupper og frivillige 
ledere frem. Vi beder blandt an-
det specielt for børn, som bliver 
mobbet for deres tro eller er ofre 
for seksuelle krænkelser, sagde 
leder for Bønn 24/7, Maria Sam-
mut, før bedeugen.

Det er fjerde gang, søndags-
skolerne arrangerer en sådan 
bedeuge, og projektlederen har 
erfaring for, at det gør en forskel 
også for dem, der melder sig til 
at bede med.

– I tidligere år har vi oplevet, 
at folk som har været med og 
bedt en time er blevet inspireret 
til selv at stille op som søndags-
skoleledere, siger Maria Sammut 
og tilføjer: ”Vi ønsker allermest, 
at Gud rører ved menneskers 
hjerter. Det er det, vi først og 
fremmest arbejder for.” 

KPK/Bodil

Norges søndagsskoler opfordrede voksne til at melde sig til intensiv 
bøn for børn både dag og nat i sidste uge. Foto: Søndagsskolen Norge.

Bibelskolen ”School 
of the Supernatural, 
Sweden” starter den 
10. marts. I 2018 vil 
der være fi re lørdage 
med undervisning om 
foråret og fi re i efter-
årssemesteret.

Den nye bibelskole er 
inspireret af School of 
the Supernatural Heroes 
i Nijkerk, Holland, hvor 
Terje og Helene Nordbø 
studerede i 2017. Bibel-
skolen bliver åbnet af hollænderen Mattheus van der Steen, som er 
leder af School of the Supernatural Heroes i hjemlandet. 

Den nye skole vil fungere som en heldagsskole. Hver lørdag kom-
mer to talere for at inspirere og udfordre eleverne, bl.a. Mattheus van 
der Steen, amerikanerne Ryan LeStrange, Jennifer LeClaire, Jennifer 
Eivaz og Donna Schambach, Christopher Alam (Pakistan), Isaac Liu 
(Kina), Michael Artoos (Iran), Bengt Wedemalm (England) og Terje 
Nordbø. Yderligere gæstetalere vil blive bekendtgjort senere.

Skolens fokus er at træne og udruste mennesker til at leve i Guds 
overnaturlige kraft og arbejde for vækkelse i Sverige, Europa og resten 
af verden. Om aftenen efter en lørdag med bibelskole-undervisning vil 
der være aftenmøder, såkaldte Holy Spirit Nights, med internationale 
gæstetalere. 

Bibelskolens ledere er ægteparret Nordbø, som har baggrund i Livets 
Ord i Uppsala og Gøteborg. Parret har i 1990’erne været missionærer 
i Slovakiet og Tjekkiet. Missionsforeningern Nordboe Ministries fra 
2013 driver den nye bibelskole.

Bodil

Ny katolsk bibelskole i Bergen
Det norske uddannelsesministerium har godkendt planerne 
for St. Johannes katolske bibelskole i Bergen, som kan 
åbne dørene for de første elever til efteråret.

“St. Johannes katolske bibelskole er den første af sin slags i 
Norge. Skolen passer for alle, som vil sætte tid af til at lære om den 
rige katolske tro, tradition og historie og vil være nyttig for dem, som 
kan tænke sig at tjene Kirken”, siger projektleder Peder K. Solberg. 
Han tilføjer, at “Rammen for det hele vil være gudstjeneste- og 
bønslivet i fællesskabet på Marias Minde, som tager menneskets 
åndelige integritet og behov alvorligt.”

Bibelskolen er nu i gang med at oprette sin hjemmeside, en 
Facebook-profi l og egne brochurer. Skolen har dog allerede fået 
sin mailadresse:bibelskolen@katolsk.no.

Bodil

Den nye bibelskole ledes af det svensk-
norske par, Helene og Terje Nordbø.

Norge: Bedestafet 
for børn 24/7 

Ny bibelskole
i Gøteborg 
tilbyder dagskurser En undersøgelse foretaget online af ComRes for den kristne 

hjælpeorganisation Tearfund viser, at mange ikke-troende i 
Storbritannien beder til Gud, når de oplever vanskeligheder.

Det skriver The Christian Examiner. Af de over 2.000 adspurgte 
svarede halvdelen ja til spørgsmålet om, hvorvidt de bad til Gud. 
Blandt disse var også 20% af de erklærede ikke-troende.

55 % af de ikke-troende oplyste, at de ville bede i forbindelse 
med personlige kriser eller tragedier. 34% oplyste, at de ville bede 
ud fra den tanke, at ”der var en svag mulighed for, at noget ville 
ændre sig”, og 23% oplyste, at de ville bede for at få trøst eller 
føle sig mindre alene.

57% af de erklærede kristne respondenter svarede, at de beder 
under kriser. 45% af dem oplyste, at de beder, fordi de tror på Gud, 
mens 38% oplyste, at de beder, fordi de tror, det gør en forskel.

Bodil

Storbritannien:

Hver femte ikke-
troende beder til Gud 

hkgym.dk

— Bygger på et kristent grundlag
— Tilbyder et ambitiøst fagligt niveau

— Værner om stærke værdier
i et stærkt fællesskab

— Sætter fokus på samfundsansvar
— Arbejder med dannelse og traditioner

Meld dig ind i støtteforeningen for kr. 250,- om året!

Den 9. februar, kl. 19. Sted annonceres 
på www.hkgym.dk og Facebook

VÆ R  M E D  F R A  S TA R T

I N F O M Ø D E

Åbner i august 2018
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Møder & Arrangementer

Lørdag  3. februar kl. 15.00
Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, 

2500 Valby, København. Tlf.: 2815 5327. 
Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Orla Lindskov taler og beder for syge

Stilllinger

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Erhverv

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

SUELL Team

Ferie & Rejser

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.

Rådgivning

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 4/2: Hugo Troelsen: Menigheden; Kristi Legeme
Søndag 11/2: Johny Noer: ”Da stod Jesus stille”

Søndag d. 28/1 kl. 10:30
Apam Muivah
Tema: Kender du virkelig Herren?

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

Bogsalg

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

Find flere rejser i kataloget 
eller på vores hjemmeside

Færøerne
Nordatlantens skatkammer

Oplev verdens mest unikke og uspolerede natur 
med højtstræbende fjelde, hyggelige byer og rigt 
dyreliv. Vi deltager i gudstjeneste og møder den 
lokale færing i løbet af rejsen.
Rejseleder Hilbert er født og opvokset på Færøerne.
Rejseledere: Hilbert 
Dam, Løsning og Bjørg 
Dam, Odense.
Tilmelding inden d. 27. 
februar. Herefter forhør 
om pladser.
Læs mere om rejsen på www.felixrejser.dk/
faeroerne eller ring på 7592 2022.

5. - 13. juli

Bofællesskabet TreHusE søger en barselsvikar.  
Stillingen er et barselsvikariat med  
tiltrædelse 1. april 2018 og løber til november  
2018 evt. med mulighed for forlængelse. 
Se det fulde stillingsopslag på vores hjemmeside. 
www.trehuse.dk.  
Ansøgningsfrist: 12. februar 2018. 
Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om  
stillingen, så kontakt leder Ulla Andersen på  
telefon 28 91 08 78 eller mail uea@trehuse.dk 
 
 

 

43 30 00 70, Frødalen 5, 2630 Taastrup 

En del af  

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold på 
hjemmesiden! 
Læs artikler eller avisen 
som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 i avisen.

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

TILBUD: 3 bøger - I alt kr. 298
Romanserie af Denise Hunter

Få hele Denise Hunters roman-serie om de 3 søstre Hannah, 
Natalie og Paula for kun kr. 298 (Normalt kr. 229,- pr. stk.)

En tid til helbredelse: 
Hanna og Micah plages begge af traumer 
fra fortiden. Deres liv fl ettes sammen, men 
fortiden truer ... En roman om kærlighed, 

tilgivelse og genopbyggelse.

Barmhjertighedens pris: 
Natalie forsøger at komme sig efter 
en smertefuld skilsmisse. En uventet 
relation sætter hendes tro på prøve 
- hvor meget må barmhjertighed 
koste? 

Den svære tilgivelse: 
Paula fl ytter til storbyen i håb om at få 
drømmejobbet. Men det lægger pres på 
hendes ægteskab. Kan Paula nogensinde 
få alt det, hun længes efter? 

Seminar den 17. marts 2018
MOTIVATIONSGAVERNE

 ”Vi har forskellige nådegaver ...” Rom. 12:6-8

17/3 kl. 9.30 - 19.00
Sted: Kolding Int. Højskole

Talere: 
Anette Holt Larsen 

Mirjam Elbæk Rasmussen  
Rakul Kristiansen 

Mette Skals Hågensen

Formålet med dette seminar er, at hjælpe den enkelte til at 
opdage og bruge sine Gudgivne gaver og til at forstå 

mennesker med en anden gavelægning.
Tilmelding senest 10. marts 2018 til: mir.rasmus@gmail.com

Pris: Deltagergebyr inkl. forplejning kr. 450,- 
Indbetales på konto 2700-6282 209 541

Initiativtagere: Mirjam Elbæk Rasmussen, ”Guds Gaver”, Anette 
Holt Larsen, ”Next Level”, Rakul Kristiansen, Bedehus DK,
Hanne Christiansen, lovsangsleder og Mette Hågensen, medleder

M

F ål t k lt til t

Næste apostolsk Profetisk konference er 7.- 9. sept. 2018
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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 2:

Bodil Jensen
Solskrænten 19
6920 Videbæk

Kodeord: Radiosender

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 
1. februar 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!
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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.

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

Regnskabschef søges...
Forlaget Scandinavia søger regnskabschef til del- eller 
heltidsstilling til start april 2018.
Scandinavia’s vision er at forkynde evangeliet gennem udgivelse af 
kristne bøger for børn og voksne udover hele verden. Scandinavia har 
arbejdet med denne vision i mere end 40 år og er i stadig udvikling. 
Vi har solgt millioner af børnebibler, og illustrerede bøger til over 100 
lande, og vi udvider stadigt vores markeder.

Vi søger dig som: 
-   Kan identificere dig med denne vision og disse produkter. 
-   Har regnskabserfaring og er god til at skrive og tale engelsk. 
-   Er kvik, selvstændig, resultatorienteret, struktureret.
    Det er en fordel hvis du har kendskab til regnskabs systemet                      
    C5 og i øvrigt kender Excel rigtig godt.
-  Vil arbejde på deltid. Heltid er også en mulighed, hvis du påtager 
    dig andre opgaver også.

Kan du nikke genkendende til dette, så er denne stilling 
helt sikkert noget for dig. 

Henvendelser, samt ansøgninger sendes til:
Jacob Vium (jv@sph.as, tlf. 31233382)
SCANDINAVIA A/S
Drejervej 15, 3 sal, 2400 Kbh NV

 
 
 
S llingen som frivilligkoordinator og børne-og unge-
medarbejder ved Sankt Hans Kirke, Odense, er ledig l 
besæ else 1. april 2018. Ansøgningsfrist 9. februar kl. 
12.00. Det fulde s llingsopslag kan læses på 
www.scthans-kirke.dk 

Stillinger

I denne uge døde den iranske 
kristne flygtning Mahmood 
Mashayekh af kræft. Han fik 
ikke lov at sige farvel til sin hu-
stru og sine børn, der bor i Iran.

Mahmood fik efter et læn-
gere ophold på Udrejsecenter 
Kærshovedgård opholdstilladelse 
i Danmark i efteråret. 

Herefter fik han konstateret 
lungekræft, som senere bredte 
sig til bl.a. leveren. 

I tirsdags døde han på Herlev 
Hospital. Han nåede at sige farvel 
til sin bror, som bor i Danmark, og 
sin far og søn, som bor i Norge. 

Men det var en stor sorg for 
ham, at Danmark nægtede at 
udstede visum til hans hustru og 
døtre i Iran, som sagtens kunne 
have nået at besøge ham og sige 

farvel på dødslejet. 
Mahmood talte natten før sin 

død længe med en god ven om 
begravelse i Iran eller Danmark. 
Han ønskede sig en kristen be-
gravelse her i landet. 

Interview i Udfordringen
I uge 26, 2016, bragte Udfor-

dringen et interview med Mah-
mood, som dengang var 49 år. 

Her fortalte han, at han som 
18-årig var med i krigen mellem 
Iran og Irak, hvor han blev såret 
tre gange og tabte 32 procent af 
sin førlighed, bl.a. fordi der stadig 
sad bittesmå splinter i benene. 

Siden fi k han job, kone og børn, 
men på et tidspunkt hjalp han 
forbipasserende i sikkerhed. Han 
blev nødt til at forlade sin familie 
og sit land, fordi politiet ønskede, 

at han skulle angive andre. 
”Jeg landede i Kastrup lufthavn 

i 2012. Ingen forlader sin familie, 
hvis ikke man frygter for sit liv. Jeg 
havde et godt liv i Iran, godt job, 
en ok tilværelse. Og hvis du har 
børn, ved du, at man kan savne 
dem. Jeg ved ikke, hvornår jeg 
ser mine igen, jeg ser dem ikke 
vokse op, men jeg var nødt til at 
forlade dem, selvom jeg elsker 
dem”, sagde Mahmood med sorg. 

Han kæmpede med psykiske 

traumer fra voldsomme oplevel-
ser, og psykiateren anbefalede, 
at han blev fl yttet.

I Danmark blev han kristen, 
og han kunne derfor ikke tage 
tilbage. Det var vigtigt for ham 
at få nævnt, at han aldrig har 
overtrådt dansk lov. 

Som kok hjalp han af og til 
kristne menigheder med madlav-
ningen, indtil han blev syg.

Henri.

Flygtning fi k ikke 
lov at sige farvel til 
hustru og børn

VOLONTØR I HONG KONG?  

Læs mere på areopagos.dk!  
 

Den iranske fl ygtning Mahmood Mashayekh døde i Danmark.
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 21/1
14:00 Pilgrimsgudstjeneste 
fra Vær kirke ved Horsens. 
Studenter- og natkirkepræst i 
Horsens, Anette Foged Schultz, 
tager menigheden med på en kort 
pilgrimsvandring, som indledning 
til en gudstjeneste med fokus på 
stilhed og eftertanke. Vær kirkes 
oprindelige, romanske kirke (skib 
og kor) er fra 1200-tallet, bygget 
af granitkvadre. Tårnet og våben-
huset er føjet til i senmiddelalderen 
i starten af 1500-tallet og repareret 
i 1788. Sendes også mandag kl. 
8.35 og lørdag kl. 8.30.

Mandag 22/1
02:10 Frans: De fattiges pave
Tysk dokumentar fra 2014. (Fran-
ziskus - Papst der Armen)
Det er blevet nye tider i Vatikanet. 
I marts 2013 blev den argentinske 
kardinal Jorge Mario Bergoglio 
som den første latinamerikaner no-
gensinde valgt som overhoved for 
den katolske kirke. Siden har pave 
Frans, som han valgte at kalde sig, 
forandret kirken på en lang række 
punkter. Her tegner et fi lmhold et 
portræt af den reformivrige pave, 
der satser på dialog og ønsker at 
skabe en kirke, som retter sit fokus 
mod de fattige.

Lørdag 27/1
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Søren Gade 
fortolker en tekst, som handler om 
det ansvar, vi alle har for at bruge 
vores evner til fordel for fællesska-
bet. Midtjysk Pigekor ved dirigent 
Inger Budde Dusgård synger 
salmen ”Du gav mig, o Herre” fra 
Helligåndskirken i Århus. www.
dr.dk/tro

Søndag 28/1
14:00 Gudstjeneste fra Vigersted 
kirke. Sognepræst Anne-Marie 
Nybo Mehlsen er liturg og prædi-
kant denne søndag Septuagesima, 
hvor evangeliet handler om talen-
ter. Ikke blot det betalingsmiddel, 
der omtales i beretningen, men 
også om at udnytte sit potentiale. 
Organist Mia Engsager ledsager 
salmesang på orgel og flygel. 
Vigersted og Kværkeby kirkers 
Ungdomskor medvirker under 
ledelse af organisten. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

16:25 Søstre af det dyrebare blod
Der er både dans, kortspil, face-
book, fodbold og øl på bordet, når 
de 4 katolske ordenssøstre i kloste-
ret nord for København holder fri.
Per Wennicks dokumentarfilm 
fortæller også om de fodboldglade 
søstres liv i fattigdom, lydighed og 
uden mænd, sex og børn, men hvor 
troen på - og kærligheden til - Gud 
har højeste prioritet. Program-
met sendes med synstolkning på 
DR1Syn, og vil efterfølgende også 
være tilgængeligt på dr.dk med 
synstolkning.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

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

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

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

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

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

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.

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

DR Radio 

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

Mandag 22/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 23/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 De højere magter
Nyt program om danskeres person-
lige erfaringer med tro og åndelig-
hed. I denne første udsendelse om 
mirakler deltager bl.a. dr. Niels Chr. 
Hvidt og Udfordringens redaktør 
Henri Nissen. Programværterne 
Paula Larrain og Anders Laugesen 
vil inddrage deres egne åndelige 
erfaringer i programmet. 
(Sendes også 21.03, onsdag 5.03, 
lørdag 20.03 og søndag 8.03).

Onsdag 24/1
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 25/1
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 26/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 27/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 28/1
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Højmesse
Ansgar Kirke, Flensborg. Sep-
tuagesima. Prædikant: Preben K. 
Mogensen. Organist: Peter Elkjær 
Petersen.

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

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
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Steen Jensen Kis Iversen

Mange gode folk har fået ørerne i maskinen. De kritiserer 
menigheder for mangelfuld og ubibelsk undervisning, som 
fører til lunkenhed. Ud fra mange samtaler på gaden er jeg 
enig i denne kritik. Antallet af uoverbeviste, men beken-
dende kristne kirkegængere er overvældende. Lad os for 
nemheds skyld opdele dem i to grupper.

Den ene kategori tror hverken på jomfrufødsel eller at nogen 
kunne gå på vandet. Til gengæld er man ikke afvisende overfor 
reinkarnation og har en videnskabelig vinkel på jordens tilblivelse. 
Kristendommen betragtes som et smukt moralsk koncept, som 
lærer os at være gode ved hinanden. Størstedelen af denne 
gruppe tror ikke Gud kan være så ond, at han har skabt et 
Helvede.

Den anden har en mental accept af Guds levende ord som 
livsmanual. Den læses ofte, men bliver sjældent taget for påly-
dende eller anvendt i praksis. ”Men så kan det jo næsten være 
lige meget,” indvender jeg. ”Som buddhist praktiserer man Bud-
dhas regler og bud. Ellers er man vel ikke buddhist?” 

Jeg fortæller ivrigt om gademissionens betydning for mange 
mennesker, men ingen bider på. Kirketraditioner er svære at gå 
op imod. I begge kategorier anser man sig selv som oprigtigt 
troende og giver udtryk for vigtigheden af fællesskabet i menighe-
den. ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os”, spørger Gud.

Hvorfor er man så tilbageholdende? Er forklaringen en for-
kyndelse, som blander Gud sammen med verdens visdom. Men 
hvordan kan en ny skabning bruge en falden verdens tankesæt 
og metoder? Hvis Guds folk tager sit udgangspunkt i individu-
elle behov og selvrealisering har det bevæget sig langt væk fra 
evangeliet og mistet momentum. 

Vores kald til at være små Jesus’er har aldrig været et tag-
selv-bord eller en behovsbaseret helvedesforsikring. Vi er Kristi 
legeme, som med en indre brand lægger liv og ambitioner ned. 
Nu er det vores tur til at vandre med Helligånd og kraft, færdes 
overalt og gøre vel og helbrede alle, der er under Djævelens 
herredømme; for Gud er med os!

Er du kristen?

Niels Chr. Hvidt og Henri Nis-
sen medvirker i DR P1
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KA HOVEDORGANISATION 
- PLADS TIL  SELVSTÆNDIGE TANKER

Alsvej 7, DK-8940 Randers SV
Tlf.: 82 132 132
www.ka.dk

Arbejdsmiljøet i KA-Huset er uformelt, 
humoristisk og præget af et positivt kristent 
livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle 
mennesker har lige stor værdi – og har krav 
på at blive mødt med tillid, respekt og 
oprigtig interesse.

Vores mission er at yde hjælp og støtte til 
danske virksomheder, der tror på dialog frem 
for konflikt – og som ønsker en helheds-
orienteret arbejdsgiverforening som talerør.

Har du spørgsmål til stillingen som journalist, 
er du velkommen til at kontakte direktør 
Karsten Høgild på tlf. 82 132 101. Send 
din ansøgning med relevant dokumentation 
senest den 10. februar 2018 på mail til: 
annemie@ka.dk mrk. “journalist”

 Dine opgaver
– Skrive til og redigere magasinet VÆRDI
–  Udvikle og vedligeholde organisationernes hjemme-

sider og profiler på Twitter, LinkedIn og Facebook
– Udarbejde nyhedsbreve
– Udarbejde pressemeddelelser og artikler
–  Fastholde og udvikle kontakt til journalister på 

aviser, radio og tv
–  Udvikle kommunikationen til medlems-

virksomhederne
– Indgå i øvrige informationsopgaver efter behov

 Dine kvalifi kationer
–  Uddannet journalist eller en akademisk baggrund 

med en journalistisk tillægsuddannelse
– Kendskab til den danske medieverden
– Interesse for politik og arbejdsmarked
– Erfaring med udvikling af hjemmesider
– Gode samarbejdsevner
–  Evner selv at strukturere en arbejdsdag og 

kan tage selvstændige initiativer
–  Forståelse for arbejdsgiverens rolle og 

smv’ers forhold

Journalist
med erhvervspolitisk indsigt
Kan du håndtere pressen og skrive klart 
og fængende – så har vi brug for dig!

Vi søger en journalist med tiltrædelse snarest muligt. 
Du bliver ansat i Hovedorganisationen for KA og 
KA Pleje, og skal løse kommunikationsopgaver for 
både KAH, KA og KA Pleje.

Erfarne sange
Verdens måske bedste rockband slår til igen.

U2 har holdt sammen siden 1981, hvor 
deres første plade, October, udkom. Dette 
er imponerende nok i sig selv, men de har 
også leveret god musik gennem årene, hvor 
højdepunktet var den fremragende Rattle 
and Hum (1988). 

Siden dengang har de haft mange gode 
sange, men ikke en hel plade hvor alle sange 
var gode (hvilket vel er normalt for alle bands).
  Som kristen glæder man sig, når bandets tro 
nogle gange skinner igennem forsanger Bonos 
tekster. Der er sådanne glimt på denne plade, 
hvor både Jesus, Zion, born again bliver nævnt 
samt deres egen udgave af saligprisningerne. 
Om sig selv har Bono sagt, at han er en ”cigar-
rygende, vindrikkende, bibellæsende” mand.
   Titlen på pladen er ”erfarings-sange” eller ”ople-
velses-sange”. I CD coveret har Bono skrevet hvor-
fra inspirationen kom og hvad teksterne betyder.

I december spillede U2 på amerikansk 
TV i programmet SNL og gjorde reklame.
De spillede sangene Get out of your own 
way og American Soul (li gger på YouTube). - 
Ikke de bedste fra pladen efter min mening.
   Mine favoritter er Lights of home - et rocknum-
mer hvor versene giver associationer til Red 
Hot Chili Peppers. Summer of love - et atypisk, 
men iørefaldende nummer helt uden trommer 
(men med perkussion). Red Flag Day - veksler 

mellem en reggae-fornemmelse og i at lyde 
som et de helt gamle U2-numre. The Black-
out er et svingende ”dance-agtigt” nummer.
   

Endelig, (There is a Light) er endnu et godt 
nummer af den mere stille skuffe. Det meste 
af Song for Someone fra den forrige plade 
Songs of Innocence er omskrevet til denne roli-
gere version. Nok derfor, at den står i parentes.
   Pladen vinder ved nærmere bekendtskab.

Mark Hill

Musical med afsæt 
i skyld og skam
Årets musical på Efterskolen Kildevæld i Kolding handler om, 
hvordan vi som mennesker kan få betydning for hinandens liv.

Årets musical på Kildevæld er en humoristisk forestilling, men med et seriøst afsæt i skyld og skam.

På Kildevæld er opførelsen af 
en musical en fast årlig begi-
venhed og betragtes som et af 
årets højdepunkter. I år er sce-
nen sat for en lufthavnsople-
velse når ”Bording” fremføres 
i den kommende uge.

Historien fi nder sted i en travl 
lufthavn, hvor tilfældige menne-
sker mødes og får betydning for 
hinandens liv.

”Der er tale om en humoristisk, 
eftertænksom og levende forestil-
ling, som tager sit seriøse afsæt 
i, hvad skam og skyld gør ved os, 
og hvordan vi kan blive fri af det 
igen”, oplyser Kildevæld.

Temaet vil blive udfoldet i et 
handlingsforløb, bygget op med 
en vekslen mellem  musik, teater 
og dans.

Forestillingerne opføres i sko-
lens hal på følgende dage:

Onsdag d. 24. januar kl. 19.30, 
torsdag d. 25. januar kl. 10.00 & 
19.30 og fredag d. 26. januar kl. 
10.00 & 20.00.  (Forestillingen kl. 
20.00 er en lukket forestilling.) 

Der er gratis entre til forestil-
lingerne, hvor alle er hjertelig 
velkommen, oplyser skolen og 
opfordrer samtidig til, at man ved 
større grupper kontakter kontoret 
inden tiden på post@efterskolen-

kildevaeld.dk eller tlf. 75524777.

En kristen og kreativ skole 
Efterskolen Kildevæld er en 

kristen efterskole med bagland 
i Apostolsk Kirke. Skolen lægger 
vægt på sport, musik og kreativ 
udfoldelse.

Den årlige musical involverer 
hele skolen og er en vigtig del   
i forhold til skolens satsning på 

musik, teater og dans. I øvrigt er 
man som skole meget engageret 
omkring fodbold både for piger 
og drenge.

Kildevæld har niveaudelte 
klasser efter moderne undervis-
ningsprincipper. De overordnede 
værdier på skolen er tryghed, 
fællesskab og livsglæde.

Lisbeth

BOARDING
TID         DESTINATION      FLY        GATE       NOTE 

YDERLIGERE INFORMATION OM FLYNUMMER  

- Der er absolut ingen 
grund til, at den smalle 
vej ikke skal være helt 
fantastisk!

(Se Matt. 7, 13-14)
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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 Tina Varde

Sara Callesen, 
som netop har 
studeret sang på 
det anerkendte 

Complete Vocal Institute i 
København, fi k sit livs største 
forskrækkelse, da hun som 
15-årig blev livstruende syg 
på en skoletur i Tyrkiet. Det 
var en oplevelse, der styrkede 
hendes tro.

Heldigvis overlevede den nu 
20-årige Sara mirakuløst, selv 
om fl ere af hendes organer var 
ved at sætte ud efter en mad-
forgiftning. Men hun måtte først 
igennem et længere ophold på 
et tyrkisk hospital – og først efter 
et år var hun rask igen:

- Når jeg tænker tilbage på 
det, føler jeg virkelig, at det ikke 
kan være andet end et mirakel, 
at jeg overlevede. Lægerne nå-
ede lige akkurat at sætte drop 
i mig, inden blodforgiftningen 
nåede hjertet.

- Jeg gik i niende klasse på 
det tidspunkt, og på hospitalet 
mærkede jeg Gud stærkere end 
nogensinde tidligere i mit liv.

- Mens jeg lå på intensiv og 
var rigtig, rigtig syg, var der 
virkelig mange, der sendte bøn-
ner min vej. Jeg var indlagt i 
næsten en måned. Men jeg var 
ikke et sekund i tvivl om, at jeg 
nok skulle klare det, selvom jeg 
var helt elendig syg med alvorlig 
lungebetændelse, betændelse i 
tarmene og vand i lungerne…

- Jeg havde septisk chok – 
den værste form for blodforgift-
ning. Hvis ikke min lærer havde 
ringet hurtigt til lægen, havde jeg 
ikke klaret den. Jeg tror, det var 
Gud, der fi k min friskolelærer til 
det – og jeg er glad for, at jeg 
havde en kristen lærer, der lyt-
tede til sin intuition, siger Sara 
Callesen.

I den svære krise kunne hun 
ikke kommunikere med perso-
nalet på grund af sprogvanske-
ligheder. Det gjorde det ekstra 
vanskeligt at gennemgå så 
voldsom og pludselig opstået 
sygdom. 

- Jeg havde haft et blackout, 
og da jeg vågnede, skulle jeg 
hele tiden kaste op. Jeg var 

tilkoblet alt muligt hospitalsud-
styr, og jeg spurgte ”Hvad sker 
der?”. Men der var ingen, der 
forstod mig. 

- Udover at jeg havde vand 
i lungerne, var flere organer 
sat ud af spil. Jeg reagerede 
voldsomt på en madforgiftning, 
som alle de andre i klassen 
også havde fået. Alle var syge, 
men de andre fi k det bedre efter 
et døgn, så min lærer kunne 
sagtens have tænkt, at jeg 
også hurtigt ville få det bedre, 
forklarer hun.

Men heldigvis bemærkede 
læreren, at Sara Callesen havde 
det værre end de andre elever.

- Og heldigvis blev jeg bragt til 
et supergodt privathospital, der 
lå tæt på. Det viste sig senere, at 
jeg er født med en immundefekt, 
så jeg lettere bliver syg og er 
længere tid om at komme over 
det. Derfor fi k jeg efterfølgende 
–  i Danmark - en masse vac-
ciner, fortæller Sara, som i dag 
har det godt.

Med Gud
I den ekstremt sårbare situa-

tion – syg, ung og alene på et 
hospital i et fremmed land – følte 
Sara sig tæt på Gud. Og som 
den troende kunstner hun er, 
kom der kunst ud af det:

- Jeg var meget alene på 
intensiv i Tyrkiet. Der var godt 
nok fem andre på stuen, men 
alle var meget syge, og jeg var 
den eneste dansker. Man måtte 

kun have besøg to gange femten 
minutter om dagen. Så derfor 
lå jeg og skrev nogle sange til 
Gud. Jeg vidste, at det eneste 
jeg havde brug for, var at bede. 

- I et stykke tid var jeg ekstra 
alene, fordi læreren blev nødt 
til at tage med klassen hjem. 
Hospitalet havde kontakt med 
en dansk læge, der forklarede 
mine forældre, hvad der foregik.

- Da min far kom til Tyrkiet, 
havde han nogle Vi Unge blade 
med og ville læse for mig. Men 
jeg hviskede til ham: ”Far, vil du 
ikke nok læse noget fra Bibelen 
i stedet?” Det andet gav ikke 
mening i den situation, jeg var i. 
Snart kom min mor også og lidt 
senere min mormor, fortæller 
Sara Callesen.

Hun var syg i et helt år. Efter 
en lille måned i Tyrkiet kunne 
hun omsider returnere til Dan-
mark. Her blev Sara indlagt på 
et hospital i en uges tid. Derefter 
fi k hun endelig lov til at komme 
hjem efter den voldsomme op-
levelse. I starten med besøg på 
hospitalet i Kolding - først hver 
dag, senere hver uge… 

Hun fi k det bare ikke bedre. 
Sara blev ved med at få lun-
gebetændelse. Indtil lægerne 
opdagede immun-defekten, og 
hun ”blev vaccineret mod en hel 
masse ting”.

- Nogle gange føles det næ-
sten som om, det slet ikke 
handler om mig. Jeg er god til 
at distrahere mig fra det. Jeg 

lægger ofte tingene væk, men 
til sidst kommer de frem, siger 
Sara Callesen, der bruger sine 
livserfaringer i fortolkning af 
sange – og i sangteksterne, 
hun skriver.

Hun drømmer om at komme 
til at skrive masser af sange og 
lave en cd.

Musikalsk udrensning
Efter sygdomsforløbet var hun 

kommet bagefter i skolen og tog 
derfor niende klasse på Skovbo 
Efterskole, hvor der var masser 
af musik på programmet. Det var 
et år fyldt med tiltrængt glæde, 
der fejede sygdomstanker langt 
væk.

Hun har også været meget 
begejstret for at gå på en profes-
sionel musikskole i København 
– hvor hun for nylig gennemgik 
et tre måneders intensivt forløb. 
Senere vil hun muligvis fortsætte 
med en tre-årig uddannelse 
samme sted.

- Jeg har altid villet være 
sangerinde. Jeg var omkring 
fem år, da jeg besluttede det, og 
jeg har aldrig haft andre planer i 
tankerne. På efterskolen havde 
jeg mange timer musik, og jeg 
elskede det -  elskede at have tid 
til at lege så meget med musik.

- Og på Complete Vocal In-
stitute fi k jeg undervisning i alt, 
hvad der har med sang at gøre: 
Rytme, fortolkning … alt, hvad 
der kan gøre mig til en dygtigere 
sanger.

- Catrine Sadolin, som har 
forsket i stemmen i mange år, 
har stor viden om sang – og no-
get at lære selv de sangerinder, 

der har arbejdet professionelt i 
årevis, mener Sara Callesen.

Musiktrænet hjemmefra
Hverken tro eller musik er nyt 

for Sara, der har fået masser 
af musikalsk stimulation med 
hjemmefra.

- Jeg kan ikke huske, at jeg 
nogensinde har været i tvivl om 
Gud. Men jeg har fundet mere 
og mere ud af, hvor meget jeg 
tror på Gud. Da jeg for et års 
tid siden skiftede til Kirken i 
Kulturcenteret, fordi jeg fl yttede 
til København, blev min tro bare 
endnu stærkere.

- Min far, Torben Callesen, ar-
bejder i en kirke i Sønderjylland, 
og der var min identitet, at jeg var 
hans datter. At komme til en ny 
kirke har gjort mig endnu mere 
sikker på min egen tro.

- Min far er musikuddannet 
på universitet og er sognemed-
hjælper med ansvar for kor, 
salmesang og konfirmations-
forberedelse. Jeg har sunget 
gospel i hans kor i ni år. 

- Som helt lille var jeg også 
med i min fars kor. Han spiller 
klaver, og jeg kan selv spille en 
lille smule, men det er altid san-
gen, der har fanget mig, tilføjer 
Sara Callesen, der kommer fra 
Løjt Kirkeby i Sønderjylland.

Tidligere boede hendes fa-
milie  i en periode i Karlslunde 
og kom i Strandkirken. Hun har 
også altid været med på bl.a. 
SommerOase og har i det hele 
taget haft et rigt kirkeliv som 
barn.

Så der er i hvert fald lagt et 
godt fundament til et liv med 
fokus på musikken og Gud. 

Troen bar 
Sara gennem 
mareridt
Da sangerinden Sara Callesen havnede på intensiv i Tyrkiet, 
var troen, bønnen og Biblen hendes stærkeste våben.

Sara Callesen, 20 år, overlevede mirakuløst, da fl ere organer satte ud efter en madforgiftning på en skoletur 
i Tyrkiet. Alene på hospitalet i et fremmed land følte hun sig tæt på Gud og skrev sange til Ham.

Sangen og troen er to uundværlige ingredienser i Sara Callesens liv.
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       Ja, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.

Den nye abonnent er:

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

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.

Af Bodil Lanting

Den 3. mandag i januar er en 
helligdag, den såkaldte MLK  
Day, hvor amerikanerne mindes 
Dr. Martin Luther King. Den 4. 
april i år er det 50 år siden, at 
borgerrettighedsforkæmperen  
blev myrdet. 

Dr. Martin Luther King er kendt 
for sin modige kamp for de sortes 
rettigheder i det racedelte USA. 
Samtidig var han baptistpræst og 
leder af Southern Christian Lea-
dership Conference - og han blev 
i 1964 den hidtil yngste modtager 
af Nobels Fredspris.

Men Martin Luther King havde 
ikke bare et budskab til sine 
landsmænd for godt 50 år siden, 
mener redaktør Ryan Duncan fra 
Crosswalk.com -  og citerer nogle 
af MLKs udtalelser.

Brev fra fængslet
I et åbent brev fra fængslet i 

Birmingham den 16. april 1963 
(kendt som Letter from Birming-
ham City Jail og The Negro Is 
Your Brother) skriver Martin 
Luther King Jr.

”...Jeg er i Birmingham, fordi 
der er uretfærdighed her. Ligesom 
profeterne i det 8.århundrede f. 
Kr. forlod deres landsbyer og bar 
deres ”så siger Herren” langt væk 
fra grænserne af deres hjembyer, 
og ligesom apostlen Paulus forlod 
sin hjemby Tarsus og bar evan-
geliet om Jesus Kristus til de 
fjerneste hjørner af den græsk-

romerske verden, sådan er jeg 
tvunget til at bære frihedens 
evangelium uden for min hjemby.
Ligesom Paulus må jeg hele tiden 
reagere på det makedoniske råb 
om hjælp.”

Brevet fra Birmingham Jail  var 
et svar til nogle kristne ledere, 
som havde kritiseret King for hans 
protest-aktioner og villighed til at 
bryde de uretfærdige love. Dette 
brev er senere blevet et af de vig-
tigste dokumenter fra den ame-
rikanske borgerretsbevægelse.

Livets tre dimensioner
I New Covenant Baptist Church 

i Chicago holdt MLK i 1967 en 
prædiken om selvaccept, næste-
kærlighed og det at søge Gud. 
Præsten fortalte fl ere personlige 

eksempler fra sin kamp mod race-
adskillelsen, og denne prædiken 
er et rørende eksempel på, at tro 
ikke bare er at holde noget for 
sandt men et levet liv, understre-
ger Ryan Duncan.

”...der er tre dimensioner af 
ethvert fuldkomment liv, som vi 
her kan kalde længde, bredde 
og højde. 

Livets længde er her forstået 
som den indre optagethed af ens 
eget ve og vel. Med andre ord: 
den indre optagethed, som skub-
ber os fremad for at opfylde vore 
egne mål og ambitioner. 

Livets bredde forstår vi her som 
den ydre optagethed af andres 
ve og vel. 

Og livets højde er det at række 
op efter Gud. Hvis du har alle tre 

dimensioner, har du et fuldkom-
ment liv.”

I Have A Dream
Den stærkeste og mest berøm-

te af MLKs taler har titlen ”I Have 
a Dream”. Denne tale holdt Martin 
Luther King på trapperne til Lin-
coln Memorial i Washington D.C. 
den 28. august 1963 i forbindelse 
med den store borgerrettigheds-
march ”March on Washington for 
Jobs and Freedom”. 

I denne tale siger præsten 
blandt andet:

”Når vi lader friheden ringe, når 
vi lader det ringe fra hver landsby 
og hver fl ække, fra hver stat og 
hver by, vil vi kunne fremskynde 
den dag, da alle Guds børn, 
sorte mænd og hvide mænd, 
jøder og hedninger, protestanter 
og katolikker, vil være i stand til 
at tage hinanden i hænderne og 
synge med på den gamle negro 
spirituals ord: ”Endelig fri! Endelig 
fri! Tak, Almægtige Gud, vi er 
endelig fri!” 

Martin Luther Kings ord in-
spirerer stadig mange til kamp 
for lighed og fællesskab mellem 
mennesker på tværs af alle ydre 
forskelle.

I USA møder mange kristne 
organisationer op til møder på 
MLK Jr. Day. Netop i år planlæg-
ger mange kirker også en større 
markering i forbindelse med 
50 årsdagen for mordet på den 
kristne borgerretsforkæmper.

USA mindes Martin Luther King

Martin Luther King Jr. har sin egen helligdag i USA. Han blev 
myrdet som kun 39-årig i 1968 i Memphis, Tennessee.

Min mand har noget med høns. Vi havde vist aldrig rigtig 
snakket om at få høns, men nu fulgte der høns og hønsegård 
med huset, og så var det jo sjovt at prøve det af. Og de giver 
de lækreste æg!

For min mand blev det hurtigt noget, han gik op i. De skulle have 
det godt, hønsene. Så han lagde godt med madrester ud til dem 
og lukkede dem ud i haven, hvor de boltrede sig. Hønsegården er 
ellers ret stor, men de skulle altså have det ekstra godt med at gå 
og hakke i alt det grønne. Og sjovt så det da også ud.

Lige til den dag, han glemte at lukke lågen efter dem om aftenen 
og ræven kom forbi. Der var en enkelt høne, der overlevede. Den 
havde nået at hoppe op og sætte sig på en pind i sikkerhed. Da 
hunden blev lukket ud om morgenen, fi k den jaget ræven væk, og 
så måtte min mand jo ud og rydde op på den sørgelige affære.

Efter en periode, hvor nogle vilde, overdimensionerede hyldebu-
ske skulle fjernes i hønsegården, og hegnet skulle udskiftes, har 
vi nu fået høns igen. Og de skal have det godt. Nu får de foder og 
grøntsagsrester. Og lågen bliver lukket HVER aften. 

Så en morgen havde han lukket hønsene ud og var taget på 
arbejde. En halv time senere kunne jeg hverken se eller høre høn-
sene i haven. Til min skræk så jeg, at lågen stod pivåben! Alle fem 
høns var ude af syne. Så måtte jeg have lille Noah i barnevognen 
og ud at lede efter høns. Op og ned ad vejen, mens jeg tænkte 
på den nabo, der var blevet invaderet, og som jeg skulle til at stå 
skoleret overfor. 

De var ikke i haverne, så jeg gik den modsatte vej ned til stien, 
og rundt om hjørnet kunne jeg høre dem kagle og pludre. Hel-
digvis er der da lidt fl okinstinkt over dem, så de havde holdt sig 
nogenlunde samlet.

Jeg ringede til min mand. – Du skal bare give dem noget at 
spise, noget havregryn, så følger de efter dig. Ja, det kunne han 
sagtens sige. De var ikke vant til, at jeg gav dem mad. Så jeg havde 
taget en lang kæp med. Det hjalp ikke meget for de rendte bare 
ind i naboens have. 

Så jeg forsøgte alligevel hans råd og smed lidt havregryn ud på 
jorden. Det gjorde dem lige rolige nok til at jeg kunne få dem ledt 
tilbage i vores egen have.

Det er sjovt at se, når min mand går i haven og skal lukke høn-
sene ind. Ham kender de! Det er lige før, man kan se på deres 
kropssprog, at de udbryder: - Kom så piger, her kommer ham 
med maden!

Og hvad kan vi så lære af det?
1) Et hegn kan beskytte dig mod ræven og på samme måde 

kan rammerne i Guds ord beskytter dig mod tyven, som kommer 
for at stjæle og ødelægge.

2) Når du følger fl okken, kan du godt fare vild og komme langt 
væk hjemmefra.

3) Jesus sagde: Jeg er den gode hyrde. Når vi følger Ham,  
får vi livets brød, og der er tryghed og 
mæthed at få.

Mine får hører min røst, og jeg 
kender dem, og de følger mig, og jeg 
giver dem evigt liv, og de skal aldrig i 
evighed gå fortabt, og ingen skal rive 
dem ud af min hånd.

(Joh. 10,27 f.)

Hønsevogteren
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