
Hvis du ikke får avisen, bedes du STRAKS give besked, 
da problemet så bliver opdaget og taget hånd om. 

Skriv det på hjemmesiden udfordringen.dk - hvor der 
fi ndes et link ”Udeblev avisen?” Så får Bladkompagniet 
straks besked - og du får avisen senest onsdag. 

Du er velkommen til at ringe til Udfordringen, men det 
koster porto, hvis vi sender avisen - og du får den senere. 

Læs George Verwers
forfriskende ærlige 
beretning om sit liv 

og arbejde.

Netop udkommet på 
dansk!

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as
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KLF, Kirke & Medier har netop 
indgået en aftale om partner-
skab med over 100 frikirker 
og kirkelige organisationer i 
netværket FrikirkeNet.

KLF, Kirke & Medier er med 
sine 12.000 medlemmer Dan-
marks største mediebruger-or-
ganisation og forsøger at påvirke 
de elektroniske medier, som har 
en public service-forpligtelse til 
at formidle den kristne kulturarv.

FrikirkeNet er paraply for over 
100 frikirker, skoler, institutioner 
og foreninger med baggrund i 
hhv. Pinsekirken, Apostolsk Kirke, 
Baptistkirken, Missionsforbun-
det og en række selvstændige 
frikirker.

Synlighed, viden og dialog
Målet er at få indfl ydelse gen-

nem synlighed og viden, fortæller 
KLF’s generalsekretær Mikael 

Arendt Laursen:
- Vi skal sammen sikre, at 

kristendommen får en mere 
synlig plads i vores medier og 
samtidig oplyse medierne om den 
kirkelige virkelighed, så vi undgår 
misforståelser og fordomme i 
dækningen af det kirkelige stof. 

Det skal ske gennem oplysning 
og dialog, siger generalsekre-
tæren.

- Vi skal give medierne et kon-
struktivt med- og modspil, så de 
forstår, at vi som kirkefolk har en 
klar holdning til de medier, som 
fylder så meget i vores hverdag.

KLF har en løbende dialog 
med DR, TV 2 og Radio24syv 
og sidder med i P4-regionernes 
dialogfora og TV 2-regionernes 

repræsentantskaber. 

Fælles pres gav bonus
Netop det langstrakte dialog-

arbejde er en af grundene til, at 
FrikirkeNet er gået med i det stra-
tegiske partnerskab med KLF:

- Vi er gode til at lave punktind-
satser, men kan ikke levere det 
langstrakte pres, opfølgning og 
relations-opbygning, som skal til, 
for at skabe forandringer i store 
institutioner som DR. Her har KLF 
både platform og ressourcer til at 
gøre en forskel. Derfor giver det 
rigtig god mening, at vi målrettet 
arbejder sammen i et strategisk 
partnerskab, siger FrikirkeNets 
generalsekretær Mikael Wandt 
Laursen. 

Samarbejdet begyndte sidste  
sommer, hvor KLF og FrikirkeNet 
sammen lagde pres på DR for at 
sikre den personlige trosfortæl-
ling på P1, efter at DR havde 
bebudet lukning af det populære 
P1-program Mennesker og tro.  

- Det har vi fået blandt andet 
via det nye radioprogram ”De hø-
jere magter”. Vi kunne ikke have 
løftet sagen uden samspil med 
KLF’s ekspertise og hjælp, og 
omvendt så kunne vi give ekstra 
pres på DR ved at løfte den op i 
regi af Danske Kirkers Råd, som 
gav gehør, fortæller Mikael Wandt 
Laursen. 

Bred kirkelig dagsorden
I partnerskabet stiller KLF 

kompetence og dialogadgang til 
rådighed for FrikirkeNet. 

Frikirkerne inviteres til at bi-
drage med både mærkesager og 
bekymringer, som KLF kan løfte 
op til public service-mediernes 
og politikernes bevågenhed. Fri-
kirkeNet skal til gengæld synlig-
gøre KLF’s arbejde over for deres 
bagland. Der er ikke nogen øko-
nomisk forpligtelse i samarbejdet.

KLF arbejder på at få lignende 
samarbejdsaftaler i stand med 
fl ere kirkelige aktører. 

- Vi vil ganske enkelt bruge 
samarbejdet til at øge presset og 
sætte en bred, kirkelig dagsorden, 
fastslår Mikael Arendt Laursen fra 
KLF, som blev stiftet i 1926.

SL/Henri.

Frikirker går sammen med KLF om medier

Mikael Wandt Laursen, Frikirke-
Nets generalsekretær.

De 28 elever fra Akademiet er her fotograferet foran Udfordringens bladhus sammen med nogle af medarbejderne. Lederen af Akademiet , Morten Wøhler Iversen, tog billedet og er derfor ikke med.
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Som abonnent kan du frit læse 
avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i januar: generationer
Kodeord for januar gælder til den 5.2.2018

TV-vært besøger Strandkirken
Dina Al-Erhayem, kendt fra DRs program ”Dinas Dates”, be-
søger Karlslunde Strandkirke til en cafégudstjeneste søndag 
4. februar kl. 19.00. 

Da Dina Al-Erhayem begyndte som vært i ”Dinas Dates” - et 
program om mænd og magt -  oplevede hun et vendepunkt i sit liv: 

“Jeg var ateist, men trå dte ind i en kirke, foldede mine hænder og 
bad Jesus Kristus om at give et tegn, hvis altså  han eksisterede. At 
der kom et tydeligt svar tilbage og fortsat gør, er mit livs største over-
raskelse. Ingen (lige måske bortset fra Gud) havde set det komme, 
at jeg som arabisk ateist fra Gilleleje skulle opdage, at troen kan 
forvandle den, som banker på”, fortæller Dina Al-Erhayem. 

Strandkirkens cafégudstjenester foregår i et uformelt miljø med 
kaffe på kanden og småkager inden for rækkevidde. Her kan alle 
være med. Kirkens gospelkor Grace medvirker ved gudstjenesten. 

Bodil

Den gode historie skal længere 
ud - også via de sociale medier.

Det mener Christina Hummel-
mose Brorson, som er Kristelig 
Handicapforenings ny kommuni-
kations- og sekretariatskoordina-
tor fra 15. februar 2018. 

Christina er cand.mag. i dansk 
fra Aarhus Universitet og har 
efteruddannet sig på Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 
Hun kommer fra en stilling som 
journalist på ugeavisen Lands-
byerne og har tidligere arbejdet 
for Randers Amtsavis, Djursland 
Landboforenings medlemsblad 
og fl ere netaviser.

Alle har værdi
- Jeg ser frem til at tage fat i 

noget, der giver mening. Jeg har 
skrevet nyheder i alle længder 
om løst og fast, og det har været 
sjovt og spændende. Nu glæder 
jeg mig meget til at kommunikere 
med mere tyngde ud fra værdier, 
som er grundlæggende i mit 
eget liv: At vi alle er elskede og 
værdifulde, uanset hvad vi kan 
præstere, fortæller Christina H. 
Brorson.

Hun blev valgt blandt ikke færre 
end 128 ansøgere og afløser 
Rikke Thomassen på posten.

- Vi har haft en meget dygtig 
kommunikationsmedarbejder i 
Rikke. Med Christina tror jeg, vi 
kan fastholde niveauet og sikre, 
at vores profi l, mærkesager og 
mange positive hverdagsfortæl-
linger fra vores bofællesskaber 

kan nå bredt ud, både blandt 
vores medlemmer, det kirkelige 
bagland og helt ud i den brede 
offentlighed, fortæller fortæl-
ler Kristelig Handicapforenings 
landsleder Tove Søgaard. 

Ud til fl ere med 
de sociale medier

Christina H. Brorson har for 
nylig suppleret sine færdigheder 
i digital markedsføring, søgeopti-
mering og sociale medier.

- Det er et ’must’ at være dér, 
hvor folk er – og de er meget på 
internettet og de sociale medier. 
Hvis ikke vi er dér, kan vi have 
verdens dejligste budskab, mens 
vi kun når dem, der kender os i 
forvejen.

Mit håb er, at vi kan komme 

endnu længere ud med den gode 
historie til mennesker, som har 
behov for netop Kristelig Handi-
capforening tilbud, siger Christina 
Hummelmose Brorson.

Christina er aktiv i Kronjyllands 
Frimenighed i Randers, hvor hun 
bor sammen med sine to børn.

Kristelig Handicapforening
Kristelig Handicapforening 

har 12 bofællesskaber tilknyttet. 
Ni af dem ligger i Jylland, ét på 
Bornholm og to på Sjælland. 
Der arbejdes i øjeblikket på at 
oprette endnu et bofællesskab 
på Sjælland.

Svend/Bodil

Kirke-trubadur besøger Nyk. Falster
Onsdag 7 . februar kl. 19.30 vil den danske kirke-trubadur Hans 
Jørn Østerby i Lindeskovkirken i Nykøbing Falster synge og 
spille guitar til sine egne sange. 

Hans Jørn Østerby fortæller ligeledes om baggrunden for 
sangene. Hverdagens kristentro og eksistens vil gå som en rød 
tråd gennem sangene og gennem det, der fortælles. Der er gratis 
adgang, oplyser kirkens organist Per Nedergaard Hansen. 

Bodil

Tidligere generalsekretær for 
DanskOase, Karsten Bach, skal 
fra 1. februar være landsleder 
for Alpha Danmark.

Karsten Bach (55) var frem til 
oktober sidste år generalsekretær 
for DanskOase.

Han er uddannet diplomleder 
og akademimerkonom og har i en 
årrække drevet virksomhed med 
undervisning i forandringsproces-
ser inden for salg og marketing.

Mulighed for mission
- Jeg er taknemmelig for at 

blive betroet denne opgave, for 
det giver stor mening at medvirke 
til at udbrede kendskabet til vores 
kristne tro og arbejde for, at fl ere mennesker må møde Jesus, ud-

taler Karsten Bach.
Den nye landsleder er medlem 

af Udfordringens bestyrelse og 
en aktiv del af menigheden i 
Karlslunde Strandkirke. Han er 
gift med Jette, der er statsauto-
riseret revisor. De har sammen 3 
voksne døtre.

Bedre økonomi
Den nye landsleder bliver ansat 

i en 3/4 stilling. 
- Vi er meget taknemmelige 

over at kunne gå ind i 2018 med 
Karsten ved roret og med et 
styrket økonomisk grundlag for 
udbredelsen af Alpha i Danmark, 
udtaler formand for Alpha Dan-
marks bestyrelse Poul Nyborg.

Vi har mødt stor opbakning fra 

vores bagland i et vanskelligt år, 
og med ansættelsen af Karsten 
tegner 2018 til at blive et godt 
år for Alpha i Danmark! tilføjer 
formanden. 

Alpha-kurser
På Alpha-kurser opfordres 

mennesker uanset baggrund til at 
udforske meningen med livet ved 
at lære mere om den kristne tro. 

- Vi mener, alle skal have mu-
lighed for at udforske den kristne 
tro, stille spørgsmål og komme 
med deres synspunkter. Uanset 
hvor de kommer fra, understreger 
Alpha Danmark.

Bodil

Stefan Vase får ansvar for KLF, 
Kirke & Mediers kommunika-
tion fra 15. februar.

Stefan Vase er ansat som re-
daktør for KLF, Kirke & Mediers 
medlemsmagasin og ansvarlig 
for mediebruger-organisationens 
kommunikation fra 15. februar 
2018. Han kommer fra en stilling 
som journalist og kommunikati-
onschef i Kristelig Arbejdsgiver-
forening.

Stefan Vase er 35 år og ud-
dannet journalist fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole 
med erfaring i kirkelig kommu-
nikation fra Danmarks Kirkelige 
Mediecenter. 

I Kristelig Arbejdsgiverforening 
havde han blandt andet ansvar 
for pressekontakt, krisekom-

munikation og vedligeholdelse 
af foreningens hjemmesider, 
magasin og Twitter-profi l. 

I KLF, Kirke & Medier vil Stefan 
Vase få ansvar for magasinet 

Kirke & Medier, der i fl ot design 
tager pulsen på tidens trends i 
den danske medieverden. Maga-
sinet udkommer fi re gange årligt i 
10.000 eksemplarer. 

Han vil desuden stå for organi-
sationens årlige reaktionsrapport, 
der registrerer og analyserer 
hundredvis af reaktioner på ud-
sendelser i radio og tv. Stefan 
Vase vil også skrive nyheder til 
hjemmesiden og nyhedsbrevet, 
samt pressemeddelelser og 
debatindlæg. Han afl øser Svend 
Løbner på posten. Svend fortsæt-
ter som freelancejournalist.

Uddeler både ros og ris
Stefan Vase udtaler:
- Jeg glæder mig meget til 

at bære KLF’s kommunikation 
videre. Jeg har både en faglig 

og personlig interesse i mediers 
dækning af kirke, tro og etik, og 
derfor er KLF en interessant or-
ganisation at arbejde for. 

Han er glad for, at KLF er en 
organisation, der uddeler både 
ris og ros:

- Det er en linje, jeg vil føre 
videre. For hvis vi kun råbte op, 
når nogle dummede sig, ville vi 
være foreningsdanmarks ”gamle 
sure mand”, og hvis vi kun sagde 
noget, når nogle gjorde det godt, 
ville vi være kedelige. Sådan kan 
KLF blive endnu mere relevant 
for mange fl ere mediebrugere, 
siger han.   

Stefan Vase er gift med Sara og 
har tre børn. Familien bor i Uldum, 
vest for Horsens. 

Svend

Stefan skal redigere Kirke og Medier

Ny landsleder i Alpha Danmark

Dina Al-Erhayem fi k sit livs overraskelse, da Gud svarede på 
hendes bøn. Det fortæller hun om i Strandkirken d. 4. februar.

Nyt fra Indre Mission
Daglig leder af bofællesskabet 
Sydhjørnet Knud Dideriksen, Vejle, 
er ansat i en tjeneste som fritids-
forkynder i Indre Mission fra den 1. 
februar 2018. 

Knud er 58 år, gift med Karin og har 
fi re voksne børn.

 Den 6. februar 2018 kan Dina og 
Daniel Kjær, Birkerød, fejre kob-
berbryllup. 

Dina er medlem af Indre Missions 
hovedbestyrelse.

Christina vil fortælle den 
gode historie for fl ere

Det giver mening at arbejde 
for, at fl ere må møde Jesus, 
siger Karsten Bach.

- Jeg har både en faglig og 
personlig interesse i mediers 
dækning af kirke, tro og etik, 
siger Stefan Vase.

Hans Jørn Østerby besøger Lindeskovkirken for at fortælle 
om den kristne tro i ord og toner.

Knud Dideriksen



Af Henri Nissen

Det skete her i december 2017. 
Eva og Niels Aksel Bertelsen 
var taget på ferie hos deres 
datter og svigersøn samt deres 
2 børn i Los Angeles, da Eva 
pludselig blev ramt af en stor 
blodprop i hjernen.

Udfordringens læsere kender 
Eva fra en stor artikel i julenum-
meret. Her fortalte Eva Bork 
Bertelsen om ”40 dage i Døds-
skyggens Dal”.

Titlen hentyder til det mareridt, 
som Eva i sommeren 2013 ople-
vede, da hun på besøg hos dat-
teren i USA fi k nogle mærkelige 
symptomer, og senere i Danmark 
fi k konstateret en uhelbredelig 
ondartet kræftsvulst i hjernemas-
sen – lægerne gav hende kun 15 
måneder tilbage at leve i...

Men mareridtet blev vendt 
til det bedste. Eva søgte trøst 
i sin kristne tro. Hun var klar til 
at dø. Fandt endda et passende 
gravsted...

Miraklet
Men da hun stod på naturkir-

kegården skete miraklet. Lægen 
ringede og bekræftede, at hjerne-
svulsten var begyndt at skrumpe! 

Det sker normalt aldrig. 
Kirugen kunne ikke forstå det, 

han troede, han havde lavet en 
fejl, da han foretog en hjerne-
biopsi. Men svulsten var virkelig 
skrumpet. 

- Der er sket en overraskende 
skrump af tumoren, og væsken 
og hævelsen omkring tumoren 
er forsvundet, forklarede han. 

Men lægen kunne ikke forklare, 
hvorfor det var sket. 

- Jeg sprang af glæde på kir-
kegården og råbte: Juhuuu jeg er 
helbredt! huskede Eva. Hun var 
ikke i tvivl om, at det var Gud, der 
havde grebet ind. 

- Flaget røg straks til tops på 
vores nye fl agstang, og vi invi-
terede familien ud at spise om 
aftenen for at fejre, at jeg havde 
fået livet tilbage.

Eva har også været ude og 
holde foredrag om at få livet 
tilbage efter ”40 dage i Dødsskyg-
gens Dal”.

Hun og Niels Aksel flyttede 
senere til Kolding-egnen og kom 
”tilfældigt” til at bo i et stråtækket 
hus ved Taps kirke, hvor nogle af 
de første danske kristne for tusind 
år siden blev døbt i Taps Å.

I december 2017 rejste Eva 
og Niels Aksel på besøg hos 
datteren Elise i Los Angeles. 
Netop dér, hvor hun for fi re år 
siden oplevede de første tegn på 

hjernesvulsten.
Men nu var hun helbredt, og 

alle var lettede. 
Derfor kom det som et chok for 

familien, hvad der skete den 15. 
december.

Bevidstløs
- Jeg mærkede i løbet af ef-

termiddagen d. 15. december, at 
jeg blev dårligere og dårligere, 
husker Eva.

- Jeg følte, jeg ikke fi k ilt nok 
til hjernen og mit indre var ved 
at lukke ned, som en volumen-
knap, der langsom drejer ned på 
0-positionen. 

Jeg havde også vejrtræknings-
problemer og fi k ikke den ilt, krop-
pen havde brug for. 

Jeg fortalte vores datter, hvor-
dan jeg havde det. Jeg blev 
så dårlig til sidst, at hun måtte  
hjælpe mig over på sofaen.

Min tilstand blev værre og 
værre, jeg kastede op og gled 
lige så stille over i en bevidstløs 
tilstand...

Jeg følte helt klart, jeg skulle dø 
og var ikke i tvivl om det. Jeg var i 
panik, da jeg ikke havde fået taget 
afsked med mine kære.

Det var en frygtelig oplevelse at 
have følelsen af pludselig at blive 
revet væk fra mine kære. Jeg var 
ikke parat til det. 

Jeg har aldrig haft en oplevelse 
i mit liv som denne, indrømmer 
Eva med overbevisning. 

Stor blodprop i hjernen. 
- Mens jeg lå der, havde vores 

datter Elise ringet efter ambu-
lancen. Min mand, Niels Aksel 
og svigersøn Rowan var på vej i 
bil gennem Los Angeles i RUSH 
HOUR sidst på eftermiddagen, 
og var 1 time væk fra hjemmet, 
da de blev ringet op. Elise fortalte 
dem om min situation, og de var 
i telefonkontakt med min datter 
under hele køreturen tilbage. 

Ambulancen kom inden for 
7 minutter med eskorte og fuld 
udrykning.

Indlagt
- Jeg blev hurtigt kørt til det 

nærmeste sygehus, hvor de 
straks gik i gang med behand-
lingen. De undersøgte først for 
tumorer i hjernen ved en CT 
scanning. De bemærkede kun 
et lille ar - efter tumoren, der var 
skrumpet bort... 

Da de kunne se, at der ikke var 
nogen tegn på tumor, var de klar 
over, at det temmelig sikkert var 
en stor blodprop i hjernen.

Men for at kunne give mig en 
TPA blodfortynding, skulle de 
have Niels Aksels underskrift, da 
den var forbundet med risiko for 
blødninger i hjernen. 

Niels Aksel og svigersønnen 
kom inden for 3/4 time til hospita-
let - lige i rette tid til, at hospitalet 
med hans underskrift kunne give 
blodfortynding.

Efter 1½ time kom jeg meget 
langsomt tilbage fra min bevidst-
løse tilstand. 

”Din datter redede dit liv. Det 
var minutter, der afgjorde din 
skæbne,” sagde lægerne. 

Nærdødsoplevelse.
Mens Eva lå i bevidstløs til-

stand i hjemmet havde hun nogle 
nærdødsoplevelser, hvor hun 
oplevede at glide ud af sin krop. 

- Jeg følte, jeg blev adskilt fra 
kroppen. Jeg var i det øjeblik 
bevidst om, at vi består af ånd, 
sjæl og legeme. Jeg kom ind i 
et mørkt univers fyldt med uro 
og bekymringer omkring det, at 
jeg ikke havde fået taget afsked. 
Jeg var bevidst om, at jeg var i et 
andet univers.

Pludselig så jeg et stærkt lys, 
i form af en cirkel. Lyset kom 
tættere og tættere. Jeg følte mig 
draget mod lyset, der var meget 
stærkt. 

Jeg blev trukket frem og tilbage 
et par gange, men pludselig var 
jeg helt inde i tunnelen. 

Jeg var fuldstændig omsluttet 
af et meget stærkt lys. Det var 
fantastisk. Det føltes så vidunder-
ligt. Det var bare lyst og dejligt. 

Jeg tænkte, nu er jeg snart i 
himlen. Jeg var fyldt med fred, 
fred, fred. Al den frygt og bekym-
ring, jeg havde haft kort forinden, 
var pludselig borte. 

Det var en helt ny følelsestil-
stand, jeg oplevede nu. Jeg var i 
en ny virkelighed. Her var godt at 
være, fortæller Eva, der så ikke 
husker mere fra sin nærdødsop-
levelse. For nu blev hun langsomt 
bragt tilbage til bevidsthed.

Ingen mén!
- Efter jeg kom til bevidsthed 

på sygehuset lå jeg på intensiv 
i 3 dage. Lægerne og sygeple-
jerskerne var særdeles dygtige, 
og jeg følte mig meget tryg på 
sygehuset.

I forbindelse med TPA blod-
fortyndingen fi k jeg en mindre 
hjerneblødning på 6 mm, som 
stille og roligt gik i sig selv.

Efter 4 dage på hospitalet blev 
jeg udskrevet. Både læger og 
familien var særdeles overrasket 
over, at jeg ikke havde nogen som 
helst mén. Hverken kognitivt eller 
fysisk. Det er et mirakel så stort. 
Det, er jeg sikker på, skyldes, at 
Elise straks satte forbøn i gang 
for min situation. 

Taknemlig
- Vi kontaktede vores forsik-

ringsselskab i Danmark, som 
guidede os enestående igennem 
vores situation med hjemrejsen. 

De sendte en sygeplejerske fra 
København til LA, og hun var med 
os hele vejen til vores hjem i Taps. 

Vi er så taknemmelige, at Gud 
endnu en gang holdt hånden over 
os på mirakuløs vis.

At have oplevet at vandre 40 
dage i Dødsskyggens Dal og 
have været i et stærkt lys på vej 
mod dødsriget, og at jeg så kan 
leve videre uden nogen form for 
fysiske og kognitive mén, det har 
sat sine spor i mit indre. Jeg er 
fyldt med tak til Gud.

Herren er min hyrde. 

Ingen angst for døden
- Jeg har ingen angst for dø-

den, der venter os en evighed.
Vær parat til at se døden i 

øjnene, den kan indtræffe, før du 
aner det, men vær ikke bange, 
hvis du tror på Jesus, siger Eva 
og henviser til Johs. 3, 16: 

For således elskede Gud ver-
den, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have 
evigt liv.

- Den her oplevelse har mindet 
mig om, at vi skal leve hver dag 
i kontakt med Gud, slutter Eva.

Læs også bogen: 
”Der er mere  
mellem himmel og 
jord” af cand.teol. 
Rolf Slot Henrik-
sen. Hosianna.dk. 

Bevistløs Eva
fi k en forsmag 
på himlen
Eva Bork Bertelsen havde oplevet en fantastisk helbredelse af en hjerne-
svulst og var fl yttet i et nyt hus sammen med sin mand. Nu skulle de på 
juleferie hos datteren i Los Angeles. Men pludselig fi k Eva det dårligt...

Udfordringen omtalte Evas mirakuløse helbredelse for en hjernesvulst i julenummeret 2017.
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Af Henri Nissen

Hvad tænker du, når du får 
at vide, at du har en uhelbre-
delig ondartet kræftsvulst i 
hjernemassen – og lægerne 
kun giver 15 måneder tilbage 
at leve i...?

Eva Bork Bertelsen oplevede 
dette mareridt i sommeren 2013. 

Hun havde på det sidste ople-
vet nogle mærkelige tegn på, at 
der var et eller andet galt. Men 
Eva havde været efterskolelærer 
i Kolding og lærer på to friskoler i 
Herning og Silkeborg. Hun var en 
handlekraftig kvinde, der havde 
styr på tingene. Så hun forstod 
først sent, at der virkelig var noget 
alvorligt galt.

og fik at vide af både sin mand 
og datter, at min venstre halvdel 
af ansigtet hang ved øjet, kæben 
og læben. 

Jeg kunne virkelig ikke se det 
i spejlet, selv om jeg kiggede og 
kiggede. Jeg var faktisk lidt ir-
riteret over, at min mand dagligt 
spurgte mig: Har du det godt Eva? 

Min datter lavede regnestykker 
til mig, for at tjekke mig, og dem 
klarede jeg fint, men dagen før 
vores hjemrejse hørte jeg hun 
sagde til min mand: ”Der er noget 
helt galt med mor.” 

Efterhånden følte jeg, at mine 
pårørende var ude på at gøre 
mig syg.
 
Jeg skal ikke til læge!

- Vores yngste søn hentede os i 
lufthavnen og bemærkede straks

klarede mig i badet, og da hun 
om aftenen, inden jeg lagde mig 
til at sove spurgte, om jeg havde 
tænder, der skulle ud...

Var jeg blevet skør, var jeg på 
vej mod et plejehjem? Kommer 
jeg snart til at ligge som en grønt-
sag? Tusinde tanker for igennem 
mit hoved. Jeg forstod intet af, 
hvad der foregik omkring mig. Jeg 
havde svært ved at mærke mig 
selv. Jeg var blot tilskuer til, hvad 
der foregik omkring mig. 

I min journal står der, at jeg 
virkede apatisk. 
 
Den er ondartet...

- Efter MR-scanningen blev vi 
igen kaldt ind til samtale. Lægen 
forklarede os på en god måde, 
at svulsten var ondartet - for-
mentlig en såkaldt gliobastoma

vil vandre med dig, som der står 
skrevet i Salme 23 vers 1-4: 

Herren er min hyrde, han sør-
ger altid for mig. Han lader mig 
ligge på grønne enge, og fører 
mig til det friske vand. Han giver 
mig mod på livet, og viser mig de 
sikre stier, for Han er en god og 
trofast Gud. Skal jeg end vandre 
gennem dødsskyggens dal, har 
jeg intet at frygte, for du går ved 
min side, din kæp og din stav 
beskytter mig.   

Det blev min Salme. Jesus 
føltes i samme øjeblik så nær, og 
han omsluttede mig på en helt 
fantastisk måde. Jeg følte, jeg 
bogstavelig talt blev indhyllet af 
hans kærlighed og varme på en 
måde, jeg ikke før har oplevet. 
Det var som et åndeligt slør der

mine sygdomme, da han døde 
på korset, står der i Bibelen.  
Jeg frygtede ikke døden. 

To onde svulster
- Alle billeder fra MR scanning 

blev nu sendt videre til Aarhus. 
Vi kom til en samtale med to 

læger og to sygeplejersker. Vi 
fik at vide, at der utvivlsom var 
tale om to aggressive, ondartede 
svulster i hjernemassen. Den ene 
var en metastase på 1 cm og sad 
i baghovedet, den største sad 
ved tindingen og målte 3,2 x 1,7 
cm, og radiologen satte navn på 
typen, der var meget aggressiv, 
og vi kunne læse, at man med 
den diagnose typisk havde 15 
måneders levetid tilbage. 

Desuden havde tumoren for-
årsaget et væsketryk i hjernen

biopcien, så det må lykkes.
Kirurgen smilede til mig. 

Ventiden
- Jeg kom hjem fra hospitalet 

og skulle nu vente på at få svar 
fra biopcien. 

I ventetiden tilbragte jeg megen 
tid i haven og følte Herren meget 
nær ved mig. Jeg hørte megen 
lovsang og læste i Salmernes 
bog hver dag. Jeg oplevede lige 
som ”At vandre i Salme 23 med 
Herren”

Spurgte jeg Herren om noget, 
svarede han mig i mine tanker.  
Og min tro og tillid til, at Herren 
ville helbrede mig, voksede. Inde i 
mig var der en klar overbevisning 
om at ”Herren styrer tiden”. Den 
sætning kom igen og igen i mine 
tanker og det lærte mig at have

I Dødsskyggens Dal
En eftermiddag, jeg lå i have-

stolen i skyggen havde jeg en

lært, at tumorer kan skrum-
pe.” Hun havde virkelig svært 
ved at få naturvidenskaben

Mit gravsted
- Den 18. september tog jeg 

på naturkirkegården sammen

altid, og det må de bøje sig for, 
tilføjede han. 

Neurokirurgen ville gerne fort-

noget mirakuløst, de ikke kunne 
forklare. Jeg takker Ham for, hvad 
han lærte mig gennem denne

på at Jeg er din hyrde, og det var 
mig der styrede tiden.”

I Salme 50 vers 15 står der:

Eva vandrede 40 dage 
i Dødsskyggens Dal
Under en rejse i USA opdagede familien, at der var noget galt med Eva Bertelsen.  
Det viste sig, at hun havde en uhelbredelig hjernesvulst, som allerede havde dannet en metastase...  

Sådan oplevede Eva Bork Bertelsen det stærke lys i mørket, da hun bevægede sig ud af sin krop 
på vej mod himlen i nærdødsøjeblikket. Først en mørk tunnel. Så det strålende varme lys.

Udfordringen søndag den 28. januar 2018 INTERVIEW . 3
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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,-

Brødremenigheden i Christiansfeld er vært for en fælleskir-
kelig gudstjeneste den 4. februar. Klokken 16 er der kaffe og 
introduktion til Brødremenigheden i den såkaldte ’lille sal’. 
Den fælleskirkelige gudstjeneste indledes i kirkesalen kl. 17.  

Brødremenigheden i Christi-
ansfeld er vært for dette års 
økumeniske gudstjeneste i 
Haderslev Stift den 4. februar 
fra kl. 16.

Arrangørerne er Folkekirken, 
Brødremenigheden, Den Katol-
ske Kirke i Haderslev, Den Refor-
merte Kirke i Fredericia, Frikirken 
i Multihuset, Nordschleswigsche 
Gemeinde m.fl .

Mangfoldig liturgi
Under gudstjenesten vil Fa-

dervor blive bedt på fl ere sprog. 
Der vil også være lystænding, 
refl eksion og en mere mangfoldig 
liturgi, end man normalt oplever til 
en gudstjeneste. 

Den første store fælleskirkelige 
gudstjeneste fandt sted i Hader-
slev Domkirke i 2017. Dette års 
gudstjeneste vil have afsæt i 

Brødremenighedens liturgi. Det 
betyder blandt andet, at man ind-

drager det såkaldte løsensord fra 
Brødremenighedens andagtsbog.

Alle er velkomne til at deltage 
både i optakten med kaffe og in-
troduktion til Brødremenigheden 
fra kl. 16 og i den efterfølgende 
gudstjeneste.

Ansgar-gudstjeneste
Den kristne kirkes enhed blev 

brudt allerede i de første århund-
reder e.Kr., men opsplitningen 
greb om sig i årene omkring og 
efter Reformationen. Økumeni er 
betegnelsen for bestræbelsen på 
det modsatte: at skabe samtale.

Den økumeniske gudstjene-
ste ligger tæt op ad den gamle 
kristne helligdag Kyndelmisse, 
den 2. februar, samt årsdagen 
for Ansgars død, den 3. februar. 
Ansgar regnes for Nordens apo-
stel på grund af den betydning, 
han havde for kristendommens 
indførelse i Norden.

Bodil

Fælleskirkelig gudstjeneste i Haderslev Stift

Troende har vidst det siden Jesu opstandelse, men nu be-
kræfter videnskaben det også: der fi ndes et liv efter døden. 

I forbindelse med den hidtil mest omfattende undersøgelse på 
området er forskere nået frem til det resultat, at bevidstheden 
fortsætter selv efter at al hjerneaktivitet er stoppet.  Vores sjæleliv 
og ånd er ikke afhængig af, at kroppen er funktionsdygtig. Dette 
bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som for-
skere på University of Southampton har foretaget og offentliggjort 
i tidsskriftet Resuscitation (genoplivning).

Undersøgelsen er baseret på videnskabelige undersøgelser af 
menneskers erfaringer med nærdøds- og ud-af-kroppen-oplevelser. 
Mange har i tidens løb berettet følelsesladet om sådanne erfarin-
ger, men her går undersøgelsen helt objektivt tilværks. Forskerne 
interviewede 2060 patienter, som har overlevet et hjertestop på 
hospitaler i Østrig, Storbritannien og USA. I følge forskerne bag 
undersøgelsen kunne 39 procent af patienterne, som overlevede et 
hjertestop, beskrive at de havde været “bevidste” om hjertestoppet.

En af undersøgelsens mest bemærkelsesværdige resultater er 
den første kliniske bekræftelse af en ud-af-kroppen oplevelse. En 
57-årig mand kunne helt præcist  beskrive alt, der var sket omkring 
ham efter al aktivitet i hjernen var ophørt. Indvendingerne imod 
nær-døds-oplevelser er normalt, at det blot er hallucinationer, som 
hjernen selv producerer i dødsøjeblikket. Men i dette tilfælde var 
manden død i tre minutter. Når hjertet holder op med at slå, går der 
ikke mere end 20-30 sekunder, før hjernen også sætter ud. Bliver 
man genoplivet, genstarter også hjernen. Det er i dette tidsrum, 
hvor hjernen er ude af funktion, at den 57-årige mand, kan beskrive 
helt nøjagtigt, hvad der skete i rummet, hvor han befandt sig, samt 
beskrive lyde og hvordan det så ud. Alle hans observationer stemte 
overens med det faktuelle.  

Også den berømte amerikanske hjerneforsker Eben Alexander, 
der tidligere var ateist, oplevede at få kontakt til efterlivet, da han  
selv var klinisk død. Hans bog “Proof of Heaven” ( Bevis for Himlen) 
har solgt i millioner af eksemplarer. 

Hvad kan man bruge sådanne undersøgelser til? At styrke sin 
tro. For som middelalderens store kristne fi losof og teolog Tho-
mas Aquinas siger, så kan Guds ord og fornuften aldrig modsige 
hinanden. 

Videnskaben 
bekræfter, at der fi ndes
et liv efter døden

Torben Søndergaard og Peter 
Rasmussen har købt Thylands 
Idrætsefterskole - dog ikke for 
at drive efterskole, men som 
uddannelsessted for missions-
organisationen ”Den Sidste 
Reformation”.

Torben Søndergaard fl yttede 
for 5 år siden ind på ”Jesus Hotel-
let” i Aalborg, som den tidligere 
landsholdsspiller Peter Rasmus-
sen købte og stillede til rådighed 
for organisationen.

- Vi har udvidet mange gange, 
siden vi kom til Aalborg for 5 år 
siden, for at kunne have vores 
gæster samt træningsskole hver 
måned, fortæller Torben Søn-
dergaard.

- Men det er dyrt midt i Aalborg 
by. Vi har derfor igennem noget 
tid spurgt Gud, hvad der skal ske 
fremover. Vi behøver meget mere 
plads. Og nu har Peter Rasmus-
sen købt Thylands Idrætsefter-
skole, så vi kan leje os ind.

Kæmpestort
Thylands idrætsefterskole 

havde plads til 130 elever plus 
mange ansatte, og ifølge Torben  
Søndergaard er der plads til over 
200 sovende gæster. Og op til 
2.000 i sportshallerne.

Skolen er på 7300 m2, dvs. 5-6 
gange størrere end det nuvæ-
rende Jesus Hotel.

- En af bygningerne er kun 8 år 
gammel, og den har alene kostet 

over 25 mio. at bygge. Men vi fi k 
alt for kun 4.5 mio. kr.

Profetisk ledelse
- For 2 år siden fi k jeg en stærk 

profeti om, at vi skulle starte fem 
Jesus Centre over hele verden. 
Det skal være steder, hvor vi 
træner og udsender mennesker 
i de femfoldige tjenester (dvs. 
apostel, profet, hyrde, evangelist 
og lærer.)

For 2 uger siden talte Gud til 
mig om alt dette, og også at vi 
skulle starte en Jesus Radio. 

Dagen efter fi k en ven fra Jesus 
Hotellet en stærk drøm om en stor 
skole, og at folk vil blive sendt ud 
fra denne store skole til høsten, 
og at jeg talte i en radio. 

Og han vidste ikke om alt det, 
Gud havde talt til mig om. 

Så det er tydeligt, at Gud er 
i dette, konstaterer Torben Søn-
dergaard. 

- Jeg kendte intet til dette sted 
for bare 10 dage siden. Og nu 
er det vores, og vi overtager det 
den 1. februar. Og til marts fl ytter 
vi arbejdet derud. Min familie og 
jeg, Jesus Hotellet, The Pioneer 
Training School og Jesus Cafeen, 
ja vi lukker det hele ned og fl ytter 
sammen derud. 

Selv om vi fl ytter derud, vil vi 
blive ved med at arbejde med de 
husfællesskaber, der er startet 
i om omkring Aalborg, fortæller 
Torben til Udfordringen.

Henri.

Kristne køber Thylands 
Idrætsefterskole 

Den nedlagte idrætsefterskole omfatter mange bygninger - og haller med plads til 2.000 personer.
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BIBELEN AFSLØRER DE SIDSTE TIDER

Ved hjælp af velfunderede grundige studier, 
optimistisk og personlig viden vil den troværdige 
bibellærer Derek Prince hjælpe dig til en ny  
forståelse af, hvad der vil ske, når 
enden nærmer sig.
Emner der bliver berørt: 

Guds løfte til Israel
De himmelske tegn
Antikrist
Samlingen af de udvalgte
Den store trængsel

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DK
Derek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

PRIS

200,-

NYHED

Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

- Det skal være slut med 
lynskilsmisser for ægtepar 
med fælles børn, mener Karin 
Nødgaard (DF)

- Separationsfasen er en 
gakket regel og unødvendig 
for voksne mennesker, mener 
Laura Lindahl (LA)

Folketingets partier har siden 
sommerferien forhandlet om en 
ny skilsmissepakke. Men der er 
stor uenighed internt i Blå Blok, 
hvor Dansk Folkeparti vil have 
afskaffet adgangen til lynskils-
misser, mens Liberal Alliance 
kræver ordningen bibeholdt.

Det kom frem i DR-programmet 
21 søndag den 21. januar.

Der er bred enighed om, at bør-
nene ikke skal være kastebold i 
konfl ikterne mellem deres mor og 
far. Men reelt er forhandlingerne 
nu gået fuldstændig i stå, forklarer 
politisk korrespondent Uffe Tang. 

Liberal Alliance har det som et 
ufravigeligt krav, at lynskilsmis-
serne, som blev indført af en rød 
regering, skal bibeholdes.

- Politikere skal ikke blande 
sig i, om voksne mennesker skal 
være skilt eller gift. Det må folk 
selv fi nde ud af, og vi skal stoppe 
med at være sådan en barnepi-
gestat, siger LAs socialordfører 
Laura Lindahl. Hun mener, at 
”voksne, myndige mennesker” 
må kunne vælge frit og ikke skal 
tvinges til at overveje sagen en 
ekstra gang. Men Dansk Folke-
parti understreger, at der er for 
mange skilsmissebørn i Danmark.

- Det ligger i Dansk Folkepartis 
DNA, at vi har fokus på at værne 
om familien, siger socialordfører 
Karin Nødgaard.

Skilsmisser i tal 
Siden 2013 har det været 

muligt at blive skilt via NEM-ID 
med ganske få klik på nettet. Det 

var en nyskabelse i forhold til 
loven fra 1922, som krævede  en 
separationsfase, før en skilsmisse 
kunne gennemføres.

Hvis et par er enige om at søge 
skilsmisse, kan den nu gennem-
føres som lynskilsmisse. Hvis 
parterne er uenige, kræves som 
minimum 6 måneders separation. 
Både separation og skilsmisse 
koster et mindre beløb, som be-
tales til Statsforvaltningen.

Sagsbehandlingen tager dog 
et par uger, og i dette tidsrum 
har folk stadig mulighed for at 
fortryde, påpeger Enhedslistens 
familieordfører Maria Gjerding.

I 2012, altså før den nye lov 
blev indført, blev 15.700 danske 
par skilt. Fire år senere var tallet 
steget til 17.222. Knap 80% af 
de skilte i 2016 havde valgt en 
lynskilsmisse.

Det højeste antal skilsmisser 

fandt sted i 2014, hvor 19.435 par 
blev skilt. Det er 23% fl ere end 
det gennemsnitlige antal skils-
misser de seneste ti år, oplyser 
Danmarks Statistik.

- Det er voldsomt mange. Det 
viser jo, at det er meget nemt at 
blive skilt – og spørgsmålet er, om 
det er for nemt, siger Karin Nød-
gaard. Hun mener, at en tvungen 
separation kan få folk til at tænke 
sig om og dermed undgå unødige 
skilsmisser.

- Især hvis man har valgt at få 
børn sammen er der nogle forplig-
telser, fastslår Karin Nødgaard.

LA nedlægger veto
Efter at LA har tabt sin erklæ-

rede kamp for skattelettelser, vil 
partiet nu nedlægge veto mod 
separation.

- Der er et parti, som skal gi’ 
sig, erklærer Laura Lindahl og 
mener, at det bør være DF denne 

gang. For staten skal ikke blande 
sig i voksne menneskers valg.

Hendes ordførerkollega fra DF 
mener derimod, at kriseramte 
familier skal hjælpes, selv om det 
måske vil tage lidt længere tid.

Sognepræst i Havdrup kirke, 
Kristine Stricker Hestbech, fastlår 
i udsendelsen, at det er statens 
opgave at skabe rammerne for 
ægteskaber. Det at blive gift 
handler ikke kun om følelser, det 
er en juridisk bindende ordning, 
så staten er allerede indblandet. 
Derfor skal staten også skabe 
ordentlige rammer, når et samliv 
skal ophøre, påpeger hun.

Der er ikke fastsat en deadline 
for, hvornår den nye skilsmisselov 
skal være på plads. 

Bodil

Blå Blok uenige om lynskilsmisser:

DF vil hjælpe børnene - 
LA afviser separationsfase 

Psykolog og direktør for Center 
for Familieudvikling, Mattias  
Stølen Due, holder kurset ”Pas 
på parforholdet” på Restaurant 
Under Sejlet i Aabenraa den 
3. marts.

Selve kurset er gratis, for del-
tagerne sponsoreres af Aabenraa 
GospelFamily. Til gengæld betaler 
hver deltager 400 kr. for forplejnin-
gen, som leveres af Restaurant 
Under Sejlet, oplyser initiativtager 
Torben S. Callesen.

Dyrk forholdet til hinanden
Kurset skal give ægtefæller 

og par inspiration til at passe på 
parforholdet. 

- Mange er gode til at passe på 
helbredet, tage sig af vennerne 
og give karrieren fokus. Men midt 
i hverdagen bliver parforholdet 

ofte glemt. Det gode parforhold 
er en relation, der skal dyrkes og 
vedligeholdes ligesom alt andet. 
Hvis ikke, risikerer vi at blive 
fremmede for hinanden, påpeger 
Mattias Stølen Due.

Samtaler og festmiddag
I løbet af dagen vil Mattias 

holde fem oplæg med efterføl-
gende parsamtaler. Der serveres 
morgenbuffet, frokost og festmid-
dag, og der vil være mulighed for 
at stille spørgsmål i plenum såvel 
som individuelt.

”Vi er utrolig glade for at kunne 
tilbyde dette kursus. Det er en 
gave fra GospelFamily til lokalbe-
folkningen, betalt af GospelOaks’ 
kontingent med det formål at kun-
ne give noget ekstra glæde ind i 
det helt almindelige parforhold. 

Parforholdet og ægteskabet 

skal jo ikke være overlevelse 
og holden hinanden ud, men 
en base, som danner grundlag 
for støtte, glæde, venskab og 
udvikling,” fortæller Torben S. Cal-
lesen, der er leder af Aabenraa 
GospelFamily.

Tilmelding på GospelFamilys 
hjemmeside www.gospelfamily.dk

Kursuslederen
Psykolog Mattias Stølen Due 

har de seneste ni år specialiseret 
sig i arbejdet med par.

Han har holdt utallige foredrag, 
parterapier og parkurser (PREP) 
og har også været med til at ud-
vikle det forebyggende koncept 
Par-tjek i samarbejde med Aarhus 
Universitet. 

I 2015 udgav han bogen ´Pas 
på parholdet’ som nu er oversat 
til tre sprog.

Bodil

Psykolog Mattias Stølen Due, hustruen Anna og deres snart tre 
børn bor i Gadevang i Nordsjælland.

Hjælp til 
parforholdet

Etisk Råd fl ytter til Kolding
Som et led i udfl ytningen af stats-
lige arbejdspladser skal Det Etiske 
Råds 17 medlemmer fremover holde 
møder i Kolding.

Medlemmerne af Etisk Råd udpeges 
for tre år ad gangen og kan højest sid-
de i to perioder. De udpeges dels af et 
råd i Folketinget, dels af fi re ministerier, 
hhv. Sundheds- og Ældreministeriet, 
Miljø- og Fødevareministeriet, Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet samt 
Erhvervs- og Vækstministeriet.

 Ti af Etisk Råds nuværende med-
lemmer bor på Sjælland, og rådet 
samles en gang om måneden.

Det Etiske Råd udgiver materialer 
og rådgiver om sundhedsrelaterede 
spørgsmål samt forhold omkring natur, klima og fødevarer.

I løbet af foråret 2018 inviterer Det Etiske Råd og Det Nationale 
Sorgcenter til debat om livets afslutning. Debatterne foregår på 
10 forskellige steder i Danmark, og det handler ifølge Etisk Råd 
om ”en livsnødvendig samtale om døden”. Der er således debat 
om emnet på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4 den 31. januar kl. 
19–21 samt på Næstved Bibliotek den 7. marts.

Bodil

Etisk Råds formand, 
Gorm Greisen, er bør-
nelæge og professor 
i pædiatri ved Køben-
havns Universitet.

Vinterherberg for hjemløse
må trække lod om pladserne 

Blå Kors’ vinterherberg for hjemløse i København har 40 sen-
gepladser, men siden nytår har op imod 80 hjemløse ønsket 
en plads. Hver aften må der trækkes lod om sovepladserne. 

- I december havde vi for det meste pladser nok, men her i det 
nye år har vi oplevet en kæmpe forøgelse. De sidste par dage har 
der været 78 til lotteriet, og sådan har det været de sidste to uger, 
forklarer Aicha Lind, der er leder af Blå Kors’ værested GraceKbh 
i København. Værestedet fungerer fra november til marts som 
vinterherberg for hjemløse.

Hver aften kl. 20 åbner vinterherberget dørene og tilbyder gratis 
mad og varme til alle. ”Det er så hektisk at bo på gaden, at det 
er svært at have overskud til andet end at overleve. Udover mad, 
varme, kaffe og kage har vi fokus på at give omsorg og nærvær. 
Og når det kan lade sig gøre, vejleder vi også,” forklarer Aicha.

Herberget holder åbent hver nat fra kl. 20 til 08.
Bodil

Danmarks-indsamling 
til bl.a. Mission Øst
Danmarks Indsamling på lørdag går bl.a. 
til at Mission Øst kan oprette et center for 
børn i den irakiske by Mosul.

12-årige Rufaa fra Mosul var kun ni år, da 
Islamisk Stat-tropper rykkede ind i Mosul. De 
forbød Rufaa at gå i skole – for piger behø-
vede ikke at lære noget, sagde de.

- Jeg har været inden døre i tre år, fortæller Rufaa, der sad 
hjemme hos sin far, mens kampene stod på. 

9 ud af 10 børn i Mosul går slet ikke i skole eller har store 
udfordringer med det.

Nu får børn som Rufaa hjælp fra Mission Øst til at genvinde viden 
og bearbejde krigstraumer. Det sker i et Børnecenter for 1000 børn, 
som Mission Øst opretter for de penge, de bliver tildelt fra Dan-
marks Indsamling på lørdag. Temaet er ”Hjælp børn uden hjem”. 

Henri.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 25, 14-30

Om at bruge det, man har fået betroet
14»Lad mig fortælle endnu en historie om Guds 

rige,« fortsatte Jesus. »Der var en mand, som 
skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre 
af sine mest betroede arbejdere til sig og betro-
ede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, 
mens han var borte. 15En fi k fem sække med sølv, 
en anden fi k to og en tredje fi k én sæk, alt efter 
den enkeltes evner. Derpå tog han af sted på sin 
rejse. 16Den mand, der havde fået de fem sække 
penge, begyndte straks at købe og sælge, og han 
tjente fem sække mere. 17På samme måde tjente 
manden med de to sække to mere. 18Men ham, 
der havde fået én sæk penge, gik ud og gravede 
et hul i jorden og gemte sin herres penge der. 
19Lang tid efter kom de tre mænds herre tilbage 
fra rejsen, og han kaldte dem sammen, for at de 
kunne afl ægge regnskab for deres forvaltning af 
de penge, de havde fået betroet. 20Først trådte 
den mand frem, som havde fået de fem sække. 
Han kom med i alt ti sække og sagde: ‘Du be-
troede mig fem sække penge. Jeg har tjent fem 
til.’ 21 ‘Godt!’ sagde hans herre. ‘Du er en god og 
pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den 
smule, du fi k. Derfor vil jeg nu give dig et større 
ansvar, og du får lov at glæde dig sammen med 
mig.’ 22 Derefter trådte den mand frem, der havde 

fået de to sække, for at afl ægge regnskab: ‘Du 
betroede mig to sække penge. Jeg har tjent to 
til.’ 23 ‘Godt!’ sagde hans herre. ‘Du er en god og 
pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den 
smule, du fi k. Derfor vil jeg nu give dig et større 
ansvar, og du får lov at glæde dig sammen med 
mig.’ 24 Til sidst trådte den mand frem, som havde 
fået én sæk: ‘Herre,’ begyndte han. ‘Jeg kender 
dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster, 
hvor du ikke har sået, og du indkasserer udbyttet 
fra andres arbejde. 25Jeg var bange for dig, så 
jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo! Her 
har du dine penge!’ 26Herren blev vred. ‘Du er en 
dårlig og doven arbejder!’ sagde han. ‘Når du nu 
vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og 
indkasserer udbyttet fra andres arbejde, 27hvorfor 
satte du så ikke mine penge i banken? Så havde 
jeg i det mindste fået renter af dem!’ 28Henvendt 
til sine øvrige arbejdere sagde han: ‘Tag pengene 
fra ham og giv dem til ham, der har ti sække 
penge. 29For alle, der gør brug af det, de har fået 
betroet, vil få mere, og de vil have overfl od. Men 
de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, 
vil miste, hvad de fi k. 30Og kast så den uduelige 
arbejder ud i det yderste mørke, hvor der er gråd 
og stor fortvivlelse.’

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

En romersk talent var en svim-
lende sum på Jesu tid. Den 
svarede til værdien af 26 kg 
guld eller sølv. 

Hver af de tre tjenere havde 
fået en meget stor værdi at 
forvalte på deres herres vegne. 
Alle var højt betroede men-
nesker. 

Sådan er det også med os 
kristne. Vi har taget imod evan-
geliet og er blevet sat fri fra 
synd, skyld og dom. Evangeliet 
har gjort os til helt nye men-
nesker. Den levende Gud har 
taget bolig i os, fyldt os med 
kraft fra det høje og tilført os alle 
himmelens gaver, goder, retter 
og rigdomme. 

Et budskab, som åbner for 
alt dette, har en stor værdi i 
sig selv. Det er evangeliets 
egenværdi, der er tale om i 
vores tekst. 

Som kristne er vi forskellige. 
Nogle får store åbenbaringer 
og særdeles stærke nådegaver. 
Nogle får mindre. Men alle får 
meget. Selv Paulus så styk-
kevis og delt, det gør vi alle, 
men vi ser alle så meget, at 
vi kan formidle Gud til vores 
medmennesker. 

For DET er pointen. Det vi har 

modtaget gratis fra Gud, skal vi 
give gratis videre til andre.  

«Forkynd evangeliet for alle 
skabninger!» sagde Jesus til 
sine disciple, før han rejste 
fra dem. I tre år havde han 
undervist dem og givet dem en 
fantastisk åndelig kapital at for-
valte. Og da Ånden kom til dem 
på pinsedag, lå alt til rette, for 
at de kunne fuldføre opgaven. 

Guds kraft til frelse
Evangeliet er Guds kraft til 

frelse. Alle troende er fri fra 
synd og skyld og har fælles-

skab med Gud. Dette er vores 
store livsrigdom. Evangeliet er 
budskabet om, at denne rigdom 
er tilgængelig for alle men-
nesker, og den største uret vi 
kan begå, er ikke at informere 
vores næste om dette. Det er en 
daglig forpligtelse, som hviler 
over vores liv. 

Ingen kan komme til tro uden 
at høre Guds ord. Det skriver 
Paulus i Romerbrevet 10,17. 
Da Gud kaldte Esajas til profet 
(Esajas 6,1-8), spurgte han: 
«Hvem skal jeg sende, hvem vil 
gå for os?» Overvældet af him-

melsynet svarede Esajas «Se, 
her er jeg, send mig!» 

Som troende kristne ser vi 
Jesus, og det vi ser i ham er 
så stort, at vi bare MÅ dele det 
med vores medmennesker. 

Esajas fi k Guds ord, og han 
formidlede det kompromisløst til 
sin samtid. Det må have kostet. 
Men frugten af hans trofasthed 
høster vi den dag i dag. Millioner 
kommer til tro gennem Guds 
ord i Esajas’ Bog. 

Ordet, som du planter i dine 
medmennesker, vil også kaste 
af sig. Det er sådan, Guds ord 
fungerer. Det vender ikke tomt 
tilbage, men gør sin gerning i 
den, som hører. 

«Vi skal alle frem for Kristi 
domstol,» læser vi i 2. Korin-
terbrev 5. Hvad skal vi dømmes 
efter? De vantro efter deres 
synder og overtrædelser. De 
troende efter, hvordan de har 
forvaltet evangeliet. 

Tjeneren som havde fået fem 
talenter, havde tjent fem til. Han 
som havde fået to, kom tilbage 
med fi re. Den som fl ittigt deler 
Guds ord og vidner om Jesus 
for sine medmennesker, vil erfa-
re, at nogle tager imod, og hver 
eneste menneskesjæl er mere 
værd for Gud end hele verden. 
Så fi k de da også at høre: «Du 
gode og trofaste tjener, gå ind 
til din herres glæde.» 

Troen må deles
 - ellers dør den

Men hvad med den sidste 
mand, ham som havde pak-
ket sin talent ned og gemt den 
væk?

Sammenhængen er enkel: 
Den som ikke deler sin tro med 
andre, vil komme til at miste 
den. Den dør ud. 

Der er mange i dag, som har 
navn af at leve (være kristne), 
men som er døde. De står frem 
som kristne, og de tror om sig 
selv, at de er kristne, men de 
har tabt troen og står i virke-
ligheden udenfor Guds familie. 

Det kristne engagement, 
sangen og fortællerglæden er 
borte, og tankerne vandrer langt 
væk fra Kristus. Alt er blevet 
stille. Døden er indtrådt. De er 
i deres synder og vil i dommen 
blive henvist til et liv udenfor, 
til stedet hvor de græder og 
skærer tænder. 

                       Af Jens Thoresen

Pastor i Kristkyrkja
på Stod, Norge

Vi er de højt
betroede forvaltere

”Det vi har modtaget gratis fra Gud, skal vl give gratis videre til 
andre”, skriver pastor Jens Thoresen i ugens prædiken.

Bindegale
vejledere...
For nylig udsendte Radio 24/7 en direkte udsendelse, hvor 
de tre medvirkende med vilje var under påvirkning af et 
extacy-lignende stof. Det blev oplyst sidst i programmet. 
Bagefter skrev en af de medvirkende en blog på Berlingske, 
hvor han kaldte det ulovlige stof for ”magisk” og i sin rus 
anbefalede det til Folketingets medlemmer, så de kunne 
blive mere kærlige.

I presselogen i TV2 News forsvarede den ansvarlige 
chefredaktør, Jørgen Ramskov, at 24/7 havde brudt loven og 
købt stoffet – for "sagens" skyld.

Er det da en idealistisk god sag at gøre stoffet tilgængeligt 
og få unge og eksperimenterende mennesker til at tage det?

Nej, slet ikke. I et interview i Udfordringen uge 1/2018 - altså 
før og uafhængigt af 24/7s provokation, - siger psykiater, 
overlæge Laurits Bjerre: 

"Det er for let at få adgang til stoffer. Og mange af de 
syntetiske piller som fx extacy, cocain og amfetamin, de gør 
folk bindegale. Hvis man er psykotisk eller har skizofreni, 
bliver det endnu værre, når man 
også misbruger hash eller andre 
stoffer. Det siger næsten sig selv.

Undersøgelser viser, at hvis 
man misbruger hash før 15-års-
alderen, så øger det risikoen for 
skizofreni.

Nogle er lige på grænsen til 
at blive psykotiske, og når de 
så tager et stof, ryger de måske 
over. En patient fortalte mig, at han engang havde taget det 
syntestiske stof, der hedder MDA. Siden har han ikke været 
sig selv, men er blevet psykotisk af det."

Så alvorlig er den vej disse tre uansvarlige studieværter 
og den ansvarlige chef leder deres lyttere ind på. De bliver 
måske ikke selv psykotiske af at eksperimentere med stoffer, 
men de er i hvert fald bindegale, når de lokker deres medmen-
nesker ud i et så farligt stofmisbrug – bare for at underholde.

At bedømme ”ånder” - og fi losofi er
Men er der så blot tale om tre bindegale studieværter?
Ud fra en kristen livsforståelse bør vi betragte den slags 

samfunds-fænomener ud fra en åndelig vurdering.
Efeserbrevet kap. 6, 12 forklarer, at:
”Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod 

åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke ver-
den, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.” 

Bag de mærkelige fænomener, vi oplever i vores tid, 
fi ndes der ofte en åndelig inspiration. Den er bare ikke altid 
fra den gode side, men ofte fra den falske...

Det er sjældent, at mennesker bevidst forskriver deres sjæl 
til djævelen, som Faust i Goethes teaterstykke. Men uden at 
vide det - og nogle gange i en god mening - lader nogle men-
nesker en tanke, en fi losofi  eller en åndelig påvirkning komme 
ind i deres sind og ånd. Fx at ”alt skal være frit og lovligt”. Og 
så styrer den fi losofi  (eller ånd) alle ens tanker.

Den oprindelige historiske dr. Faust (f. 1480) søgte efter at 
kunne det umulige. Dr. Faust ville fx fremstille guld. 

I dag vil mange gerne overgå sig selv. Være smarte, 
kloge, selvsikre, succesrige, seje, smukke. Og det er jo en 
fristende tanke, at man ved at tage en form for Extacy-narko 
kan blive hurtigere og smartere - når man skal præstere noget.

Men historien viser, at da hash og LSD blev anbefalet af 
kulturpersonligheder i 70’erne, bl.a. af The Beatles, så førte 
det til, at tusindvis af unge fi k ødelagt deres liv.

Det onde fi ndes desværre ofte under falsk fl ag. Der-
for har vi brug for Helligåndens gave til at bedømme. 

Og her handler det ikke kun om okkultisme og 
besatte mennesker, men ofte om pæne intellektuelle 
personligheder og imponerende fi losofi er - som 
desværre bare leder vild.

Men hvad skete der egentlig med ham, som ikke havde foretaget sig noget med sin tro?
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Af Henrik Ertner Rasmussen 

Iben Thranholm udtrykker i 
Udfordringen den 14. januar 
tvivl om nytten af, at politikere 
forsøger at hjælpe forfulgte 
kristne. Hun nævner, at ”for-
fulgte kristne vælger at gå 
under jorden”, og at det derfor 
bliver svært at hjælpe dem fra 
politisk hold.

Problemet skal dog anskues 
i et bredere perspektiv. Meget 
afhænger af omstændighederne 
omkring forfølgelsen. Irakiske 
kristne, der blev fordrevet fra 
Ninivesletten af Islamisk Stat, har 
længe via deres ledere forsøgt 
at råbe verden op. De er fl ygtet 
fra deres hjem, men de har holdt 
hovedet højt og er ikke gået i skjul. 

Tilbage til deres hjem
De har i høj grad brug for, at de 

stater, som har smidt milliarder af 
dollars efter Irak, også vedkender 
sig et medansvar for situationen 
og hjælper dem politisk og øko-
nomisk nu, hvor de forfulgte har 
mulighed for at vende tilbage til 
deres hjem. 

De har brug for, at deres stats-
apparat anerkender dem som 
medborgere med lige rettigheder. 

Det kan det internationale sam-
fund hjælpe med – hvis den gode 
vilje er til stede.

Det er straks en anden sag, 
hvis det handler om konvertitter 
fra fx islam til kristendommen. 
Her har Iben Thranholm ret. De vil 

ofte forsøge at holde sig skjult for 
at undgå fængsel og måske død. 
Men selv konvertitter kan man 
hjælpe via det politiske system. 
Især hvis de havner i fængsel, 
kan det nytte noget, at vi der 
kender til sagerne, søger hjælp 

gennem diplomatiet. Engang var 
en af mine venner fra et arabisk 
land, en ung konvertit, blevet 
arresteret af sikkerhedspolitiet 
ved hjemkomst efter en rejse. 
Jeg skrev til forskellige instanser, 
men Danmark havde ikke en am-
bassade i det pågældende land. 
EU havde derimod én, og derfor 
henvendte jeg mig til chefen for 
EU-delegationen i landet. Hun 
var meget venlig og lovede at 
tage affære ved sit næste møde 
med regeringen i landet. Hvad 
der præcist skete, er naturligvis 
fortroligt. Jeg ved det ikke selv. 
Jeg kunne blot konstatere, at min 
ven efter nogle få uger pludselig 
var en fri mand. 

Da jeg boede i Egypten, lærte 
jeg en ung kristen at kende, som 
var konverteret fra islam. Han 
havde siddet i fængsel i længere 
tid. Hvis ikke vestlige lande havde 
presset på over for den egyptiske 
regering for at få ham løsladt, ville 
han og hans to medfanger, der 
også var konvertitter, være døde 
i fængslet. Det var hans egen 
nøgterne vurdering. 

Modsat Iben Thranholm har 
jeg tiltro til, at kontoret for tros- og 

religionsfrihed i Udenrigsministe-
riet faktisk kan hjælpe forfulgte 
kristne – og andre forfulgte reli-
giøse mindretal.

Hvem er aktørerne?
Der er også stor forskel på, 

hvem aktørerne i forfølgelsen 
er, om det er statslige eller ikke-
statslige aktører. I Indien er aktø-
rerne i forfølgelsen ikke-statslige. 
Regeringen kan henvise til para-
grafferne i landets forfatning, der 
garanterer retten til religionsfri-
hed, men desværre sker det alt 
for ofte, at de hinduekstremister, 
der står bag kristenforfølgel-
serne, ikke bliver arresteret og 
retsforfulgt. Med andre ord er 
myndighederne lidt ligeglade 
med de forfulgte. Fra den danske 
regerings side kan man opfordre 
den indiske regering til at påse, 
at politiet skrider ind over for 
lovovertrædelser fra ekstremi-
sternes side. Hvis staten er aktør 
i forfølgelsen af kristne, som fx 
i Usbekistan, hvor lovgivningen 
fx gør det strafbart for private at 
have Bibelen liggende hjemme, 
bør den danske regering fore-
holde den usbekiske, at en sådan 
lovgivning er i modstrid med de 

internationale konventioner på 
området. 

Sådan som jeg hører ambassa-
døren for tros- og religionsfrihed, 
Franz-Michael Skjold Mellbin, 
forklare, hvordan man fra Uden-
rigsministeriet vil handle, har jeg 
tiltro til, at der er så megen viden 
og erfaring opsamlet, at man 
med rimelig sikkerhed forstår 
at navigere udenrigspolitisk i 
det vanskelige felt som tros- og 
religionsfrihed er, især fordi de 
trosbaserede organisationer er 
inviteret til at samarbejde med 
ministeriet. 

Der er også kristne medlem-
mer af Folketinget. De kan som 
parlamentarikere ifølge ambas-
sadøren noget, som bureaukra-
terne i ministeriet ikke kan. De 
har desuden den fordel, at de kan 
bede Helligånden om hjælp, og 
alle kristne i vores land kan bede 
for de politikere og embedsfolk, 
der er optaget af tros- og religi-
onsfrihed og vil hjælpe dem, der 
er forfulgt for deres tros skyld. 

Derfor bør vi alle bede for dem. 
Gud hører bøn, også for dem i 
høje stillinger, som Paulus siger, 
at vi skal bede for (1. Tim. 2,2).

Politikere kan godt gøre 
noget for forfulgte kristne

Generalsekretær,  
Dansk Europamission

I sin første bog, ”Jeg mødte 
Jesus”, fortæller Charlotte Rørth 
om sit uventede møde med 
Jesus. 

Kommentar af Elin Quist

Når Gud kalder stærkt og 
radikalt på et menneske, vil 
der altid komme en ånde-
lig dæmonisk reaktion og 
modstand for om muligt at 
prøve at forhindre et virke-
ligt møde med Gud, Herren 
Jesus Kristus. For det kan 
blive meget farligt for Den 
Onde, Satan, som vil få stjålet 
mennesker fra sit dæmoniske 
rige.

 
Charlotte Rørt bliver lagt 

mærke til, fordi hun har en po-
sition og er kendt som journalist 
fra Information. Det kan bruges 
på en omfattende måde, enten 
på den ene eller den andet. 

Hun taler ind i tidens men-
neskers søgen efter mening 
med livet - ofte de lidt ældre 
modne kvinders. Der er rigtig 
mange, der læser hendes bøger 
og kommer til hendes foredrag. 

Desværre blander de religio-
nerne sammen - men forhindrer 
også meget komfortabelt, at 
man bliver uvenner med nogen, 
man forbliver populær og inte-
ressant blandt de fl este. 

Men hvis hun kommer med et 
forkert budskab og legaliserer 
den blandings-religion, er det 
meget skidt! 

Når man i dag læser og hører 
om kendtes tro på Gud, bliver 
man først rigtig glad, indtil man 
opdager, at det er buddhismen, 
det handler om. 

Ja, fjenden har virkelig travlt 
i disse år og i denne tid. I går 
aftes (10. jan., red.) så jeg 
en udsendelse på DK 4 med 
skuespilleren Bodil Jørgensen. 
Jeg havde siddet og i mit stille 
sind glædet mig over, at hun er 
kommet til tro på Gud, som der 
fortælles og skrives om - men 
så siger hun pludselig til sidst 
i udsendelsen, at hun ofte går 
ind i en kirke og sætter sig for 
at fi nde ro eller i en moske, for 
at søge det guddommelige. Så 
bliver jeg noget "rystet"! Den 
kristne tro og den muslimske 
er jo hinandens modstandere!

 Det er sandt, at der går en 

tid, før man (forhåbentlig) kom-
mer til at "forstå" den åndelige 
verden, både lyset fra Gud Her-
ren Jesus og mørket fra Satan, 
og lærer at skille det ad og se 
forskellen. Sådan er det - og så 
må den tages derfra, det er helt 
naturligt, fi nt og iorden. 

Vi er mange, der for mange 
år siden (og nu) kom direkte 
fra New-age og den buddhitiske 
(ofte hashrygende) tro, så der er 
absolut ingen fordømmelse, når 
bare man gerne vil høre Jesus 
Kristus, Guds Søn til og være 
lydhør. Mange skal igennem 
Mørket og forstå det i eget sind 
og krop, for at råbe på Lyset, 
Herren Jesus Kristus og Gud 
Helligånd. 

Dog undrer jeg mig over, at 
nogle præster og biskopper kan 
udøve denne blandings-religion 
og på den måde sige, at det 
er okay at være både kristen, 
muslim og buddhist. 

Det er ikke det, Jesus sagde! 
Han sagde meget fast og radi-
kalt til de jøder, han var sammen 
med, at hvis de ikke troede på 
ham som Guds Søn, (livet selv 
og derved  frelseren), havde de 
Djævelen til far. 

Hele verden er efter syndefal-
det kommet i den onde Satans 
magt og vold. Kun Jesus kan 
befri os fra hans "fængsel", 
så vi kan blive frie mennesker, 
nu og her i livet, som ender 
med begyndelsen på det evige 
fuldkomne kærlige og fredfyldte 
vidunderlige liv hos og sammen 
med bla. andre Gud vores Ska-
ber og Far.

 
Og Gud er fortsat fuldkom-

men genial - han bruger Satan 
til at få mennesker til Herren 
Jesus og fl ygte ind i hans trygge 
favn. Det skete på Golgata, da 
Satan troede, han havde fået 
ram på Jesus ved hans død 
på korset. Det blev i stedet til 

Satans eget fald (og senere 
fuldkomne tilintetgørelse). For 
Herren Jesus skabte en mu-
lighed for menneskene til at 
komme direkte tilbage til Gud, 
ved at fratage Satan magten 
over de mennesker, der vil tage 
imod frelsen af Jesus.

 
Charlotte kan være med til 

igennem det (også okkulte), 
som også hun oplevede, at 
afsløre Satan og hans dæmo-
ner. Jeg glæder mig til at læse 
hendes 2. bog, for at se, om der 
er sket noget nyt i hendes tro, 
og hvad.

               
          

Det tager tid, før man 
forstår den åndelige verden
Refl ektion over Michael Wandt Laursens artikel om Charlotte Rørts bøger i Udfordringen 7. januar. 

Elin Quist er billedkunstner og 
uddannet keramiker.

Projektchef Samuel Nymann Eriksen fra Dansk Europamission kunne 
efter en rejse til Irak i efteråret fortælle, at IS stik imod deres vilje var 
årsag til, at fl ere muslimer konverterede til den kristne tro - og ople-
vede forfølgelse. 



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

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

Ugens breve til Suh
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg har gjort mig en pudsig 

observation: Nogle gange kan 
jeg have frygtelig lyst til en kage 
eller noget andet lækkert, og jeg 
kan glæde mig til at spise det 
sammen med min mand eller 
med mine børn, når vi ses efter 

arbejde/skole. 
Men hvis de andre af forskel-

lige grunde ikke har lyst til eller 
kan deltage – så bliver det som 
regel slet ikke til noget. Det synes 
jeg er underligt. 

Jeg kan virkelig have lyst til 
kagen, mærke trangen til den – 

men når de andre så ikke bider 
på, så gider jeg ikke engang selv 
at spise noget? 

Kan min fysiske trang simpelt-
hen forsvinde som følge af nogle 
sociale årsager?

Med undrende hilsen 
Kagemor

Kære Kagemor
For mange mennesker skelnes 

der mellem to slags ”måltider”: 
De nødvendige (det, vi spiser 

for at overleve, altså fordi vi er 
sultne) og de ”unødvendige” (hyg-
gemåltiderne, kagerne, eller blot 
det måltid, der er kræset ekstra 
for udelukkende for at forkæle 
sanserne). De måltider, der falder 
ind under første kategori har vi 
sjældent problemer med at ind-
tage alene, og vi tænker heller 
ikke synderligt over det. 

Derimod er de måltider, der 
hører ind under den sidste ka-
tegori ofte nogle, vi har lyst 
til at dele med andre, fordi de 
repræsenterer noget mere end 
blot at overleve. På den måde er 
et særligt smukt tilberedt måltid 

nærmest at sammenligne med et 
kunstværk, hvor det at tilberede 
det ganske vist godt kan være en 
tilfredsstillelse i sig selv, men dog 
går noget vigtigt tabt, hvis det ikke 
bliver serveret for nogen, og hvis 
det ikke udmønter sig i en reaktion 
med behørig anerkendelse og 
respons fra andre. 

I denne sammenhæng er det 
sociale aspekt altså uadskilleligt 
fra måltidet. Ligesådan kan et 
hygge-måltid med en lækker kage 
være et udtryk for kvalitetstid, 
afslapning, afstresning, som man 
tit har lyst til at dele med andre, 
inddrage andre i, da mange ofte 
netop gerne vil dele denne kvali-
tetstid med dem, der betyder no-
get for én. I denne sammenhæng 
bliver måltidet eller kagen snarere 

et symbol eller en repræsentation 
for noget: Et særligt positivt ladet 
fællesskab. 

Man kan dog også sagtens 
nyde kvalitetstid med sig selv og 
på denne måde ”dele en kage 
med sig selv”, og for nogle vil det 
være en mægtig god udfordring 
at være sammen med sig selv på 
den måde. Andre igen gør det alt 
for tit, og her kan kagen snarere 
blive et udtryk for en trøst og må-
ske netop kompensation for det 
manglende selskab med andre. 

Ser vi historisk på det, er 
måltidsfællesskabet beskrevet 
og portrætteret adskillige gange, 
både grafi sk og litterært – fordi, 
det spiller en vigtig funktion i for-
hold til det relationelle. Man kan 
således slet ikke forestille sig en 

vigtig eller særlig sammenkomst 
mellem ledere og statsoverhove-
der eller sågar mindre formelle 
møder mellem helt almindelige 
mennesker uden, at der er mad 
og drikke involveret. 

Det at dele et måltid repræ-
senterer altså noget psykologisk 
vigtigt. Et af de mest berømte 
malerier af Jesus og hans disciple 
viser dem da også netop væ-
rende sammen om et måltid – den 
sidste nadver. Fællesskabet ved 

nadverbordet som led i guds-
tjenesten bekræfter igen denne 
vigtighed af måltidsfælleskabet, 
og ikke kun mellem mennesker, 
men også mellem mennesket 
og Gud.

Så når du virkelig har lyst til en 
kage, så har du måske ubevidst 
lige så meget lyst til og længsel 
efter fællesskabet, der følger 
med, og det forstærker psykoso-
matisk din fysiske appetit på ka-
gen. Når det eftertragtede fælles-

skab udebliver, ja, så forsvinder 
samtidig lidt af lysten til kagen, 
der netop repræsenterede det. 

Så medmindre du har en plan 
om at skære ned på kageforbru-
get, så skal du måske gøre det lidt 
mere tydeligt for din familie, at du 
ikke kun har brug for at dele en 
kage med dem, men også noget 
kvalitetstid.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg bliver tit beskyldt af mine 

venner for at have OCD. 
Det drejer sig om, at jeg retter 

på deres bøger, hvis de ikke står 
ordentligt i reolen, eller at jeg 
kommenterer på deres persien-
ner, hvis de hænger skævt osv. 

Nu er det nærmest blevet en 
tradition – jeg kommenterer, og 
de driller mig med OCD. Men jeg 
har spekuleret lidt på, hvordan 
det forholder sig, for egentlig 
synes jeg jo bare, det er alminde-
lig god smag, at bøger ikke står 
hulter til bulter i reolerne og at 

persiennerne f.eks. hænger lige 
højt oppe/lavt nede osv. 

Kan man ikke også sige, at 
jeg bare er et meget ordentligt 
menneske??

Karina 

Kære Karina
Om man har ”rigtig” OCD, og 

at det altså er et behandlings-
krævende problem, afhænger 
som med alle andre diagnoser 
af omfanget af det. Man taler om, 
at man skal se på graden og ikke 
arten for at afgøre, om det er et 
”rigtigt” problem. 

For vi har alle sammen nogle 
forskellige ting, som er i familie 
med en eller anden diagnose et 
eller andet sted. Måske er det 
ikke lige bøger og persienner, 
der er udfordringen, men så kan 
det være, at man er tilbøjelig til at 
tjekke, om døren er låst en eller 
tre gange for meget, eller man 

har sine egne særlige ritualer i 
forbindelse med andre ting og 
situationer. 

Jeg har fx hørt, at nogle mænd 
konsekvent aldrig går på toilettet i 
løbet af en fodboldkamp, fordi de 
er overbeviste om, at der i så fald 
vil blive scoret lige netop dér – og 
at de dermed går glip af det højde-
punkt! En sjov og ganske harmløs 
lille overtro (og måske uddøende 
med smart-phonens opfi ndelse), 
men ikke desto mindre i familie 
med tvangstanker og OCD, hvis 
man skal gøre det helt nøgternt op. 

Hvor det går hen og bliver et 
reelt problem er, hvis ens små 
pudsige tilbøjeligheder går hen 
og bliver styrende for ens adfærd 
og sociale interaktion med andre 

på en negativ måde. Hvis din ven 
fx bad dig om at holde fi ngrene 
fra bøgerne i hans reol, og du al-
ligevel gik hen og rettede på dem 
og følgelig blev smidt ud af huset, 
ja, så ville det tydeligvis være et 
større problem for dig og noget, 
andre med rette kunne klassifi cere 
som OCD. 

At du nu kommenterer på diver-
se ting hos dine venner, og de så 

giver igen med en lille diagnose, 
lyder snarere som en lille leg, I har 
med hinanden, og så længe du 
gør det på en sjov eller respektfuld 
måde, så ser jeg ingen grund til 
bekymring. 

Omvendt kan du have en pointe 
i, at du måske har en udviklet sans 
for detaljer og måske også en 
særlig fornemmelse for æstetik, 
og derfor i højere grad irriteres af 

rod og ting, der fremstår sjusket 
eller uordentligt. 

Hvis dine venner ser dine kom-
mentarer i det perspektiv og 
måske endda tager ved lære af 
dit ”skarpe øje”, kan din ”OCD” gå 
hen og blive en gevinst for dem på 
længere sigt. 

Hilsen Suh

Har jeg OCD eller er jeg ordensmenneske?

Hvorfor vil jeg helst spise kage sammen med andre?

Du har måske ubevidst lige så meget lyst til og længsel efter fællesskabet, end til kage.

Du har nok en udviklet sans for detaljer og måske også en særlig fornemmelse for æstetik, og 
derfor irriteres du i højere grad af rod og ting, der fremstår sjusket eller uordentligt. 
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Kirken skal gå ud på besøg
- og invitere ind i fællesskabet

Jesus gjorde det, den første kirke gjorde det, og erfaringer viser, at det virker: kirkerne skal både ”gå ud” og ”kalde ind”. 

Af Mirjam
Røgeskov

Gå ud af kirken 
og besøg menne-
sker, som har det 
svært, og inviter dem siden hen 
med i det kirkelige fællesskab. 
Det er en vekselvirkning, der 
virker for menighedens dia-
koni, mener Kirsten R. Laursen. 
Hun er generalsekretær på 14. 
år i den folkekirkelige lands-
organisation Samvirkende 
Menighedsplejer. 

Organisationen har kontakt til 
cirka 520 sogne, hvilket er om-
kring en fjerdedel af Danmarks 
sogne, fordi de har en form for 
menighedspleje. Menigheds-
pleje kan bedst beskrives som 
det kirkelige sociale arbejde, 
der udføres lokalt i sognene. 
Ifølge Kirsten R. Laursen er må-
let for menighedspleje, at man 
både støtter hinanden internt i 
menigheden, men også går ud i 
sognet og hjælper dem, der har 
det svært. 

Kom ud af kirken
Der er ikke noget nyt i, at 

kirken skal gå ud og besøge 
borgerne eller på anden måde 
hjælpe og støtte uden for kir-
kens mure. Rundt omkring i 
sognenes menighedspleje er 
der også for eksempel besøgs-
tjeneste i private hjem eller på 
plejehjem, afl astningstjeneste 
for demente eller bisiddertjene-
ste. Kirsten R. Laursen kalder 
den form for aktiviteter ”gå 
ud”-aktiviteter, og de er meget 
vigtige for en menighed.

- Meningen er, at kirken ikke 
skal blive sig selv nok, og me-
nigheden må ikke lukke sig 
om sig selv. Vi skal jo ’gå ud i 
alverden og gøre folkeslagene 
til mine disciple,’ som Jesus 
siger, og det gør man også ved 
at besøge mennesker. Det er 
fundamentalt grundlæggende 
kærlighed, og det er enkelt, 
mener Kirsten R. Laursen.

Inviter ind i kirken
Her kommer vi ind på den 

anden del af den virkningsfulde 
vekselvirkning, som er ”kalde 
ind”-aktiviteter. Kirsten R. Laur-
sen står i spidsen for at itale-
sætte og tydeliggøre denne vek-
selvirkning, og hun fortæller, at 
hun har været inspireret af den 
norske teolog Kjell Nordstokke. 
Han siger, at besøgsaktiviteter 
skal kombineres med samvær 
og fællesskab i gæstfrihedens 
tegn. Kort sagt: 

- Gå ud og fi nd mennesker, 
der har brug for omsorg, og 
prøv at få dem ind i det kirkelige 
fællesskab gennem de forskel-
lige aktiviteter, der allerede er 
i kirkerne, fortæller Kirsten R. 
Laursen.

Hun har i fl ere år set, at kom-
binationen af at gå ud og kalde 
ind virkelig virker.

- Det ser vi både i vores egne 
erfaringer, og vi finder også 
kombinationen begrundet i 
Bibelen, understreger general-
sekretæren.

En bibelsk blanding
Det bibelske belæg fra Kir-

sten R. Laursen er ganske 
enkelt, at det er, hvad Jesus 
gjorde.

- Han gik rundt derude og 
mødte folk og hjalp folk, der 
havde det svært. Man mødte 
ham ved bordfællesskaber, 
hvor han spiste med samfun-
dets udstødte, og på den måde 
viste han gæstfrihed over for 
dem og kaldte dem ind til fæl-
lesskab med sig, siger Kirsten 
R. Laursen. 

Hun fortæller videre, at Jesu 
disciple og den første kirke 
gjorde det samme. 

- I Apostlenes Gerninger står, 
hvordan de havde gudstjeneste 
som det centrale, men de gik 
også ud og besøgte syge, dø-
ende og mennesker, der havde 
det svært. Samtidig viste de 

gæstfrihed over for de samme 
udsatte mennesker ved at invi-
tere dem ind i menigheden. Her 
tog de sig af de syge og åbnede 
dørene for hjemløse og sultne, 
som fi k mad og husly, uddyber 
Kirsten R. Laursen.

Ligeværd i det 
kristne menneskesyn

At blandingen virker, har Kir-
sten R. Laursen både erfaret som 
præst, i Samvirkende Menig-
hedsplejer og siden hen i andre 
sogne, hvor kombinationen er 
blevet implementeret. 

- Når mennesker kontinuerligt 
bliver inviteret til mad og hygge-
ligt samvær, har vi set, hvordan 
de blomstrer op. Her er de nemlig 
i et fællesskab, hvor de er lige-
værdige med de andre om bor-
det og ikke den ensomme, der 
bare sidder hjemme. Det giver 
selvtillid og glæde, fortæller hun.

Ligeværdigheden er afgø-
rende, for uden den er det kristne 
menneskesyn ikke tydeligt. Invi-

terer man ikke ind, klientgør man 
den udsatte person, fordi man 
kun møder ham i hans regi. 

- Hvis man kun kommer ud 
og hjælper og ikke inviterer ind i 
kirkens fælleskab, glemmer man, 
at det kristne menneskesyn går 
ud på, at man er lige med alle. 
Når man sidder til bords med 
fru Hansen, som er syg eller 
mærkelig at snakke med, så 
er man på lige fod, og man har 
accepteret hende fuldt ud. Når 
vi siger, ’I skal også være med i 
det, vi er med i’ og inviterer ind, 
er vi virkelig ligeværdige, siger 
Kirsten R. Laursen.

En god vej til tro
”Gå ud”- og ”kalde ind”-ak-

tiviteter handler ikke om at 
omvende mennesker, men det 
ender alligevel med, at nogle 
begynder at komme fast i kir-
ken, når de bliver inviteret med 
til kirkelige arrangementer. 

- Mange, der kommer ind i de 
sociale fællesskaber, tager kir-
ken med, fordi de er så glade for 
at komme, og nogle begynder 
at komme til gudstjenesterne. 
Det oplevede jeg selv, da jeg 
var præst, og det er ikke så 
ualmindeligt, siger Kirsten R. 
Laursen.

Samvirkende Menighedsple-
jer hører også fra sognene, at 
hvor sårbare mennesker bliver 
inviteret og inddraget i fælles-
skabet, sker det altid, at nogle 

af dem begynder at komme til 
gudstjenesten.

- Det er ligesom om, de siger, 
’nu er jeg blevet en del af det 
sociale, så nu vil jeg også have 
gudstjenestefælleskabet med’. 
Det er helt bestemt en god vej 
til, at mennesker kommer til tro, 
når man kombinerer besøg og 
gæstfrihed, udtaler generalse-
kretæren.

Den svære invitation
Mange sogne har spæn-

dende aktiviteter i kirken, men 
for nogle kan det være svært at 
gå ud af kirken, oplever Kirsten 
R. Laursen.

- Dem hjælper jeg ved at 
spørge, om de kan se nogle i 
deres sogn, der har behov for 

at være med i deres fællesskab, 
og om de kan se mennesker i 
menigheden, som er gode res-
sourcer, der kan besøge dem, 
råder Kirsten R. Laursen.

Hun fortæller videre, at det er 
en udfordring for mange sogne 
at ”kalde ind”, fordi udsatte 
mennesker skal have en særlig 
støtte for at komme ind i kirken.

- De skal tages i hånden, for 
de kommer ikke nødvendigvis af 
sig selv, men det er oftest dem, 
der allerhelst vil med, hvis de 
turde. Derfor kan besøgene i de 
hjemlige rammer og tilliden til 
den, der besøger, være med til, 
at personen tør komme med til 
et arrangement, mener Kirsten 
R. Laursen. 

- Det kan også være udfor-
drende at ”kalde ind”, fordi man 
ikke er så god til at gå ud over 
egne grænser for at få fat i nye 
mennesker, siger Kirsten R. 
Laursen. Hun mener, det kan 
være svært for de etablerede 
kirker, der har mennesker med 
overskud, at acceptere, at der 
skal være plads til de udsatte. 
Her er hendes råd, at vi først 
og fremmest skal italesætte 
og forstå, hvor vigtigt det er at 
kalde sårbare mennesker ind i 
fællesskabet. 

- Mennesker, der har det 
svært, er elsket af Gud og har 
samme værdi som os. Vi er 
alle Vorherres børn, og det er 
vigtigt, at man har det overskud, 
der skal til for at rumme dem. 
Det kan også inspirere at pege 
tilbage på, hvad Jesus gjorde, 
for det giver fornemmelsen af, at 
man er på rette vej, siger Kirsten 
R. Laursen. 

Hun tilføjer, at man kan hente 
hjælp hos Samvirkende Menig-
hedsplejer til at få gang i ”gå 
ud”- og ”kalde ind”-aktiviteterne. 

Man skal have en tillidsfuld relation i besøgstjenesten, før man kan invitere til kirkeligt samvær. Foto: Rune Hansen 

- Hvis man kun kom-
mer ud og hjælper 

og ikke inviterer ind 
i kirkens fælleskab, 

glemmer man, at det 
kristne menneskesyn 
går ud på, at man er 

lige med alle.

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

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

En manual pakket med visdom til at 
transformere dit bønneliv.

Kæmp & Vind i BØN!

hh i
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198,-
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Af Bodil Lanting

En gruppe kristne vil vise 
abortens historien i USA siden 
1973, bl.a. ved at lade kvinder 
fortælle om deres egne ople-
velser. Men Facebook lukkede 
fi lmens crowdfunding-side.

Den 22. januar i år var det 
45 år siden, USAs højesteret 
godkendte abortloven. Men ikke 
alle ved, at loven ”Roe vs. Wade”, 
bygger på en løgn. 

Rørende løgnehistorie
Retssagens ’Jane Roe’ var 

nemlig et pseudonym for en 
kvinde, som var blevet gravid efter 
en voldtægt. Det var en rørende 
historie - men kvinden fandtes 
bare ikke i virkeligheden. 

Mange år efter abortlovens ind-
førelse stod en kvinde ved navn 
Norma McCorvey frem og fortalte 
om den opdigtede historie. En fe-
ministisk advokat havde opfordret 
hende til at lyve - og dermed blev 
vejen banet for indførelsen af fri 
abort i USA.

Facebooks censur
Dr. Alveda King, som er niece 

af borgerrettighedsforkæmpe-
ren Martin Luther King, vil med 
dokumentaren ”Roe vs. Wade” 
fortælle den sande historie om 
abort i USA. Men for nylig fandt 
hun ud af, at en annonce for 
dokumentaren var blevet fjernet 
fra Facebook. Ifølge avisen The 
Christian Post har Facebook dog 
senere oplyst, at ”fjernelsen af 
pro-life annoncen var en fejl, som 
nu er blevet rettet.”

Hollywood-skuespillerne Jon 
Voight og Nick Loeb medvirker i 
den nye fi lm. Nick Loeb har udtalt 
til organisationen LifeNews, at de 
vil fortælle ”den ufortalte historie 
om hvordan [abort aktivister] 
løj og manipulerede Jane Roe, 
medierne og domstolene til deres 

beslutning om at tillade abort i 
1973.”

Det forbudte budskab
- De prøver at forhindre det, for 

de ønsker ikke, at budskabet om 
den uretfærdighed, som abort er, 
bliver fortalt, sagde Alveda King 
for nylig. Hun deltog i et interview 
med radioværten Tony Perkins fra 
Family Research Council i an-
ledning af den nye amerikanske 
trosfrihedsdag den 16. januar.

- Vores forfatning giver os ret til 
at forkynde evangeliet. Men der er 
mange røster, som gerne vil lukke 
munden på troende i USA, fx når 
vi taler de ufødtes sag, tilføjede 
Alveda King, som arbejder for 
den katolske prolife-organisation 
’Priests for Life’.

Alveda King har brug for 2 
mio. dollar til dokumentaren. 
Crowdfunding-annoncen oplyser, 
at fi lmen bliver ”En sand historie 
om den mest korrupte retssag i 
historien, som har ført til mordet 
på 60 millioner babyer.”

I et opslag på hjemmesiden for 
den nye fi lm hedder det: ”Face-
book har forhindret os i at invitere 
venner til at ”like” vore side og i 
at dele de annoncer, som vi har 
BETALT for”.

Ledende producer Jalesia 
McQueen siger om forløbet: 

- Det er oprørende, at Face-
book giver sig ud for at være 
apolitisk, når det er en hel trend 
at blokere sider med konservative 
sager som fx vores RvW fi lmside.”

Roe blev kristen og prolife
Norma McCorvey, der døde 

sidste år, viede sit liv til at be-
kæmpe abortloven, efter at hun 
selv blev kristen. Hun advarede 
i sin tid folk mod at stemme på 
Obama med den begrundelse, 
at ”han dræber babyer”. 

”Abortindustrien er umen-
neskeliggørende i sit væsen. En 
kvinde må lade sit hjerte og sin 
sjæl dø eller blive følelsesløs 
for at blive i den branche. Klinik-
medarbejderne lider, kvinderne 
lider – og babyerne dør”, udtalte 
Norma McCorvey i 2000.

’Livets helligheds dag’
Donalt Trump har netop erklæ-

ret, at den 22. januar skal være 
‘Sanctity of Human Life Day’. Det 
skete i forbindelse med den årlige  
March for Life, hvor hundredtusin-
der af abortmodstandere samles 
i Washington D.C. i protest mod 
abortloven.

Facebook 
censurerer 
prolife-fi lm
45 år efter abortloven ’Roe vs. Wade’ prøver 
prolife-folk i USA nu at fortælle sandheden.

– Det var mit livs største fejltagelse, at jeg medvirkede til at 
indføre abortloven, sagde Norma McCorvey alias retssa-
gens Jane Roe. Hun blev senere kristen og prolife-aktivist.

Den sande historie om ’Jane Roe’
En feministisk advokat lokkede Norma McCorvey til at 
opdigte en voldtægt for at få gennemført ’Roe vs. Wade’. 
I virkeligheden fi k hun aldrig selv en abort, men fødte tre 
børn, hvoraf det tredje blev bortadopteret. 

Norma McCorvey har fortalt sin historie i et tv-interview med 
D. James Kennedy Ministries i 1990’erne. Her siger hun bl.a.:

”Min historie begyndte i 1969, da jeg var gravid og hjemløs. 
Jeg tog stoffer og havde ikke rigtig nogen muligheder. Jeg 
troede ikke på Gud, og jeg havde forladt kirken i en ung alder. 
Nu bagefter kan jeg se, hvor ulykkelig jeg var, og jeg må smile, 
når jeg tænker på lille syvårige Emily, som kom op til mig på 
kontoret en dag og fortalte, at hvis jeg troede på Gud, ville 
jeg ikke komme til det sted nedenunder. Hun blev min ven, da 
Operation Rescue fl yttede ind ved siden af abortklinikken, hvor 
jeg arbejdede. I begyndelsen kunne jeg ikke lide, at de var der, 
fordi de mindede mig om, hvad vi gjorde.

...Aborttilhængerne bryder sig egentlig ikke om kvinderne. 
Det eneste, de bryder sig om, er dine penge. Men når du så er 
væk, kender de dig ikke... de tog din baby, og de efterlod dig 
som en hul skal af en kvinde - bare en skal.”

Norma McCorvey så, hvad abort gjorde ved kvinderne. Og 
hun fortrød bittert sin egen rolle i retssagen, der bærer hendes 
pseudonym. Hun fortæller videre om sit liv:

”Roe vs. Wade” sendte Norma McCorvey ind i en 20 års 
depression, hvor hun var lesbisk og alkoholiker. Det var som 
at leve i helvede. 

Abort er en tragedie. Jeg tror, den bringer Guds vrede over 
dette land. Jo før USA fjerner sig fra abort-etikken, jo bedre vil 
det være for os. Jeg tror, den ultimative test er: Hvilken Roe 
skal vi lytte til? Den uomvendte Norma McCorvey eller hende, 
som Kristus gjorde ny? Lad os vælge den nye og forvandlede 
Roe, som vidnede: ’Nu er jeg blevet en kristen...Jeg er 100% 
pro-life...Jeg er et meget lykkeligere menneske.’”

Der er mange løgne og fortielser omkring abort. Den nye prolife 
fi lm vil lade en række kvinder fortælle deres egen historie om, 
hvordan beslutningen om abort har skadet dem for livet.

Dr. Martin Luther Kings niece, 
Alveda King, er prolife aktivist 
og producent af fi lmen om 
abortens historie.

Canadas kirker er rystede over 
regeringens krav om abortstøtte
Hvis Canadas kirker og kristne 
organisationer ønsker støtte fra 
staten til deres sommeraktivite-
ter, skal de bekræfte, at de går 
ind for de ansattes ”reproduktive 
rettigheder”.

- Det kan vi ikke krydse af med  
god samvittighed, siger pinsepræ-
sten Jeff Hillier fra Community 
Pentecostal Church i Orléans. Han 
fi nder kravet ”dybt chokerende”.

Det såkaldte Canada Summer 
Jobs program indebærer, at virk-
somheder og NGOer får støtte til at 
ansætte studenter til sommerjobs.

Nu opfordrer kirkeledere deres 
medlemmer til at bede og kontakte 
deres politiske kandidater i parla-
mentet for at ændre de nye regler.

I ansøgningsformularen hedder det, at ”regeringen anerkender 
kvinders rettigheder som menneskerettigheder. Det inkluderer 
seksuelle og reproduktive rettigheder - og retten til adgang til sikre 
og lovlige aborter”.

Sidste år offentliggjorde aborttilhængere rapporter, som viste, at 
der blev givet støtte til prolife-grupper. Det fi k bekæftigelsesministe-
riet til at indføre det nye krav. Men nu kritiseres regeringens politik 
også i internationale medier for at knægte tros- og ytringsfriheden.

Bodil

- Det er dybt rystende, siger 
pinsepræst Jeff Hillier.

Norsk KrF: Længere barsel skal
dæmme op for tvillingeaborter 
Kristelig Folkeparti og organisationen 
Menneskeverd håber, at færre vil 
vælge fosterreduktion, når tvillinge-
forældre fra 1. juli får øget barsel.

KrF fi k det indført i fi nansloven, at 
tvillingeforældre skal have fi re måneders 
ekstra barselsorlov. Forældre til trillinger 
eller endnu fl ere børn vil få et helt års 
ekstra barsel.

– Vi ved, at tvillingeabort eller mulig-
heden til at fravælge et foster er muligt 
i forhold til norsk abortlov. Dette kan 
være med at dæmme op for det, siger 
Olaug Bollestad, der er næstleder i KrF 
og leder af helsekomiteen i Stortinget.

I dag får norske tvillinge- og trillinge-
forældre kun fem ugers ekstra barsel 
med fuld løn. Man kan dog øge perioden 
til syv uger med 80% af lønnen. 

Norge er det eneste land i Skandinavien, som tillader tvillinge-
aborter.

KPK/Bodil

- KrF går ind for øget 
barsel for at mindske 
antallet af tvillinge-
aborter, siger KrFs 
Olaug Bollestad. Foto: 
Kristelig Folkeparti.

Over 80 kristne dræbt i massakrer
I begyndelsen af januar er over 80 kristne i Nigeria blevet dræbt  
af radikale islamister. Kristne iagttagere taler om ”umenneske-
lig vold”, hvor mange blev angrebet med macheter.

International Christian Concern oplyser, at massakrerne fandt 
sted i delstaten Benue, hvor 50 blev myrdet i Logo og 30 i Guma 
County. Fulani-hyrder, som er nomader, angreb de fastboende 
kristne dels med skydevåben, dels med macheter. De senere år 
har hyrderne mange gange angrebet de kristne i et forsøg på at 
sikre græsning til deres kvæg.

En overlevende ved navn Peter oplyser, at han kendte angriberne.
- Jeg rejste mig, nævnede dem ved navn og prøvede at vride 

macheten ud af deres hænder, men det lykkedes ikke. Jeg blev 
overmandet og de begyndte at skære i mig, siger Peter, der nu er 
indlagt på hospitalet.

Pastor Musa Asake, som er generalsekretær i Christian Asso-
ciation of Nigeria, (CAN), talte i sidste uge om sin store bekymring 
over de gentagne angreb, som de kristne udsættes for, dels fra 
fulanihyrderne, dels fra terrorgruppen Boko Haram.

Især delstaten Benue har oplevet ”frygtelige og umenneskelige 
angreb” siden 2013, og regeringen gør ikke nok for at beskytte 
sine borgere. Tværtimod har regeringen i nogle tilfælde ligefrem 
samarbejdet med hyrderne og andre islamistgrupper. Præsident 
Muhammadu Buhari har ingen respekt for menneskerettighederne, 
hedder det udtalelsen fra CAN.

Præsidenten selv har forsikret, at regeringen er ”dybt berørt” over 
de mange angreb og lover at gribe ind.

Bodil
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Sædding Efterskole

Med udgangspunkt i sine forelæs-
ninger på Harvard Universitet, 
giver professor Ravi Zacharias 
et overbevisende forsvar for den 
kristne tro. Normalt kr. 249,-

  KAN MAN LEVE UDEN GUD?
 - Et genialt og overbevisende forsvar for den kristne tro  

266 SIDER - INDBUNDET 

TILBUD KR. 98,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Justin Nekoanoudji

Fattige afrikanere ser frem Fattige afrikanere ser frem 
til deres livs kampagnetil deres livs kampagne

- Vi glæder os over, at Gud 
har skabt denne forbindelse 
mellem mennesker og Gud. 

Sådan skriver Udfordringens 
lokale kontakt, Justin Nekoanoud-
ji. Han leder forberedelserne 
til kampagnen sammen med 
repræsentanter for de 12 lokale 
kirker, som er med i kampagnen.

Billedet herover viser et af de 
seneste koordinationsmøder i 
grænsebyen Touboro. Som man 
kan se, foregår det under enkle 
forhold på hårde træbænke uden 
rygstød - i timevis. 

Alligevel er de lokale kristne 
ivrige efter at være med. De har 
formet en lang række komiteer, 
som tager sig af de praktiske 
opgaver – og ikke mindst bøn. I 
Afrika kan bedemøder godt vare 
hele natten. 

De forventer, at mange tager 
imod Jesus, og mange bliver 
helbredt, som det plejer at ske på 
Per Hyldgaards møder. ”For disse 
tegn skal følge dem, der tror.” 

Vigtigt for dem
Justin er vores gode medar-

bejder i radioarbejdet, hvor vi nu 
har opbygget fem radiostationer 
og desuden støtter en del andre, 
samt visning af Jesus-fi lm mm.

Helt ærligt, så ville både jeg  og 
Justin nok hellere, at kampagnen 
skulle foregå i en større by. Alting 
ville være nemmere, og vi kunne 
samle fl ere folk.  

Vi ville gerne kunne hamle op 
med de tusinder af deltagere, 
som i mange lande strømmer 
til Gospel Outreach’ kampagner 
med danske Per Hyldgaard.

Men Per følte sig ledet til at 
tage ud til denne mindre by.

- For dem, der bor derude be-
tyder det mindst ligeså meget, at 
vi kommer, var Pers begrundelse. 

Så Justin - der bor ca. 750 km 
borte - har nu fl ere gange været 
på besøg i Touboro for at opmun-
tre de lokale kristne.

Vi kommunikerer mest over 
mails og sms’er. Og Skype, når 
tingene brænder på. 

Afrikansk planlægning
For nylig sendte Justin en lang 

rapport på fransk om ”Strategisk 
planlægning af kampagneaktivi-
teter”. Den omfatter:

- Bevidstgørelse af kirker på 
møder d. 14., 22., og 28. januar.

- Sensibilisering via radio fra 
15. januar til 8. februar. (Vi har 
endnu ikke fået sendetilladelse.)

- Første plakat-ophængning 
den 14. januar foran alle kirker.

- Første plakat-ophængning 
overalt den 15. januar.

- Uddannelse af rådgivere til 
opfølgning af de nye kristne d. 
3.-4. februar ved Dan m.fl .

- Fremvisning af fi lm og mobili-
sering til kampagnen i forskellige 
kvarterer fra 3.-6. februar.

- Lederskabs seminar 7.-9. 
februar fra kl. 9-12.

- Generel bøn, bøn med unge, 
bønne-kæder før, under og efter 
kampagnen.

- Evangelisternes hold rejser til 
Touboro den 2. februar.

- Henri, Dan, Justin rejser til 

Touboro den 3.-4. februar. 
- Lys og lyd (med solceller og 

generator) organiseres.
- Præster og ledere fra andre 

byer i Cameroun, Tchad og Cen-
tralafrika inviteres hertil.

- Transport hver aften af 30 del-
tagere fra forskellige landsbyer.

- Kirker der bakker op: Full 
Gospel, Lutherske brødrekirke, 
Evangelisk-Luthersk kirke, Unio-
nen af Evangeliske kirker, Guds 
sande kirke, Apostolsk Kirke, 
Baptistkirken, Missionskirken,  
Pinsekirken og fl ere andre kirker, 
som ikke er kendt i Danmark.

Helt planmæssigt går det dog 
ikke trods de fi ne rapporter.

Pludselig har vi ikke et sted at 
sove, da nogle mere indfl ydel-
sesrige folk har snuppet vores 
værelser, - og der er nok også 
andre overraskelser... 

Men vores afrikanske venner 
tager det ikke så tungt. Gud skal 
nok åbne en dør, mener de. 

Henri.

Kampagnen med danske Per Hyldgaard og Udfordringen bliver for mange fattige afrikanere deres 
livs største oplevelse. Dan Ahlmann fra Gospel Outreach tager i forvejen sammen med Henri Nissen 
for at sikre, at lys og lyd og alt det andet virker, når Per Hyldgaard og team kommer derud i uge 6.

Kirkemødet for Rhinlandet, 
som fandt sted i uge 2, har 
vedtaget, at missionsbefalin-
gen ikke gælder alle kristne, 
og at forsøg på at omvende 
muslimer til den kristne tro 
er en fejltagelse.

Sidste år vedtog det tyske 
kirkemøde, at kristne ikke skal 
missionere overfor jøder. Begrun-
delsen var dels, at Gud er trofast 
overfor sit folk og dels, at holo-
caust gør det kristne vidnesbyrd 
utroværdigt.

Den nye vedtagelse fastslår, 
at Jesus gav missionsbefalingen 
specifi kt til de 12 apostle, og at 

det derfor ikke er en opgave for 
alle kristne til alle tider. 

På baggrund af den teologiske 
vejledning, ”I mødet med musli-

merne”, som udkom før 
kirkemødet, vedtog del-
tagerne, at kirken gen-
nem dialog skal fremme 
det gode forhold til mus-
limerne - men ikke for-
søge at omvende dem.

Ubibelsk og 
uteologisk

Det har fået lederen af 
Evangelischen Gnadau-
er Gemeinschaftsver-
bandes, Michael Diener, 

til at protestere. 
- Der fi ndes ikke noget alter-

nativ til dialog. Men vidnesbyrdet 
mangler i papiret. De, der afstår 

fra det, ”yder hverken evangeliet 
eller mennesker retfærdighed, 
hverken bibelsk eller teologisk.” 

Han henviser til Apostlenes 
Gerninger 4:12, som i Bibelen på 
Hverdagsdansk lyder:

”Der fi ndes ikke frelse andre 
steder end hos Jesus, for der er 
ingen andre i hele verden, som 
kan frelse os mennesker.” 

- Det vover vi som evangelisk 
kirke ikke at fortie eller opgive. Vi 
vil sige det ydmygt, lyttende og 
indbydende. Aldrig anmasende 
eller med tvang. Men vi vil sige 
det, sådan som vi tror på det, 
understreger Michael Diener.

Bodil

- Dialog kan aldrig erstatte forkyndelsen af 
evangeliet, fastslår teologen Michael Diener 
i sin kritik af kirkemødets konklusion.

Vedtaget på tysk kirkemøde: 

’Vi skal ikke omvende muslimer!’

Pence: ’USA vil fl ytte sin 
ambassade til Jerusalem i år’
Jerusalem får USAs ambassade til byen før udgangen af 
året, lovede USAs vicepræsident i sin tale til parlamentet.

Vicepræsidenten fi k en varm modtagelse af de jødiske parlamen-
tarikere, mens de palæstinensiske medlemmer af Knesset boykot-
tede talen. Pence opfordrede palæstinenserne til at genoptage 
fredsforhandlingerne og understregede, at dialog er vejen til fred.

Samtidig lovede Pence, at der er hjælp på vej til de forfulgte kristne 
i Israel, som skal have genopbygget deres områder. Han forsikrede, 
at USA aldrig vil gå på kompromis med Israels sikkerhed, og at en 
fredsaftale må indebære, at Israel har ret til at forsvare sig. USA vil 
heller ikke tillade, at Iran får atomvåben.

- Vi er jeres venner. En dag vil I være fri fra det onde regime, som 
kvæler jeres drømme og begraver jeres håb, sagde Pence.

Mike Pence er kendt for sin store kærlighed til Israel. ”Pence er en 
evangelisk kristen, som læser Bibelen hver dag. Han er overbevist 
om, at Israel er Det hellige Land. Han bruger de bibelske beteg-
nelser Judæa og Samaria og nævner aldrig ordet ’Vestbredden’, 
udtalte hans mangeårige ven, holocaust-overleveren Hart Hasten 
til World Israel News.
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Det blev til et hjerteligt møde mellem Mike Pence og statsminister 
Benjamin Netanyahu under Pences besøg i Israel.

Brunson sidder stadig fængslet
Der er intet nyt om den amerikan-
ske missionær Andrew Brunsons 
retssag. Han har stadig ikke set 
bevismaterialet, selvom han har 
været fængslet i over et år.

Dansk Europamission opfordrer 
danskere til at bede for præsten og 
underskrive et brev til de tyrkiske myn-
digheder om at løslade ham.

”I går var det Andrews fødselsdag. 
Han blev anholdt som 48-årig. Han er 
lige blevet 50 år gammel. Vi havde aldrig 
forestillet os en fødselsdag som den her,” 
skriver hustruen Norine.

Andrew blev tilbageholdt af tyrkisk 
politi den 7. oktober 2016. Han anklages for spionage med det 
formål at vælte regeringen og undergrave forfatningen - og risikerer 
fi re-dobbelt livstid bag tremmer, hvis han kendes skyldig. Tyrkiet 
har tilbudt at lade Andrew indgå i en fangeudveksling, mod at 
USA udleverer Fethullah Gülen, som beskyldes for at stå bag det 
fejlslagne kupforsøg i 2016. 

Man kan underskrive appelbrevet på Dansk Europamissions 
hjemmeside og sende det indscannet til info@forfulgtekristne.dk 
eller med post til Dansk Europamission, Drejervej 15, 2400 Køben-
havn NV. Dansk Europamission videresender herefter appellen til 
det tyrkiske indenrigsministerium.

Bodil

Andrew Brunson er en 
brik i det storpolitiske spil 
mellem Tyrkiet og USA.
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Af Ravi Zacharias

Etienne Borne giver en klar 
defi nition af ateisme og dens 
konsekvenser for livet:

Ateisme er den bevidste, klare, 
dogmatiske benægtelse af Guds 
eksistens. Den lader sig ikke 
stille tilfreds med en passende 
sandhed eller en relativ sandhed, 
men hævder klart at kunne gen-
nemskue livets spil ved at være 
den absolutte fornægtelse af det 
absolutte.

En anden definition findes i 
Encyclopedia of Philosophy: 

En ateist er et menneske, som 
fastholder, at der ikke findes 
nogen Gud; det vil sige, at sæt-
ningen ”Gud findes” udtrykker 
en falsk påstand ... et menneske, 
som afviser at tro pa Gud.

I sin bog What on Earth Is an 
Atheist? hævder den populæra-
teistiske hovedperson Madalyn 
Murray Q’Hair:

Vi har brug for et anstændigt, 
moderne, intelligent og funktionelt 
sæt standarder, som vi kan bruge 
til at komme godt ud af det med 
os selv og andre...

 Der fi ndes ingen overnatur-
lige kræfter, ingen overnaturlige 
væsener såsom guder, himmel, 
helvede eller liv efter døden. Der 
er ikke nogen overnaturlige kræf-
ter, og de kan ikke forekomme.

Vi ateister tror på, at naturen 
simpelthen eksisterer. Materien 
er. Materiale er.

Nogle ateister undgår dette 
frontalangreb på teismen og for-
søger at bløde denne absolutte 
gudsfornægtelse op. Deres argu-
ment går på, at Guds eksistens 
er umulig at bevise rationelt og 
derfor i bedste fald er en menings-
løs påstand.... I praksis opfylder 
både den bløde og den hårde 
form for ateisme dog samme 
mål og ender med at fornægte 
Guds eksistens enten implicit 
eller eksplicit. Ethvert forsøg på 
at undslippe konsekvenserne af 
dens absolutte synspunkter er 
dømt til at mislykkes.

Når man først har valgt denne 
fornægtelse, følger der heraf 
nødvendigvis nogle valg på stort 
set alle områder i livet, og den un-
derliggende fi losofi , der bestem-
mer, hvilke valg der træffes, er 
benægtelsen af Guds eksistens.

Livet bliver uudholdeligt
Ateisten - der ofte bedre kan 

beskrives som en anti-teist - for-
søger at bygge sit eget Iiv på den 
tro, at der ikke fi ndes nogen Gud, 
og at der ikke fi ndes nogen over-
naturlige størrelser. Alle former for 
religion betragter ateisterne som 
irrationelle, men når de sparker 
imod de uundgåelige pigkæppe 

på Iivets vej, slår de sig selv til 
blods både intellektuelt og sociaIt. 

Jeg er fuldstændig overbevist 
om, at når det sidste kapitel om 
menneskeheden er skrevet, vil 
vi opdage, at ateismens impli-
kationer, dvs. at leve uden Gud, 
vil have gjort Iivet simpelthen 
uudholdeligt at leve inden for 
fornuftens rammer, hvis det gen-
nemføres konsekvent.

Obduktionen af en ide
Ingen fi losof har nok formule-

ret en stærkere afvisning af det 
teistiske verdensbillede end Fre-
derick Nietzsche... Hans stærke 
indfl ydelse pa Hitler - og gennem 
Hitler Mussolini - er nu yderst 
veldokumenteret. 

Selv om jeg har omtalt denne 
forbindelse andetsteds i det, jeg 
har skrevet, vii jeg vove at gen-
tage det, for efter min vurdering 
har ingen så stærkt givet udtryk 
for forbindelsen mellem ateismen 
og Iivet i så skarpe vendinger som 
han. Nietzsche har på dramatisk 
vis portrætteret det i sin populære 
Iignelse Det skøre menneske...

Han var i sandhed en af de 
”antiteistiske profeter” for det 20. 
århundrede, som forudsagde 
dom og uhygge, mens han op-
fordrede til en omvurdering af 
vores værdier. Livet måtte om-
defi neres og genopbygges med 
et nyt ”gudIøst” grundlag. Det er 
dette grundlag, der nu fortjener 
en grundig analyse.

Et indsmuglet grundlag
En af Nietzsches påstande var, 

at kristendommen havde lammet 
menneskers potentiale. (Dette 
perspektiv kunne udmærket skyl-
des indfl ydelse fra komponisten 
Wagner, hans nære ven og en 
svoren antisemit, der betragtede 
kristendommen som en forbandet 
arv efter jøderne.)

 Faktisk rubricerede Nietzsche 
det kristne budskab som men-
neskehedens fremskridts nadir, 
eller det laveste punkt, fordi det 
ophøjede begreber som moral, 
anger og ydmyghed. Man kan 
ikke bygge en magtfuld kultur på 
disse selvnedgørende ideer, lød 
hans angreb, og derfor skal de 
tilintetgøres. Ifølge hans analyse 
var de kristne ideer svækkende 
for sindet og nedbrydende for den 
storhed, der boede i mennesket. 
...Han leverede som alternativ et 
nyt antiteistisk grundlag at bygge 
på, men advarede om, at de 
umiddelbare konsekvenser kunne 
være katastrofale.

Nietzsches vurdering af, at den 
negative virkning af hans fi losofi  
ville være midlertidig, mens man 
ventede på, at Overmennesket 
skulle vise sig, kunne ikke have 
været mere misforstået og fejl-
agtig... 

Virkeligheden er, når man 
ser nærmere efter, at dette nye 
grundlag er fi losofi sk usammen-

hængende, moralsk fallit og ude 
at stand til på logisk eller eksi-
stentiel vis at bære civilisationen.

I den nye rekonstruktion ser 
vi ikke den lovede storhed og 
harmoni. I stedet er vi fanget i en 
verden af vold, uenighed, tom-
hed, fremmedgørelse og racehad. 
Grunden hertil burde være ind-
lysende for os - vores musikere 
synger om det. Men eftersom 
vi er blevet mestre i bedrag og 
dygtige til at manipulere med 
virkeligheden, er vi også blevet 
døve for sandheden...

Vort samfunds infrastruktur er 
blevet tankeløs og sanseløs, fordi 
det grundlag, vi har bygget på, 
ikke kan bære nogen anden form 
for struktur...

En ganske fascinerende il-
lustration af dette selvbedrag er 
Wexner Center for the Performing 
Arts ved Ohio State University. 
Denne bygning, som er endnu en 
af vores fantasifulde bedrifter i det 
intellektuelle fremskridts navn, 
blev af Newsweek beskrevet som 
”USA’s første dekonstruktionisti-
ske bygning”.

”Dens hvide stilladsstruktur, 
røde murstenstårne og bede med 
Coloradogræs får en til overrasket 
at kigge en ekstra gang. Men man 
undrer sig bare endnu mere, når 
man kommer ind i bygningen, for 
indenfor fi nder man trapper, som 
ikke fører nogen steder hen, søj-
ler, der hænger formålsløst ned 
fra loftet, og skrå fl ader, der skal 
give en følelse af svimmelhed.

Arkitekten, får vi at vide, har 
designet denne bygning, for at 
den skal afspejle livet selv - me-
ningsløst og usammenhængende 
- og ”de omskiftelige regier, der 
organiserer den opbyggede ver-
den”. Da jeg fi k forklaret logikken 
bag, havde jeg kun et spørgsmål: 
Gjorde de det samme ved funda-
mentet?

Den latter, der lød som reaktion 
pa mit spørgsmål, afslørede den 

dobbeltmoral, vores dekonstruk-
tionister står for. Og det er lige 
netop antiteismens dobbeltmoral! 
Det er muligt at pynte og romanti-
sere vores bizarre eksperimenter 
i social omstrukturering, mens vi 
ikke vil anerkende sandhed eller 
absolutter. Men man tør ikke lege 
sådanne dødsensfarlige lege med 
grundlaget for god tænkning. 

Og hvis nogen virkelig leger på 
det fundamentale niveau, vil han 
eller hun ikke bare blive vidne til 
al fornufts sammenbrud, men 
vil samtidig miste sin ret til at 
kritisere ethvert andet verdensbil-
ledes udgangspunkt.

Antiteismen fastholder, at en 
uendelig, personlig, alvidende, 
almægtig Gud ikke fi ndes, sådan 
som ellers enhver af de store 
religioner hævder. ”Der eksiste-
rer ikke noget højere svar,” siger 
palæontologen Stephen Jay 
Gould fra Harvard. ”Det må vi selv 
konstruere.”

Hvis det er tilfældet, er den 
tidevandsbølge af spørgsmål, der 
opstår fra en sådan arrogance, 
ikke til at standse, lidt ligesom 
at rykke en prop, som ikke kan 
sættes på igen, af en beholder 
fyldt med giftige dampe.

Det er lige præcis den tilstand, 
som Nietzsche fremlagde, og 
som senere blev bekræftet af 
Jean-Paul Sartre. Og det er 
derfor, det var så vigtigt, at Over-
mennesket i Nietzsches dogmatik 
dukkede op og overtog styringen.

Den, som Nietzsche forestil-
lede sig som en frelser, blev imid-
lertid i stedet til en ødelægger, 
fordi hans filosofiske grundlag 
gav grobund for tyranni og i sidste 
ende folkemord.

Gudløses blodsudgydelser
En af de største blinde vinkler i 

en fi losofi , der forsøger at fornæg-
te Gud, er dens uvillighed til at se 
det uhyre, den har fostret, i øjnene 
og indrømme at have skabt det. 

Det er her, at livet uden Gud 
møder sin første uovervindelige 
hindring, den manglende evne 
til at undslippe den moralske lov 
i dens uendelige rækkevidde. På 
massevis af universiteter i vores 
verden har jeg set harmfulde 
studerende eller lærere, der ven-
tede med rovgrisk fryd på at slå 
ned på religionen, ivrige efter at 
komme med den ofte gentagne, 
men misforståede anklage: Hvad 
med de tusindvis af mennesker, 
som er blevet slået ihjel i religio-
nens navn?

Dette følelsesladede spørgs-
mal er ikke nær så svært at 
besvare, hvis spørgeren først 
forklarer alle de drab, der er sket 
pa grund af mennesker, som har 
levet uden Gud, som fx Hitler, 
Stalin, Mussolini, Mao og andre.

Antiteisten er hurtig til skån-
selsløst at kritisere al religiøs 
tro ved bredt at lægge skylden 
hos alle, som hævder at være 
religiøse, over en kam. Hvis man 
skulle bruge samme målestok, 
hvorfor er der så ikke den samme 
entusiasme for at komme med 
bebrejdelser for vold, som er be-
gået af nogle af de ikke-religiøse?

Men problemet stikker dybere. 
De, der angriber religionen, har 
glemt, at disse storstilede men-
neskedrab for antiteisternes hånd 
var den logiske konsekvens af 
deres gudsfornægtende fi losofi . 
Modsat ville den vold, der blev 
udøvet af dem, som myrdede i 
Kristi navn, aldrig være blevet 
godkendt af den Jesus, vi møder 
i Bibelen. De, der dræbte i Guds 
navn, var tydeligvis folk, som i 
egen interesse brugte religionen 
til at nå politiske mål, en blan-
ding, som Kristus altid gik imod 
i sit liv og lære. Deres midler og 
deres budskab stod i kontrast til 
evangeliet. 

Ateismen giver på den anden 
side et logisk grundlag for en 
autonom, dominerende vilje og 
kasserer moralen. Darwin selv 
forudsagde denne voldens glide-
bane, hvis evolutionslæren blev 
gjort til livsfi losofi . Nietzsche talte 
om det tætte mørke, der havde 
lagt sig over menneskeheden - 
han så dets forgreninger. 

Den russiske forfatter Fjodor 
Dostojevskij skrev gentagne 
gange om det helvede, der bliver 
sluppet Iøs, når mennesket river 
sig løs fra fortøjningen til sin 
Skaber og gør sig selv til gud 
- han forstod konsekvenserne. 
Nu er vi som positivt bevis vidne 
til, at vores kultur som helhed 
tanketomt driver mod lovløshed 

- vi lever med den ubarmhjertige 
konsekvens af autonomier, der 
støder sammen.

Nazisternes dødslejre
For nogle år siden, hvor jeg 

talte i Polen, blev jeg taget med 
ud til de nazistiske dødslejre 
Auschwitz og Birkenau. Jeg bliver 
aldrig den samme igen. Mange, 
mange gange har jeg i stilhed 
refl ekteret over mit første besøg 
der, hvor Hitlers ord, der udtrykte 
hans drøm om en generation af 
unge mennesker uden samvit-
tighed, meget sigende er hængt 
op pa en væg som en grusom 
påmindelse til den besøgende 
om det helvede, der blev sluppet 
løs, da hans mål blev realiseret.

Jeg befriede Tyskland fra sam-
vittighedens og moralens tåbelige 
og nedgørende vildfarelser ... Vi 
vil oplære unge mennesker, som 
verden vil skælve for. Jeg vil have 
unge mennesker, der er i stand til 
at udøve vold - myndige, ubarm-
hjertige og grusomme.

Udstillet for alle er tusindvis 
af kilo kvindehår, som blev ind-
samlet og markedsført som en 
handelsvare af de nazistiske 
bødler, planlæggerne af ”den 
endelige løsning”, der sendte 
store mængder mennesker til 
gasovnene. De utrolige minder 
- lige fra rum fyldt med billeder 
af mishandlede og kastrerede 
børn til toiletartikler og tøj, der er 
stablet helt op tilloftet - kaster en 
overvældende og dyster skygge 
over den besøgende.

At disse ideer blev undfanget 
og udtænkt i det mest velud-
dannede land på det tidspunkt 
i historien og frembragt på den 
jord, der også har fostret Oplys-
ningstiden, er næsten umuligt at 
tro. Men det var ateismens ægte 
børn. Mennesket begyndte at leve 
uden Gud.

Kan man LEVE uden GUD?
Når mennesket gør sig selv til gud, skaber det vold. Ateismens børn skabte nazismens dødslejre, forklarer Ravi Zacharias.

Teksten er et let redigeret ud-
drag af kapitel 2  ’På strejftog 
gennem en uendelige intet-
hed’ i Ravi Zacharias’ bog 
’Kan man leve uden Gud’.

Ateisterne Nietzsche, Wagner og Hitler hadede både jødedom og 
kristendom, og det førte til umenneskelig ondskab, påpeger Ravi Za-
charias. Han er kendt som apologet, dvs. forsvarer af den kristne tro.

Disse storstilede men-
neskedrab for anti-
teisternes hånd var 
den logiske konse-

kvens af deres guds-
fornægtende fi losofi . 



Udfordringen søndag den 28. januar 2018 INTERVIEW . 13

Af Iben Thranholm

Peter Hitchens er 
britisk journalist 
og forfatter. Han 

skriver for The Mail on Sun-
day og er en af Storbritanni-
ens mest konservative stem-
mer, som han ofte lader lyde 
i debatten, hvor han forsvarer 
det traditionelle ægteskab.

 
Men han er også kendt på 

grund af sin broder, den afdøde 
Christophers Hitchens, der li-
geledes var journalist og sam-
fundsdebattør og særligt kendt 
som forkæmper for ateisme, som 
han skrev om i bestselleren “Gud 
er ikke stor”. 

Stik modsat broderen er Peter 
Hitchens en varm fortaler for 
kristendommen og forfatter til 
bogen “The Rage Against God”, 
hvori han beskriver venstrefl ø-
jens rasende had til kristendom-
men, som han mener ikke stop-
per, før det sidste alter er væltet. 
Det er en udvikling i vestlig kultur, 
som Peter Hitchens ser på med 
meget bekymrede øjne, og som 
han tager afstand fra, ikke mindst 
fordi han selv tidligere var med i 
raseriet imod Gud. 

Som unge var begge brødre 
glødende revolutionære marxi-
ster og dybt involveret i trots-
kisme, som er en socialistisk-
kommunistisk retning, der tager 
udgangspunkt i Lev Trotskijs 

værker og arbejder på den kon-
stante revolution. Begge vokse-
de de op med kristendom, men 
i mange år var Peter Hitchens 
ikke bare ligeglad med kristen-
dommen, men direkte fjendtligt 
indstillet ligesom broderen også 
var: “Det var helt naturligt for mig 
at være imod kristendommen, 
for man kan ikke både være 
kristen og marxist. 

Den kristne tanke om, at men-
nesket er skabt i Guds billede 
og derfor ikke kan ændres, er i 
modstrid med den revolutionære 
ide, at hvis man ændrer på sam-
fundsindretningen, så kan man 
også ændre menneskets natur”, 
fortæller Peter Hitchens. 

I sidste uge besøgte Peter 
Hitchens København, da han 
var inviteret af Trykkefriheds-
selskabet til at holde et foredrag 
om ytringsfrihed, Gud og Euro-
pas fremtid. Her tegnede han 
et dystert billede af Europas 
fremtid, fordi der ikke er meget 
kristendom tilbage i kulturen. 

Hitchens betegner sig selv 
som pessimist og fortæller, at 
det har været en lettelse for ham 
at erkende, at han ikke formår at 
gøre noget ved situation. Allige-
vel runder han aftenen af med 
at give håb, for han tror på, at en 
kristen revolution og en genop-
rettelse af de kristne dyder er, 
hvad der skal til for at kunne 
redde Europa fra undergang. 

Fra revolutionær marxist 
til konservativ kristen

Jeg møder Peter Hitchens efter 
foredraget for at spørge ham om, 
hvordan han gik fra at være en 
marxistisk revolutionær til at blive 
kristen konservativ?

Han fortæller: 
- Jeg kom til et punkt, hvor jeg 

ikke længere troede på trotskis-
men, for den stemte ikke overens 
med det, jeg så i det virkelige liv. 
Derfor forlod jeg den. Jeg stod 
tilbage som en, der havde mistet 
mit ideologiske formål, og pludse-
lig var der ingenting. 

Fordi jeg så faren i, at en tidli-
gere kommunist let kunne blive en 
ny fanatiker, ledte jeg efter noget, 
som var mindre skingert end det, 
jeg havde forladt. Det fandt jeg i 
den anglikanske kirke. Dog ikke i 
den moderniserede form som den 
er i dag, men som den er udtrykt i 
Book of Common Prayer fra 1549. 
Den appelerede til mig, fordi den 
var mere beskeden og behersket 
i sine formuleringer og var anti-
tesen til den fanatisme, jeg havde 
dyrket i mine revolutionære dage.

Retfærdighed og synder-
kendelse er centralt

Noget af det, som optager 
Hitchens mest i kristendommen, 
er dens begreb om retfærdighed, 
ikke i jordisk politisk forstand, som 
han arbejdede for som revolutio-
nær, men den retfærdighed, som 
har med evigheden af gøre:

- I marxismen forsøger man 

at skabe et utopia. Rejsen dertil 
går over et hav af blod, og man 
ankommer aldrig. Utopia er en 
fejlsporet længsel efter Gud og 
gudsriget i evigheden, som jeg 
tror eksisterer. Det er en blasfemi 
at ville skabe paradis på jorden, 
understreger Hitchens. 

En anden grund til, at Peter 
Hitchens i dag er kristen, er den 
kristne syndsbekendelse:

- Den traditionelle anglikanis-
me handler om syndsbekendelse, 
ikke kun privat, men også fælles 
både i morgen- og aftenbønner og 
før nadveren. Der er en tendens 
i tiden til at folk er så optagede 
af at fremstå som gode. Kristne 
påstår sjældent, at de er gode. 
Jeg bruger lang tid på at være i 
kirken for at bekende, at jeg ikke 
er god, og at jeg ofte ikke har 
været det. Jeg kan næsten ikke 
holde ud at tænke på alt det, jeg 
har gjort forkert. Det er centralt 
for mig at kunne sige det. Mange 
ateister tror, at kristne opfatter 
sig som gode, men det er helt 
modsat. Jo mere man tænker 
over det, desto mere kommer der 
frem i lyset. Du husker pludselig 
noget, du har gjort for over 30 år 
siden, og som du helt har glemt. 
Det er fuldstændig forfærdeligt, 
og hvor meget mere gemmer 
der sig så ikke? Mange siger i 
dag, at de kan være gode uden 
Gud, men hvad jeg lærer af 
kristendommen er, at jeg ikke er 
god, og kristendommen lærer mig 

at bekende mine synder. For på 
hvilket værdigrundlag bedømmer 
du, om dine handlinger er gode 
eller ikke? I den moderne verden 
er denne test abort. Hvor mange 
gode mennesker har deltaget i 
dette? Der er millioner af men-
nesker i den moderne verden, 
der har gjort denne forfærdelige 
ting, men de efterrationaliserer og 
siger, at det er godt. På det punkt 
er Vesten mere korrupt end på 
noget som helst andet. Når folk 
har gjort noget forfærdeligt, kan 
de enten indrømme det, eller de 
kan omdefi nere deres verdens-
opfattelse, så det bliver i orden. 
Og mange gør det sidste. Noget 
af det, jeg fortryder allermest, er, 
at jeg var sådan en stærk fortaler 
for trotskismen og overtalte andre 
mennesker til at gå ind i det. De 
har ikke forladt den vej. Jeg kan 
let være skyld i, at deres liv er 
fuldstændig forfærdeligt, og jeg 
kan ikke gøre det ugjort, selvom 
jeg bekender det, siger Hitchens. 

For ham er bøn ikke så meget 
det at føre ønsker frem for Gud. 
Det handler mere om at lytte 
end at tale og at fi nde et sprog 
for troen.

Marxismen lever stadigt
Peter Hitchens mener, at man-

ge af hans gamle venner fra 
marxismens dage ihærdigt for-
søger at udslette de sidste rester 
af kristen kultur i Vesten: 

- Tilbage i 1960’erne var nogle 
af os organiserede medlemmer 

af revolutionære organisationer,  
mens mange andre var sympa-
tisører. Efter universitetet blev de 
ved at tro på marxismen, og den 
dag i dag påvirker de stadig og 
særligt indenfor lovgivningen og 
tv- og fi lmbranchen. I store dele 
af dommerstanden er fortolk-
ningen af menneskerettigheder 
næsten helt immun over for den 
konservative presse eller de 
traditionelle dele af forfatningen. 
Det gælder særligt i Højesteret-
ten i USA. Man kan kende dem 
på, at de promoverer et syn på 
traditionelle værdier som familie 
og selvbeherskelse som under-
trykkende. De sætter jagten på 
behovstilfredstillelse over alt og 
ser retten til selvbestemmelse 
som det øverste gode. Gennem 
tv-serier, drama og dokumentar 
angriber de alle de institutioner 
og traditioner, som har noget af 
indvende imod den totale selv-
bestemmelse. Heriblandt kirken, 
der siger, at mennesket er skabt 
i Guds billede. 

Peter Hitchens lægger ikke 
skjul på, at han mener, der skal en 
kristen revolution til for at redde 
vores kultur, men han har ingen 
idé om, hvordan det skal ske:

- Hvis jeg vidste det, slutter 
han, ville jeg komme det på fl a-
sker og sælge det.

Peter Hitchens var glødende marxist - 
nu ønsker han en kristen revolution 

Den britiske journalist og forfatter Peter Hitchens er i dag en varm fortaler for kristendommen, modsat sin ateistiske bror, 
afdøde Christophers Hitchens. Som unge var begge brødre glødende revolutionære marxister. 

Peter Hitchens besøgte tidligere på måneden København, hvor han holdt et foredrag om ytringsfrihed, Gud og Europas fremtid. Han mener, der skal en kristen revolution til for at redde vores kultur.
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Hjælper børn til at
lære bibelvers udenad
”Min Bibel med nøg-
levers” er en charme-
rende børnebog med 
små bibelhistorier, 
som alle har et bibel-
vers tilknyttet - lige til 
at lære udenad.  

De 22 bibelvers og 
medfølgende 22 histo-
rier er udvalgt for gennem 
fortælling og illustrationer 
at gøre Guds løfter forstå-
elige for børn. De 11 første historier er fra Det Gamle Testamente 
og de 11 sidste fra Det Nye Testamente, og de udvalgte bibelvers 
understreger budskabet i teksten. Bibelversene er direkte citater 
fra den autoriserede oversættelse fra 1992 eller Bibelen på Hver-
dagsdansk fra 2015. 

Bogen er indbundet og smukt illustreret af den italienske tegner 
Fabiano Florin. Den henvender sig til børn i alderen fra 4 år. 

Lisbeth
”Min Bibel med nøglevers” • 96 sider • kr. 99,00
Format 20,5 x 20,5 cm • Forlaget Scandinavia

Anmeldt af Kirsten Krog

For mange moderne dan-
skere er maden blevet langt 
mere end en nødvendighed 
for overlevelse, om det så 
giver sig udslag i sundheds-
dyrkelse, nydelsessyge el-
ler en spiseforstyrrelse, der 
komplicerer menneskers 
forhold til maden og giver 
den en næsten religiøs plads 
i tilværelse.

Mathilde Munk, som debute-
rede som romanforfatter i 2016 
og også i 2017 udkom med en 
roman, har nu skrevet en kort for-
tælling, ”Giv os i dag vort daglige 
brød”, hvor hun lader en række 
personer repræsentere hver 
deres udgave af den moderne 
maddyrkelse. 

Trods personernes vidt forskel-
lige måder at forholde sig til ma-
den, er de fælles om at give den 
en plads, den fra begyndelsen 
ikke var bestemt i skabelses-
ordenen. Om det er den yngre 
karrierekvindes ekstreme fokus 
på sundheden, den fysisk skrøbe-

liges fokus på madvarer, hun ikke 
kan tåle, den unge piges madlede 
eller spisevægring, eller det er 
det ældre ægtepars dyrkelse af 
madens og vinens glæder, bliver 
det moderne menneskes usunde 
binding til det, der i Guds tanke er 
givet os til livets opretholdelse, sat 

på spidsen med et 
gran af sarkasme 
og ironi, der nok 
får bogens perso-
ner til at fremstå en 
kende stereotype, 
men netop derigen-
nem tydeliggør for 
læseren, én af vor 
tids fl ittigt dyrkede 
”religioner”: Maden.

Mod slutningen 
af fortællingen sam-
les de vidt forskel-
lige personer, som 
læseren indtil da 
har mødt én for én, 
og det viser sig, at 
de trods deres for-
skelligheder allige-
vel er forbundne, 
ligesom deres vidt 

forskellige forhold til maden i 
virkeligheden også relaterer til 
hinanden. 

Som kontrast til dette står 
bogens titel og det indledende 
vers fra 5 Mos 8,3, om at ”men-
nesket ikke lever af brød alene; 

men ved alt, hvad der udgår af 
Herrens mund”. Dermed bliver 
fortællingen ikke blot et opgør 
med tidsånden, men den peger 
på den føde, som alene kan 
mætte og tilfredsstille os menne-
sker. En af styrkerne ved bogen 
er netop forfatterens evne til at 
gøre bibelcitater til en form for 
allegorier over bibelske sand-
heder. Et særkende ved hendes 
fortællinger, som forhåbentlig vil 
fortsætte i kommende bøger fra 
hendes hånd.

Som en lidt pudsig afslutning 
på denne lille skønlitterære for-
tælling kommer forfatteren med 
et ”efterskrift”, hvor hun fortæller 
om sine egne tanker om sin for-
tælling. Her sættes den for alvor 
ind i en bibelsk forståelse af Guds 
ord, som det sande brød, og af ”at 
mennesket vitterligt LEVER ved 
ALT, hvad der udgår af HERRENS 
MUND” (s. 43).

Mathilde Munk: Giv os i dag 
vort daglige brød
44 sider • 79 kr. • Forlaget Aras

Er mad blevet 
danskernes nye religion?

Anmeldt af Bodil Lanting

Bogen ’Go’ skal hjælpe børn 
til at samle minder og skabe 
mening og sammenhæng i 
deres liv både før, under og 
efter en udstationering. Og 
forældrene får hjælp til at tale 
med børnene om fx venner, 
vrede, mad, hjemve og det at 
sige farvel.

Go har som undertitel ”Min 
ultimative guidebog før, under og 
efter vores ophold i udlandet. En 
guidebog til børn mellem 6-13 år”. 

Bogen er skrevet af ”Maria 
Techow, Emilie Frijs Due, Bente 
Skovby Burke – og dig!”, hedder 
det på bogens første side. For det 
er i høj grad en arbejdsbog, som 
børnene selv må udfylde med de-
res helt personlige tanker, ønsker, 
planer, frustrationer og minder. 

For alle TCKere
Bogen er udgivet af Center for 

Familieudvikling, som tilbyder 
tidligere udstationerede børn for-
skellige typer netværk, bl.a. Face-
booknetværket ’Third Culture 
Kids i Danmark’, som henvender 
sig til unge mellem 13 og 29 år. 

Et forord til forældrene opfor-
drer dem til at hjælpe de yngste 
børn i arbejdet med bogen. Sam-
tidig kan bogen åbne for samtalen 
mellem forældre og de lidt større 
børn om alt det, der fylder, både 
når man rejser ud, bor i udlandet 
og senere vender hjem igen.

Jeg forestiller mig, at bogen 
desuden kunne fi nde anvendelse 
i de udstationeredes danskunder-
visning, børneklubber o.lignende.

Ud af comfortzonen
Som mor og tidligere udsta-

tioneret er jeg vildt begejstret for 
konceptet. Dette er virkelig en 
bog, som fortjener at få plads i 
bagagen, når familien pakker sine 
sydfrugter, og den kommer godt 
omkring de temaer, som fylder, 
når man skifter land, kultur, sprog, 
venner osv. 

Tilgangen er ærlig – det er ikke 
sjovt alt sammen, når man må 
sige farvel eller lider af hjemve 

– men der er også løsninger. Og 
mange af de gode perspektiver 
kommer ikke fra voksne eksperter 
men derimod fra unge, som selv 
har skoene på. 

Der er udfordringer til det barn, 
som frygter det nye og ukendte: 
”Træd ud af din comfortzone!” For 
det er netop uden for comfortzo-
nen, at det magiske sker.

Tilbage - og hvad så?
Den fi ne, interaktive tilgang illu-

streres fx i kapitlet ”Tilbage igen”. 
Her lyder en tekst under overskrif-
ten: Kan du genkende det? 

”Når man rejser tilbage, kan 
man have brug for at reagere på 

meget forskellige måder. Særligt 
3 reaktioner kan opstå i den nye 
hverdag i Danmark. Er der nogle 
af dem, du kan genkende?”

Tre små håndtegnede bokse 
prydet med hhv en kamæleon, 
et ansigt med en megafon og et 
anonymt ansigt under en kasket 
viser tre typer af reaktioner, som 
kan kendetegne den hjemvendte. 

Man kan så krydse af eller 
kommentere i boksene, om man 
er ”Kamæleonen”, som prøver at 
passe ind og være ligesom alle 
andre; om man er ”Råberen”, der 
vil være anderledes og siger det 
HØJT eller ”Den Usynlige”, der 
prøver at undgå at træde forkert 
og i stedet kigger på fra sidelinjen.

Det er en fantastisk bog. Den vil 
være et fi nt springbrædt til refl ek-
tion - og til at føre dagbog. Jeg har 
bare en lille bekymring for, at den 
som sådan vil appellere en hel del 
mere til pigerne end til drengene 
i aldersgruppen. Men hvorfor så 
ikke bare lade den indgå som 
en del af fx dansk-pensum? For 
emnerne og opgaverne i bogen 
er guld værd både før, under og 
efter et længere udlandsophold.

Maria Techow, Emilie Frijs 
Due, Bente Skovby Burke: Go. 
Min ultimative guidebog før, 
under og efter vores ophold i 
udlandet. 

176 sider • 239 kr. • Udgivet 
af Center for Familieudvikling 

Go’ gave til udstationerede børn
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Af Steen Jensen

”Roger opfandt folkrock”, har 
Bruce Springsteen sagt om 
Roger McGuinn, der sammen 
med The Byrds var big shots 
på de amerikanske hitlister i 
midt-tresserne og skabte den 
melodiske folkrock, som kom til 
at danne skole og trække lange 
musikalske spor efter sig.

Rockhistorikerne er ret enige 
om, at The Byrds blev et af tres-
sernes mest indflydelsesrige 
bands.

Gruppen havde på bare syv 
måneder i 1965 to amerikanske 
nr. 1 hits med elektrificerede 
versioner af Bob Dylans ”Mr.Tam-
bourine Man” og Pete Seegers 
folkesang ”Turn, Turn, Turn”.

The Byrds var et miks af Bob 
Dylan og The Beatles. Med intel-
lektuelle og spirituelle tekster 
tilsat den nye lyd fra Liverpool.

Flerstemmig vokalsang og 
Roger McGuinns 12-strengede 
Rickenbacker guitars særlige, 
klingende lyd bar musikken. En 
lyd, der kom til at inspirere bl.a. 
Mamas & Papas (”California 
Dreaming” og ”Monday, Monday”) 
og senere grupper som The 
Eagles og R.E.M.

The Beatles og Bob Dylan blev 
også påvirket. Da Dylan hørte 
Byrds-versionen af sin egen ”Mr. 
Tambourine Man”, blev han ifølge 
rockmytologien for alvor anspo-
ret til at lægge den akustiske 
folkemusik bag sig og kun spille 
elektrisk. 

The Byrds indspillede sangen, 
før Dylan selv gjorde, og Byrds 
gjorde den til den eneste Dylan-
sang, der nogensinde har nået 
helt til tops på de amerikanske 
hitlister.

I England skrev George Har-
rison Beatles-sangen ”If I needed 
someone” efter at have hørt og 
tydeligvis hentede inspiration i 
Byrds ”The Bells of Rhymney”.

Andagt hver dag
I dag er Roger McGuinn en 

adræt 75-årig. Nogle år efter The 
Byrds storhedstid, og efter i fl ere 
år at have eksperimenteret med 
LSD og kokain og havde søgt at få 
tilfredsstillet sin religiøse søgen i 
østlige religioner, tog han i slutnin-
gen af halvfjerdserne imod Jesus.

Han er stadig praktiserende 
kristen og musikalsk aktiv og har 
i fl ere år rejst USA rundt sammen 
med sin fjerde kone, Camilla, 
som han til april har været gift 
med i 40 år.

Han har spillet stribevis af 

solokoncerter på små intime 
musikscener i selskab med sin 
samling af akustiske guitarer og 
sin elektriske Rickenbacker.

Ind imellem har han gæste-
optrådt hos nogle af de gamle 
tresser-koryfæer, bl.a. hos sin 
gode ven Bob Dylan, og ligner i 
dag snarere en pensioneret sko-
lelærer end en rockstjerne.

I årevis har Roger og Camilla 
haft et fast morgenritual, hvor de 
starter dagen med en andagt og 
læser stykker fra både det Gamle 
og Nye Testamente og beder for 
både vennerne og for verden. 
Camilla var en ung skuespiller 
på 27 år, da hun traf Roger, og 
overvandt ligesom han narkoti-
kamisbrug og blev kristen.

Det er nu 40 år siden, at Roger 
McGuinn tog imod Jesus.

Spirituel søgen
Indtil sin omvendelse var Roger 

McGuinn en spirituelt søgende 
sjæl, der søgte hid og did. Den 
katolsk opdragede sanger og 
guitarist blandede i mange år 
kristendom og alt det nye, der 
blev faldbudt på det religiøse 
marked, til noget vi i dag vil kalde 
for new age.

Flere af The Byrds’ tekster re-
fererer til både kristendommen og 
til østlige religioner, og hvis man 
piller nogle af Byrds-sangene 

ud (”I like the christian life” og 
”Jesus was just alright”), kunne 
man næsten forledes til at tro, at 
The Byrds var et kristent band. 
Det var det ikke. Nok var Jesus 
en fl ink fyr med gode holdninger 
og en guddommelig indsigt, men 
han var ikke Frelser.

Det var Californien i slut-tres-
serne, da hippie-bevægelsen og 
psykedeliske trips og spirituel 
søgen miksede alt, og hvor det 
var okay at nævne Jesus, bare 
det ikke var alt for alvorligt ment. 

Roger McGuinn involverede 

sig i hinduisme og havde en 
hinduistisk guru, som i 1967 for-
talte ham, at han burde ændre sit 
fornavn. Så han ændrede det fra 
Jim til Roger.

Svaret på livets spørgsmål blev 
også søgt i euforiserende stoffer, 
der efterhånden også kom til at 
påvirke gruppens musik, som 
det bl.a. høres i hittet ”Eight miles 
high”.

Men hverken stoffer eller hin-
duistiske guruer kunne tilfreds-
stille Roger McGuinns længsel 
efter at fi nde svar. 

Der skulle Elvis Presleys død 
16. august i 1977 til, før McGuinn 
endelig accepterede Jesus som 
sin Frelser og lagde sin livsstil om. 

Elvis døde af hjertestop, sand-
synligvis forårsaget af overforbrug 
af medicin, og McGuinn var selv 
på både lovlige og ulovlige me-
dikamenter.

- Da Elvis døde, tænkte jeg: 
Mand, han var kun 7 år ældre 
end mig. Og jeg gik i panik, siger 
Roger McGuinn.

Åndelig kamp
I månederne op til Elvis Pre-

sleys død havde McGuinn en 
række sære oplevelser. En dag 
fandt han en ung mand siddende 
foran hans hus. Den unge mand 
sagde, at Jesus ønskede, at 
han afl everede nogle sange til 

McGuinn, som han havde skrevet. 
McGuinn tænkte, at fyren var 
skør, afviste ham og låste døren 
til huset. Kort tid senere troppede 
en anden kristen op til en koncert, 
han havde i Oklahoma.

Den tunge følelse for-
lod mig, og jeg kunne 

føle Helligånden fl ytte 
fysisk ind i mig. Det 

var godt at have Jesus 
i hjertet.

- Normalt ville jeg have afvist 
den slags, men jeg var høj på 
kokain, og jeg fandt hans grin ret 
irriterende, så jeg spurgte, hvad 
han grinede af. Han svarede: 
”Herren har fortalt mig, at du kom-
mer til at følge Ham”. Jeg tænkte, 
at også denne fyr var skør, siger 
McGuinn.

Men snart derefter løb han ind 
i en ung kvinde, som talte om tro 
med ham. Han sagde, at han tro-
ede, at Jesus kun var en af fl ere 
profeter, og at mange spirituelle 
veje fører til toppen af bjerget. 
Kvinden var ikke enig og sagde til 
McGuinn, at Jesus er den eneste 
vej. Hendes ord trængte ind hos 
McGuinn. 

Så snart Roger begyndte 
denne søgen efter Gud, begyndte 
han også at mærke en åndelig 
kamp. Han led regelmæssigt af 
en følelse af, at der var meget 
tung vægt på hans bryst og arme. 

- Lige efter at jeg begyndte 
at opleve denne fornemmelse, 
mødte jeg en jazzpianist ved 
navn Billy. Han var kristen, og da 
jeg fortalte ham om den ”tunge” 
følelse, troede han, at det var 
åndelig undertrykkelse. Han bad 
med mig og bad Gud om at tage 
følelsen væk, ifølge McGuinn.

Men følelsen af noget tungt 
fortsatte. Roger besluttede at 
bede om det selv. Han spurgte 
Gud, hvordan han kunne blive fri 
for følelsen.

Svaret kom til min ånd; ”Ja, 
du kunne acceptere Jesus!” Jeg 
sagde stille: ”Okay, jeg accepterer 
Jesus.” Den tunge følelse forlod 
mig, og jeg kunne føle Helligån-
den fl ytte fysisk ind i mig. Det var 
godt at have Jesus i hjertet.

Hall of Fame
Roger McGuinn indså, at han 

havde søgt Gud i meget lang tid, 
men havde fulgt de forkerte spor. 
Da han accepterede Jesus som 
sin Frelser, var det som om, at 
tingene løsnede op.

Han slap for følelsen af, at 
noget tungt var lagt på brystet og 
på armene, og bare to måneder 
senere mødte han Camilla, som 
han giftede sig med i april 1978. 
Han lagde også livsstilen om 
og kvittede stofferne og deltog i 
en bibelstudiegruppe, hvor Bob 
Dylan en dag også mødte op (før 
han udgav sit første kristne album 
”Slow train coming”).

Roger McGuinn indså, at bru-
gen af euforiserende stoffer i 
alle de år havde blokeret for 
Helligånden.

Camilla og jeg er enige om, at 
du ikke kan mærke Helligånden, 
når du er høj på stoffer, har han 
sagt.

Roger McGuinn er en af få 
kristne i rock´n´roll Hall of Fame. 
The Byrds blev optaget i 1991.

Han blev også foreviget i hip-
pietidens kultfi lm Easy Rider fra 
1969, hvor han synger et par 
tracks - bl.a. sangen ”Ballad of 
Easy Rider”. Bob Dylan skrev 
det første vers og overlod det til 
McGuinn at skrive sangen færdig.

Politisk er McGuinn en registre-
ret Republikaner og støttede Ben 
Carsons præsidentkampagne, 
men ønskede ikke at anbefale 
Donald Trump.

’Du kan ikke mærke
Helligånden på stoffer’

Roger McGuinn var frontmand i legendariske The Byrds. Han tog sidst i halvfjerdserne imod Jesus.

Roger McGuinn har rejst USA 
tyndt med sin kone Camilla og 
givet solokoncerter på små spil-
lesteder. Han er i dag 75 år.

Sammen med de største:  Roger McGuinn har spillet sammen med mange af de helt store. Her er Roger McGuinn 
(nr. tre fra venstre) sammen med George Harrison fra The Beatles, Johnny Cash og Bob Dylan.



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604
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Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

39  DK 4100 Ringsted

Socialt

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)
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Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

T:7591 0255
post@kabb.dk 
www.kabb.dk

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm

Tlf. 20429835
Mail: formand@smfdanmark.dkMail: formand@smfdanmark.dk

www.smfdanmark.dkwww.smfdanmark.dk

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Støt                                       projekterDansk Balkan Missions

Læs mere på www.balkanmission.dk 
Nordea Bank reg. 2451 konto 7300.200.260

 

• Møder, lejre for romabørn
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Murermester
Daniel Lykke 
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Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
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eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk
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Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?
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insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI G

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284
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BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Den kinesisk-amerikanske missionær taler med Helligånden. 
”Ying, hvad er bedre end at du selv planter husmenigheder?” 
”Det ved jeg ikke,” svarer han desorienteret. ”Jo, hvis du lærer 
andre at gøre det samme,” svarer Helligånden. ”Ok,” siger 
Ying begejstret, men Helligånden er ikke færdig. ”Ying , hvad 
er bedre end at lære andre at plante menigheder?” ”Intet kan 
vel være bedre, Herre,” svarer han heftigt. ”Jo, Ying! Hvis du 
lærer dem at fi nde nye disciple, så de selv starter menigheder.”

Ud fra denne åbenbaring om multiplikation starter Ying 
Kai et system kaldet T4T – training for trainers. Princippet er 
enkelt. Gå ud og gøre alle til disciple. Han konstaterer hurtigt 
en modvillighed, som skyldes usikkerhed. Hvad siger jeg? 
Hvem siger jeg det til? Systemet udvikler en nød og villighed 
til at gå ud. Den praktiske træning tager udgangspunkt i 1) 
fortæl dit vidnesbyrd og 2) fortæl  evangeliet. Hver del må 
max. tage to minutter. 

På møderne øver, repeterer og evaluerer man, til det ligger 
på rygraden. Hvorfor? Fordi træning og forberedelse giver sik-
kerhed. Sikkerhed giver frimodighed, og frimodighed medfører 
en lyst til at dele med andre, hvad man brænder for: Livet med 
Jesus Kristus.

Nye disciple i troen gik ud og gjorde ufrelste til deres disciple, 
som herefter selv gik ud og førte nye til tro. På to år havde man 
17 generationer af disciple, og hver generation havde super-
spredere. Nogle førte mere end 100 mennesker til frelse. På 
10 år blev ca. 1.738.000 omvendt, og man startede 258.000 
nye husmenigheder. Det anbefales at studere fænomenet, 
T4T, nærmere.

Effekten ved at præsentere budskabet kort og minus uden-
omssnak har været stor. På en missionstur til Berlin brugte vi 
de ”nye våben” i S-tog, restauranter, butikker, og hvor der ellers 
er folk. ”Jamen virker det?” Spørg Helligånden! Måske vil han 
svare: ”Vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat 
anklagede dem for Gud. De har besejret 
ham ved Lammets blod og ved deres 
vidnesbyrds ord.”

De gode nyheder
på to minutter

Diverse / Bogsalg

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

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

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

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

Hosianna.dkannoncer@udfordringen.dk

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer: tlf. 7356 1506

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder i ”Aktive seniorer”
Hør spændende foredrag om tro og liv:

31. januar kl. 10.30 til 13.00: 
Niels Peter Finne & Jørgen Christensen

7. februar kl. 11.30 til 13.00: Josef Christensen

14. februar kl. 11.30 til 13.00: Sam Michaelsen

21. februar kl. 11.30 til 13.00: Jørgen Christensen

Efter samlingerne er caféen åben. Man kan købe frokost/
kaffe og nyde fællesskabet.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
(Ingen Healing Gospel møde i januar)

25. februar kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Niels Peter Finne Josef Christensen Jørgen ChristensenSam Michaelsen

Lørdag den 10. februar, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Britta Sundgaard, 
Vinnie Bøjesen og 
Annelise Jørgensen
Emne: Kærlighedens 
og bønnens kraft
Pris kr. 100,- inkl. brunchPris kr. 100,, inkl. brunch

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

-

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

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 11/2: Johny Noer: ”Da stod Jesus stille”
Søndag 18/2: Mattias Lekardal & David Hansen

Søndag d. 28/1 kl. 10:30
Apam Muivah
Tema: Kender du virkelig Herren?
Do you truly know the Lord?

Søndag d. 4/2 kl. 10:30
Hugo Troelsen
Tema: Menigheden; Kristi Legeme

2 vidnesbyrd
- om Guds indgriben i 2 psykiatriske pa  enters liv

Vi kommer gerne - uden vederlag - i jeres forsamling.
Mark Bradford har skrevet bogen ”Mark, er du ok?” om 

sit liv med psykisk sygdom og helbredelse.
Nærmere oplysninger hos Michael Vestergaard, tlf. 28650747

li
22

G d i d

info@sarons-slette.dk /22883035

Bibelcamping
30. juni - 6. juli

12. maj har vi generalforsamling
kl. 13.00 og årsmøde kl. 14.30

Rune Edvardsen og Per Hyldgaard m.fl.

Program for bibelcamping og d. 12. maj 
kommer på vores Facebook side.

 

KONFLIKT … FRISÆTTELSE 
Er religion en del af problemet  

eller en del af løsningen?  

Velkommen l et spændende vinterseminar,  
hvor vi vil undersøge religionens rolle i de  

konflikter, vi befinder os i netop nu.  

Der vil være oplæg ved: 

Naser Khader, folke ngspoli ker 
Karin Nielsen, Center for Konfliktløsning 

Finn Schwarz, dl. fmd. for Det Jødiske Samfund  
Kassem Rachid, imam  

Mogens Mogensen, kristen lektor 
 

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 10-17 
Studenternes Hus i Aarhus  

 
Arrangører: Areopagos, IKON,  

Menighedsfakultetet og studenterpræsterne  
på Aarhus Universitet 

Læs mere - og lmeld dig - på areopagos.dk! 

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du i et testamente kan bestemme, at dine tvang-
sarvinger skal have tvangsarven udbetalt kontant og 
således ikke kan blande sig i fordelingen af indboet? 
Husk at kontakte din advokat, når du har brug 
for et godt råd.
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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 3:

Emilie Grysbæk
Hovmarksvej 50
8700 Horsens

Kodeord: Vinterudsalg

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 
8. 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!



Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
Giro: (+01) 613-9450 eller netbank:

9570 - 0006 139450.

Film

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 
kontoret på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 

Film-nyheder

Hosianna.dk
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dk

129,-

pr. stk.:

Stillinger

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506

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

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

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

weekendarbejde
… glæder vi os  l at modtage din ansøgning!

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

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

Heragården

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

Blå Kors Danmark søger bogholder med erfaring i kreditor-
bogholderi. Gerne suppleret med en relevant udddanelse. 
Du er udadvendt, engageret og har stor erfaring med øko-
nomisystemer. Du har blik for at se nye muligheder og har 
derfor hele tiden øje for at udvikle på dine arbejdsområder.  

Vi tilbyder et fagligt og udviklende miljø og ser os som en 
arbejdsplads, der har udgangspunkt i et stærkt, fælles 
værdigrundlag.

Ansøgningsfrist er 15. februar 2018 kl. 12

Se stillingsopslaget på blaakors.dk/job.  

BlåKorsDanmarksøgerbogholdermederfaring i kreditor

Bogholder 
− kan du yde en god service?

blaakors.dk

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

Ferie & Rejser

Find flere rejser på 
www.felixrejser.dk
eller ring på 7592 2022

Uforglemmelige 
oplevelser

Israel – påskerejse  27.3. - 3.4. 
 Tilmelding inden d. 16.2.
Israel – jubilæumsrejse  8.4. - 17.4. 
 Tilmelding inden d. 24.2.
Israel – 70 års jubilæum  11.4. - 21.4. 
 Tilmelding inden d. 9.2.
Tyskland – I Luthers fodspor 2.5. - 7.5.
Rom og Assisi – rejs i fortid og nutid 12.5. - 19.5.
Rumænien – landet du aldrig glemmer 3.6. - 13.6.
Tyskland – I Luthers fodspor 4.6. - 8.6.
Nordkap – med Lofoten 5.7. - 18.7.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer  5.7. - 13.7. 
 Tilmelding inden den 27.2.

Volontør

VOLONTØR I HONG KONG?  

Læs mere på areopagos.dk!  
 

Markusskolen i Esbjerg søger 
lærere og pedel 

pr. 1. august 2018 
 

Se stillingsopslag på www.markusskolen.dk  

129,-
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler Synspunkt

DR K
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 fi re katolske ordenssøstre i klo-
steret nord for København holder 
fri. Per Wennicks dokumentarfi lm 
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.

Lørdag 3/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Anne Dorte
Michelsen fortolker en tekst, der 
handler om Guds rige, som i hen-
des fortolkning er vores bestræ-
belser på at gøre det gode og det
rigtige. Sct. Peders Drenge- og 
Pigekor ved dirigent Karsten Blond 
synger salmen ”Guds rige lignes 
ved et frø” fra Helligåndskirken i 
Århus. www.dr.dk/tro

Søndag 4/2
14:00 Gudstjeneste fra Ve-
stervang kirke, Viborg. Søndag 
Seksagesima. Sognepræst Else 
Kruse Schleef er liturg og prædi-
kant i halvfjerdserkirken midt i et 
stort boligområde i den vestlige 
del af Viborg. Prædiken tager ud-
gangspunkt i Markusevangeliet 
og lignelsen om sennepsfrøet. Ve-
stervang kirke er det første kirke-
byggeri i Viborg siden reformatio-
nen. Kirken og sognet fi k navn efter 
det boligområde, hvori kirken ligger. 
Sendes også mandag kl. 8.35 og 
lørdag kl. 8.30.
 

DR2
Fredag 2/2
08:25 Iran før revolutionen
Israelsk dokumentar fra 2013.
I 1960’erne og 70’erne levede 
tusindvis af israelere i sus og dus i 
Teheran med et helt særligt forhold 
til shahen og diktaturet. Takket være 
de tætte økonomiske bånd mellem 
Israel og Iran kunne det israelske 
samfund nyde en velhavende og 
luksuriøs livsstil uden at opdage, 
at den korrupte og foragtede her-
skende klasse, som de tilhørte, var 
ved at kollapse. Først da de stod 
midt i den islamiske revolution, gik 
det op for dem, at deres iranske 
paradis var ved at udvikle sig til et 
helvede, og at det var ved at være 
for sent at komme væk!

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

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

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

DR Radio 

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.

Mandag 29/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 30/1
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 De højere magter
Anders Laugesen og Paula Larrain 
udfolder troens verden og undersø-
ger livets mysterier gennem åben-
hjertige og nærgående samtaler.

Onsdag 31/1
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 1/2
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 2/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 3/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 4/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Sankt Nicolai Kirke Kolding. Ha-
derslev Stift. Søndag Seksage-
sima. Prædikant: Grete Wigh-
Poulsen.

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

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

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.

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

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Anmeldelse af Mikael Arendt Laursen, 
generalsekretær i KLF, Kirke & Medier

Jeg har netop oplevet premieren på P1’s 
nye trosprogram ”De højere magter” med 
Paula Larrain og Anders Laugesen som 
værter. Personligt var mine forventninger 
til formatet høje. 

Da DR meldte ud, at Laugesens program Mennesker og tro 
skulle stoppe med udgangen af 2017, var KLF med det samme 
i en tæt dialog med P1-chef Thomas Buch Andersen for at høre, 
hvad der skulle komme i stedet. Vi fi k allerede tidligt at vide, at vi 
godt kunne glæde os.

Jeg er meget begejstret for første udsendelse med temaet ”mi-
rakler”. Som værter fungerer Anders Laugesen og Paula Larrain 
fantastisk godt sammen. De er behagelige at lytte til og supplerer 
hinanden godt. Men ikke mindst har de en tydelig relation til det 
stof, som de her beskæftiger sig med. Og den relation skaber re-
spekt og åbenhed - særligt i dialogen med gæsterne i studiet. Der 
er plads til ærlig undren, relevante spørgsmål og en nærværende 
samtale. Værterne lader sig ganske enkelt gribe af emnet, uden 
at det kammer over. En rigtig god balance.

Med en times sendetid bliver der god tid til fordybelse, når man 
som her i det første program vælger kun at beskæftige sig med ét 
enkelt emne. Det giver samtidig lytteren ro og stof til eftertanke. 
Hvad tænker jeg selv om mirakler? Hvor står min kirke i forhold 
til andre trossamfund på dette område? Hvilke beviser søger jeg 
selv for min tro? 

Gæsterne i studiet er i denne uge professor Niels Christian Hvidt 
og redaktør Henri Nissen, og begge gæster fi k lov til at byde godt 
ind med deres viden og erfaringer med mirakler. Endelig oplevede 
vi, at Henri Nissen bad om helbredelse for Paula Larrain for åben 
mikrofon. Det kan måske virke provokerende for nogle, men selv 
oplevede jeg, at det blev gjort meget fi nt. Jeg ser frem til at høre, 
om Paula Larrain ikke bare fi k lov til at mærke en lettelse her og 
nu, men også oplever, at Gud har grebet ind på den lange bane.

Når et program på den måde formår at sætte tanker i gang hos 
mig som lytter, er der helt klart tale om en succes på premiereda-
gen. Jeg kan næsten ikke vente til på tirsdag med at høre, hvad 
De højere magter vælger at tage fat på næste gang!

De højere magter sendes hver tirsdag kl. 11.03.

Programmet sendes også samme dag kl. 21.03, onsdag 
kl. 05.03, lørdag kl. 20.03 og søndag kl. 08.03.

Mirakler for 
åben mikrofon
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Musik
TJEK

K
unstner:  K

utless  - Titel: A
lpha/O

m
ega   -  G

enre: Lovsang/rock  -  Forhandler: itunes.dk - P
ris: 69 kr.

Den aarhusianske kvartet drager i februar og marts på danmarksturne til 22 spillesteder.

- Jeg kom til at læse slutningen - vi vinder! 

Det amerikansk rockband Kutless leverer varen også 
denne gang med deres nye udgivelse Alpha / Omega.

Kutless er et af de største rockbands, der er opstået i 
nyere tid i USA. De blev dannet i 1999 i Portland, Oregon 
som et lovsangsband ved navn Call Box. I 2001 valgte de 
navnet Kutless inden deres første udgivelse. Navnet er 
valgt ud fra Rom. 6:23, hvor der står: ”For syndens løn er 
død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor 
Herre.” Bandet forklarer: ”He took our cuts for us… leaving 
us ’Kutless’.” De skulle have været hovednavnet til A Day 
of Praise i Hillerød i efteråret, som jo desværre blev afl yst.
   

Fra de første udgivelser var Kutless et band, der spiller hård 
rock, men med tiden er de gået mere og mere tilbage til rødder-
ne som lovsangband. De har tidligere udgivet lovsangsplader-
ne Strong Tower og It is Well. Denne plade er af samme skuffe. 
   

Nu har de altid været et atypisk rockband, da forsangeren 
Jon Micah har en meget blød stemme, der ikke foranlediger 
en til at tænke på rockgenren.

   
Denne plade indeholder fl ere lovsange, vi allerede kender 

herhjemme fx Cornerstone, Great are you, Lord (med den 
stærke sætning i omkvædet: It’s your breath in our lungs, 
so we pour out our praise), og sangen King of my heart.
   Der er heldigvis også nye og gode sange på pladen. Your love 
awakens me, No wonder og Gave it all har alle noget særligt 
over sig. Mange vil nok nikke genkendende til den sidste, da 
teksten i versene er lånt fra den gamle salme I surrender all.
   

Man skal ikke have meget OCD for at blive generet af, at 
der er rod i rækkefølgen af sangene ift. hvordan de står i CD-
coveret. Fra det tredje nummer skrider det, så at det ikke pas-
ser. Køber man pladen via iTunes, har man ikke det problem.

Mark Hill 

Ny lovsang
fra Kutless

Af Steen Jensen

Der løber en rød tråd af stædig 
optimisme gennem Northern 
Assemblys musik, og dog 
har det aarhusianske bands 
debutalbum fået den noget 
dystre titel ”Death Won´t You 
Marry Me”.

Titlen skal man ikke lade sig 
narre af, for albummet er langt 
mere optimistisk, end titlen lader 
ane.

Tag bare titelsangen, der be-
skriver, hvordan hver dag bringer 
os et skridt tættere på døden, 
og så kan vi lige så godt følges 
på vejen.

- Livet bliver større og fælles-
skabet mere ægte, når vi om-
favner det faktum, at vi alle skal 
møde vores Skaber til sidst, siger 
Andreas Bevan, som er guitarist 
og udgør halvdelen af bandets 
forsangerduo.

Den anden halvdel, sanger-
inden Dina Dánialsdóttir, be-
skriver den røde tråd af stædig 
optimisme, der præger Northern 
Assemblys musik.

- Vi skriver hjemstavnssange, 
når vi er rodløse, vi synger sam-
men i fællesskab, når vi er en-
somme, og vi synger højt om håb 
midt i håbløsheden, siger Dina 
Dánialsdóttir. 

Lowkey neofolk
Udfordringen har tidligere for-

talt historien om Northern As-
sembly.

Dina og Andreas mødte hin-
anden i Aarhus Valgmenigheds 
lovsangsskole, hvor hun var elev 

og han frivillig guitarunderviser. 
Midt i en guitartime opdagede An-
dreas, at Dina var præcis ligeså 
rodløs som han selv. Med rødder 
i England, Norge, Færøerne og 
Etiopien var de begge landet i et 
dansk studiemiljø, hvor de ikke 
følte, de passede ind.

Dina Dánialsdóttir voksede op 
som missionærbarn i Etiopien, 
inden familien vendte hjem, da 
Dina var 14 år, og hun kom på 
Frøstruphave Efterskole og kom 
i en lokal Indre Mission med 
sine forældre. Senere begyndte 
hun i Aarhus Bykirke, inden hun 
havnede i Aarhus Valgmenighed. 

Andreas er født i North York-
shire i Midt-England, men da han 
var 9 år fl yttede familien til Norge, 
da hans mor er halvt norsk, og der 
tilbragte han de næste 12 år. Som 
21-årig tog han på Discipeltræ-
ningsskole (DTS) i Perth i Austra-
lien med Ungdom Med Opgave. 
Senere endte også han i Aarhus 
og i Aarhus Valgmenighed.

Dina og Andreas fandt hurtigt 
ud af, at de havde det samme på 
hjerte, og begge længtes efter at 
lave lowkey og autentisk musik. 
De begyndte at skrive sange 
sammen og holdt stuekoncerter, 
og senere udviklede det sig.

Siden Dina Dánialsdóttir og 
Andreas Bevan skrev deres 
første sang, har sangene stået 
i kø, og Northern Assembly er 
blevet et musikalsk kollektiv. Da 
Arvid Asmussen samlede et 
band til en cd-indspilning, mødte 
Dina Dánialsdóttir og Andreas 
Bevan kontrabassisten Jesper 
Smalbro og trommeslageren 

Jens Hedegaard, og kvartetten 
blev fuldendt. Både Jesper og 
Jens har rødder i den danske 
muld, i henholdsvis Nordjylland 
og Sønderjylland.

Bandets smittende og livsbe-
kræftende nordiske folk-musik 
har vakt interesse fra musikbran-
chens erfarne folk og fået mange 
anerkendelser med på vejen: Vin-
der af bandkonkurrencen Fatter 
Eskild-prisen, koncerter i Østrig 
og Sydkorea og optrædender på 
flere af Danmarks festivaler, bl.a. 
SPOT, Tønder Festival, Smukfest 
og radiosucces med singlerne 
”Gloria” og ”Man to Man”.

Livets store temaer
Debutalbummet er tro mod det 

hidtidige koncept. Med fængende 
tekster om rodløshed, hjemvé, 
længsel, kærlighed, nåde, håb 
og verdensfred synger Northern 
Assembly om livets store temaer.

I november spillede kvartetten 

koncerter i Sydkorea, og da var 
det en helt speciel oplevelse at 
spille sangen ”Stand With Us”, 
fortæller Dina. 

- I det øjeblik man som sang-
skriver synger om en personlig 
længsel efter fred og samhørig-
hed og opdager, at man deler or-
dene med et publikum, der lever 
med truslen om krig, så giver det 
pludselig mening på et helt andet 
plan, siger Dina Dánielsdóttier, 
der foruden vokal også spiller 
både mandolin og piano.

Bandets sange er ikke evange-
liserende, men fortæller alligevel 
om Guds nåde og et liv med en 
levende Gud.

Northern Assembly tager i 
februar og marts på sin første 
egentlige danmarksturné og ram-
mer 22 spillesteder.

Siden 2013 har bandet foruden 
festivaler spillet koncerter vidt 
forskellige steder, bl.a. på højsko-
ler, efterskoler, på spillesteder, i 
kirker og sågar i IKEA.

Populært folk-band
udgiver debutalbum
Northern Assembly har allerede spillet på Danmarks store festivaler og har haft singlerne 
”Gloria” og ”Man to Man” på DR P4. Nu udgiver bandet et album og drager på danmarksturné.

Northern Assembly er et populært liveband så forskellige steder 
som på store musikfestivaler og i danske kirker.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Dorte Linda Hansen

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

Det ligger så dybt i os mennesker 
at ville have kontrol over vores 
eget liv. Men sagen er den, at hvis 
jeg ønsker fuld frihed og even-
tyr med Gud, så må jeg slippe 
kontrollen. 

Det kan til tider være frygtelig 
angstprovokerende, for når man 
slipper kontrollen, kan der opstå 
ting, vi ikke havde ventet. Gud kan 
lede os en vej og kalde os til ting, 
som vi ikke føler os udrustede til, 
eller som vi måske tænker, andre 
sikkert kan gøre meget bedre. 

Men Guds Ånd viser vej som et 
kompas i vores indre. Vi kan lukke 
af, eller vi kan lade ham vejlede 
og vise vej. Jo mere vi tillader ham 
at få plads til at fylde os med sin 
kærlighed og med sin Ånd, jo mere 
må frygten vige. Jo bedre kan han 
vejlede og navigere os ud på det 
store åbne hav, hvor eventyret 
og drømmene venter på at blive 
indtaget. 

Der kan være stormfuldt derude, 
og vi kan frygte at drukne, men med 
Gud som rejseleder kan vi tage på 
smukke eventyr, som kun han kan 
åbne. Vi skal ikke frygte at drukne, 
for Gud er god, og han har altid 
den bedste plan, for han kender 

os bedre, end vi kender os selv, 
og han leder os ikke ud i noget, 
vi ikke kan klare. Undervejs kan 
der dukke eventyr op, som vi ikke 
havde ventet. Det er det, der er så 
smukt ved at være på rejse med 
Gud. Han er den, der ved, hvordan 
vi kommer ud i frihed, ud i det, som 
vi drømmer om, og ud i det, som 
han kalder os til. 

Hans timing - og ikke vores, er 
den bedste. Gud kan gøre helt 
fantastiske ting igennem os, hvis vi 
lader ham styre, hvis vi lader ham 
navigere os igennem livet. 

Det kræver, vi er villige til at give 
slip og lade ham forme og danne os 
til at være den, som han har skabt 
os til at være. Vi kan lukke af, eller 
vi kan lade ham vejlede og vise vej. 

Så er du klar til at tage på eventyr 
med ham og se, hvor han fører dig 
hen? Jeg er sikker på, det bliver 
smukt og fuldstændig unikt.

Gud som navigatør

Akademiet styrker unges 
talent, karakter og tro
Mariager Efterskoles overbygning for unge, der har et særligt talent, de ønsker 
at udforske og dygtiggøre sig inden for, besøgte Udfordringen. 
En flok på 28 unge ind-
vaderede onsdag Udfor-
dringens hus. (Se foto på 
forsiden.) Det sker som 
led i et projekt, hvor de un-
dersøger avisen og prøver 
at fi nde på nye idéer og 
muligheder for, at avisen 
kan nå fl ere unge.

Eleverne bombarderede 
redaktør Henri Nissen med en 
byge af spørgsmål. Desuden 
havde de på forhånd stillet 
skriftlige spørgsmål som:

Hvor mange abonnementer 
har I - og i forhold til læsere?

Hvad gør I for at få fl ere 
læsere? 

Har I andre indtægtskilder 
end annoncer og bogsalg?

Hvem rammer I lige nu?
Forsøger I på at få mere 

video materiale til jeres side 
i fremtiden?

Hvor meget tid er I villige til 
at bruge på Facebook?

Vil I have ikke-kristne læ-
sere?

Hvor mange visninger har I 
på jeres net-avis?

Hvor mange læsere får I ind 
fra Facebook, hjemmesiden 

og papiravisen? 
Har I overvejet SnapChat 

eller instagram?
Hvad er indtægten på jeres 

låste artikler på nettet?
Hvor mange besøgende 

har jeres hjemmeside?
Hvor mange udgifter bruger 

I på grafi ker digitalt?
Hvad er den største ud-

fordring med nye og unge 
læsere?

Hvorfor ikke hyre nogle 
fl ere unge?

Jeg læser aldrig papiravis, 
har I et tilbud til mig?

Projektet med Udfordringen 
følges bl.a. op af et besøg på 
skolen af Udfordringens IT- 
og unge-medarbejder Henrik 
Engedal den 9. februar.

Ambitiøse unge
Som navnet afslører, hen-

vender Akademiet sig til de 
mere ambitiøse og målrettede 
elever. 

Forstander Jens Henrik Kirk 
sagde ved lanceringen i som-
meren 2017, at han håber, 
at Akademiet vil udklække 
fremtidens meningsdannere, 
kunstnere, forretningsfolk 

og ledere, som ikke kun har 
succes med karrieren, men 
også har en forankring i deres 
personlige kristne tro. 

Vil skabe karakter
Det er Morten Wøhler Iver-

sen, der er daglig leder. Han 
har mange års erfaring med 
teenagere bl.a. fra sine syv år 
som lærer på Mariager Efter-
skole og de sidste to år også 
som leder for sporet Explore. 

- På Akademiet ønsker vi 
at hylde talentet og skabe 
unikke udviklingsmuligheder 
hos den enkelte teenager. Det 
skal være legitimt at fejre den 
individuelles succes, fortæller 
Morten. 

Men Akademiet har også 
fokus på at få de talentfulde 
unge til at forstå, at de har et 
ansvar. At et talent ikke blot 
er blevet givet, for at vedkom-
mende kan udføre et arbejde, 
opnå succes eller tjene penge. 
Men at man har fået talentet 
for at udfylde en særlig plads 
og gøre en forskel i sin verden.

Akademiets talentfelter
Akademiet består af fl ere 

kompetencefelter, som foku-
serer på iværksætteri, scene-
kunst, ledelse og politik.  

Det enkelte felt har klassisk 
undervisning, projektarbejde 
og hands-on forløb i virksom-
heder og kulturinstitutioner.  
Det er her, Udfordringen kom-
mer ind. Elever på et felt funge-
rer som et team, hvor de giver 
input til hinandens arbejde og 
løser fælles projekter.                                

Lisbeth/Henri.

Morten Wøhler Iversen er 
daglig leder på Akademiet. 
Foto: Flying October
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Af Bodil Lanting

Toget Thalys 9364 var på vej 
fra Amsterdam til Paris med 
554 passagerer ombord den 
21. august 2015, da en 25-årig 
marokkaner kom ud fra toilettet 
bevæbnet med automatriffel, 
pistol og benzin. Men marok-
kaneren blev overmandet af 
tre amerikanske soldater. Nu 
fortælles historien i thrilleren 
’15:17 Paris’. 

I fi lmen om det forpurrede ter-
rorangreb lader Clint Eastwood 
de tre amerikanske soldater spille 

hovedrollerne. Efter at have søgt 
længe for at fi nde de helt rigtige 
skuespillere, endte instruktøren 
nemlig i 11. time med at lade 
virkelighedens helte, soldaterne 
Anthony Sadler, Alek Skarlatos, 
og Spencer Stone spille sig selv.

Filmen viser glimt fra de tre 
mænds barndom og mangeårige 
venskab. Her viser det sig også, 
at troen spillede en vigtig rolle, og 
at soldaterne overvejede, hvad 
Gud mon ville bruge dem til.

Dramaet i 2015
Da den 25-årige marokkaner 

Ayoub El Khazzani kom ud fra 

togets toilet med alle sine våben, 
blev han først forsøgt overmandet 
af en franskmand. Da en anden 
franskmand, den amerikansk-
fødte Mark Moogalian, prøvede 
at vriste rifl en fra El Khazzani, 
blev han skudt gennem halsen 
og valgte at spille død. 

Terroristen prøvede herefter 
uden held at affyre sin riffel. 
Derpå blev han overmandet af de 
tre amerikanere. To af dem havde 
orlov fra USAs hær. 

Den 23-årige Spencer Stone 
tog kvælertag på El Khazzani, 
som gik til modangreb med en  
hobbykniv og sårede Spencer i 

hovedet, halsen og tommelfi nge-
ren. Herefter greb Alek Skarlatos 
El Khazzanis riffel og slog ham 
bevidstløs med den.

Et par medpassagerer bandt El 
Khazzani med en t-shirt. En læge 
fi k stoppet Mark Moogalians arte-
rieblødning, og da toget stoppede 
i den nærmeste by, blev han fl øjet 
med helikopter til universitets-sy-
gehuset i Lille, hvor også Spencer 
Stone fi k behandling.

Filmen om den dramatiske 
togrejse, som fi k en lykkelig af-
slutning, kan ses i USA fra den 
9. februar og i danske biografer 
fra den 19. april. 

Hverdagens helte forhindrede terror

I fi lmen ’15:17 Paris’ 
lader instruktøren, 
Clint Eastwood, vir-
kelighedens ameri-
kanske helte Anthony 
Sadler, Alek Skarlatos 
og Spencer Stone 
spille sig selv. De tre 
toptrænede soldater 
forhindrede i 2015 et 
terrorangreb i et tog 
på vej mod Paris.

Eastwood-fi lm viser Guds timing:

Religions-
forskrækkelsen 
- den nye religion?
  Det fortælles, at i hele området omkring Græsted by blev 
der før nytår hamstret fjernbetjeninger til TV som aldrig før.  
Det gjorde man, fordi en stor del af forældrene på Gribskolen 
skulle sikre sig, at de kunne zappe væk fra TVs markering af 
nytåret. Den markering hvor nogle af landets ypperste kor 
synger henholdsvis, ”Vær, velkommen Herrens år” efterfulgt 
af ”Der er et yndigt land.”  Når rådhusuret havde slået tolv 
slag, skulle man være sikker på, at man kunne skifte kanal, så 
man kunne undgå kristen forkyndelse, som kunne forurene 
og forstyrre den gode nytårsstemning.  

Sagen er jo, at vi i salmen ”Vær, velkommen Herrens år” blandt 
andet synger om Gud som Sandheds Gud, Nådens Gud og Fre-
dens Gud, og i sidste strofe nævnes Jesus endog. Det er skrappe 
sager. Det er kristen forkyndelse, og så vidt jeg forstår af medierne, 
er det en alvorlig sag i en tid, hvor religionsforskrækkelse er blev 
den nye, nå ja, religion.  Selvfølgelig skal man blive væk fra kirken, 
hvis man ikke kan tåle mosten. Det manglede bare. Og det var så 
det, man besluttede på Gribskolen. Man blev væk. 

Dog var der en del forældre, som tog deres børn ud af skolen 
for at mødes med dem i kirken. Jeg tror ikke, det handler om islam 
og kristendom. Snarere tænker jeg, det handler om den religions-
forskrækkelse, der gennemsyrer vores tid, en forskrækkelse, der 
blandt andet i nævnte sag får nogle til at undsige en del af vores 
kristne kulturarv, fordi de ikke bryder sig om den.  

Men hvad er der lige med ham Jesus? Ja, selv har jeg altid fundet 
stor glæde og trøst og mod i evangeliet, ikke mindst i ordene fra 
Zakarias’ lovsang.  Zakarias var præst. Han var far til Johannes 
Døber. En dag Zakarias står i templet, får han besøg af en engel. 
Englen fortæller ham, at hans hustru, Elisabeth, skal føde en søn. 
Zakarias tror ikke på englen, for som han siger, så er både ham 
og hans hustru gamle mennesker. Da Zakarias ikke tror på englen, 
bliver han slået af stumhed, indtil barnet Johannes er født. 

Englen taler sandt. Elisabeth venter et barn, og da barnet er født, 
får den gamle præst Zakarias talens brug tilbage, og måneders 
indestængt glæde får ham til at bryde ud i jubel og lovsang. Og 
hans synger om Jesus: takket være vor Guds inderlige barmhjer-
tighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse 
for dem, der sidder i mørke og dødens skygge.

 Det er trøsterige ord, når lyset er lavest på himmelbuen, men 
også når vores livslys fl akker og bliver mat, fordi mørket kaster 
skygger ind over vores liv. Jesus ikke bare kommer med lyset. Han 
siger om sig selv: Jeg er verdens lys. Den der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men have livets lys.  Det er trøst, det skænker 
frimodighed her på tærsklen til et nyt år, altså dette, at vi i Jesus 
Kristus har et lys, vi kan følge og vide, at vi i det følgeskab aldrig 
skal vandre i mørket, men have livets lys. Men tænk også, om vi, 
i det lys vi får lov til at leve i, også formår at række lyset videre til 
dem iblandt os, der trænger til lys og glæde i hverdagen….

Lyset kommer fra Gud. Lysets og livets og frelsens Gud. Ham vi 
kender i Jesus Kristus. Verdens lys. Vores lys. Det var blandt andet 
dette budskab, børn af religionsforskrækkede forældre ikke måtte 
høre. Stakkels børn.

Ovenstående er ud-
drag af biskop Henning 
Toft Bros nytårspræ-
diken til det offi cielle 
Aalborg i Budolfi  Kirke 
den 12. januar 2018. 
Prædiketeksten var 
Lukas-evangeliet 1,67-
79. Foto: Christian 
Roar Pedersen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF005B00420061007300650072006500740020007000E500200022004D0065006400690065006800750073006500740020004D006F007200730020002D0020004D00460043005F007600330022005D0020005B00420061007300650072006500740020007000E500200022005B005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031005D0022005D0020004200720075006700200069006E0064007300740069006C006C0069006E006700650072006E0065002000740069006C0020006100740020006F007000720065007400740065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002C00200064006500720020006600F800720073007400200073006B0061006C00200073006500730020006900670065006E006E0065006D00200065006C006C0065007200200073006B0061006C0020006F0076006500720068006F006C006400650020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C00200065006E002000490053004F002D007300740061006E0064006100720064002000740069006C00200075006400760065006B0073006C0069006E00670020006100660020006700720061006600690073006B00200069006E00640068006F006C0064002E00200059006400650072006C006900670065007200650020006F0070006C00790073006E0069006E0067006500720020006F006D0020006F007000720065007400740065006C007300650020006100660020005000440046002F0058002D00310061002D006B006F006D00700061007400690062006C00650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002000660069006E006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800E5006E00640062006F00670065006E002000740069006C0020004100630072006F006200610074002E0020004400650020006F007000720065007400740065006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E0074006500720020006B0061006E002000E50062006E00650073002000690020004100630072006F00620061007400200065006C006C006500720020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200034002E00300020006F00670020006E0079006500720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


