
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 
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Læs George Verwers
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og arbejde.
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Gud hvisker os ting i hjertet  
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Sædding Efterskole

Læs de mange fantastiske 
vidnesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
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Sjælesorg på nettet hitter
Af Steen Jensen

Mange danskere har ondt i 
sjælen. Det viser det overvæl-
dende antal henvendelser, som 
folkekirkens online præstechat, 
Sjælesorg på Nettet, har mod-
taget i sit første år.

I det første år af chattens ek-
sistens har der været 3.954 hen-
vendelser i åbningstiden, men de 
fem lønnede præster har kun haft 
ressourcer til at besvare 2.568 af 
henvendelserne.

Man har altså måttet sige nej 
til 1.386 henvendelser, og oven 
i kommer 5.964 henvendelser 
uden for åbningstiden.

Det får online-chatten til at 
opruste. Snart skal en gruppe 
frivillige præster være med til at 

løfte opgaven. Man er i færd med 
at indgå aftaler med fl ere præster, 
så åbningstiden udvides til også 
at omfatte søndag aften. I forvejen 
er der åbent på chatten mandag 
til torsdag.

-  Jeg forventer, at vi kan udvide 
åbningstiden til marts-april. På 
sigt håber jeg, at vi kan holde 
åbent alle ugens dage, siger 
Pernille Hornum, der er leder af 
Sjælesorg på Nettet og tidligere 
sognepræst.

På hjemmesiden sjælesorg.nu 
kan alle frit chatte anonymt med 
en præst, som har tavshedspligt. 
Henvendelserne spænder vidt. 
Mange henvender sig om kæ-
restesorg, tro og tvivl, familiære 
problemer, mobning, utroskab, 

ensomhed og andre eksistentielle 
udfordringer, men rigtig mange 
henvender sig også om overgreb.

Det sker i mange tilfælde, at 
Sjælesorg på Nettet henviser bru-
gerne til den lokale sognepræst, 
hvor de kan få et længere forløb 
og gå mere i dybden. Net-chatten 
er tænkt som et supplement til 
samtalen med en præst face-to-
face. Pernille Hornum oplever, at 
den anonyme chattjeneste gør 
tærsklen mindre, så fl ere får talt 
med deres lokale præst om livets 
op- og nedture.

Åben for alle
Chatten er åben for alle, og 

mange har aldrig talt med en 
præst før.

- Flere har udtrykt: Nå, er det 
virkeligt sådan at tale med en 
præst. De opdager, at det bare er 
et almindeligt medmenneske, de 
samtaler med. Det åbner også for, 
at de måske fortsætter samtalen 
hos den lokale præst, siger Per-
nille Hornum.

Det kom bag på hende, at chat-
ten lynhurtigt fi k mange henven-
delser. Hun havde forventet, at det 
ville tage længere tid at udbrede 
kendskabet, eller at dét, at det er 
præster, der chatter, ville have 
afholdt mange fl ere fra at skrive.

- Anonymiteten skaber et for-
domsfrit rum. Folk, der henvender 
sig, opdager, at de ikke møder 
et dømmende blik, siger Pernille 
Hornum.

Sjælesorg på Nettet er et tre-
årigt forsøgsprojekt, som landets 
10 folkekirkebiskopper står bag. 
Projektet har et budget på 8,3 
mio. kr.

Foruden den almene chattje-
neste laver Sjælesorg på Nettet 
kampagner målrettet særlige 
grupper. Den første kampagne 
i efteråret 2017 var rettet mod 
de 18-25-årige under sloganet 
”Du er ikke alene”, og næste 
kampagne bliver målrettet mænd 
over 45 år.

- Det er en gruppe, som er 
svær at få til at søge hjælp i det 
hele taget, ikke bare hos os, siger 
Pernille Hornum.

Præst og udviklingskonsulent  
Pernille Hornum er leder af 
Sjælesorg på Nettet.
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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 februar: folkeskaren
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Line Hede har været frivillig i 
mange år. Men den 15. februar 
tiltræder hun som ny konsulent 
i Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS) med ansvar 
for Østsjælland. 

Line Hede (30) er uddannet på 
3K (Kristendom, Kultur og Komm-
kunikation) hos VIA University 
i samarbejde med Diakonhøj-
skolen i Århus. Hun har også en 
international cand.mag. i Kultur, 
Kommunikation og Globalisering 
fra Aalborg Universitet. I efteråret 
2017 fl yttede hun til København 
efter at have boet i udlandet.

Line Hedes nærmeste kollega 
og nabo i DFS-arbejdet bliver 
Michael Nørgaard, der er kon-
sulent på Falster samt Syd- og 
Vestsjælland.

Ind med modermælken
- Jeg var ikke ret gammel, da 

jeg kom med min mor i børneklub, 
fortæller Line. Det var meget 
inspirerende at se hende som 

leder – og hun er der endnu her 
30 år senere. Det er dedikation, 
som inspirerede mig til at blive le-
der. Jeg har selv været klubleder 
i mange år både i en børne- og 
juniorklub i Christianskirken, og 
så var jeg med til at starte en 
teenklub op, som jeg også ledte i 
tre år, fortæller Line Hede.

Frivillig gennem mange år
Som frivillig klub- og lejrleder i 

Christianskirken i Århus og aktiv 
frivillig hos Afrika InTouch har 
Line fået sparring af konsulenter i 
DFS. Hun er til det kreative, sjove 
og skæve og vil gerne fremme 
den del blandt børn og ledere. 

- Børneklubben kan være et 
lille pusterum for børnene og 
deres forældre i en travl hverdag. 
Derfor er fællesskab i klubben 
mellem børn, forældre og ledere 

vigtigt. Og så glæder jeg mig til 
at være kreativ sammen med 
lederne, så lederne glæder sig 
lige så meget som børnene til at 
komme i børneklub.

Det er vigtigt at bringe børnene 
med ind i samtalen, når vi fortæl-
ler dem evangeliet og være til 
stede, når de åbner sig op for 
livets store spørgsmål. Vi kan 
lære af børnenes nysgerrighed, 
siger Line.

Hun vil bruge sine egne erfarin-
ger fra udlandet i arbejdet.

- Jeg har gode fortællinger med 
hjem om, hvordan børn i andre 
lande holder kirke og søndags-
skole, og dem glæder jeg mig 
til at dele med børnene, slutter 
Line Hede.

Bodil

- Det var først, da jeg blev 
politiker, at det gik op for mig, 
hvor ubehagelig, ondskabsfuld 
og falsk pressen kan være, 
sagde USAs præsident Donald 
Trump på topmødet i Schweiz i 
sidste uge.

Den amerikanske præsidents 
kritik af medierne førte til, at der 
blev buhet og råbt ad præsiden-
ten fra medierne i salen.

- Der blev buhet undervejs. 
Det skete fl ere gange - helt fra 
starten, da han blev introduceret, 
siger Berlingskes Thomas Larsen 
til TV2, der citerer statsminister 
Lars Løkke for, at Trumps tale 

ellers var afdæmpet. Han for-
talte om, hvor godt det går med 
økonomien i USA, og et af hans 
budskaber i talen var desuden at 
tiltrække virksomheder og inve-
steringer til USA.

- Det lyder uprofessionelt
Men pressen skal slet ikke 

vælge side i politik. Formanden 
for Dansk Journalistforbundet, 
Lars Werge, siger til TV2, at det er 
dybt kritisabelt, at verdenspres-
sen reagerer på den måde under 
præsidentens tale.

- Det lyder uprofessionelt. 
Pressen skal forholde sig tilstræbt 
objektiv og ikke gøre sin mening 

til kende, siger han.
- Jeg kan godt forstå, det kan 

være intimiderende, at verdens 
mægtigste mand kommer og kri-
tiserer ens hverv, men det er der, 
professionalismen skal træde ind. 
På trods af at man føler sig an-
grebet, skal man lægge bånd på 
sig selv, lyder det fra Lars Werge.

Journalisternes formand kan 
ikke komme i tanke om tidligere 
eksempler, hvor pressen har rea-
geret så negativt overfor en ame-
rikansk præsident, som tilfældet 
er med Donald Trump. 

På spørgsmålet, om pressen 
herhjemme kunne finde på at 
buhe af statsminister Løkke, 

svarer formanden:
- Nej. Selv ved et pressemøde, 

folketingets åbning eller andet, 
ville det være usædvanligt. Der 
skal pressen hverken sidde og 
klappe eller buhe. De skal føre 
deres blyanter, grifler eller ta-
staturer. Det kan jeg slet ikke 
forestille mig, siger han.

Henri.

Dansk Journalistforbunds formand 
går i rette med verdenspressen
Verdenspressen skal ikke buhe af Trump. Det ville ikke ske i Danmark.

Lars Værge er formand for 
Dansk Journalistforbund.

Onsdag den 7. februar fylder 
Leif Rasmussen 80 år. Det er 
knap en måned før den missi-
onsforening, han stod i spidsen 
for gennem 40 år, fejrer sit 150 
års jubilæum. 

Siden den kommende fødselar 
forlod posten for snart 13 år si-
den, har han hverken sluppet sin 
iver for mission, sit engagement 
eller sin kontakt med mange 
mennesker, han har mødt gen-
nem tiden.

Ansat i 1963
Leif Rasmussen begyndte 

sin ansættelse i LM allerede i 
november 1963 som studen-

termedarbejder ved siden af 
teologistudierne. Herefter blev 
han generalsekretær for missi-
onsforeningen gennem næsten 
40 år - fra 1966 frem til 2005, hvor 
han gik på pension.

I mange år underviste Leif 
Rasmussen på Luthersk Missi-
ons Højskole i Hillerød. Desuden 
rejste han rundt og prædikede 
til mange møder i LM’s forsam-
linger. Det gør han stadig, nu 
som fritidsforkynder særligt i 
København, Nordsjælland og på 
Lolland-Falster, hvor han er født 
og opvokset.

Sidste år besøgte han landet 
Suriname i anledning af 100 års 

jubilæet for børnehjemmet i Alk-
maar, hvor LM i mange år havde 
missionsarbejde. Her genså han 
mennesker, han havde mødt på 
tidligere besøgsrejser.

Frimærker fra hele verden 
Efter Leif Rasmussen forlod 

jobbet som generalsekretær i 
LM, er der blevet mere tid til at 
læse bøger og nyde samværet 
med børn og børnebørn i som-
merhuset i Marielyst på Falster. 
Og så har han en imponerende 
samling af frimærker fra lande, 
hvor LM har haft missionsarbejde.

En dag om ugen møder han 
op på sin gamle arbejdsplads på 
LM’s sekretariat i Hillerød, hvor 

han og en tidligere kollega sorte-
rer gamle dokumenter og billeder 
i arkivet i kælderen.

Den runde fødselsdag fejres 
i familiens skød i hjemmet på 
Holmegårdsvej i Hillerød.

Luthersk Mission
Luthersk Mission er den orga-

nisation i Danmark, der har fl est 
missionærer udsendt - i øjeblik-
ket omkring 40 missionærer og 
volontører. De arbejder blandt 
andet med bibelundervisning, 
sundheds- og litteraturarbejde i 
Peru, Cambodja, Tanzania, Etio-
pien og Grønland.

Tekst og foto: Karin Borup 
Ravnborg.
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Tidligere LM-general 80 år
Leif Rasmussen er stadig frivillig forkynder
- og arkiverer Luthersk Missions gamle klenodier.

- Det er vigtigt, at både børn 
og ledere kan glæde sig til at 
mødes i børneklubben, mener 
Line Hede.

Frivillig bliver konsulent i børnearbejdet

Kendt missionspræst fl ytter fra 
Løsning til Nørrebro i København
Fra 1. marts skal Henrik Højlund 
være sognepræst i Kingo-Samuel 
pastorat på Nørrebro. Det sker 
efter 18 år som præst i Løsning og 
Korning Sogne. 

Missionspræstens beslutning om at 
forlade det østjyske bibelbælte for at 
fl ytte til stenbroen vækker sorg i me-
nigheden. Selv udtaler præsten, at han 
vil komme til at savne sin nuværende 
menighed. Samtidig føler han en slags 
kald til at rejse til København, hvor der er procentvis færre medlem-
mer af folkekirken og markant færre kirkegængere.

- For to et halvt år siden fi k jeg en stærk opfordring til at søge 
en stilling i København, og da blev mit hjerte rykket løs. Siden da 
har jeg gået og overvejet at fi nde et sidste sted inden min pension, 
og nu skulle det altså være. Man kan vel sige, at jeg føler et kald, 
siger 57-årige Henrik Højlund til Vejle Amts Folkeblad.

Han fl yttede til Løsning sammen med Margrethe og deres fem 
børn i 2000. Nu fl yttter Henrik og Margrethe ind i en præstebolig 
på Jagtvej i København. I Kingos Kirke, hvor Henrik Højlund skal 
indsættes den 4. marts, bliver han kollega til MF-præsterne Jens 
Christian Rabjerg Larsen og Hans Peter Nohns.

Bodil

Tre unge volontører udsendt 
fra BDM til Tanzania 
Den 16. januar rejste tre unge fra Danmark 
til Tanzania. De er udsendt af Brødre-
menighedens Danske Mission bl.a. til 
arbejde på børnehjemmet Peter’s House 
i Sumbawanga.

Rikke Bang er rejst til Sumbawanga i det 
sydlige Tanzania, hvor hun skal hjælpe til på 
Peter’s House med alt forefaldende arbejde. 
Det er engelskundervisning og støtte til 36 
forældreløse gadebørn, der trænger til hjælp 
og praktisk arbejde.

Karoline Hansen er også rejst til Sum-
bawanga i Tanzania for at hjælpe til blandt 
gadebørnene på Peter’s House. Karoline har 
allerede tidligere været volontør.

Casper Møller Jensen, der er uddannet 
tømrer, skal hjælpe med undervisningen på 
VTC (Vocational Training Centre) i forbindelse 
med Peter’s House. Her får unge mulighed 
for at starte på en håndværkeruddannelse.

De tre volontører skal i perioder også 
hjælpe til i arbejdet ud fra landsbyen Kipili ved 
Tanganyikasøen. Her ligger BDMs missions-
station og et sundhedsprojekt, der hjælper 
folk i over 30 landsbyer langs søen.

Nordisk tv-pris til Adam Price for 
DRs dramaserie ’Herrens Veje’
Forfatteren bag dramaserien ’Herrens Veje’ modtog i onsdags 
Nordisk Film & TV-Fonds Pris på 200.000 svenske kroner under 
fi lmfestivalen i Göteborg.

Det skriver DR, som også oplyser, at Adam Price blot fi re dage 
tidligere modtog TV-prisen 2018 for samme serie.

”Hvis man forestiller sig, at der skulle komme et museum for 
tv-mesterværker, kommer ’Herrens Veje’ 1000 år frem til at repræ-
sentere, hvordan det var at bo i Skandinavien i 2018. Ikke hvad 
der var trendy, eller hvad der blev anset for smukt - men hvad der 
var rigtigt,” lød det fra juryen. 

”Det faktum, at sådan en historie blev skrevet og bestilt af et 
stort, jordbaseret tv-selskab, er intet mindre end mirakuløst. Men 
så igen tror forfatteren sandsynligvis på mirakler,” hed det videre 
i motiveringen fra den nordiske jury.

Bodil
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Af journalist 
Mirjam Røgeskov 

I marts 1996 er 
31-årige Flem-
ming Mølhede på en leder-
konference i England, da to 
oplevelser ændrer hans liv. I en 
forstadskirke i London beder 
en forbeder for ham på eget 
initiativ. 

Under bønnen ser Flemming 
Mølhede et profetisk billede af 
Jesu korsfæstede hånd, som 
bliver holdt over Danmark, så 
blodet drypper hen over landets 
fi re største byer. 

To dage senere sidder Flem-
ming Mølhede til en undervis-
ning på konferencen, da han 
bliver mindet om billedet af Jesu 
korsfæstede hånd, og han ser 
endnu et billede. Det viser Jesu 
blodspor i en dansk by. Han og 
hans familie følger blodsporene, 
som fører dem ind til centrum, 
hvor de møder Jesus. 

Flemming ved, at billedet er fra 
Gud, og det tager ham kun tre 
sekunder at sige ja til visionen: 
at plante Vineyard-kirker i de fi re 
største, danske byer, startende 
med København. På tre skel-

sættende sekunder er en vision 
undfanget.

Stærk trossag
og stille hvisken

21 år senere sidder 52-årige 
Flemming Mølhede i teenage-
rummet i København Vineyard, 
som han har plantet med sin 
hustru Anne Mølhede. 

Han er stadig ledende præst, 
og nu er der Vineyard-kirker i de 
fi re største, danske byer. Visionen 
er gået i opfyldelse for ganske få 
måneder siden, og for Flemming 
Mølhede har det været en trossag 
gennem de sidste 21 år.

- Jeg har ikke været i tvivl om, 
at Gud har talt det til mig, men 
jeg har da i højeste grad været i 
tvivl om, hvordan det skulle kunne 
lade sig gøre. På den måde er det 
en trossag, mener præsten. 

Det var også en trossag, da 
Flemming Mølhede sagde ja i 
England til den livslange vision 
om at facilitere de fi re Vineyard-
kirker resten af sit arbejdsliv. Gud 
talte nemlig ikke tydeligere eller 
højere til ham, end han ellers gør 
– Gud talte bare om noget større. 

- Nogle tænker, at det skal 
være bøjet i neon og en voldsom 
åbenbaring, når Gud taler, men 

jeg tror, at det ofte kan være nemt 
at feje af bordet, for ’var det bare 
mine egne tanker’? 

Folk skal ikke tro, at jeg havde 
en eksotisk kaldsoplevelse, for 
så kan de vente på, at de får 
sådan en. Nej, Gud hvisker os 
ting i hjertet, og dem kan vi følge 
i lydighed eller afvise, siger Flem-
ming Mølhede.

Han har erfaret, at Gud stort 
set aldrig taler til os, så vi kan 
bevise det, så lad være med 
at forvente det, lyder hans råd. 
Flemming Mølhede mener, det 
føder noget godt i os, at Guds 
hvisken skal tros fremfor vides.

- Folk tror, det er svagt, når det 
er en trossag, men det er langt 
stærkere end en videnssag, fordi 
det skal tros. Det er sådan, Gud 
vil det, fastslår han.  

Tilbage til London, 
igen og igen

Fra København Vineyard blev 
startet i 1997, går der 15 år, før 
endnu en af kirkerne fra Flem-
ming Mølhedes vision bliver 
plantet.    

- I de 15 år tænkte jeg da, at 
’Gud er lidt for sent på den,’ for 
det er lang tid at vente. Men jeg 
var fyldt med ro indeni, fordi jeg 

vidste, at Gud havde talt til mig 
– jeg vidste bare ikke, hvornår 
det ville ske, husker Flemming 
Mølhede, som brugte tiden på at 
være aktiv i den del, han kunne: 
at bygge København Vineyard og 
oprejse ledere. Han fortæller, det 
er årsagen til, at der siden 2012 
er skudt seks nye Vineyard-kirker 
op, for fem af dem er plantet af 
ledere fra København Vineyard.

Gennem de 21 år er Flem-
ming Mølhede blevet ved med at 
komme tilbage til, hvad Gud talte 
til ham i England. Det har været 
det vigtigste, han har gjort for at 
bære visionen, og hvad han har 
gjort, når det har været hårdest. 

- Det handler om at komme 
tilbage til den halve time, hvor 
Gud mødte mig i en forstadskirke 
i London, og da han talte to dage 
senere i undervisningen i 1996. 
Men jeg tog det også som om, 
at Gud havde talt til mig, så der 
er aldrig kommet tvivl. Drømme 
skal altid vendes tilbage til, under-
streger Flemming Mølhede, som 
også har fundet hjælp i kirkens 
fællesskab, når det har været 
rigtig svært. 

Angst og selvmedlidenhed
For der har været hårde pe-

rioder for Flemming Mølhede og 
familien, og der har det krævet 
en stor beslutsomhed at blive 
ved. For eksempel brændte Flem-
ming Mølhede helt ud for 17 år 
siden med angst og tinnitus, og 
her oplevede han, hvordan Gud 
byggede ham op igen. 

- Mangt og meget vil rive drøm-
mene ud af hjerterne på os, og i 
de perioder skal vi selv være fast 
besluttet og tro på, at Gud bærer 
os med vores drømme, siger 
Flemming Mølhede. 

Han mener ikke, at omkostnin-
gerne har været for store for ham 

privat, men det har også kostet 
for hans familie, og dem kan han 
ikke tale for.

- Nogle gange har jeg været 
angrebet af selvmedlidenhed, og 
så har jeg bebrejdet  Gud: ’kunne 
du ikke have passet bedre på mig 
og mine’? Men han får mig ud af 
det ved sin nåde og tålmodighed. 
Hvorfor er jeg fortsat, og hvorfor 
lander jeg på en tro på, at der er 
en sammenhæng? Det kommer 
ikke ud af personlig styrke, svarer 
præsten retorisk. 

Guds styrke og storhed har 
også været en støtte for Flem-
ming Mølhede. 

- Det gør mig tryg at følge en 
Gud, der er så meget større end 
mig. At vide, at Jesus har svaret 
på, hvad vi ikke har styr på; at 
se Gud bryde ind; at se at han 
eksisterer; at se planer realiseret, 
siger han.

Dobbelt op i mellemtiden
Flemming Mølhede fi k at vide 

i marts 2017, at den sidste af 
de fi re kirker fra visionen blev 
realiseret.

- Når man har båret på noget 
i 21 år og ser det gå i opfyldelse, 
giver det en fantastisk følelse af 
mening, sammenhæng og glæde. 
Det var en følelse af, at det lyk-
kedes og en oplevelse af Guds 
trofasthed. 

Men det er jo sket sammen 
med andre, og de yderligere fi re 
danske kirkeplantninger er lige så 
vigtige som de fi re fra visionen, 
understreger han.

Da Flemming Mølhede i 2017 
så, at visionen blev indfriet, var 
der nemlig ikke kun Vineyard-kir-
ker i de fi re største, danske byer. 
Nej, Gud fordoblede antallet, så 
der nu er otte Vineyard-kirker i 
Danmark. 

- Det fortæller mig, at Gud er 

trofast, og jeg er betaget af Jesus, 
og at jeg må få lov at være med. 
Det har forankret min tro på Gud, 
og jeg tror virkelig på, at han vil 
forandre vores land, en kirke 
ad gangen, mener Flemming 
Mølhede.

Del visionen, og hold fast
Hvis du overvejer, om du har 

fået en vision fra Gud, er Flem-
ming Mølhedes bedste råd, at du 
deler visionen med en vejleder, 
som skal være med til at prøve, 
om det er fra Gud. Flemming 
vidste, at hans vision var fra Gud, 
men han opsøgte alligevel en 
mentor for at få det testet.

- Hvis du så kender, at visionen 
er fra Gud, skal du lære at kende 
de små og store skridt, som en 
stor drøm altid har. Du skal sørge 
for at være aktiv på vandring, for 
nogle gange er det små skridt og 
nogle gange store skridt, råder 
Flemming Mølhede.

Hvis du allerede bærer på en 
vision, og du synes, det er hårdt, 
og der er gået lang tid, er et af 
præstens råd det samme: at du 
prøver visionen på pålidelige 
mennesker. 

Du skal også gå til Bibelen og 
fi nde ud af, hvordan Gud taler, 
og hvordan hans væsen er, for at 
undersøge, om det var Gud, der 
gav visionen. 

- Hvis det er Gud, skulle der for 
mit vedkommende holdes fast i vi-
sionen med næb og klør. Når Gud 
spørger os, skal vi også fokusere 
på, hvordan vi kan være med på 
vejen. Når Gud giver en vision, 
kalder han dig til at udleve noget 
af den. Visionen skal omsættes 
til handling i os, siger Flemming 
Mølhede.

Selvom der har været pres på, har Flemming Mølhede aldrig fortrudt at følge sin drøm gennem 21 år. 
Foto: Christian Mercier

Drøm gik i 
opfyldelse 
efter 21 år
Det tager Flemming Mølhede tre sekunder at sige ja til en 
livslang vision, men det tager 21 år, før visionen bliver indfriet. 
Han har holdt ud ved konsekvent at vende tilbage til, hvad Gud talte.

”Gud hvisker os ting i hjertet, og dem kan vi følge i lydighed eller afvise”, siger Flemming Mølhede. 
Foto: Christian Mercier
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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,-

Søndag d. 11. februar holder 
Aalborg Citykirke igen en stor 
fastelavnsfest for alle børn, 
som har lyst til at være med.

 Der vil være ikke mindre end 
fi re tønder at slå katten af: to til 
de mindre børn og to til de større. 

Bagefter er der underholdning, 
leg, fastelavnsboller og kaffe til de 
voksne. Den bedste udklædning 
bliver også kåret, men det er  
ikke et krav, at man skal komme 
udklædt, siger Pia Knakkergaard, 
som er børnepræst i Citykirken: 

- Formålet er at give alle børn 
en sjov og hyggelig eftermiddag, 
uanset om man har nået at skaffe 
en udklædning eller ej. Alle er 
velkomne til fastelavnsfesten.

I forbindelse med uddeling af 
julekurve har Aalborg Citykirke 
fået kontakt til fl ere økonomisk 

trængte familier i Nordjylland. Nu 
bliver der sendt en særlig invi-
tation ud til de familier, som har 
udtrykt ønske om at være med til 
andre arrangementer. 

 - Vi tænker meget over, hvor-
dan vi kan hjælpe trængte familier 
på alle tider af året, ikke kun til 
jul, og en stor fastelavnsfest 
giver børnene noget at se frem 
til efter jul. Vi håber, at mange 
af dem kommer med, siger Pia 
Knakkergaard. 

Arrangementet er gratis, og 
man må gerne tage en ven og 
sine forældre med til Citykirkens 
lokaler i Samsøgade 54 i Aalborg. 
Arrangementet er målrettet børn i 
cirka 6-13 års alderen, og tilmel-
ding er ikke nødvendig. 

Bodil

Stor fastelavnsfest 
for alle børn i Aalborg

Citykirken slår dørene op:

Man må meget gerne være udklædt til fastelavnsfesten i 
Aalborg Citykirke, men det er ikke et krav. 
Billedet er fra sidste års fastelavnsfejring i Citykirken.

Bestyrelsen for Hovedstadens 
Kristne Gymnasium og rektor 
Sigbjørn Sørensen kan nu 
afsløre, at HKG, som åbner i 
august 2018, får adresse på 
Jydeholmen 15 i Vanløse. 

- Placeringen er utrolig attraktiv 
med bus lige til døren og kort 
afstand til grønne områder, lyder 
det fra en taknemmelig Sigbjørn 
Sørensen.

De kommende HKGYM-elever 
vil kun skulle gå få minutter fra 
Vanløse St. og Flintholm St. 
Begge stationer er trafi kknude-
punkter for offentlig transport med 
to forskellige s-togslinjer, metro 
og busser.

- Vores gymnasium ligger 

næsten op ad Kulturstationen 
Vanløse med bibliotek, café-
miljø, biograf samt en teater- og 
musikscene. Eleverne får meget 
gode betingelser for både faglig 
fordybelse og relationsskabende 
aktiviteter. 

Når træerne springer ud, eller 
sommeren fordrer vaffelis på en 
græsplæne, skal de kun gå 6 
minutter, før de sidder i Grøn-
dalsparken og kan nyde herlig-
hederne i pauserne. Alt i alt en 
perfekt placering, siger rektoren.

Sigbjørn Sørensen og et team 
af fagkonsulenter skal nu indrette 
bygningens 2. etage, før skolen 
slår dørene op i august.

Bodil

Nyt gymnasium får central placering
Hovedstadens Kristne Gymnasium placeres tæt på to s-togstationer i Vanløse.

Rektor Sigbjørn Sørensen og formand Eik Bidstrup ses her 
foran bygningen på Jydeholmen, hvis 2. sal skal rumme det 
nye kristne gymnasium.

Den 28. januar 2018 kunne 
Åbenkirkes 500 fast tilknyttede 
fejre jubilæum med festlige ind-
slag. Det er nemlig 10 år siden, 
at to af Hernings frikirker fandt 
sammen i én kirke. 

Målet var at skabe en moderne 
kirke, hvor folk kunne føle sig vel-
komne, selv hvis de ikke var vant 
til at sætte deres ben i en kirke.

Et moderne sprog
Ledende præst Lars Bo Olesen 

fortæller, at kirken i alle sine akti-
viteter forsøger at kommunikere i 
et sprog, som folk forstår.

- I vores prædikener ved guds-
tjenesterne tager vi udgangs-
punkt i hverdagsagtige emner. 
Vi bruger humor, og i musikken 

veksler vi mellem salmesang, pop 
og rock, siger han.

Åbenkirke har også inviteret 
herninggenserne til koncerter 
med kunstnere som Bent Fabri-
cius Bjerre og Stig Rossen. Der 
var også en heavy metalkoncert 
i 2008 med ekstra høj volumen, 
røgmaskiner og farvede projek-
tører. I 6 timer pumpede heavy-
bands mættede metaltoner ud i 
kirkerummet til 200 unge begej-
strede koncertdeltagere. 

- Det er første og eneste gang, 
jeg har arrangeret en heavykon-
cert i en kirke, fortæller Amir 
Rehman, som er professionel 
kulturiværksætter.

Jeg mener, at Åbenkirke lever 
op til navnet om at være åben. 
Den er rummelig og ikke selektiv 

i forhold til hvilken musik, den vil 
lukke inden for dørene, siger Amir 
Rehman. 

Julehjælp til 1650 familier
Omkring 1650 udsatte fami-

lier har de seneste syv år fået 
julepakker med mad og gaver til 
børnene. Sammen med forenin-
gen Herning Care har 110 frivil-
lige fra Åbenkirke hjulpet med at 
indsamle og fordele julemad samt 
arrangere juleshowet i kirken. 

Herning Kommune har også 
bidraget med 76.000 kroner til 
Herning Cares julehjælp i 2017. 
Beløbet har rakt til at kunne fylde 
julemad i 150 af de i alt 500 ju-
lepakker, som er blevet delt ud i 
december.

Bodil

Åbenkirke i Herning fejrer 10 års jubilæum

- Vi bruger humor og veksler  
mellem salmer, pop og rock, 
siger præst Lars Bo Olesen.

I onsdags gik den amerikanske præsident Donald Trump på 
talerstolen foran medlemmer af Kongressens to kamre, Se-
natet og Repræsentanternes Hus, for at holde årets største 
tale: State of the Union, altså rigets tilstand. Talen er en årlig 
begivenhed, hvor præsidenten giver en status på, hvordan det 
står til i landet. Samtidig kigger han fremad og fremlægger 
sine ønsker og prioriteringer. 

 Det var første gang Trump, der blev indsat som præsident netop 
for et år siden, holdt en sådan tale. Han kom omkring et åbent 
Guantánamo fængsel, oprustning af atomarsenaler, en omfat-
tende migrationsreform, men samtidig fi k han også indskudt en 
bemærkning om tro, som er værd at standse op ved.

 Trump sagde: I Amerika ved vi, at tro og familie, ikke regeringen 
og bureaukrati, er centrum i det amerikanske liv. Vores motto er 
“Vi stoler på Gud”. 

At Trump placerer tro og familie som vigtigere end staten, er uden 
tvivl talens vigtigste del. Der er mange ideologiske kræfter i spil, som 
arbejder på at opløse den allerede stærkt splittede familiestruktur 
helt. Det sker gennem en legitimering af, at homoseksuelle ægte-
skaber sidestilles med ægteskab mellem en mand og en kvinde, 
transkønnethed og alle mulige former for alternative familieformer. 
Det ligner til forveksling et samfund, der blot giver borgerne den 
størst mulige grad af frihed til at leve som de vil, men reelt er det en 
ny seksuel revolution, som kan ende med at splintre den i forvejen 
skrøbelige vestlige civilisation fuldstændigt.

Når vi har svært ved at klare de politiske udfordringer som fx. 
indvandring og integration, så kan det føres tilbage til de ødelagte 
familier. Mange har et sår på sjælen, som gør, at de ikke ved, hvem 
de selv er, og hvad formålet med livet er. Det svækker en kultur 
enormt, når mennesker bliver usikre på deres identitet.

En af grundene til, at familien er brudt sammen, er, at Gud ikke 
længere er med i forholdet mellem mand og kvinde, forældre og 
børn. Familietrioen med far, mor og børn afspejler Guds treenige 
væsen. Får de ikke tilført Guds levende kærlighed, tilgivelse og 
forsoning og deler den mellem sig, så vokser konfl ikter, strid og 
mangel på kærlighed og ender med at splitte familien. Når det 
sker, svækkes også samfundet. Hvis samfundet skal være velfun-
gerende, starter det i familien. 

Stærke familier 
skaber stærke 
samfund
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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.

Af Bodil Lanting

En ny bilateral aftale med tit-
len ”Én tro, én dåb, én nåde” 
cementerer Folkekirkens og 
Metodistkirkens samarbej-
de. Det fejres med offentlige 
gudstjenester i København og 
Strandby.

Aftalen ”Én tro, én dåb, én 
nåde,” er den første bilaterale 
aftale på nationalt plan for både 
Den danske Folkekirke og Meto-
distkirken i Danmark, skriver Det 
mellemkirkelige Råd.

Gensidig anerkendelse
Med denne aftale bekræfter  de 

to kirker deres kirkefællesskab 
og anerkender hinanden som 
ligeværdige kirker. De anerken-
der hinandens dåb, nadver og 
embede og bekræfter, at man 
kan holde gudstjeneste sammen. 
Man skal heller  ikke ordineres på 
ny, hvis man som præst ønsker at 

skifte embede fra den ene kirke 
til den anden.

I forvejen har Folkekirken og 
Metodistkirken haft fuldt kirkeligt 
fællesskab, siden Folkekirken 
tiltrådte Leuenberg Konkordien  
(en samarbejdsaftale mellem de 
protestantiske kirker i Europa) 
i 2001. Metodistkirken tiltrådte 

dette samarbejde i 1994.

Fejring af aftalen
Folkekirkens og Metodistkir-

kens kirkelige fællesskab bliver 
fejret ved to gudstjenester i hen-
holdsvis Strandby Metodistkirke 
den 4. marts 2018 kl. 10.00 og 
i Københavns Domkirke den 11. 

marts 2018 kl. 10.00.
Aftalen mellem de to kirker kan 

downloades i pdf. eller  bestilles i 
bogform fra Det mellemkirkelige 
Råds sekretariat.

Korrespondance-skolen 
har fokus på ’Et godt hvil’ i 2018
K-skolen, som støttes af Adventistkirken i Danmark, tilbyder  
6 onlinekurser samt 21 brevkurser. I år har skolen særligt 
fokus på Hvilen, og ”Et godt hvil” er da også temaet for det 
årlige bibelstævne den 16.-18. marts på Himmerlandsgården.

”I et samfund hvor man er på 24/7, hvor tiden bliver regnet i 
nanosekunder, og der ikke er noget, der hjælper os til at sige stop, 
har mennesker behov for at tage kontrol og selv sige fra”, skriver 
K-skolen og minder om, at Dronning Margrethe i sin nytårstale  
opfordrede danskerne til at gøre noget unyttigt. 

Under bibelstævnet stilles spørgsmålet, om den bibelske fortæl-
ling har et bud på, hvordan vi bedst håndterer et af det moderne 
forbrugersamfunds helt store udfordringer. I løbet af weekenden vil 
der være undervisning og indlæg ved teologer, en psykiater og en 
fysioterapeut samt rigtig god tid til et godt hvil, oplyser K-skolens 
leder Henrik Jørgensen.

Bodil

Af Steen Jensen

Kristent Pædagogisk Institut 
har offentliggjort syv inspire-
rende artikler til forældre, der 
vil støtte deres børn til at leve 
i det moderne pluralistiske 
samfund.

I mange kristne børnefami-
lier kan det være en udfordring, 
at der tilsyneladende bliver et 
større og større gab mellem 
hjemmets kristne værdier og det 
omgivende samfunds stigende 
sekularisering. 

Hvordan hjælper vi så bedst 
vores børn til at leve i den dob-
belthed?

Det har Kristent Pædago-
gisk Institut (KPI) sat sig for at 
undersøge. I et projekt, ”Børn 
i pluralisme”, forsøger KPI at 
adressere den problemstilling, 
mange kristne forældre oplever 
som en udfordring.

Et synligt resultat af projektet 
er syv inspirerende artikler om 
emnet, som KPI har lagt ud på 
sin hjemmeside, og som behand-
ler problemstillingen og giver 
forslag og idéer til at tackle den.

- Udgangspunktet er ikke, 
hvordan vi forholder os til ”den 
farlige verden derude”, men hvor-
dan vi og vores børn frimodigt 
kan bidrage med vores værdier 
og tro i den tid og på det sted, 
hvor vi lever, siger Carsten Hjorth 
Pedersen, der er daglig leder af 
Kristent Pædagogisk Institut.

Projektet – og de syv artikler 
– henvender sig både til forældre 
og til kirkelige fællesskaber, med 

inspiration og praktiske råd.

Unge efterlyser 
en medvandrer

Danmark er stadig præget af 
den kristne kulturarv. De kristne 
værdier præger stadig vores 
kultur, vores fælles værdier og 
identitet.

Men den voksende pluralisme/
sekularisering sætter aftryk, ikke 
mindst hos børnene. De møder i 
deres hverdag – både i SFO´en, i 
skolen og på internettet - masser 
af mennesker, som har en anden 
religion, andre værdier, livsytrin-
ger og livsstile end dem selv, og 
det stiller krav til både tolerance 
og personlig retningssans.

For børn i kristne familier kan 
det være udfordrende, fordi de 
møder en pluralistisk virkelighed, 
der måske på afgørende punkter 
strider mod værdierne, de har 
med hjemmefra. 

Men den nye tid skaber også 
nye muligheder for at være syn-
ligt til stede med sin kristne tro.

I forbindelse med projektet har 
Kristent Pædagogisk Institut haft 
en spørgeskemaundersøgelse 
blandt unge kristne (ca. 18-åri-
ge), der deltog i Discipeltræf i 
oktober arrangeret af Kristeligt 
Forbund for Studerende. 

Seks ud af ti unge gav udtryk 
for, at de har savnet, at deres 
forældre eller andre gjorde mere 
for at ruste dem til at leve med en 
kristen identitet i et pluralistisk 
eller sekulariseret samfund. 

De fl este af dem (56 procent) 
gav udtryk for, at de havde sav-
net en ”medvandrer” under op-
væksten, en voksen i det kristne 
fællesskab, som havde lagt øre 
til den unges problemer.

De syv artikler
De syv artikler om børn i plura-

lismen er skrevet af kompetente 
fagfolk. Artiklerne udgives ikke i 
trykt format, men det står enhver 
frit for at kopiere dem fra KPI´s 
hjemmeside kpi.dk og bruge 
dem i fx studiegrupper eller i 
kirkeblade osv.

Teologisk konsulent Andreas 
Østerlund Nielsen, Aarhus, giver 
en grundlæggende indføring i 
emnet og skriver om udfordrin-
gen, som børnene står i i en 
pluralistisk verden. Pluralismen 
er ikke et synspunkt, børnene 
kan være enige eller uenige i, 
for pluralismen er det vand, de 
svømmer i, skriver han.

Cand.pæd. Marianne Holst 
Nielsen, Aarhus, beskr iver 
hvordan barnet formes som et 
menneske med tro af de fælles-
skaber, det indgår i, og om be-
tydningen af omsorg, tilknytning 
og påvirkning.

Sognepræst Niels Jørn Fogh, 
Herlev, skriver om samspillet 
mellem kirke, kristent fællesskab 
og familien. 

Konsulent Merete Holm Dals-
gaard, Lystrup, skriver om for-
ankring og dialog.

Professor Kurt Christensen, 
Aarhus, skriver om apologetik 
i børnehøjde. Også børn har 
brug for at få troen forklaret og 
forsvaret, skriver han, og vore 
svar skal være enkle, sande og 
omsorgsfulde.

Carsten Hjorth Pedersen (KPI) 
skriver om, hvordan vi svarer på 
børns spørgsmål til den kristne 
tro, samt en artikel om spørge-
skemaundersøgelsen på Disci-
peltræf i oktober.

Hjælp dit barn til 
at navigere i verden

Børn og unge har brug for, at de voksne gør mere for at ruste 
dem til at leve med en kristen identitet.

To kirker indgår historisk aftale

Folkekirken og Metodistkirken har i mange år haft et tæt sam-
arbejde. På billedet ses domprovst Niels Christian Kobbelgaard 
(t.v.), domprovst Anders Gadegaard og Christian Alsted, biskop 
i Metodistkirken, (t.h.) medvirke i afslutningsgudstjenesten til 
Danske Kirkedage i Aalborg 2013. Foto: Danske Kirkedage.

”Perfekte” unge har brug 
for åndelige forældre
I weekenden satte DanskOase  på sin årlige lederkonference 
fokus på nutidens unge og på, at de har brug for en ældre 
generation, der tør spørge ind til deres tro og liv.

Ungdomsforsker Søren Østergaard var en af talerne på Le-
derOase, der foregik i Karlslunde Strandkirke.

”Det perfekte er blevet det normale,” sagde han om nutidens 
unge og fortalte, at unge har meget få steder, hvor de kan være 
ærlige og sårbare. Mange kan have svært ved at tale med deres 
venner, som selv er samme sted i livet, og derfor har de brug 
for gode voksne i deres liv. Søren Østergaard præsenterede en 
statistik, som viste, at hele 45 pct. af de unge nævner deres bed-
steforældre som de voksne, de bedst kan tale åbent med.

- Det er en opmuntring og et skub at høre dette. De unge ser 
ud som om, de har styr på det hele. Men de har brug for at blive 
spurgt ”Hvordan går det? lød kommentaren fra den 60-årige Inger 
Elisabeth Nielsen fra Kvaglund Kirke.

Blandt talerne var også forstander for Nordsjællands Efterskole, 
Jesper Oehlenschläger og viceskoleleder for Jakobskolen, Jens 
Peter Vrist. Konferencens yngste taler var den 23-årige forfatter og 
stud.theol. Rasmus Jonstrup Hansen, mens den ældste var pastor 
emeritus, Niels Peder Nielsen, der er medstifter af DanskOase.

”De unge efterspørger ældre forbilleder,” understregede Ras-
mus Jonstrup Hansen. Og det bekræfter den 24-årige Helene 
Lilleøre fra Byens Valgmenighed: ”Der er mange stemmer, men 
få forældre,” siger hun. 

Der var ialt 214 deltagere fra 18 forskellige oase-netværksme-
nigheder samt 40 deltagere fra andre kirker med på LederOase 
i Strandkirken.

Maria Callesen/Bodil

Fra venstre ses Anna-Grethe Østergaard, Inger Elisabeth 
Nielsen og Irene Nielsen på LederOase. Foto: DanskOase.
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UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Mark. 4, 26-34

Om Guds riges vækst
26Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: »En 

landmand går ud og sår korn i sin mark. 27Så går han hjem, 
og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens 
han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han kan 
forklare, hvordan det går til. 28Jorden bærer frugt helt af sig selv. 
Først strå, så aks og til sidst kerner i aksene. 29En dag står hele 
marken moden og er klar til høst. Så kommer landmanden med 
sin segl for at gå i gang med indhøstningen.« 30Jesus fortsatte: 
»Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Hvilket billede kan 
vi bruge? 31Jo, Guds rige er som et sennepsfrø. Det frø er det 
allermindste. 32Men når det er sået, vokser planten op og breder 
sig mere end de andre buske. Den danner grene, som er store 
nok til, at fuglene kan bygge rede og søge ly i dens skygge.«

Om brugen af billedtale
33Jesus brugte mange sådanne billeder, alt efter hvad folk 

var i stand til at forstå. 34Ja, når han underviste folkeskarerne, 
brugte han udelukkende den slags billeder, og det var kun, når 
han var alene med disciplene, at han forklarede, hvad det alt 
sammen betød.’

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Ingen vej udenom 
evangeliet - til alle
I sidste uges avis kunne du læse om det tyske kirkemøde 
for Rhinlandet. Her havde teologerne i deres (manglende) 
visdom besluttet, at der ikke burde drives mission blandt 
muslimer. 

Ja, faktisk mente de heller ikke, at den missionsbefaling, 
som Jesus udtalte før himmelfarten, skulle følges i dag. 

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen 
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer 
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens ende.«

Den nye vedtagelse påstår, at Jesus gav missionsbefalingen 
specifi kt til de 12 apostle, og at det derfor ikke er en opgave 
for alle kristne til alle tider at følge Jesu ord. 

Meningsløs tro uden mission
Så langt kan man altså komme ud i politisk-korrekthed - eller 

dovenskab - at kirkens ledere vedtager, at kristne ikke skal 
drive mission overfor muslimer. Sidste år vedtog kirkemødet 
i Tyskland, at der ikke skulle drives mission overfor jøder. 

Så hvad er der snart tilbage? Hinduer, buddhister...? 
For der har længe været et indirekte forbud - også i folke-

kirken herhjemme - imod at missionere blandt landets egne. 
Begrundelsen har været, at de fl este danskere er døbt, og så 
er de jo pr. defi nition ”kristne”. Eller er de? Siger Jesus ikke, 
at enhver som ”tror og bliver døbt” skal blive frelst? 

Dåb uden tro giver jo ingen mening. Læs dog Bibelen!

Når nogen mener, at det ikke er nødvendigt at omvende 
muslimer til Jesus, så hænger det desværre også sammen 
med, at troen på frelsen ved Jesus er blevet udvandet i kir-
kelige kredse - fordi den næsten aldrig bliver forkyndt. Derfor 
er det for mange blevet ligegyldigt, om de tror eller ej.

Hvis alle bliver frelst til det evige liv, uanset om de tror eller 
ej, blot de er døbt - ja, nu også blot de er muslimer - hvorfor 
skulle vi så gå i kirke, hvorfor skulle vi angre vores synder, 
hvorfor skulle vi forsøge at leve efter Guds vilje...? 

Og hvordan var kristendommen kommet til Tyskland og til 
os i Danmark, hvis kristne ikke havde drevet mission?

Hvad handler alt dette om? 
Ateister, ja selv satanister kan rase alt det, de vil imod troen 

og kirken. Deres modstand gør kun troen stærkere.
Men folk indenfor kirken, der fører sig frem med teologisk 

hovmod, og forkludrer evangeliet og dets kraft, de skader 
kirken meget mere. De tager troen fra de små og usikre.

De får en hård dom, fordi de vidste bedre.
Men det er en snigende langsom forblændelse.

Jeg har lagt mærke til, at når kristne på ét område nægter 
at bøje sig for Jesu ord i Ny Testamente, så bliver de efter-
hånden åndeligt blinde på stadig fl ere områder. 

En gammel ven, der stadig betragter sig som kristen, skrev 
for nylig til mig, at man ikke længere kunne forkynde om him-
mel eller helvede i dag. Nej, det er svært. Men hvis Jesus 
selv troede på og forkyndte om frelse og fortabelse, gør vi så 
ikke vores medmennesker en bjørnetjeneste af katastrofale 
dimensioner, når vi fortier, at der er disse to udgange?

Jeg har også lagt mærke til, at præster, som er mere 
optaget af at behage deres menighed og samfundet, end af 
at behage Gud, de hurtigt sløjer af på sandheden. 

De siger måske nok sandheden - men ikke hele sandheden. 
De forkynder nok evangeliet - men kun den del, som ikke 
støder an eller udfordrer menigheden og verden.

Hvis du lytter for længe til dem, udhules din egen tro.
Vi må tilbage til Ny Testamente for at fi nde normen 

for det kristne liv. Tilbage til Jesus Kristus. For... 
”Der fi ndes ikke frelse andre steder end hos 

Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som 
kan frelse os mennesker.”  (Ap.G. 4:12.)

For et par år siden kørte en 
TV-reklame med en fugl, der 
festligt skrålede: “Intet bord 
uden Bähncke”. Hver gang jeg 
så reklamen, kunne jeg ikke 
lade være med at skråle med på 
sangen resten af dagen. 

Ja, faktisk bliver jeg også helt 
munter, mens jeg taster disse ord. 
Prøv bare at se dem på Youtube. 
Det er god humor. Men faktisk 
bryder jeg mig ikke så meget om 
sennep – heller ikke fra Bähncke! 

Til denne søndags prædike-
tekst sammenligner Jesus Guds 
Rige med sennep. Helt præcist 
et lille bitte sennepsfrø. Men når 
man ikke bryder sig synderligt 
meget om sennep, så er det altså 
lidt op af bakke at tænke på sen-
nep og en skrålende popfugl, når 
Jesus beskriver Guds rige.

Hvad i alverden er meningen 
med denne sammenligning til et 
sennepsfrø?

Stort og mægtigt?
Ofte er lignelsens pointe 

udlagt med fokus på et lille frø, 
der vokser til et træ på stør-
relse med gigantiske træer i de 
europæiske skove. Fordi Guds 
rige vokser til at blive som de 
mægtigste træer.

Det passer meget godt på 
det, vi kunne drømme om med 
Guds rige: At det er stort og 
mægtigt, som store ærværdige 
træer eller store urokkelige ka-
tedraler.

Ukrudt ude af kontrol
Men problemet er, at det ikke 

passer med et sennepsfrø. Der 
er bestemt intet prægtigt over 

sennepsplanten. For det første 
er frøets størrelse uhørt lille. 
Den er ca. 1 mm i diameter, 
og det tager op mod 800 frø at 
fremstille bare 1g sennep.

Dertil kommer, at mange 
haveejere og landmænd i Israel 
opfatter sennepsplanten som 
ukrudt. For sennepsplanten er 
utrolig frugtbar og producerer 
mellem 1000 og 4000 frø pr. 
år. Den store formeringskraft 
betød, at sennepsplanten i den 
jødiske tradition fra det 2. og 3. 
århundrede ikke måtte dyrkes 
i haver, men kun på mere afsi-
desliggende marker. For man 
kunne simpelthen ikke kontrol-
lere væksten.

Sennepsplanten er altså på 
mange måde Israels svar på 
mælkebøtter eller vorterod. Det 
spreder sig uhørt hurtigt og det 
kan næsten ikke kontrolleres 
eller holdes nede.

Fuglene bygger rede
For fuglene derimod er sen-

nepsplanten et sted, der giver 
sikkerhed. Dels er blomsterfrø-
ene god føde, og når senneps-
buskadset i løbet af sommeren 
tørrer ud, bliver det til et uigen-
nemtrængeligt krat, som er et 
godt dække til at bygge rede.

Et fantastisk billede
Pointen med at sammenligne 

Guds Rige med sennepsplan-

ten er altså hverken smagen 
af sennep eller store mægtige 
katedraler.

Tværtimod er Guds Rige som 
et sennepsfrø, fordi det ikke 
ser ud af noget særligt i første 
omgang, men når det kommer 
i jorden og får tid til at vokse, 
spreder det sig, og kan give liv 
til mange. Ikke fordi det vokser 
sig stort og prægtigt, men fordi 
det spreder sig helt uhæmmet.

Guds rige ude af kontrol
For Guds Rige kan ikke kon-

trolleres eller holdes nede. 
Jesus siger med andre ord til 
os, at han ikke er kommet for 
at vinde pragt og ære, men for 
at nå ud til alle mennesker med 
hjælp og tilgivelse.

Når vi planter sennepsfrø
Vi kan også være med til 

at plante sennepsfrø i vores 
dagligdag. For det er gennem 
vores tjeneste og omsorg for 
mennesker, at Guds Rige spre-
des og giver håb og beskyttelse, 
ligesom fuglene bygger rede 
under sennepsplanterne.

Vore små bidrag ser måske 
ikke ud af meget, men i Guds 
hænder kan miraklerne ske. For 
Guds kraft kan ikke kontrolleres 
eller holdes nede.

Så måske sker det alligevel 
på forskellige måder, at der intet 
bord er uden Bähncke.

”Der er intet bord 
uden Bähncke”

Af Kristoffer Simonsen
Sogne- og garnisonspræst i

Sct. Michaelis Kirke, Fredericia

Billedet viser den frugtbare sennepsplantes frø og blomst.



Udfordringen søndag den 4. februar 2018 KRONIK . 7 

Af Ole Petter Erlandsen 
Præst i Oslo Vineyard

På få måneder er #metoo-
fænomenet vokset fra et enkelt 
hashtag til en global bevæ-
gelse uden leder. Den har 
afsløret overgreb, ydmyget 
autoritetspersoner, ændret 
rollelister og skabt debat i alle 
medier og alle typer miljøer. 
Ofrene er endelig blevet hørt, 
og hovederne ruller.

 De manglende grænser
Men skurken i stykket er ikke 

mænd med mangelfuld impuls-
kontrol, som enkelte hævder 
- og heller ikke alkohol. Det, 
#MeToo-kampagnen afslører, 
er et samfund, som ikke læn-
gere ved, hvad sunde grænser 
er - fordi vi har omfavnet selve 
uansvarligheden. Den store skurk 
er vor gennemseksualiserede og 
grænseløse kultur.

Som en bølge væltede den 
over os i 60erne. Den seksuelle 
revolution. Det var peace & love, 
og ”love” blev defi neret som sex. 
Sex blev et nydelsesmiddel på 
linje med en god øl eller en un-
derholdende fi lm. At begrænse 
seksualiteten var unødvendigt, 
livsbegrænsende eller skadeligt. 
At mene noget andet var snerpet 
og gammeldags. Og uden særlig 

debat blev den kristne, monoga-
me kærlighed kastet på historiens 
losseplads, og ingen så egentlig, 
hvad der ville komme i stedet.

Halvtreds år senere er det, som 
var et ungdomsoprør, blevet vær-
dier for en hel civilisation. Tresser-
nes og hippiernes ansvarsløshed 
har dannet normen for dating, 
utroskab og grænser. Vi er blevet 
en kultur, hvor alle er hverandres 
jagtmark og bytte, og hvor der 
ikke er brug for jagttilladelse.

 
Frygten for at blive 
kaldt mørkemand

Denne kultur er som skabt for 
mænd, som er ude på noget. 
”Alle vidste dette i min tid i Unge 
Høyre” læser vi på twitter. 

Alle har vidst besked, ingen 
har handlet. For i det grænse-
løse samfund er det allerværste 
at blive kaldt mørkemand eller 
moralist. Så hellere være pas-
sive tilskuere, når chefen lægger 
an på den nyansatte sekretær. 

Så er vi tavse, når porno bliver 
gjort mainstream og fi nder vej 
fra ugeblade til drengeværelser. 
Så beder vi unge sætte deres 
egne grænser, fordi vi ikke 
længere har nogen grænser at 
give dem. 

Så lader vi det passere, når 
samlivsspalterne præges af 
13-årige piger, som overvejer, 
om de skal gå med til analsex, 
fordi kæresten vil det. 

Ikke engang rus-kulturen, en 
eneste lang #MeToo-event, har 
vi haft mod nok til at modsætte 
os – man er jo kun ung én gang. 

Vi sender vore døtre ud i en 
verden, hvor dem som siger 
”nej” er de snerpede og kede-
lige. Vi er blevet et samfund, 
som er pinligt nøjeregnende 
med sikkerhedsseler og brug 
af hjelme, men som har nul 
pejling på, hvordan vi skal sikre 
vore døtre fra at blive antastet 
og forført.

Det er ikke noget nyt, at mænd 
med magt bruger deres indfl y-
delse til at skaffe sig sex. Det, 
som er nyt, er, at vi ikke længere 
har nogen standard at måle det 
med, ikke noget sprog at bruge. 

Ord som renhed, anstændig-
hed, afholdenhed, ære, søm-
melighed og moral er blevet 
fremmedord. De har mistet deres 
kraft eller fået så ændret indhold, 
at de ikke kan bruges. Tilbage 
står vi med krænkelsens fattige 
ordforråd, som egentlig ikke er 
i stand til at udtrykke andet end 
sårede følelser.

 Sætter en ramme
Kontrasten er det, Jesus som 

står for: ”Den som ser på en 
kvinde for at begære hende, har 
allerede begået ægteskabsbrud 
med hende i sit hjerte”, sagde 
han. Jesus tager parti for den 
svage part, den som bliver udnyt-
tet, svigtet og forladt.

Jesus sætter en ramme for de 
seksuelle følelser. Ingen af os er i 
stand til at efterleve det, men det 
er et ideal at stræbe efter: Den 
eneste, man skal hengive sig til 
med øjne, hjerte og krop, er den, 
man er gift med. Alt andet falder 
udenfor.

For den største kærlighed er 
den, som siger nej til sig selv for 
en andens skyld. Den eksklusive 
kærlighed, i dobbelt forstand, er 
den som kun har plads til én. Den 
som ofrer egen komfort og livsud-
foldelse for den andens skyld, den 
som følger med ned i de største 
dyb, men som også må være med 
på de største højder. 

Det er det berusende og det 
fortvivlende, det ekstatiske og 
det hjerteskærende, kærlighed 
på godt og ondt, under sundhed 
og i sygdom, i liv og når døden 
kommer. Kærligheden er at give, 
ikke at tage for sig.

En bleg skygge
Imod en sådan kærlighed 

bliver frihedens forklædte begær 
ikke andet end en bleg skygge 
og en leg med følelser. Der er 
den næste erobring, den næste 
oplevelse, min spænding og min 
nydelse i centrum. Det er en ob-
jektivisering af den anden, det er 
”brug og smid væk”.

Derfor er det forkert at tro, at 
Kirken har en homostrid. Vi har en 
kamp om synet på sex. Om sex er 
en gudgiven forpligtelse knyttet til 
vort kald som fædre, ægtefæller, 
mødre og samfundsborgere, eller 
om det er en rettighed og et nydel-
sesmiddel, som jeg kan anvende, 
som jeg vil. Det er ét kultursyn 
overfor et andet, Jesu ord om ikke 
at se på en anden med begær 
kontra det grænseløse samfund, 
hvor #MeToo er en sørgelig, men 
naturlig konsekvens.

Det klassiske, kristne seksual-
syn er ikke defi neret efter, hvad vi 
siger nej til, men hvad vi siger ja 
til. Og det er ikke så meget. Vi si-
ger ja til det livslange, monogame 
og heterofi le samliv, to menne-
sker, som giver sig til hinanden  
og bliver et. Vi tror, seksualiteten 
og ægteskabet er helligt, og at 

afvigelser fra Guds standard er 
en arena for omvendelse, nåde 
og genoprettelse. At forkynde og 
leve dette ud er vort kald som 
kirke – om vi forstår det eller ej.

 Grænseløsheden
Ingen ved, hvor #MeToo går 

hen, bortset fra at vi vil se fl ere 
afsløringer komme. Men måske 
retter vi også søgelyset mod 
grænseløsheden. Måske fi nder 
vi, at prisen i form af brudte 
relationer, klamydia-sterilitet, 
sexafhængighed, overgreb og 
chikane er blevet for stor. Måske 
forstår vi, at sex griber dybt i vort 
sjæleliv, at tresserne tog fejl, og 
at vi har brug for normer for at 
beskytte hinanden.

Måske får vi en tid, hvor vi 
åbent kan snakke om, hvad der er 
bedst for den enkelte og samfun-
det – uden frygt for at blive kaldt 
mørkemænd.

Man har i hvert fald lov at  
håbe det.

Artiklen blev først bragt under 
overskriften ”#Metoo og de mang-
lende grensene” på avisen Vårt 
Lands debatforum: www.verdide-
batt.no/innlegg/11712684

#Metoo og manglen på grænser
Alle kendte til det. Men ingen snakkede om det, for ingen ville opfattes som snerpet. 
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Til Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig i 

håbet om at få lidt oplysning. Det 
drejer sig om en oplevelse, der 
var helt ny for mig.

I vores opgang bor der en stor, 
muslimsk familie. Da jeg selv var 
til undersøgelse på vores hospi-
tal, var de der alle. 

De var tre generationer. Jeg 
gik over og hilste på dem, og vi 
snakkede lidt. Det viste sig, at 
det var bedstemoren, altså den 
ældste kvinde, der var syg. 

Jeg tror, at de er troende mus-
limer, for kvinderne, og endda 
den mindre datter, går alle med 
tørklæde selv om sommeren.

Jeg bor alene og er selv tro-
ende, og i vores kirke beder man 
af og til for syge i forbindelse med 
vores gudstjenester.

Den ældste kvindes datter for-
står og taler nogenlunde dansk. 
Jeg ringede på hos familien og 
præsenterede mig og inviterede 
familien på kaffe. Det resulterede 
i, at den ældste, syge kvinde og 
den yngre kvinde, som er sviger-
datteren besøgte mig til kaffe. De 
to mænd var af en eller anden 
grund ikke med.

Efter vi havde talt sammen en 
tid, bl.a. om den ældste kvindes 
sygdom, det var jo på hospitalet 
vi var faldet i snak, så tilbød jeg 
dem at komme med mig i kirke 
den kommende søndag. Jeg 
fortalte dem, at det var muligt 
at komme til forbøn for sygdom. 
Jeg fortalte også om nogle hel-
bredelser, som var sket på grund 
af forbøn.

Og tænk sig, jeg blev selv 
overrasket, de kom med. Deres 
mindre datter kom også med. 
Mændene og deres dreng kom 
ikke.

De havde aldrig før været i 
en kirke, kunne jeg forstå. Men 
alligevel efter gudstjenesten gik 
de til forbøn.

Nu er det så, at jeg vil spørge, 
om jeg har gjort noget forkert. 
Jeg oplever nemlig, at når jeg 
møder dem på trappen, så er de 
meget undselige. De hilser. Men 
det er, som om de er bange for 
mig, og bange for at komme til at 
tale med mig. 

Mener du, at jeg kan være 
kommet til at gøre noget forkert 
i forhold til deres religion? Eller 
mon bedstemoren ud fra min 

Kære kvinde i tvivl
Det er muligt, at den syge, mus-

limske kvinde havde forventet en 
øjeblikkelig helbredelse. Altså 
forventet at blive rask med det 
samme efter forbønnen. Måske.

Øjeblikkelig helbredelse sker 
da også jævnligt. Men det sker af 
mange årsager ikke altid. 

Det er vigtigt, at man fortæller 
de syge, at sådan er det. Derved 
kan man i hvert fald prøve at 
forhindre skuffelser. 

Men selv om man ikke bliver 
helbredt øjeblikkeligt, så er det 
ikke ensbetydende med, at Gud 
ikke vil helbrede: 

For nogle syge kommer hel-
bredelsen en tid efter forbønnen. 
For disse syge handler det om 
tålmodighed. 

For andre syge er det nød-
vendigt at komme til forbøn fl ere 
gange. For disse handler det om 
udholdenhed. 

Paulus taler om, at vi skal 

være udholdende i bønnen. Dette 
gælder også med hensyn til for-
bønnen for syge. Forbederen skal 
være udholdende, men det skal 
den syge også. Mange syge giver 
op for tidligt.  

I dit tilfældet ville det være godt, 
hvis det var muligt for dig at give 
disse oplysninger videre til den 
muslimske kvinde. 

Hun ved sandsynligvis slet ikke 
noget om den kristne tjeneste, der 
hedder forbøn for syge.

Forbøn for syge praktiseres 
mig bekendt ikke inden for Islam. 
Den muslimske holdning til lidelse 
og sygdom er nemlig meget en-
kel: man tror, at alt, hvad der sker 
i vores liv, er Allahs vilje. Det gode 
såvel som det onde. Begge dele 
er i lige høj grad i hans plan. 

Derfor må muslimer passivt 
underkaste sig det, der kommer 
til deres liv. Dog accepteres det, 
så vidt jeg ved, at man går til 
almindelige læger. 

Jeg vil også lige i denne sam-
menhæng nævne jødedommen, 
som har haft og stadig har stor 
indfl ydelse på kristendommen.

Jødedommens syn på sygdom, 
smerte og modgang - det syn, 
som vi hyppigst møder i det Gl. 
Testamente - hvordan er det?

Det går ud på, at det men-
neske, som Gud har behag i, vil 
han spare for sygdom og lidelse.

Det betyder så, at Guds forhold 
til den, der er syg, ikke er godt. 
Der må altså være et eller andet 
ved den syge, som er forkert.

Disse tanker sad dybt i jøderne, 
også i Jesu første disciple. Man 
troede, at sygdom og smerte 
hang sammen med synd og straf. 
Men Jesus kom med en anden 
undervisning. 

På trods af dette har den jødisk, 
semitiske tankegang nogle steder 
sneget sig ind i kristendommen. 

Når selv de, som vi kunne 
kalde for trofaste kristne, ikke bli-

ver skånet for sygdom, trængsler 
og smerte, ja, så medfører det 
ofte skuffelse. Så søger man en 
forklaring.

Hos mange kristne sidder der 
da i dem rester af den omtalte 
jødisk, semitiske tankegang. 

Man tænker som så: Hvad er 
der i vejen med mit forhold til Gud, 
siden jeg er blevet syg? Hvorfor 

straffer Gud mig nu med sygdom? 
Har jeg begået synd? Sådanne 
tanker kan plage syge kristne 
også i dag. Men disse tanker 
stammer altså ikke fra Jesus, ikke 
fra det Nye Testamente. Ifølge 
Jesus er sygdom ikke Guds straf.

Efter syndefaldet kan vi alle 
nemlig rammes af sygdom på 
grund af det med Adam og Eva. 

De lavede kludder i det hele.
Lige med hensyn til straf: vi 

mennesker kan komme til at 
straffe os selv med sygdom ved 
forkert og usund livsstil. Men det 
skal Gud ikke have skylden for.

Håber det vil lykkes dig at få en 
ny samtale med den muslimske 
familie.

Orla Lindskov

Var det forkert at tage muslimer til forbøn?

De har måske forventet øjeblikkelig helbredelse

Jeg ringede på hos familien og præsenterede mig og inviterede familien på kaffe. Det resulterede i, at den ældste, syge 
kvinde og den yngre kvinde, som er svigerdatteren, besøgte mig til kaffe.

beskrivelse og mit vidnesbyrd 
havde ventet straks at blive 

rask? Jeg kender ikke så meget 
til muslimer og til deres religion. 

Hvad tror du? Jeg vil gerne høre 
din mening om det.

Venlig hilsen 
En kvinde i tvivl

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Tak for salvedug og forbøn 

sidste sommer ang. mine po-
lypper.

Jeg har været til to under-
søgelser siden, og der var ikke 
noget.

Venlig hilsen og tak
              B.

Kære Orla
Mange tak for forbøn og 

salvedug. Det har bevirket en 
mærkbar forandring i den gode 
retning.

Det har været en stor glæde 
for mig, for jeg havde prøvet alt 
andet end Jesus. 

Men det blev altså Jesus, der 
hjalp mig.

Kærlig hilsen
        E.

Mange er glade for salvedugen
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Af journalist Mirjam Røgeskov 

Danske kirker skal have meget 
større fokus på børnene, mener 
tre garvede konsulenter. Nyere 
undersøgelser viser da også 
den store vigtighed af, at børn 
hører om Jesus i en tidlig alder. 
Der fi ndes ikke danske tal, men 
for eksempel viser en undersø-
gelse fra The Barna Group, at 
43 procent af alle amerikanere, 
der har accepteret Jesus som 
deres Frelser, gjorde det, inden 
de blev 13 år.

Dorthe Lykke Jensen er lands-
leder i den tværkirkelige organi-
sation Børn & Tro. Hun har ar-
bejdet fuldtid med børn og deres 
tro i 18 år, og hendes erfaring er 
også, at børn er meget åbne over 
for den kristne tro.

- De giver øjeblikkeligt gensvar, 
når man fortæller om Jesus, og 
de venter ligesom på, at nogen 
fortæller om ham, siger Dorthe 
L. Jensen.

Hun mener, at børnekirke er 
det vigtigste, der foregår i kirken.

- Hvad man lærer i barndom-
men, styrer en allermest i livet, 
og jo før man får grundlæggende 
gode vaner des bedre – det gæl-
der også vores forhold til Gud, 
siger landslederen. 

Børn lærer uden fi lter
Lise Daugaard er børne- og 

juniorkonsulent i Apostolsk Kir-
kes Børn og Unge på 21. år. Hun 
brænder for børnekirke, fordi bør-
nene skal have fællesskab med 
andre kristne børn, undervises 
og opleve Guds nærvær, ligesom 
voksne gør i kirken. 

- Børn kan lære Jesus lige så 
godt at kende, som voksne kan. 
Der er jo ikke noget mere enkelt 
end evangeliet, og Biblen siger, 
at dem, der ikke er for kloge, 
har nemmere ved at forstå Guds 
storhed. Derfor må børnekirke 
ikke være børnepasning, påpe-
ger hun. 

Berit Skødt er konsulent i Dan-
marks Folkekirkelige Søndags-
skoler på 12. år.

- Børnekirke er meget vigtig, 
fordi vi skal lære børnene op til at 
dele evangeliet med andre børn. 
De skal kunne leve af deres tro 
og altså have Gud med i deres 
hverdag, siger hun.

Fra kælderfugt til kvalitet 
Alle tre konsulenter kommer 

rundt i forskellige kirker, og de 
er enige om, at der ikke bliver 
gjort nok for børnene. 

- Nogle steder har børnene 
et lille, fugtigt kælderrum, og 

det viser jo, hvordan man prio-
riterer. Det undrer mig meget, at 
børnene får så lidt fokus, fordi 
jeg ved, hvor vigtigt det er. 

Jeg møder hele tiden menne-
sker, der siger, hvor afgørende 
det var for dem at lære om Gud 
som børn, og andre ønsker, de 
havde hørt om ham som børn, 
fortæller Dorthe L. Jensen fra et 
tværkirkeligt synspunkt.

Inden for folkekirken oplever 
Berit Skødt, at der er store for-
skelle på, hvor meget fokus der 
er på børnene.

- Nogle steder er børnene på 
dagsordenen, og andre steder 
kan de opleves som et problem, 
hvor man tænker, ’hvad skal de 
her børn i kirken’. Vi skal ikke 
tænke, ’det er lige meget, det 
er bare børn’. Nej, vi skal tænke 
i kvalitet, ligesom vi gør til de 
voksne, og vi skal bruge penge 
på børnene, mener hun. 

Små børn kan opleve Gud
De er dog også alle tre enige 

om, at der er kommet større 
fokus på børns åndelighed de 
sidste år.

- Der har været en forskræk-
kethed over, at man ikke må 
manipulere med børn og fortælle 
dem for meget om frelse og kors. 
Men nu er der mere åbenhed 
om, hvordan børn kan opleve 
Gud i en meget ung alder på 

deres niveau, fortæller Lise 
Daugaard. 

Hvis du ønsker at starte eller 
videreudvikle en børnekirke, 
er det netop udviklingen af 
børnenes åndelighed, der skal 
være i centrum. Det sker især i 
undervisningen. 

Her anbefaler Berit Skødt 
undervisningsformen Godly Play. 
Det foregår ved, at alle sidder i 
en cirkel på gulvet, mens medar-
bejderen fortæller en bibelhisto-
rie med fi gurer og ting, som han 
fl ytter rundt på. Bagefter spørger 
han børnene, om de kan kende 
noget fra deres liv. 

- Har man eksempelvis fortalt 
om Den fortabte søn, svarer et 
barn måske: ’jeg kender til ikke 
at have venner’, og så får man 
en snak om det. Dermed tager 
vi udgangspunkt i børnenes 
liv, fordi vi inddrager dem, og vi 
møder samtidig det enkelte barn, 
fortæller Berit Skødt.

Brugbar undervisning
Dorthe L. Jensen anbefaler, 

at du vælger en nøglesætning, 
som du taler til børnenes hoved, 
hvor de lærer om Gud; til hjertet, 
hvor det relateres til deres liv; og 
til hænderne: hvad kan de bruge 
det til. 

Når hun fortæller en bibelhisto-
rie, hopper hun ud af historien tre 
steder og taler først til hovedet, så 

til hjertet og til sidst til hænderne. 
- Et eksempel kan være nøg-

lesætningen: ’Gud elsker dig’. 
Til hovedet fortæller jeg, at Gud 
elsker dem og beskriver Guds 
kærlighed ud fra en bibelhistorie. 
Til hjertet kommer jeg med et 
hverdagseksempel fra mit eller 
et barns liv, for eksempel: ’her 
troede jeg, at Gud ikke elskede 
mig.’ Til hænderne siger jeg 
måske: ’i løbet af næste uge kan 
du snakke med Gud om alt, der 
foregår i dit liv, for han vil gerne 
høre det,’ råder hun. 

Fjern mellemmanden
Lise Daugaard anbefaler, at du 

for eksempel bruger billeder, duk-
keteater eller laver drama med 
børnene. Men hun mener også, 
det er meget vigtigt, at børnene 
ikke kun får viden om Gud – de 
skal også have en hjerte-relation 
til ham. Det sker, når du giver bør-
nene værktøjer til selv at snakke 
med Jesus gennem bøn i stedet 
for, at du beder på vegne af dem. 

- Efter bibelfortællingen kan 
du for eksempel sige, ’nu vil vi 
snakke med Jesus, og jeg vil 
gerne, at I fortæller Jesus, hvem 
I er glade for, og fortæl, hvad I 
synes om ham; kig på mig, når I 
er færdige’. Jeg slutter af med at 
sige, ’tak Jesus, fordi du lytter til, 
hvad vi fortæller dig’. 

Hvis børnene er over fem 

år, kan du stille lidt sværere 
spørgsmål og spørge, om nogen 
vil dele deres tanker, siger Lise 
Daugaard, som oplever, at Gud 
møder børnene i bønnen. 

Opbakning 
og planlægning

Når du vil starte eller vide-
reudvikle en børnekirke, skal 
du først og fremmest inddrage 
ledelsen i din kirke, så du ved, 
at du har opbakning. Det er også 
afgørende at skabe opmærk-
somhed om børnene i kirken. Du 

kan eksempelvis fortælle under 
gudstjenesten, hvad børnekir-
ken skal lave i dag, eller børnene 
kan inddrages i gudstjenesten.

- Præsten kan også italesætte 
børns tro i en prædiken, for når 
menigheden forstår, at børnene 
har deres plads i kirken, vil fl ere 
bære med, siger Berit Skødt. 

En anden vigtig ting er plan-
lægning og struktur. Du kommer 
langt ved at have en planlægger 
på holdet, for børnekirke kræver 
samme grad af planlægning 
som voksenkirke, hvis den skal 
blive god, mener Dorthe L. 
Jensen.

- Sæt jer ned og fi nd ud af, 
hvad I brænder for, og hvad jeres 
mål er for børnekirken. Lav en 
plan for det næste kvartal over, 
hvem underviser i hvad, hvem 
køber ind, og hvilke medarbej-
dere er på, siger hun.

Men hvordan fi nder man så 
medarbejdere? 

Involver forældrene og spørg i 
kirken. Gør opgaverne konkrete, 
for der er både brug for folk til 
at skære frugt, tegne, lege og 
undervise. Der er også brug for 
mennesker til at bede for børne-
kirken hver uge. 

- Mit bedste råd til at bygge 
en god børnekirke er at bede for 
den og fi nde faste forbedere. Når 
mennesker er med til at bede, 
bliver de også mere åbne for 
at involvere sig, fortæller Berit 
Skødt. 

Alle tre konsulenter understre-
ger, at du er meget velkommen 
til at kontakte dem, eller andre 
kirkelige organisationer, for at få 
hjælp og inspiration i arbejdet 
med børnekirke.  

Sådan laver du kirke for børn
Kirkerne skal opprioritere børnene, mener tre erfarne konsulenter. Derfor får du her deres bedste råd og konkrete 

værktøjer til at starte eller videreudvikle en børnekirke.  

Børn skal have et varieret program med sang, bibelhistorie, aktiviteter og leg. Foto: Jesper Rais

Flere råd fra konsulenterne
- Hav et varieret program med velkomst, sang med fagter, 

bibelhistorie, samtale, bøn, aktiviteter/leg. Skab trygge rammer 
ved at have de samme programpunkter. 

- Du kan fi nde en masse materiale til både undervisning, sam-
tale, aktiviteter og lege på bl.a. soendagsskoler.dk, bornogtro.dk 
og børnezone.dk. Fx det komplette materiale Kirkefrø, der følger 
kirkeårets tekster, og GPS, som er tv for børn.

- I velkomsten skal hvert barn nævnes ved navn, så det bliver 
set. Sid i en cirkel og stil et par enkle spørgsmål.

- Find konkrete værktøjer til at tale om tro med børn i bogen 
”Tro i børnehøjde” af Rachel Turner.

- Send børnekirkemedarbejderne på kursus til inspiration og 
ny energi. DFS, Børn & Tro og andre kirkelige organisationer 
udbyder kurser.

- Hav et par faste medarbejdere, da det skaber tryghed. 
- Hav mere fokus på det enkelte barn end på din opgave, så 

du udstråler, at du vil barnet. 
- Lav kortere delmål som fx ”børnene skal lære at bede”, ”lære 

at være stille”, ”have det rart”, som er realistiske og kan måles.  
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Kristent vidne i sag mod pædofi l læge:

Hvad er en lille pige værd?
Lægen fi k 175 års fængsel for overgreb mod 
hundreder af mindreårige. Men kronvidnet 
forkyndte evangeliet for ham i retssalen.

Af Bodil Lanting

- Du har ødelagt hundreder af 
små piger. Du må indse, hvad 
du har gjort og omvende dig. 
Jeg har set dig bære en bibel 
ind i retssalen. Men hvis du 
kender indholdet, ved du, at du 
ikke kan udslette onde gernin-
ger med gode. 

Den tidligere amerikanske top-
gymnast Rachael Denhollander 
lagde ikke fi ngrene imellem under 
retssagen mod den 54-årige Dr. 
Larry Nassar. 

Som kun 15-årig havde Ra-
chael fortalt USAs gymnastikfor-
bundet om sine egne oplevelser 
med lægen - men hun blev bedt 
om at tie. Det samme skete få år 
senere, da hun som træner for 
yngre piger fandt ud af, hvad læ-
gen gjorde ved dem. De voksne, 
som burde have grebet ind, over-
hørte advarslerne, selv om nogle 
af ofrene kun var 6-7 år gamle.

Du vil dø i fængslet
Dommer Rosemarie Aquilina 

var rystet over sagen. Hun havde 
inviteret over 150 af lægens tidli-
gere ofre til retssalen i Michigan. 
Men da Dr. Larry Nassar havde 
skrevet et forsvarsbrev og ikke 
viste tegn på anger, talte dom-
meren meget direkte til ham.

”Dette brev viser mig, at du ikke 
har erkendt, hvad du gjorde. Du 
tror stadig, at du har ret, du er 
læge, så du behøver ikke at høre 

efter. At du bare ’behandlede’. 
Jeg ville ikke engang sende mine 
hunde til dig, hr.!”

Herefter idømte Rosemarie 
Aquilina Larry Nassar mellem 40 
og 175 års fængsel og fortalte 
ham, at han ville dø i fængslet.

Kronvidnet Rachael Denhollan-
der, som nu er uddannet advokat, 
forklarede, hvad hun selv havde 
oplevet som ung. Hun var den 
første, som fremførte anklager 
mod Dr. Nassar. Under retssagen 
fi k hun også det sidste ord som 
sagens kronvidne.

Du skal omvende dig
Til dommeren sagde Rachael 

Denhollander: ”Hvor meget er en 
lille pige værd? Hvor meget er en 
ung kvinde værd?”

Hun fortalte om lægens hand-
linger og understregede, at han 
ikke viste tegn på anger.

- Den dom, du idømmer ham i 
dag, kan fortælle alle de pædo-
fi le og enhver lille pige eller ung 
kvinde, hvor meget en lille pige 
er værd. 

Henvendt til lægen sagde hun: 
- Du fandt seksuel tilfredsstil-

lelse i vores lidelser! Larry, hvis du 
har læst den bibel, du bærer, så 
ved du, at tilgivelse ikke kommer 
af at gøre gode gernninger - som 
om gode gerninger kan udslette 
det onde, du har gjort. Det kom-
mer af anger, og det kræver, at 
du indser og erkender sandheden 
om det, du har gjort, i hele dets 
totale fordærvelse og gru. Uden 

formildende omstændigheder, 
uden undskyldning, uden at lade 
som om gode gerninger kan 
udslette det, som du har set her i 
retssalen i dag.

Bibelen fortæller om Guds vre-
de og fordømmelse mod mænd 
som dig. Hvis du nogensinde 
kommer til det punkt, hvor du 
ser i øjnene, hvad du har gjort, 
vil skylden være knusende. Men 
Bibelen fortæller også om Guds 
selvhengivende kærlighed. Han 
opgav alt for at betale for den 
synd, han ikke selv havde gjort. 

Og det er det, som gør Kristi 
evangelium så vidunderligt. For 
det giver nåde og håb og barm-
hjertighed, hvor det ikke burde 
kunne findes. Ved hans nåde 
vælger jeg også at elske på 

denne måde.
Jeg beder om, at du må op-

leve den sjæle-knusende vægt 
af skyld, så du en dag må opleve 
omvendelse og sand tilgivelse fra 
Gud. Det har du meget mere brug 
for end min tilgivelse, selv om jeg 
også tilbyder dig den, lød det fra 
Rachel Denhollander.

Efter denne prædiken til den 
pædofile læge bad Rachael 
Denhollander dommeren om 
at idømme lægen den maksi-
male straf ”fordi ofrene er det hele 
værd”. Hun fi k sit ønske opfyldt.

Afsløringerne har nu også fået 
USAs gymnastikforbund til at 
træde tilbage.

Rachael Denhollander, som nu er advokat og mor til tre, star-
tede sagen mod Dr. Larry Nassar. Hun understregede i retten, at 
han fortjener den højeste straf - men vidnede også om, at Gud 
vil tilgive den, der omvender sig.

- Vi ved ikke, hvad vi skal stille 
op med lidelsen. Vi går ind for 
smertelindring, vi undgår den, 
vi  bruger eutanasi. Det eneste, 
vi ikke gør, er at leve med den, 
fordi vi frygter den.

Det sagde den multihandikap-
pede 68-årige Joni Eareckson 
Tada i sidste uge under årsmødet 
for Evangelicals for Life i Wa-
shington. Hun advarede om, at 
USA risikerer at indføre lægeassi-
steret selvmord ligesom Canada 
og fl ere europæiske lande - med-
mindre de kristne kæmper imod.

Alle har værdi
Joni blev selv lammet fra hal-

sen og ned efter en ulykke som 
17-årig. Hun var så desperat, at 
hun bad sine venner om hjælp til 
at dø. Det ændrede sig først, da 
hun kom til tro på Jesus. Siden 
har hun inspireret mange med 
sine bøger og arbejdet for han-
dicappede i hele verden gennem 
”Joni and Friends”.

I sin tale om værdighed trods 
handicap kom Joni ind på, at 
mange i USA - inklusive 38% af 
de kristne - alt for ukritisk har ac-
cepteret lægeassisteret selvmord 
som ”moralsk acceptabelt” ved 
livstruende sygdomme.

- Det viser mig, at vi ikke har et 
bibelsk syn på lidelse og det skyl-

des frygt. I vores 
land har vi tilladt, 
at grundlæggende 
årsager til frygt får 
lov til at styre, hvad 
vi mener er rationel 
socialpolitik. Det 
viser bare modsæt-
ningerne i kulturen, 
sagde Joni

Glidebane
Joni  udt r ykte 

særlig bekymring 
for delstaten Ore-
gons ’Death With 
Dignity Act’. Denne 
lov tillader døds-
hjælp for personer 

med sygdomme og lidelser, som 
kunne føre til patientens død 
inden for seks måneder.

Det har vist sig, at loven kan 
tolkes så bredt, at det teknisk 
set er lovligt for diabetikere at 
få dødshjælp, hvis to læger vil 
underskrive deres ansøgning.

- Enhver ubehandlet sygdom 

kan medføre døden, og selvfølge-
lig kan en diabetiker få nyresvigt. 
Folk med fx muskelsvind eller 
sclerose opfylder således også 
betingelserne for at få dødshjælp. 

Lægeassisteret selvmord er 
allerede tilladt i seks af USAs 
delstater samt District of Colum-
bia og USA har været inde på en 
glidebane lige siden indførelsen 
af fri abort i 1973, advarede Joni 
E. Tada. 

Men i stedet for at afl ive patien-
terne skulle man hellere bruge 
penge på smertelindring og om-
sorg for patienterne, fastslog hun.

- Det ændrede mit liv, at mine 
kristne venner ikke bare delte 
Ordet med mig, men også gav 
mig deres tid og kærlighed og tog 
mig med i biografen. De viste bare 
venskab. Vi må vise vores tro med 
oprullede ærmer, forklarede Joni.

Hendes bog ”When is it Right 
to Die”  fra 1992 udkommer snart 
i en ny udgave.

Bodil

’Kristne må tale imod dødshjælp’

- Gud valgte ikke at helbrede mig, men at 
holde mig fast. Jo mere intensiv smerten 
var, jo tættere var hans omfavnelse, siger 
Joni Eareckson Tada.

Amnesty afsløret i at føre 
ulovlig abort-kamp i Irland 
I maj skal irerne stemme om en libe-
ralisering af abortloven, som kræver 
samme hensyn til det ufødte barn 
og dets mor. Amnesty Irland har ført 
kampagner for fri abort med støtte fra 
en amerikansk milliardær og skal nu 
betale pengene tilbage.

George Soros, en af verdens rigeste 
mænd, har blandet sig i Irlands lov-
givning ved at støtte tre grupper, der 
arbejder for fri abort. Et lækket memo-
randum viste allerede i 2016, at Soros 
fond havde overført penge til Amnesty 
Ireland, Abortion Rights Campaign og 
Irish Family Planning Association (IFPA).

“De har vist en rystende arrogance overfor problemet. De prøver 
nu at argumentere med, at de har en ”menneskeret” til at modtage 
penge fra milliardærer for at påvirke indførelse af fri abort i Irland 
- samtidig med at de argumenterer for, at ufødte børn ikke skulle 
havde den mest basale menneskeret overhovedet - retten til at 
leve”, sagde Niamh Ui Bhriain fra det irske Life Institute til CNA i 
december 2017.

Afsløringen er en meget pinlig sag for abort-aktivisterne. Efter 
at journalist Kevin Jones i sin tid offentliggjorde historien, måtte 
de tre grupper indrømme, at de havde modtaget penge fra Soros. 
Amnesty og IFPA indrømmede at have modtaget 300.000 dollar. 
Abortion Rights Campaign, der gerne vil fremstå som en græsrods-
bevægelse, har nægtet at oplyse, hvor meget de har fået til deres 
dyre kampagner for fri abort, skrev Niamh Ui Bhriain i august 2016.

Nu har Irland påbudt Amnesty at tilbagebetale omkring 160.000 
$ til Soros fond. Det er nemlig ulovligt at forsøge at påvirke en fol-
keafstemning ved hjælp af udenlandske donationer.

Bodil

Kina: Alarmerende mangel på 
børn efter 40 års etbarns-politik
Sidste år faldt fødselsraten selv 
om Kina for to år siden opgav 
etbarns-politikken. I 2016 blev 
der født 17.9 mio. børn, men 
dette tal faldt i 2017 til 17.2 mio. 

Det faldende fødselstal bekym-
rer myndighederne, fordi der er 
brug for fl ere unge til at forsørge 
Kinas mange ældre. Der er nu 
fl ere aldrende forældre end børn 
til at sørge for dem. Og tobarns-
politikken har ikke løst problemet.

- Fyrre års propaganda mod 
fødsler og børn har præget den 
kinesiske psyke, siger menne-
skeretsaktivist Steven W. Mosher 
fra Population Research Institute. 
”Kun få af de yngre kinesere, som 
selv er enebørn - og ofte er børn 
af enebørn - har tænkt sig at være 
generøse med at få egne børn,” tilføjer han.

Steven Mosher forventer nu, at kommunistpartiet vil ”tilskynde”, 
senere ”motivere” og til sidst ”beordre” befolkningen til at få fl ere 
børn. Steven Mosher fi k i 1979 som den første amerikaner tilladelse 
til at forske i Kina. Her afslørede han de brutale fakta om tvangs-
aborter og tvungen sterilisation i forbindelse med etbarnspolitikken. 

Bodil

Sociologen Steven Mosher 
forudser, at Kina en dag vil 
beordre kvinder til at føde 
fl ere børn.

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.

- Den vigtigste ret er 
retten til livet, siger 
Niamh Ui Bhriain
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Den åndelige nød er stor i 
Syrien og Irak efter krigen. 
De kristne samles nu igen til 
gudstjenester, men de fl este 
af dem mangler bibler.

– De fleste af de bibler, vi 
havde, er brændt og må udskiftes, 
skriver ærkebiskop Yohanna Pe-
tros Mouche, på Bibelselskabets 
hjemmeside.

Under hele krigen har Bibelsel-
skabet holdt sine butikker åbne i 
både Damaskus, Aleppo og Erbil. 
De ansatte der fortæller til Det 
Norske Bibelselskap, at de aldrig 
har distribueret fl ere bibler end 
de sidste år. Krigen har skabt en 
længsel hos mange efter at lære 
mere om Bibelens budskab.

– Der har aldrig været større 
behov for Bibelselskabet end nu. 
Behovet for bibler har aldrig været 

større, sier Nabil Omiesh, leder af 
Bibelselskabet i Irak.

I Norge blev Bibeldagen 2018 

fejret den 27. og 28. januar, og 
der blev samlet ind til nye bibler 
og kristne bøger til erstatning for 
dem, som er brændt. 

– I tillæg til at behovet er stort, 
er der også en situation i landene 
nu, som gør det muligt at gøre 
mere, siger generalsekretær i 
Bibelselskapet, Ingeborg Mongs-
tad-Kvammen til KPK om, hvorfor 
valget faldt på disse områder i 
årets projekt.

Lang kristen historie
Kirkerne i Syrien og Irak regner 

deres oprindelse helt tilbage til 
første århundrede efter Kristus.

Men på grund af borgerkrigen 
i Syrien og Islamisk Stats gru-
somheder er tusindvis af kirker 
og kristne hjem blevet ødelagt. 
Kristne har ikke bare mistet hus 
og hjem, men også deres bibler 

og andre kristne bøger.
– Der er mange, som spørger 

efter materiale til børnene, siger 
George Andrea, leder i Bibelsel-
skabet i Syrien. 

Han skulle have været i Norge 
på Bibeldagen for at takke for 
støtte i form af forbøn og penge-
gaver, men blev nægtet visum.

Det bor ca. 17 millioner men-
nesker i Syrien og 37 millioner 
i Irak, men mange er på fl ugt, 
enten internt eller i andre lande. 
På få år er 2 millioner kristne i Sy-
rien og 1,2 millioner i Irak blevet 
reduceret til en tredjedel. 

- De, som er tilbage, har brug 
for vores støtte for at overleve, 
så to tusind års kristen historie 
i Syrien og Irak ikke afbrydes, 
skriver Bibelselskabet.

KPK/Bodil

Generalsekretær Nabil Omiesh 
står i det udbrændte rum, hvor de 
kristne opbevarede bibler til brug 
i kirken i Qaraqosh. Foto: Wassim 
Keloonchy/Bibelselskapet.

Syrien og Irak mangler bibler

Bolivias protestanter
undgår kriminalisering
Efter at Bolivias kristne har brugt fl ere dage til bøn, faste og 
protester, har præsident Evo Morales nu omstødt den straf-
felov, som kunne give evangeliske kristne 12 års fængsel.

Præsidenten forsikrer nu borgerne om, at forbuddet mod 
evangelisering ikke er rettet mod folket, men i stedet skal ramme 
modstandere, som står bag ”sammensværgelser og destabiliserer 
landet med misinformationer og løgn”.

Samtidig understreger præsidenten, at regeringen vil lytte til 
forslag fra alle sektorer i landet, når det gælder den nye straffelov.

Forbundet af evangeliske kirker havde arrangeret protestmarcher 
i Bolivias tredjestørste by, Cochabamba, mens de lokale menighe-
der arrangerede fl ere dages bøn og faste. 

Bolivias adventister, som ikke er sikre på, at faren er drevet 
over, opfordrer til fortsatte protester ledsaget af bøn om visdom for 
landets autoriteter.

Bodil

Af Bodil Lanting

- Hver dag, og især på In-
ternational Holocaust Re-
membrance Day, husker vi 
tre ting: For det første vore 
seks millioner brødre og 
søstre, som blev udslettet i 
nazismens rædsler. For det 
andet den pris, som hele men-
neskeheden betalte for ikke at 
gribe hårdt ind i tide mod en 
morderisk ideologi og for det 
tredje det konstante behov 
for at opbygge staten Israels 
styrke imod de fanatiske re-
gimer i vor tid.

Det sagde Benjamin Netan-
yahu i forbindelse med Holocaust-
mindedagen den 27. januar. 

Hvert år vil mange besøge 
dødslejrene Auschwitz-Birkenau 
i det nuværende Polen. Men den 
nye lov, som forbyder referencer 
til ”polske dødslejre” er et mislyk-

ket forsøg på at benægte Holo-
caust, siger Israels ledere ifølge 
World Israel News.

Bagtalelse af Polen?
Det polske underhus vedtog i 

forrige uge en lov, som gør det 
strafbart at ”bagtale” Polen ved at 
kalde de nazistiske kz-lejre under 
2. verdenskrig ”polske dødslejre”.

Nu har Benjamin Netanyahu 
bedt Israels ambassadør i Polen 
om at mødes med landets premi-
erminister, Mateusz Morawiecki, 
for at udtrykke Israels ”stærke 
holdninger imod loven”. 

- Vi har nultolerance for for-
vrængning af sandheden, histo-
risk revisionisme og Holocaust-
fornægtelse. Vi vil ikke acceptere 
noget forsøg på at omskrive hi-
storien, fastslog statsminister 
Netanyahu på regeringsmødet 
sidste søndag. Og han bakkes op 
af præsidenten:

- Der er kun gået 73 år siden 

helvedes porte blev slået op. 
De overlevende fra Holocaust 
forlader denne verden og vi må 
stadig kæmpe for at bevare min-
det om Holocaust, som det var, 
understregede Israels præsident 
Reuven Rivlin.

Kompleks situation
I holocaustmuseet Yad Vashem 

erkender man, at dødslejrene 
stod på polsk jord under den tyske 
besættelse af Polen.

Alligevel er det forkert at un-
derkende det polske folks rolle i 
Holocaust: ”Yad Vashem vil fortsat 
støtte forskning, som søger at 
afsløre den komplekse sandhed 
om den polske befolknings hold-
ning til jøderne under Holocaust”, 
udtaler organisationen.

Polens vicejustistminister, Pa-
tryk Jaki, som er ophavsmand til 
loven, siger på Twitter, at loven 
ikke er et angreb mod Israel. 
Samtidig beklager han, at israel-

ske politikere og medier angriber 
Polen og kalder polakkerne med-
ansvarlige for Holocaust. ”Det 
viser, hvor nødvendig loven er”, 
hævder han.

Nu skal teams fra Israel og 
Polen arbejde sammen om for-
muleringen af loven.

’Ny antisemitisme’
Den polskfødte historieprofes-

sor Jan Thomas Gross fra Prince-
ston University kalder Polens 
nye udspil ”et skridt tilbage til 
antisemitismens mørke tid”.

Professoren pådrog sig også 
hjemlandets vrede i 2015, da han 
fastslog, at polakkerne dræbte 
fl ere jøder end tyskere under kri-
gen. Gross mener, at polakkerne 
dræbte 30.000 tyskere under 
modstandskampen. Men samti-
dig dræbte de mellem 70.000 og 
90.000 jøder - eller endnu fl ere, 
vurderer historikeren.

USAs vicepræsident Mike Pence 
og hustruen Karen besøgte 
holocaustmuseet Yad Vashem i 
Jerusalem sammen med Israels 
statsministerpar den 23. januar 
2018. 
Foto: Haim Zach, GPO

Harme i Israel over ny polsk lov:

Forbyder udtrykket
’polske dødslejre’ 

Kristne studerende såret i Kenya
Kristne, som nægtede at konvertere til islam, blev angre-
bet med slag og knive af muslimske medstuderende på et 
gymnasium i Nairobi den 23. januar.

Der har i længere tid været konfl ikter på Jamhuri High School i det 
nordlige Nairobi. Efter at muslimer fra Somalia, Borana og Oromo 
havde klaget over diskrimination, indrettede kostskolen separate 
badeværelser og opdelte biblioteket i afdelinger for hhv. kristne og 
muslimer, skriver Morning Star News (MSN).

Den 23. januar prøvede muslimske studerende at tvinge de kristne 
til at konvertere. De skulle gentage den muslimske trosbekendelse 
og deltage i muslimske renselsesritualer, fortæller en anonym kilde.

- De kristne studerende, som nægtede at konvertere, blev stukket 
med knive og macheter eller slået, fortæller kilden til MSN. 

Mindst 35 af skolens 1.500 studerende blev såret under angrebet. 
Flere af de sårede, heriblandt skolens rektor, blev behandlet på 
hospitalet for knivsår, slag og forvredne led. Skolen er lukket indtil 
videre, mens politiet undersøger hændelsesforløbet. 

Bodil

Under den seneste uges debat om kz-lejrene, har en polsk 
tv-kanal foreslået, at lejrene betegnes jødiske kz-lejre ”fordi 
det var jøder, der drev krematorierne!” skriver WIN.

Den diplomatiske krise mellem Polen og Israel har ført til fl ere 
antisemitiske udtalelser, som nu også kan høres i de statslige 
medier. Under en paneldiskussion foreslog studieværten, at man 
kunne omtale Auschwitz som en ”Jødisk dødslejr”. Herefter stil-
lede han paneldeltagerne det retoriske spørgsmål: ”Hvem drev 
krematorierne der?”

Det har udløst en skarp kritik fra Wiesenthal Centeret.
- Den kommentar er selvfølgelig fuldstændig absurd og mere 

inspireret af antisemitisme end noget andet. Den polske regerings 
synspunkt angående lejrene kan retfærdiggøres på et vist niveau, 
for det var ikke ”polske dødslejre”. Men fuldt dokumenteret histo-
rieskrivning, inklusive værker af ledende polske historikere beviser, 
at mange tusind polakker samarbejdede med nazisterne, siger Dr. 
Ephraim Zuroff fra The Wiesenthal Center. 

Netanyahus tidligere rådgiver Bobby Brown siger til WIN:
- Vi i Israel ved godt, at tyskerne byggede dødslejrene i Polen, og 

det bør fremgå af undervisningen om Holocaust. Men det er også 
sandt, at store dele af den polske befolkning var antisemitiske, og 
mange er det stadig i dag. Derimod er TV-værtens kommentar  
noget vrøvl. Naturligvis var der jøder, som blev tvunget til at arbejde 
i krematorierne, men det skete under dødstrusler!

Bodil

Polsk TV: ’Kald det 
Jødiske dødslejre!’ 

Da den Røde Hær den 27. januar 1945 befriede Auschwitz i det tysk 
besatte Polen, var 1 mio. jøder blevet dræbt i kz-lejren.
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Øjenvidne-
beretning 
af Lisbeth 
Hyldgaard

Bygningen 
var så klar, 
som det nu 

var muligt at få gjort den på 
de 3 måneder, det havde taget 
at bygge den. Den var blot en 
ud af fl ere nye bygninger eller 
tilbygninger, som var blevet 
bygget i forbindelse med, at 
der skulle være evangelist-
kampagne i byen.

Gospel Outreach har holdt 
kampagner i landet Benin i Vest-
afrika fi re gange før, og kirkele-
derne vidste af erfaring, at der 
efter hver af disse kampagner i 
gennemsnit bliver startet 12 nye 
kirker, så forventningen om, at 
det samme ville ske ved denne 
5. kampagne, var naturligvis høje.

530 opmærksomme 
præster skrev ned

Byen Come tæt på græn-
sen til landet Togo, er stedet vi 
befi nder os på. En god times 
kørsel nordøst for hovedstaden 
Cotonou i denne fransktalende 
del af Afrika.

Luften er varm, og tøjet klæber 
til kroppen, mens sveden pibler 
af huden. De 530 pastorer og 
ledere, der var tilmeldt pastor-
konferencen forud for selve 
kampagnen, var meget kon-
centrerede og nedskrev alle de 
guldkorn, de kunne få af talerne.

De havde rejst i mange ti-
mer, både de lokale, men også 
teamet fra Gospel Outreach, og 
nu var de her og ville ikke gå glip 
af noget som helst! 

Evangelisten var kommet 
til deres by, som en hjælp til 
dem for at nå netop deres by 
og omegn med evangeliet om, 
at Jesus elsker dem og ønsker 
at være deres ven, helbreder, 
befrier mm. 

Og de kristne ledere i området 
var tændte på at være redskaber 

til, at dette kunne blive muligt.

Voodooens vugge
Benin er kendt som landet, 

hvor voodoo blev startet, djævle-
tilbedelse af værste skuffe, og alle 
kender nogen, som er indblan-
det i denne form for tilbedelse, 
og alle ved konsekvenserne af 

denne tilbedelse, nemlig frygt, 
nedtrykthed og en ufri ånd, og 
alle ønskede, at det skal væk fra 
netop deres by. Så de var klar!

I løbet af de 4 dage, pastor-
konferencen varede, blev de 
opmuntret på fl ere måder gen-
nem undervisning til fortsat at 
være lys og salt for menneskene 

i denne del af verden. At stå fast 
og ikke lade sig kue, at rejse sig 
igen efter nedtur og i enhed med 
andre kirker at fuldføre opgaven 
her på jord og i deres by/omegn.

Den sidste dag fi k alle udle-
veret en sponsoreret bog, som 
kan være til stor inspiration og 
hjælp til alle pastorer. I den kan 

de fi nde vejledning til de mest 
grundlæggende opgaver i præ-
stegerningen.

”Alle kristne skulle 
med og se”

Og så blev alle, der ønskede 
det, bedt for! Om Guds ledelse og 
ild til fortsat virke. Alle fra Gospel 
Outreach-teamet medvirkede 
her og blev lige så velsignet ved 
denne handling.

Teamet denne gang bestod 
af mennesker både fra USA, 
Norge samt Danmark og var en 
herlig blanding af unge og ældre, 
erfarne samt nye, der var med 
på tur med Gospel Outreach for 
første gang!

En af dem, der var med for 
første gang, var Roland Pedersen 
fra Aalborg. Han udtaler, at det 
har styrket hans eget trosniveau 
at se Guds kraft i funktion og ikke 
"bare" have læst og hørt om det.

- Alle kristne skulle med og se, 
hvordan Guds kraft forvandler folk 
her og nu, så tror jeg, de kristnes 
egen tro vil vokse til nye højder. 
Det har det i hvertfald gjort ved 
mig, siger han. 

Han er bestemt ikke afskræk-
ket og har mod på flere mis-
sionsture!

Selve kampagnen starter
Selve kampagnen varede 4 

aftener, og som sædvanlig vok-
sede gruppen af mennesker aften 
efter aften.

Det kan være meget svært at 
vurdere, hvor mange mennesker, 
der reelt står og lytter i mørket, da 
de ikke er bange for at stå meget 
tæt i Afrika, men vi forsøgte så 
godt som muligt at tælle dem den 
sidste aften, og med en nordjydes 
øjne var der i hvertfald 15.000 

Pigen var født stum, men kan nu gentage alt, evangelist Per Hyldgaard siger.

Mange tusinde deltog i kampagnen.

Over 15.000 oplevede 
Guds kraft og udfrielse
Voodooens hjemland oplevede en kraft, der var langt stærkere, da Gospel Outreach teamet på 4 dage så 
utrolige mirakler ske for øjnene af dem.
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Det dansk-norske-amerikanske team.

Ny kirke klar til nye mennesker.

Onkel hentede sin døve nevø i nabolandet Togo og tog ham med til kampagne, hvor han fi k sin hørelse igen.

mennesker - så rigtig, rigtig 
mange mennesker ønskede at 
høre om denne Jesus!

Byen Come har ca 150.000 
indbyggere og med opland 
200.0000, så en god procent-
del af denne befolkning kom til 
møderne.

Festlig lovsang
Som altid til kampagnerne 

startes aftenerne med sang og 
musik. Denne gang havde de 
lokale kirker også et brass band, 
som var med til at tiltrække folk 
med festlig musik og rytmer. 

Afrikanere elsker musik og 
elsker at danse til musik, det er 
faktisk umuligt for dem at stå 
stille, når det handler om at prise 
Jesus! Så inden ret længe kunne 
man se de karakteristiske rund-
kredse - hvor kvinderne danser i 

en, og hvor mændene danser i en 
anden, rundt i rundkredsen med 
små hop og klap!

Meget festligt og opmuntrende 
at se på. Støvet hænger tungt i 
luften efter sådan en gang dans, 
og alle hoster lige et par gange, 
før den røde afrikanske jord igen 
er ude af lungerne!

Frelst og involveret
Budskabet, der forkyndes fra 

platformen, er enkelt og letfor-
ståeligt med gode relevante 
illustrationer.

Evangelist Per Hyldgaard gør 
det nemt for folk at forstå budska-
bet om frelsen gennem Jesus, og 
da der kaldes frem til respons for 
frelse, er ingen i tvivl om, hvorfor 
netop DE er gået frem.

Hver aften så vi tusinde gå frem 
og give respons om, at de ønsker 

at følge Jesus resten af livet.
Efter at have bedt frelses-bøn-

nen sammen foran platformen, 
bliver hver eneste, der ønsker 
det, skrevet op på et lille kort med 
navn samt kontakt-info, således 
at de lokale kirker kan følge op 
og være med til at bede for disse 
nye troende. 

For Gospel Outreach er dette 
punkt meget vigtigt, da vi ønsker 
at få mennesker i discipelskab 
og involveret i de lokale kirker, og 
ikke "bare" frelst.

Der blev skrevet over 12.000 
kort, som de lokale kirker nu 
følger op på! Mange af disse kort 
står der måske kun et navn på, 
selvom hele familien gav respons! 
Så igen, rigtigt mange mennesker 
ønskede at blive kontaktet af en 
lokal kirke.

Gud greb ind i 
håbløse situationer

Efter frelsesbønnen bliver der 
altid bedt for alle, der har brug 
for, at Jesus griber ind i deres liv, 
enten med helbredelse, udfrielse 
eller andet, der plager dem, og 
som altid ønskede mange men-
nesker forbøn. 

Og vi så igen, hvordan Gud 
greb ind i håbløse situationer. 

Flere kom og gav vidnesbyrd 
om, hvordan Jesus havde hel-
bredt dem lige på stedet, med 
styrke i ødelagte ben så de igen 
kunne gå, med åbne øje og øre 
så de igen kunne fungere normalt.

Der var de to små piger, der 
var født både stumme og døve, 
som blev helbredt lige på stedet. 
Den ene kom moderen med og 
gav vidnesbyrd om, og den lille 
pige stod lige så stille og sagde 
for første gang i sit liv "Mamma" 
og "Papa" til stor jubel i folke-
mængden.

Døv dreng fi k 
hørelsen tilbage

Et andet vidnesbyrd kom en 
stor dreng og gav vidnesbyrd. 
Hans historie var, at han efter at 

have været udsat for en ulykke i 
hjemmet var blevet døv på begge 
ører. Det havde han været i 3 år, 
og der var blevet forsøgt forskel-
lige behandlinger, uden at det 
hjalp. 

Til sidst havde familien kørt 

ham på et hospital i nabolandet 
Togo for at se, om de kunne 
hjælpe ham, men behandlingen 
var for dyr og derfor ikke igangsat. 
Men en onkel til drengen havde 
hørt om denne kampagne og 
havde hentet ham, så han kunne 
blive bedt for, og Jesus havde 
åbnet de ører, som intet andet 
kunne åbne, og nu stod drengen 
på platformen og gentog alt, hvad 
der blev hvisket til ham! Al ære 
til Gud.

En forandret by
Flere, især ældre kvinder, kom 

og fortalte om, hvordan Jesus 
hjalp dem over deres gangbe-
svær og smerter i forskellige dele 
af ryg og ben, hvilket betyder at 
de igen kan arbejde og overleve 
hverdagen. 

Flere oplevede, at tumorer i 
mave og ben forsvandt, og i det 
hele gjorde Gud bare store ting 
iblandt dem. Det her var blot nogle 
af de vidnesbyrd, vi fi k lov at høre 
fra platformen af, men med de tu-
sinde andre mennesker, der blev 
bedt for, kommer det til at forandre 
denne by, når Gud får ære for 
fl ere livsforvandlende situationer!

Dæmonerne blev smidt ud
Den ene af aftenerne var der 

specielt fokus i forbønnen på 
udfrielse. I et land hvor djævletil-
bedelse og forbandelse er meget 
normalt, er der behov for udfrielse 
i en grad, som vi slet ikke kender 

til herhjemme. 
Når Jesu navn og blod bliver 

nævnt, kan dæmonerne ikke 
være stille, men begynder at 
manifastere sig i de personer, 
der er plaget af dem. De lokale 
kristne ved, hvad der skal gøres, 
og i en konstant strøm blev de 
plagede mennesker båret bagved 
platformen hvor udfrielsesteltet 
denne gang stod. 

Her blev der bedt og kæmpet i 
den åndelige verden til udfrielse, 
og vi fik dejlige vidnesbyrd at 
høre om, hvordan Jesu navn altid 
besejrer djævelen og sætter folk 
fri. Det er altid stærkt at se den 
frihed, disse mennesker udtryk-
ker, når Jesus kommer ind og 
udfrier dem! 

Et stort indtryk for alle i teamet.

Alt i alt, en dejlig kampagne 
med mange mennesker, der blev 
forvandlet, ikke bare i Come, men 
også på teamet.

Og nå ja, den første gudstje-
neste i den nye bygning med 
den nye pastor blev holdt søndag 
morgen efter kampagnen, og 
60 nye mennesker var mødt op! 
Halleluja!
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Bøger til fordybelse og fornyelse
- Styrk dit personlige bønsliv og bøn i fællesskab med andre 

Elizabeth Alves: 

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

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

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

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

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

Rhonda Hughey: 

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

Kan man Leve uden Gud?
Dette spørgsmål stiller Ravi Zacharias sig selv, og resultatet bliver et genialt forsvar for den kristne tro.  

Logisk fremstilling af kristendommen og tro 
i det hele taget. Et genialt og overbevisende 
forsvar for den kristne tro.

Bogen, som bygger på forfatterens forelæsnin-
ger på Harvard-universitetet i USA, er delt op i tre 
afsnit. Første afsnit er en gennemgang og analyse 
af den ateistiske verdensanskuelse, hvor forfatte-
ren forklarer dens indbyggede logiske modsigelse 
og eksistentielle utilstrækkelighed. 

Næste afsnit forsvarer længslen efter mening 
med livet og giver nogle overbevisende svar til 
moderne søgere. Tredje afsnit er delt op i to dele, 

hvor den ene tackler nogle af de spørgsmål, der 
blev fremstillet under præsentationen på Harvard, 
mens den andel del giver en kort skitse af den 
personlige side af mange af de førende tænkere, 
som har formet vores moderne tankegang.

Ravi Zacharias er født i Madras i Indien i 
1946. Han konverterede til kristendommen 
som 17-årig og immigrerede med sin familie til 
Canada i 1966, hvor han tog en bachelorgrad 
ved Ontario Bible College i 1972 og senere en 
mastergrad ved Trinity International University. 

Indbundet, 267 sider. 

TILBUD: Før 249 - NU 98 kr.
Kan man leve uden Gud - af Ravi Zacharias

Ravi Zacharias’ forfædre kom 
fra den højeste kaste indenfor 
det hinduistiske præsteskab. 
Som 17-årig konverterede
Ravi til den kristne tro.

BEN HUR. 123 min. Kr. 98,-

MOMS’ NIGHT OUT.
95 min. Kr. 98,-

Månen over kirsebærtræerne
190 min. Kr. 98,-

Min søns familie
117 min. Kr. 98,-

For greater Glory
140 min. Kr. 129,-

The Book of Henry
104 min. Kr. 129,-
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Tankestof til den 
kristne kulturkamp
Af Henri Nissen

I årtier har de kulturradikale domineret medier, politik, kultur 
og undervisning med deres ateistiske og kristendoms-fjendske 
holdninger.

Nu har de efterhånden bragt det gamle kristne Vesten til et punkt, 
hvor de kristne ikke bare kan dukke nakken og gemme sig. 

Flere og fl ere kristne føler, at de bliver nødt til at stå op for de 
kristnes borgerlige rettigheder og for de kristne værdier, som an-
gribes intolerant fra både venstre og høre fl øj. 

Oslo Symposium er Norges vigtigste værdisamling om de kristne 
værdi-konservative holdninger. I 2017 blev symposiet arrangeret 
for fjerde gang med 40 talere fra ind- og udland og over 700 ak-
krediterede deltagere. Konferensen er vokset fra 2011, hvor kun 
ca. 200 deltog.

Nu får Oslo Symposium stor medieopmærksomhed og følges 
af tusinder via TV og internet. Den ateistiske presse angriber som 
ventet bevægelsen med grove beskyldninger og fordrejninger. 
Ligesom vi har set i USA. Men heldigvis lader arrangørerne sig 
ikke skræmme af den hvislende ormegård. 

Nu er alle indlæg fra 2017 samlet i en tyk bog, som er udgivet af 
de tre organisationer, som står bag: Kristenfolket, ICEJ (den kristne 
ambassade i Jerusalem) og avisen Norge IDAG.

Foredragene er præget af høj kvalitet fra de stærkeste værdikon-
servative stemmer i norsk samfundsdebat. Folk, der ofte har haft 
svært ved at komme til orde i de liberale medier. 

Som man kunne læse i Udfordringen, havde man fra udlandet 
inviteret den amerikanske præsidentkandidat Mike Huckabee som 
hovedtaler - og undertegnedes ringhed fra Danmark.

Kristenfolket i Norge er på offensiven, og Oslo Symposium er et 
udryk for dets større frimodighed, tydelighed og fremtidstro.

Bogen er fyldt med tankevækkende taler, som også kan opmuntre 
danske kristne til at kæmpe troens kamp for alt det, vi har kært.

Bogen kan ikke købes i Danmark, men alle taler i den kan stadig 
ses på www.oslosymposium.no.

1000 klistermærker til 
bibelhistorier for de små
”Bibelhistorier med 1000 klistermærker” er små fortællinger 
illustreret af farverige tegninger med afmærkninger til de til-
hørende klistermærker. Derved aktiveres børnene i historierne 
fra Bibelen.

Der er 15 sider med historier, og resten af bogens 48 sider be-
står således af de 1000 klistermærker. Knap 100 af disse passer 
til de afmærkede felter i historierne. Resten af klistermærkerne 
er små ekstra klistermærker, som børnene kan bruge efter fri 
fantasi.                                                                                  /Red.

Aldersgruppe: 3-5 år • 216 x 280 mm • Softcover med fl ap og 
velcro-lukning • 48 sider • 129 kr. • Forlaget Scandinavia

il

Anmeldt af Kirsten Krog

Blandt det gamle kristne ar-
vegods af litterær art findes 
Benedikts regel. 

Den har i knap 1500 år dan-
net grundlag for livet i benedik-
tinerklostrene verden over og er 
også er blevet læst og benyttet 
som vejledning af mange læg-
folk både i katolsk og protestan-
tisk sammenhæng. Reglen er 
nu genoversat og genudgivet 
på dansk.

Skrevet for klosterfolk
Ved først gennemlæsning 

kan meget i reglen virke både 
fremmedartet og ikke særlig 
anvendelig. Reglen er jo skrevet 
til klosterfolk, der lever et meget 
regelbundet liv, og meget i den 
er da også regler for alt fra, 
hvordan man skal sove, spise 
og bede til, hvordan man omgås 
med hinanden. Da benedikti-
nernes primære kald er kor-
bønnen – eller tidebønnen – er 

fl ere kapitler afsat til at forklare, 
hvordan man fordeler salmerne 
fra Salmernes bog over ugens 
syv dage og over dagens tide-
bønner, noget som de færreste, 
der lever et almindeligt fortravlet 
moderne liv vil kunne få plads til. 

Mange af forskrifterne for, 
hvordan man opretholder ”ro og 
orden” i klostret kan derudover 

forekomme ret forældede. 

Menneskekendskab, 
ydmyghed og mådehold.

Går man imidlertid lidt dybere 
ind i reglen, vil man opdage, at 
der både direkte og indirekte 
er meget at komme efter også 
for almindelige danske hver-
dagskristne - ikke mindst hvad 
bønnen angår. Her er inspiration 
både til den enkelte kristnes 
bønsliv og til opstart af tidebøn 
i menighederne eller i små be-
degrupper i hjemmene. 

Udover at vise et menneske-
kendskab, som man måske ikke 
lige ville tilskrive Benedikts tid, 
med forståelse for det enkelte 
menneskes særegenhed, synes 
særlig to kristne dyder at være 
fremherskende i reglen: Ydmyg-
hed og mådehold. Disse temaer 
bliver tydeligere og tydeligere, 
jo dybere man graver sig ned 
i reglen, og er essentielle i et 
sundt kristenliv. 

Fodnoterne i bogen, viser des-

foruden, hvor bibelnær reglen er.

En bog for alle
I denne nyudgivelse af Be-

nedikts regel, som for øvrigt er 
oversat af to kvinder med et 
særdeles godt kendskab både 
til reglen og til det benediktinske 
klosterliv, fi ndes foruden selve 
reglen en kort og interessant 
indledning, med introduktion bl.a. 
til personen Benedikt, til klosterliv 
og benediktinere i Danmark. 

Bogen er smuk, og dens layout 
overskuelig og indbydende. Der-
udover har bogen en ordforklaring 
og en læseplan. Læseplanen 
er god, hvis man – som de gør 
i klostrene – ønsker dagligt at 
læse et lille stykke af reglen. Hele 
opbygningen af bogen lægger 
altså op til at gøre Benedikts regel 
til en bog, man ikke bare læser, 
men lever med.

Benedikts regel - oversat af 
Margarita Ingelise Schmidt og 
Anna-Maria Kjellegaard OSB
130 sider • 195 kr.

En gammel klassiker genudgivet

Anmeldt af Ove Klausen

Det er imponerende, hvad 
Marilynne Robinson ved og 
har læst, og hendes tanker er 
dybe og originale. Men det er 
irriterende, at hun skriver i et 
tungt sprog.

Bogen består af 17 essays, 
og de fleste af dem er blevet 
holdt som foredrag på univer-
siteter i USA og Europa. De er 
med lange sætninger, og de 
forudsætter stor viden inden 
for litteratur, historie og teologi.
Der er en del strækninger, som 
er krævende, men der er også 
mange klare, skarpe og ram-
mende formuleringer.

Hun har for eksempel en endda 
humoristisk kommentar til, at 
neurologerne ikke vil tale om, at 
hjernen har med et sind og en 
sjæl at gøre, fordi alt er fysiske 
processer, og hjernen er blot ”en 
klump kød”:

”Men hvorfor skal denne er-
kendelse kun omfatte hjernen? 
Hele den menneskelige skik-
kelse består af kød, der hvor 
der ikke er knogler, og det bliver 
det ikke bedre af. Hvis det giver 
mening at kalde hjernen for kød, 
giver det også mening, at næste 
gang du kigger ned i en barne-
vogn, komplimenterer du moren 
for hendes dejlige lille stykke kød. 
Jeg kunne lige så meningsfuldt 

hævde, at der til min undervis-
ning kommer kødklumper ind ad 
døren, sætter sig i stolene og stir-
rer på mig med noget, som det 
stort set ikke er til at afgøre om 
er interesse eller ligegyldighed. 
Hvad end man ellers kan sige om 
disse levende skinker, koteletter 
og ribbenstege, ser de ud til at 
have let ved at kede sig.”

Verden er så stor, så stor
Et hovedbudskab i bogen er, at 

verden er så stor, 
så stor. Der er my-
sterier i og ved livet, 
som overgår, hvad 
vi kan forklare.

Flere gange kriti-
serer hun moderne 
videnskabsmænd 
for at reducere vo-
res virkelighed til 
det, vi kan forstå, 
og for at ”påstå at 
alt er forklarligt, og 
at hvis noget endnu 
ikke er blevet for-
klaret, vil det på 
et tidspunkt med 
sikkerhed blive det 
– og vel at mærke 
ved hjælp af netop 
deres metoder. De 
har gennemskuet 
det hele. Mysterier 
er dermed også 
bandlyste – for 
mysterier er intet 

andet end det, deres metoder 
endnu ikke kan opfange.”

Der er noget mere
Hun gør opmærksom på, at det 

normalt er religiøse mennesker, 
der bliver beskyldt for at konstru-
ere en simpel verden uden at tage 
højde for alle fakta. Men det er 
faktisk den moderne videnskab, 
der ”har det med at forveksle vir-
keligheden som sådan med den 
del af den, som deres metoder 

formår at beskrive.”
Hun mener, at vi fornemmer, 

at der er mere i livet, end vi kan 
opfatte med vores naturlige san-
ser, og at det er det, religionerne 
prøver at indfange: 

 ”Religioner er udtryk for en 
sund, menneskelig fornemmelse 
af, at der er noget hinsides tilvæ-
relsen, sådan som vi oplever den 
her i dette liv”, og de ”indarbejder 
en intuitiv fornemmelse i tingenes 
natur af, at tilværelsen omfatter et 
større liv end det, vi ser med vores 
øjne og rører med vores hænder.”

En kristen bogorm
Uden omsvøb og modifice-

rende forbehold siger Marilynne 
Robinson om sig selv: ”Jeg er 
kristen.” Desuden kalder hun sig 
”en kvindelig bogorm”.

Hendes menneskesyn er, at vi 
er værdifulde og elsket af Gud, 
fordi vores liv er skabt og givet os 
af ham. Og fordi alle er værdifulde 
og elsket af Gud, skal vi møde 
andre med godhed og vise andre 
kristne respekt, for ”Gud elsker 
verden og ikke blot de små øer 
af korrekte tanker, vi måske håber 
på, at han foretrækker.”

Marilynne Robinson: 
Det som er os givet
416 sider • 299,95 kr. • Gyldendal

Fortidens tænkere og
nutidens problemer
I sytten essays undersøger Marilynne Robinson ideer fra fortidens store 
tænkere og gør opmærksom på nutidens problemer med bl.a. materialisme. 

Til højre ses et udsnit af side 
med klistermærker.
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Af Samuel 
Nymann Eriksen

Jeg har spurgt 
Dansk Europa-
missions pro-
jektansvarlige, 
Tim Peters, hvorfor Kina gør 
dette. Med base i Sydkorea er 
han involveret i at organisere 
’Asiens Undergrundsjern-
bane’, hvor nordkoreanere 
hjælpes fra Kina til sikre tred-
jelande i det sydøstlige Asien.

Sult efter mad og frihed
Hvorfor fl ygter nordkoreanere?

- Man kan identifi cere to år-
sager: dels sulter de efter mad, 
og dels sulter de efter frihed. 
Det er pudsigt nok den samme 
formulering, Trump har brugt om 
demonstrationerne i Iran i den 
seneste tid, men forskellen er 
blot, at situationen i Nordkorea 
er meget værre. 

Eksempelvis siger en FN-
rapport fra marts 2017, at 41 % af 
befolkningen er underernærede, 
ligesom sundhedsvæsenet i bund 
og grund er brudt sammen. 

Desperationen blandt almin-
delige mennesker er meget høj 
i Nordkorea og har været det de 
sidste årtier. For 75-80 % af be-
folkningens vedkommende fylder 
det at skaffe mad til deres familier 
mest i hverdagen, særligt da den 
nordkoreanske regering ikke har 
kunnet sikre offentlig fødevarefor-
syning. Kun meget langsomt er 
små lokale markedsøkonomiske 
systemer, hvor fødevarer dyrkes 
på private jordlodder, ved at er-
statte det gamle system. 

Alle har dog ikke lige stor 
succes med selv at dyrke mad, 
og nogle begynder ulovlig sam-
handel med Kina for at supplere 

familieindkomsten. Eksempelvis 
sælger nordkoreanere nærende 
urter og rødder til kinesiske for-
retningsmænd til gengæld for 
forarbejdet mad og elektronik, 
som nordkoreanerne kan sælge 
på markeder og tjene penge. Det 
kan medføre fængsel, hvilket ska-
ber voldsom vrede, da regeringen 
dermed straffer borgerne for blot 
at ville tjene penge til at skaffe 
brød på bordet.

Kina foretrækker et 
kommunistisk Nordkorea
Hvorfor repatrierer Kina nordko-
reanske fl ygtninge?

Den vigtigste årsag til, at Kina 
betegner alle, der krydser græn-
sen fra Nordkorea, som ”ille-
gale økonomiske migranter” og 
tvangshjemsender dem, er, at 
Kina ikke ønsker at destabilisere 
den nordkoreanske regering og 
risikere, at den kollapser, ved at 
åbne grænserne for fl ygtninge. 
De fl este observatører er enige 
om, at åbne grænser til Kina ville 
medføre en fl odbølge af afhop-
pere, hvilket potentielt kunne de-
stabilisere Kim Jong-uns regering 
i Pyongyang. 

Kina foretrækker klart en lige-
sindet kommunistisk regering i 
Nordkorea frem for et genforenet, 
demokratisk styret Korea. Så 
Kina fortsætter med at tvangs-
hjemsende fl ygtninge til fængsel, 
tortur og i nogle tilfælde henret-
telse eller endda tvangsaborter 
foretaget på gravide kvinder, der 
bærer et kinesisk barn. 

I modstrid med FNs
fl ygtningekonvention

De kinesiske myndigheder har 
altid tvangsrepatrieret nordkorea-
nere, hvilket er i modstrid med 
international lov. Det anerkendes 
ikke, at de kan være fl ygtninge, 

selvom Kina er med i FN’s sik-
kerhedsråd og har underskrevet 
FN’s fl ygtningekonvention. 

FN’s menneskerettighedskom-
mission får ikke lov til at komme 
nær Kinas grænse til Nordkorea, 
hvor de kan spørge nordkorea-
nere, om de er fl ygtninge eller ej. 
Denne adfærd fra Kinas side er 
åbenlyst skandaløs, da flertal-
let af nordkoreanerne reelt er 
fl ygtninge.

Nordkoreanere er rædsels-
slagne for at blive tvangsrepatri-
eret. Konsekvenserne kan være 
forskellige, men alle hjemsendte 
bliver forhørt og skal gennem 
hårde forhør af grænsepolitiet og 
sikkerhedstjenesten. 

Brutale straffe
Hvis det viser sig, at personen 

har rejst før, er det meget sand-
synligt, at personen idømmes 
seks måneder, et års fængsel el-
ler længere. Hvis det opdages, at 
en nordkoreaner ville til Sydkorea 
og kom i kontakt med sydkorean-
ske kristne i Kina, og fl ygtningen 
erkender det, eller det kinesiske 
politi rapporterer det til de nordko-
reanske myndigheder, er straffen 
meget højere. For Nordkorea ser 
kristne som forrædere, ligesom 
kristne blev anset som forrædere 
mod Cæsar i Romerriget. 

De behandles meget brutalt, 

da styret mener, at de har været 
illoyale mod Kim-familien. 

Der er udgivet bøger, der doku-
menterer adskillige eksempler på 
voldsomme overgreb og straffe i 
fængslerne. Udsættes alle fanger 
i Nordkoreas fængsler for denne 
behandling?

I nogle tilfælde slipper hjem-
sendte nordkoreanere for straf, 
hvis der ikke er plads i fængs-
lerne. Jeg vil ikke overdrive kon-
sekvenserne af at blive sendt 
tilbage, men siden Kim Jong-un 
kom til magten, siges det, at 
fængselsdommene er blevet 
strengere, da han ved, at mange 
ønsker at forlade landet. 

Familiemedlemmer til flygt-
ninge kan også straffes, ikke nød-
vendigvis alle, men i det mindste 
kommer de under forhøjet over-
vågning, og politiet overvåger, 
om fl ygtede familiemedlemmer 
i Kina kommunikerer med dem 
og sender penge. Slægtninge 
til fl ygtninge kan endda sendes 
i fængsel.

I fængslerne får fangerne ofte 
ganske lidt majssuppe, mens de 
arbejder 10-12 timer om dagen, 
så familiemedlemmer forventes 
at give dem mad. I nogle tilfælde 
er familien så fattig, at den ikke 
kan bringe mad til fængslet, og 

hvis det fortsætter, er det ikke 
usædvanligt, at fanger dør. 

Hvordan hjælper kristne de udsat-
te fl ygtninge i Kina med støtte fra 
Dansk Europamissions givere?

Gennem et netværk af kirker 
og missionærer får flygtninge 
beskyttelse og hjælp til at over-
leve, når de har krydset grænsen. 
Særligt kvinder. som er blevet 
solgt af menneskesmuglere til 
kinesiske mænd som ægtefæller, 
er udsatte. 

Nogle af disse kvinder er kun 
teenagere, når de flygter, har 
ingen dokumenter, og er sårbare 
over for menneskesmugleres 
manipulation. 

Rørt over Guds kærlighed
Hvilken åndelig hjælp kan de 
lokale kristne give?

Flygtningene fortæller, at mis-
sionærerne præsenterer dem 

for evangeliet, og for de fl estes 
vedkommende er det allerførste 
gang, de hører noget positivt om 
Bibelens Gud og Jesus Kristus. 

Den kristne tro bliver nemlig i 
nordkoreansk propaganda altid 
fremhævet som et imperialistisk 
trick fra Vestens side. 

Bibelen fremstilles som en del 
af en sammensværgelse for at få 
mennesker væk fra socialismen. 
Og nordkoreanerne har hørt, at 
kristne missionærer er ulve, og 
nordkoreanerne er derfor skepti-
ske, når de hører evangeliet. 

De ved ikke, at bag disse asia-
tiske kristne, som hjælper dem 
under fl ugten til sikre tredjelande 
og viser dem Guds kærlighed, 
står kristne i Danmark, der støtter 
Dansk Europamissions arbejde. 

Jeg har set nordkoreanere 
blive meget helhjertede kristne, 
når de tager imod evangeliet. De 
sulter efter kærlighed, omsorg 
og tilgivelse, og måske derfor 
responderer de på en meget 
meningsfuld måde, når de oplever 
Guds kærlighed. 

Hvorfor sender Kina fl ygtninge
 tilbage til fængsel i Nordkorea?

Dansk Europamsissions projektansvarlige, Tim Peters, fi nder det er skandaløst, at Kina tvangshjemsender nordkoreanske fl ygtninge til tortur og 
fængsel. Foto: Dansk Europamission.

I Nordkorea risikerer hjemsendte fl ygtninge fængsling i kz-lejre, som regnes for værre end Hitlers. 

Kina oplever ikke blot en økono-
misk revolution i disse år. Men 
også en kristen! For 40 år siden 
var der 5 millioner kristne i Kina. 
I dag er der mindst 80 millioner.    

Det er den største religiøse forandring 
af et folk i verdens-historien. Og sta-
dig lever de fl este kristne i skjul, fordi 
religionsfriheden er begrænset. Hvad 
kommer den kristne revolution til at betyde for resten af verden?
Læs journalist KIM SCHOUs spændende 
bog med reportager og interviews med 
undergrunds-kirkeledere, samt danske og 
udenlandske eksperter. 
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Kinas kristne revolutionKinas kristne revolution

Jeg har set nordkorea-
nere blive meget hel-
hjertede kristne, når 
de tager imod evan-

geliet. De sulter efter 
kærlighed, omsorg og 

tilgivelse.
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Af journalist Mirjam Røgeskov

Dr. Sharon Stone har profeteret 
i hele 40 år. Hun er amerikaner, 
men bor i England, fordi Gud 
har kaldet hende til at tjene som 
profet i Skandinavien og resten 
af Europa. 

Kirken i Kulturcenteret har af-
holdt profetiske konferencer med 
hende i mange år, og i weekenden 
var Dr. Sharon Stone igen på be-
søg i København, hvor hun delte 
fl ere ord om Danmark. Et af hen-
des ord gælder både for Danmark 
og for resten af verden. 

”Vi er midt i skabelsen af pro-
fetisk historie, hvor Helligånden 
forløser den næste fase af det 
profetiske. Gud vil reintroducere 
Helligånden, og det vil være den 
næste, store bevægelse fra Gud,” 
proklamerer Sharon Stone. 

Da jeg senere interviewer Dr. 
Sharon Stone og spørger til denne 
næste bevægelse, understreger 
hun, at det profetiske ikke kun er 
for nogle få udvalgte. 

- Det profetiske skal informere 
os, og det skal hjælpe med at give 
forståelse af, hvad Himlens vilje er. 
Gud ønsker jo at komme. Man skal 
ikke tro, at det profetiske kun er i 
nogle få mennesker, og den nye 
vind, der vil komme i den næste 
bevægelse, hvor Gud vil reintro-
ducere Helligånden, vil opfylde 
skriftstedet i Joels Bog, som taler 
om, at alle Guds sønner og døtre 
vil komme til at profetere, fortæller 
Sharon Stone.  

Den 2. vind 
Dr. Sharon Stone prædiker om 

den næste profetiske fase ved at 
bruge en profetisk analogi ud fra 
Ezekiels Bog 37,1-10. Her viser 
Gud profeten Ezekiel en dal med 
tørre knogler, som Gud siger, han 
skal profetere over. Da Ezekiel 
profeterer over knoglerne første 

gang, samles knoglerne, og der 
kommer sener, kød og hud på 
dem, men der er ingen livsånde 
i dem.

- Jeg tror, vi er i en tid, hvor Gud 
tilføjer den sidste procent, livsån-
den til os. Guds Legeme er ved at 
komme sammen som knoglerne, 
og der er sener, kød og hud på 
os. Gud siger, at vi har adlydt ham, 
ligesom Ezekiel gjorde, da han 
profeterede, og Kirken ser godt 
ud, men der er ingen livsånde i os. 

Sharon Stone understreger, 
at det bestemt ikke betyder, at vi 
ikke har haft og har Helligånd i os, 
men som Gud sagde til hende: 
”Jeg kommer til at reintroducere 
Helligånden til dig, og hvor du 
troede, at du havde livsånden, vil 
du komme til at se, at det er småt 
i forhold til, hvad jeg kommer til at 
give dig” – og det gælder generelt, 
siger Sharon Stone. Det samme 
gælder vores kendskab til Gud: 
hvor vi troede, vi kendte Gud, vil 
vi se, at vi næsten ikke kendte 
ham, når han reintroducerer Hel-
ligånden. De 99 procent vil ikke 
kunne sammenlignes, når vi ser 
den sidste procent. Når knoglerne 
samles og får sener, kød og hud 
på, er det de 99 procent.

- Den sidste procent er den 
afgørende, for det er livsånden, 
som er Helligånden. Det er tid til 
den 2. vind, som bringer den ene 
procent, der gør hele forskellen, 
forklarer Dr. Sharon Stone, da jeg 
interviewer hende.

Tal liv til dine løfter
Sharon Stone fortæller fra ta-

lerstolen, at der er tre dele i den 
næste profetiske fase. Hun bruger 
mest tid på den del, vi skal gå i 
gang med nu. I Ezekiel 37,9-10 
har knoglerne fået sener, kød og 
hud, og Gud siger, at Ezekiel skal 
profetere til knoglerne for anden 
gang. Det er den næste profeti-
ske fase. Ezekiel skal profetere 

til livsånden, at knoglerne skal 
komme til live. Livsånden kommer 
ind i dem, de kommer til live, står 
oprejst, og de er en meget stor 
hær, siger Bibelen. 

- De profetiske løfter skal ma-
nifesteres i denne sæson, så det 
er tid til, at du skal profetere til 
dine profetier, siger Herren. Du 
skal begynde at forløse Guds Ånd 
over de profetiske løfter i dit liv, 
og de skal komme til live. Du kan 
for eksempel sige som Ezekiel, 
da han profeterede, foreslår Dr. 
Sharon Stone. 

Hun fortæller videre, at knog-
lerne lå i dalen, fordi de var blevet 
slået ihjel i kamp. Sådan kan vi 
også føle det: at vi blev slået i kamp 
i den sidste sæson. 

- Mange er tilfredse med at 
have Guds løfte i stedet for at have 
manifestationen af, hvad Gud har 
lovet, fordi de ikke vil skuffes. Det 
er uden livsånde. Profeter til dine 
løfter, og forløs Guds mod over dig, 
råder Sharon Stone. 

Livsånden kommer
En anden del i fasen er, at 

livsånden kommer i os, og vi står 
op, som knoglerne gjorde. Da jeg 
interviewer Dr. Sharon Stone, 
spørger jeg, hvad vi kan gøre, og 
om man kan komme til at misse, 
at livsånden kommer i os.

- Jeg fornemmer, at det her 
er på Guds kalender. Det er en 
Kyros-tid, som er guddommelig 
forudbestemt. Når vi forstår, hvad 
Gud vil gøre, og han reintroducerer 
Helligånden, vil vi være så sultne 
og gå efter det. Der er jo altid 
nogle, der går foran, men hvis du 
ønsker denne næste bevægelse 
fra Gud og ser efter den, tror jeg 
ikke, at du misser det. Det vil 
nemlig være sammenligneligt med 
andre store ting, Helligånden har 
gjort på jorden. Når vi følger Gud, 
kan vi glemme, hvor meget Han 
tager æren – ’Jeg vil færdiggøre, 

hvad jeg har startet i dig,’ siger han 
i Ordet, og Gud er rigtig god til det, 
han gør, smiler profeten.

En tredje del er, at Kirken skal 
blive en hær, for vi kan ikke opfylde 
den sidste procent hver for sig. I 
Ezekiels syn er det en hær, der 
rejser sig, ikke en soldat.  

- At være en hær er et uprøvet 
område for Kirken, og det bliver 
tvungen forandring, som kan 
gøre ondt, siger Sharon Stone fra 
talerstolen. 

Kraft i den næste fase
Jeg spørger Dr. Sharon Stone, 

hvad hun vil sige til dem, der ikke 
helt ved, hvad de skal tænke om 
Helligånden.

- Vi skal altid gå tilbage til Guds 
Ord. Helligånden handler ikke 
om rysten, manifestationer og 
tungetale, selvom det jo er en 
del af, hvad Helligånden gør i os. 
Bibelen siger, at Helligånden fyldte 
dem med kraft, så de kunne blive 
udrustet, for Gud vil ses stor og 
kraftfuld i dit liv og i dit samfund, 
svarer Sharon Stone, som tilføjer, 
at hun også elsker den autentiske 
relation, vi kan have med Hel-
ligånd. 

Profeten fortæller videre, at 
den kommende bevægelse fra 
Gud, hvor han reintroducerer 
Helligånden, vil være mere kende-
tegnet ved kraft, hvor den tidligere 
bevægelse var kendetegnet ved 
manifestationer. Når hun siger 
kraft, handler det om helbredelser 
og mirakler.

- Vi har været i en sæson, hvor 
det har handlet meget om intimitet, 
kærlighed og ære. Behold de ting, 
når Guds kraft kommer, for det er 
alt sammen bestemt til at arbejde 
sammen. Det handler om, hvad 
Paulus siger: ’Jeg kom til jer med 
kraft, så jeres tro skulle være på 
Gud,’ forklarer Dr. Sharon Stone.

 

Sharon Stone profeterede 
over Danmark

”Profetisk historie bliver skabt lige nu, og det bliver den næste, store bevægelse fra Gud”. Det var et 
af Dr. Sharon Stones budskaber til Danmark på weekendens profetiske konference i København.

Dr. Sharon Stone brugte meget tid på at profetere over enkeltper-
soner fra scenen. Foto: Kirken i Kulturcenteret Media

Danmark i front på integrationsområdet
”Jeg tror på, at Danmark bliver en af de nationer, der vil integrere 

etniske grupper og fl ygtninge hurtigt, og Kirken vil have en stor 
andel i at sørge for det. Danmark vil være en af de nationer, der 
skal gå foran og bane vejen i Skandinavien og Europa, og Danmark 
skal også være med i front til at defi nere, hvordan man integrerer 
etniske grupper. Selvom det lyder umuligt, så husk, at Gud er 
Gud. Dette bliver ikke et land, der skal kendes ved at have svært 
ved integration og etnicitet. Det bliver ikke et land, der skal være 
kendt for rygtet om måden, det behandler fl ygtninge på. Danmark 
bliver kendt for at integrere godt – det, I ikke var kendt for, bliver et 
område, hvor I vil gå først. 

Men hvis det ikke fi ndes i Kirken, kommer det ikke til at fi ndes 
i samfundet. Guds Riges kultur i kirkerne skal overstrømme sam-
fundets kultur. Den danske kirke bliver sammenblandet som aldrig 
før. Hvor vi har en opdeling af forskellige nationaliteter i kirkerne, 
skal der komme en stor sammensmeltning, så vi repræsenterer 
Guds Rige i større grad. Gud giver, at Kirken kan håndtere, hvad 
samfundet ikke kan håndtere. Det er lige meget med politisk over-
bevisning, for det handler om, hvad Helligånden vil. 

Det starter med børnene af anden etnisk baggrund, for i den 
næste sæson kan mange af dem få problemer med uddannelse. 
Derfor vil der være en stor opgave i at uddanne børnene, så de 
kommer ind på arbejdsmarkedet senere.”

Fjenden har prøvet sit bedste
”Vold prøver at fylde atmosfæren med frygt. Det gælder mange 

steder, men jeg føler, at det har haft et opsving her. Det føles mere 
ift. skyderier end terrorisme. Fjenden har prøvet at komme med 
mord, frygt og vold, men Herren siger, at han (fjenden, red.) har 
prøvet sit bedste. Gud vil forløse håb over Danmark. Gud står ikke 
bag volden, men jeg tror på, at det vil tvinge folk til at rejse sig i 
deres lokalsamfund og ikke gemme sig i deres kirker.”

Flere kvindelige ledere
”Gud talte også til mig om kvinder i Danmark. Det bliver en tid, 

hvor fl ere kvinder vil påtage sig roller som ambassadører og øverste 
chefer i virksomheder. Det handler ikke om, at Gud forfremmer 
kvinder, for han bringer en fantastisk balance, men resultatet bliver, 
at vi sandsynligvis også kommer til at se fl ere kvindelige ledere i 
tjeneste i kirkerne.”

En løsning på evighedsstuderende
”Ånden talte, at han vil forløse formål og skæbne for ungdom-

men i Danmark. Det vil være en løsning for evighedsstuderende, 
som bliver ved med at tage uddannelser, fordi de ikke ved, hvad 
de skal. Der taler han især til millennials. Han har mere til dem end 
at være evighedsstuderende.”

Danske profeter
”Profeter skal rejse sig, så Danmark får sine egne profeter.” 

Profetiske ord fra 
Dr. Sharon Stone 
specifi kt til Danmark
Her kan du læse nogle af de profetiske ord, som
Dr. Sharon Stone delte specifi kt til Danmark. 

 Foto: Kirken i Kulturcenteret Media
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Møder & Arrangementer

Diverse

Hosianna.dk

Ferie & Rejser

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

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
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G d i d

 

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! 

Tværkirkeligt møde
Fredag den 9. februar kl. 19.00

Hos Rita Bønsøe, Jens Jensensvej 6, 7540 Haderup
Talere: Hansa & Niels Vestergård, Hemmet

Alle er velkomne!

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 11. februar 2018 kl. 19.00 i

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de 
gamle evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret 

”Evangeliets Gyldne Sange” og Erik Mortensen medvirker. 
Alle er velkomne. Fri entré.

Fredag d. 2. marts kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Bethaniakirken, Dag Hammerskjøldsgade 2, 9000 Aalborg

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 - KLF Møde - EGS medvirker
Brønderslev Frikirke, Skolegade 40, 9700 Brønderslev

Taler: Olafur Olafsson
Fredag d. 6. april kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Kirkecentret, Kronborgvejen 66, 7700 Thisted
Fredag d. 13. april kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev

Onsdag d. 20. juni kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Nyrup Bab  stskirke, Kirkestrædet 4, 4296 Nyrup

Søndag d. 1. juli kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

Onsdag d. 4. juli. kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Senior OASE, Rudehøj E  erskole, Rude Havvej 11, 8300 Odder

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

web: www.egsnet.dkweb: www.egsnet.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

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

SUELL Team

Læs mere om rejsen på 
www.felixrejser.dk/rumaenien 
eller ring på 7592 2022

Rumænien
Landet du aldrig glemmer

Tag med til et anderledes land med smukke bjerge 
og gamle klostre. Se udviklingen i de større byer og 
oplev hvordan livet leves på landet. På denne rejse 
kommer vi tæt på de gæstfrie rumænere både i byen 
og på landet.

Rejseledere: Han-
ne og Gert Kruse, 
Ansager. Marianne 
Højlund, Hirtshals.

Tilmelding inden  
d. 23. marts. Herefter forhør om pladser.

3. - 13. juni

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

Møder & Arrangementer

Kirken i 
Kulturcenteret

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

7. februar kl. 11.30 til 13.00: Jørgen 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:

25. februar kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christensen Sam Michaelsen Hans Berntsen

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 18/2: Mattias Lekardal & David Hansen
Søndag 25/2: Jørn Pedersen: At leve i hellighed og Gudsfrygt - del 2

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

Søndag d. 11/2 kl. 10:30
Johny Noer
Tema: ”Da stod Jesus stille”
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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 4:

Solveig L. H. Clausen
Kongensgade 2,1
6070 Christiansfeld 

Kodeord: Kyndelmisse

Du kan også vinde, hvis du 
fi nder kodeordet i denne uge, ved 
at sammensætte de bogstaver, 
der 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 
15. 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 og fi lm.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!



Dødsfald
HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Stillinger

Ferie & Rejser

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

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

Indryk en 
annonce

i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

Stillinger

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden under

’Kontakt Udfordringen’. 

Er avisen udeblevet? 

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

Markusskolen i Esbjerg søger 
lærere og pedel 

pr. 1. august 2018 
 

Se stillingsopslag på www.markusskolen.dk  

Erhverv

 
Stedfortræder søges  
pr. 1. maj 2018 
 
Har du lyst til at arbejde med ledelse, er der en god 
chance på Frøjkgården. 
Frøjkgården er et veletableret bofællesskab.  
Her bor 13 mennesker primært med Aspergers Syndrom. 
Bofællesskabet er beliggende i naturskønne omgivelser i 
Holstebro. Pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
sygeplejerske indgår i tværfagligt samarbejde. 
 
Vi tilbyder: 
- en stilling som stedfortræder på 37 timer/uge 
- et arbejdsmiljø med høj grad af trivsel og arbejdsglæde,  
- et inspirerende tværfagligt miljø, hvor fagligheden vægtes højt  
  med afsæt i KRAP 
- et bofællesskab med en atmosfære af hjemlighed  
- et særdeles godt samarbejde med pårørende og netværk 
- et miljø med høj grad af samarbejde og dialog 
 
Vi forventer:  
- en varm person med evne til at inspirere og motivere 
- omsorgsfuldhed og evne til at lytte og indgå i relationer  
- evne til at give og modtage feedback 
- en relevant uddannelse, f.eks. pædagog, ergoterapeut,  
  fysioterapeut eller sygeplejerske 
- evt. kendskab til autismeområdet 
 
Vi forventer, du indgår i udførelsen af den samlede 
ledelsesopgave på Frøjkgården, hvor ingen kan det hele, men 
ledelsen i fællesskab sikrer: 
- udlevelse af Frøjkgårdens værdier i praksis 
- den faglige indsats og det gode arbejdsmiljø 
- pædagogisk ledelse og sparring 
- løsning af administrative opgaver 
- praksisnær ledelse i dagligdagen, herunder deltagelse i  
  vagter/bagvagter 
- positivt samarbejde med interne og eksterne samarbejds-  
  partnere, herunder bestyrelsen 
- fokus på udvikling og visioner  
 
Praktiske oplysninger: 
Lønindplacering sker efter individuelle kvalifikationer med 
afsæt i SL´s overenskomst grundløn trin 36. 
Ansættelsesproceduren sker i flere runder: 
Lørdag d. 3. marts afvikles indledende samtaler   
Mandag d. 12. marts. gennemføres Interview i forhold til 
personlig profil.  
Fredag d. 16. marts afvikles anden samtalerunde 
Ved ønske om at se Frøjkgården, skal der på forhånd laves 
aftale med lederen. 
Yderligere oplysninger:  
Se hjemmesiden asperger-holstebro.dk   
kontakt leder Mogens Jacobsen 2440 7309 eller 
bestyrelsesformand Jytte Borg Madsen 2276 3073. 
Ansøgningsfrist senest d. 23. februar kl. 12.00. 
Ansøgningen modtages kun via mail til 
Mogens.Jacobsen@holstebro.dk 
 

Lukas-Skolen søger
pædagog og ikke-uddannet

medarbejder til SFO
Vi søger to nye kolleger, da vi starter førskole igen til marts.
Begge stillinger er tidsbegrænsede stillinger i perioden 
1.3.2018 - 13.7.2018.

Pædagogstillingen er på 20 timer/uge.
Den anden stilling er på 25 timer/uge.

Vi søger kolleger som:
- brænder for fritidspædagogikken og værdsætter   
 legens betydning for barnets udvikling.
- har blik for, hvad der er på spil i barnets sociale liv og  
 gerne refl ekterer over dette sammen med kolleger.
- kan arbejde med på vore værdier “Trivsel, faglighed og  
 mening”.
- har overblik og er fl eksibel i en hverdag med 115 børn,  
 kan igangsætte og fuldføre forskellige forløb/ aktiviteter  
 med børnene.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere er loyale overfor skolens kristne grundsyn og 
aktivt arbejder for dette.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og sko-
leforeningerne ved Frie Grundskoler. Der indhentes straf-
feattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes på mail til jf@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfristen er d.08.02.2018.
Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted d. 20. februar.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
SFO leder Jette Fugmann på 7572 6888 
imellem kl. 8.30-11.30.

I øvrigt henvises til vores hjemmeside: 
www.lukas-skolen.dk

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 
Weekend & helligdage kl. 10-14.

Teknisk arrangør:

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne. 

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x aftenmenu/buffet
• 1 flaske vin på værelset 
 ved ankomst

Det gode liv ved Mosel

Hotel Zum Guten Onkel
Det er tid at prøve en ferie i det 
sydtyske vinparadis! Her skal I 
bo på hotel i det gamle færgeleje 
Bruttig, hvor Mosel snirkler sig gen-
nem et landskab af vinterrasser og 
borgruiner. I jeres ferieby smykker 
vinrankerne husgavlene langs de 
brostensbelagte gader, og prægtige 
bygninger som for eksempel byens 
gamle rådhus (1,3 km) og broen 
over floden er med til at skabe den 
helt særlige Moselidyl. På jeres 
hotel bydes I velkommen med en 
flaske vin på værelset.

Ankomst: Søndage 1.4.-21.10.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.899,-
Pris uden rejsekode 2.199,-  

Pristillæg 29.4.-23.8.,
14.-25.10.: 150,-

26.8.-11.10.: 300,-  

6 dage på hotel i Bruttig-Fankel, Sydtyskland

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 
1 barn 6-11 år ½ pris.

Min kære mand, vores far og bedstefar 

Johannes Muhlig 
afgik ved døden den 28. januar 2018, efter længere tids 

sygdomsforløb. Bisættelsen fandt sted i Horsens 
Pinsekirke den 2. februar. Han vil blive savnet!

Aase Muhlig, børn og børnebørn
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler Læserindlæg

DR K
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. Prædikenen tager 
udgangspunkt i Markusevange-
liet og lignelsen om sennepsfrøet. 
Vestervang kirke er det første kir-
kebyggeri i Viborg siden reforma-
tionen. Kirken og sognet fi k navn 
efter det boligområde, hvori kirken 
ligger. Sendes også mandag kl. 
8.35 og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 10/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Radiojour-
nalisten Kjeld Koplev fortæller om 
at blive seende i den forstand, at 
man lærer at tolke verden og se 
igennem den materielle overfl ade.
Helligåndskirkens Kirkekor synger 
salmen ”Ét vidste han om vejen 
frem” fra Helligåndskirken i Århus 
www.dr.dk/tro

Søndag 11/2
14:00 Gudstjeneste
Fastelavnssøndag. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.
 

DR3
Tirsdag 6/2
15:20 De unge præster (1:4)
Folkekirken har fået ry for at være 
kedelig, dyr og umoderne - og 
mange tusinde danskere melder 
sig ud hvert år. Men der er stadig 
unge, der tror på kirkens mulig-
heder og vil tegne dens fremtid. I 
denne serie følger vi seks nybagte 
præster - fra de træder ind i den 
store rolle, og når de er med til 
nogle af livets allerstørste - og 
allersværeste øjeblikke. Og det er 
ikke altid nemt at skulle være den 
lokale præst, når man er ung og 
nyuddannet. I dette program følger 
vi bla. den tidligere skuespiller Wil-
liam, som nu skal skifte om til livet 
som præst og missionspræsten 
Hans, der har fået et kald til at blive 
præst på Bornholm.

Onsdag 7/2
15:25 De unge præster (2:4)
Denne gang møder vi præst i 
Odense Bykirke Gideon Jakobsen, 
som bl.a. skal rådgive om døden.

Torsdag 8/2
15:10 De unge præster (3:4)
I dette program skal Anders, tidlige-
re soldat og nu nyuddannet præst, 
forestå en begravelse, og Michelle 
skal falde til som landsbypræst i 
den Nordjyske by Mou.

Fradag 9/2
14:25 De unge præster (4:4)
I dette sidste afsnit bliver det 
december og dermed præsternes 
travleste måned med de unge 
præsters første jul i kraven.

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

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 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.

Mandag 5/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 6/2
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 7/2
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 8/2
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 9/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 10/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 11/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Margrethekirken, Københavns 
Stift. Fastelavns søndag.
Prædikant: Malene Flensborg.

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

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/

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

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

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

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

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.

Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk - Udfordringen forbeholder 
sig retten til at forkorte og udelade indlæg på over 200 ord. Debatindlæg 
er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 

Kristen lokalradio

Københavns nærradio
90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio
www.knr.dk

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.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

Det var Guds indgriben
For et år siden deltog min kone Kate i en undersøgelse, hvor hun 

blev screenet for tarmkræft. 
Et par dage senere (en fredag morgen) ringede overlægen fra 

Køge Sygehus til hende og fortalte, at de havde fundet ondartede 
kræftceller i hendes tyktarm. Hun blev indkaldt til en ny undersøgelse 
allerede mandag morgen. I den forbindelse skulle hun indtage noget 
medicin, som jeg skulle hente på sygehuset med det samme.

Jeg er buschauffør og skulle møde klokken 12, så jeg kunne 
lige nå det.

Vi var selvfølgelig begge meget kede af situationen, som vi ikke 
kunne overskue, og det var hårdt, at jeg skulle på arbejde.

Da jeg er på vej til sygehuset ringer min chef til mig, og spørger 
om jeg er interesseret i at holde fri den dag, da han har overskud 
af chauffører. Jeg siger selvfølgelig ja tak, og kunne så køre hjem til 
Kate, så vi kunne være sammen hele dagen.

Vi er 400 chauffører på min arbejdsplads, og jeg betragter det 
som et mirakel, at han lige præcis vælger at give mig fri. Jeg har 
ikke oplevet før, at han har ringet på den måde, og det har mine 
kolleger heller ikke.

Det var Guds indgriben, og vi har begge takket ham i bøn.
HENRIK J. KAHLKE

2690 KARLSLUNDE

Menigheden: 
Lystyacht eller krigsskib?

Gadedemonstrationer mod præstestyret i Iran. Kinas kommunist-
styre nedriver kors og kirker. Og vi kristne i den rige verden har nok 
af alt – undtagen vækkelse! Og ingen fysisk forfølgelse!   

“Den Himmelske Mand”, Broder Yun siger i bogen, at menigheden 
i Vesten sover – og at forfølgelse og fængsling/tortur i Kina er en 
“statsdreven Bibelskole”, der udruster troende til vækkelsestjene-
ste – og menigheden beder aldrig for, at kommuniststyret styrtes! 

Iranske pastor Ali siger, at der er udbredt vækkelse i Iran/Mellem-
østen [VOMradio.net, 3.11.17] – og at menigheden i Iran ikke beder 
for, at præstestyret styrtes. For – siger Ali – vi ser på menigheden i 
Vesten: Ulydig kristendom under total frihed – hvor velstandskristne 
er fanget i materialisme og humanisme - med menneskefrygt! Vi 
foretrækker forfølgelse under præstestyret, samtidig med en stor 
vækkelse, hvor mange muslimer frelses! 

Valgmuligheder i Danmark: 1) Kristne fortsætter med at “komme i 
menigheden” – uden at gøre Kristus kendt (Ap. Gern. 1:8)!  2) Kristne 
vælger frit at adlyde Missionsbefalingen og leve i vækkelse, ligesom 
i Apostlenes Gerninger! Hvad gør du? 

“Du, som bryder lænker, løser trælles bånd.” Herren befriede mig 
efter over 7 år i menneskefrygtens fængsel! “Vil du blive gjort FRI?” 

EVANGELIST TONNY MØLLERSKOV

RIBEVEJ 77, SDR. HYGUM   
6630 RØDDING

I denne uge genudsender 
DR3 programserien ”De unge 
præster”, hvor bl.a. Gideon 
Jakobsen, daværende præst 
i Bykirken i Odense, deltog. 
Foto: DR 
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Jonas var ikke så vild med Vandland... (Jonas Bog)

 Hovedstadens Kristne Gym-
nasium, der åbner i 2018, in-
viterede til et event, hvor de 
kommende elever var med 
i planlægningen af at gøre 
HKGYM til det fedeste sted at 
blive student. Eleverne har ikke 
problemer med at forblive i et 
kristent skolemiljø.

Kort før det nye år blev skudt i 
gang, midt i juleferien, trodsede 
en flok gymnasieparate unge 
sofaens tæppe og tv’ets udbud 
af serier. Opmærksomheden var 
i stedet rettet mod det nye Hoved-
stadens Kristne Gymnasium, der 
havde inviteret mulige kommende 
elever og allerede opskrevne 
unge til et event på Frederiksberg 
i København. 

Formålet var at drage de unge 
med ind i skabelsesprocessen 
af en ny skole med et kristent 
værdisæt.

- Vores kommende elever bliver 
medskabere af et stykke Dan-
markshistorie. Hvem er bedre til 
at skabe alt det, der skal foregå 
uden om undervisningen, end 
eleverne selv, forklarer rektor 
Sigbjørn Sørensen.

Kristen osteklokke 
eller ej

De fleste af de unge, som 
mødte op til eventet, kommer fra 
kristne friskoler og efterskoler, 
hvor det at udleve sin tro ikke bli-
ver latterliggjort eller holdt nede. 

De er uforstående overfor 
nogle trosfællers kritik af kristne 
skolemiljøer – i den forstand, at 
skolerne fx bliver kaldt kristne 
bobler. At tage en ungdomsud-

dannelse i hvad, der kan opfat-
tes som et beskyttende kristent 
skolemiljø, ser mange af dem 
ikke som en svaghed, tværtimod, 
og nogle bestrider den opfat-
telse, at de selv lever et kristent 
osteklokke-liv.

Magnus Fuchs, der lige nu 
går på Skovbo Efterskole, glæ-
der sig til at kunne fortsætte sin 
uddannelse i et kristent miljø.
 - Jeg ser det kristne miljø som 
noget attraktivt. Jeg synes fx, at 
det er fedt med en nul-alkoholkul-
tur på HKGYM. På ikke-kristne 
gymnasier bliver man udsat for 
lidt af hvert gennem sine tre 
gymnasieår. I øvrigt afgør jeg selv 
og mine forældre, hvor meget vat 
der er omkring mig. Jeg kommer 
jo ikke kun til at være sammen 
med HKGYM-folk i min fritid, 

men vil også gå til fester med 
andre venner, hvor der bliver 
drukket alkohol.

William Larsen, der lige nu 
går på Efterskolen Frydensberg, 
er enig.

- Inden jeg i sommer startede 
på efterskolen, gik jeg på en 
folkeskole, hvor alt det med Gud 
var en gråzone. At gå i en kristen 
grundskole, efterskole og bagef-
ter gymnasium påvirker nok ikke 
ens tro negativt, men det vil mu-
ligvis ske på ikke-kristne skoler. 
Anna Louise Røeder Jensen 
svarer pragmatisk:

- Hvis man har mulighed for 
at dyrke det kristne fællesskab 
på et gymnasium, hvorfor så 
vælge muligheden fra, siger den 
17-årige pige, der lige nu går på 
Efterskolen Lindenborg. 

Elever allerede engageret
Inden HKGYM-eventet slut-

tede, og de unge tog tilbage til 
deres folkeskoler, friskoler og ef-
terskoler, tog en af de fremmødte 
drenge opgaven på sig med at 
oprette en lukket Facebook-grup-
pe for skolens kommende elever. 

Idéer til både indretning og ind-
hold på HKGYM bliver nu løbende 
slået op på den virtuelle væg. 
Efterhånden som flere skriver 
sig op til gymnasiet, kommer der 
også løbende nye medlemmer 
til gruppen. 

Sigbjørn Sørensen oplyser, at 
der stadig er plads til fl ere elever.
HKGYM holder et informations-
møde den 9. februar, kl. 19 i de 
nye lokaler på Jydeholmen 15 i 
Vanløse. 

Maria Lykke Andersen

Kommende gymnasieelever på nyt kristent gymnasium i København: 

”Kristen boble? 
Det afgør jeg selv”

Hvorfor ønsker du at starte 
på HKGYM i 2018?

- Hvem er bedre til at skabe alt det, der skal foregå uden om undervisningen, end eleverne selv, 
siger rektor Sigbjørn Sørensen. Foto: Jonas Bock Nielsen.

Anna Louise Røeder Jensen:
- Fordi det bliver spændende at være med 

til at skabe noget nyt. HKGYM bliver et lille 
gymnasie, og jeg tror, at det giver mere tid til 
den enkelte elev rent fagligt. Man forsvinder 
ikke i mængden. Jeg kan lide fokusset på næ-
stekærlighed, og at fællesskabets værdier er 
anderledes end på et almindeligt gymnasium.

William Larsen:
 - Fordi HKGYM bliver et fællesskab, hvor 

jeg kan tale om Gud uden at blive latterlig-
gjort. Jeg kan også lide gymnasiets fokus på 
iværksætteri. Vi lærer, hvad det kræver at 
starte noget op selv, og hvad mulighederne 
er. Jeg går selv med en idé, der kan blive til 
noget stort. 

Magnus Fuchs:
 - Jeg kan lide, at HKGYM vil være Dan-

marksmestre i at hæve elevernes niveau. Jeg 
tror, at jeg vil opleve bedre lærer-elev-relatio-
ner på HKGYM end på mit lokale gymnasium, 
hvor lærerne ikke virkede særligt engagerede. 
Det bliver også bare fedt at gå et sted, hvor 
vi kan være med i hinandens trosudvikling.

Emery færdiggjorde sidste år en fi nansieringskampagne 
for at kunne indspille et nyt album. De har i mellemtiden 
besluttet sig for at udgive et album fyldt med gamle sange, 
gentænkt med nye melodier og instrumenter, imens vi 
venter på det nye album.

Emo og screamo har været to genrer, som altid har haft en 
meget svag repræsentation på den kristne scene. Emery har 
dog været et af de bands, som jeg føler altid har været der, 
både før og efter jeg blev klar over deres kristne baggrund.

Emery har været et band i 18 år. Det er næsten to årtier af 
musik, som der er at tage fra, da bandet skulle vælge, hvilke 
sange de følte der trængte til en genindspilning. Jeg fi nder det 
meget svært at beklage mig over de sange, der er blevet valgt. 
Lige fra mine gamle favoritter som ’After The Devil Beats His 
Wife’ til sange som jeg aldrig havde tænkt så meget over, før 
jeg hørte dem i deres genindspillede version, for eksempel 
sangen ’Studying Politics’.

Den oplevelse, jeg får igennem disse genindspilninger, er, 
at der generelt virker til at være en mere tilgængelig vibe på 
disse versioner af sangene. Ikke nær så mange råb og skrig, 
som man måske kunne forvente, hvis man kender bandet. Dette 
kan måske skuffe gamle fans, som mangler den emotionelle 
aggressivitet, Emery er kendt for, men husk nu på, at dette 
bare er et sideprojekt, imens de gør deres helt nye album klart. 
Jeg fi nder personligt, at den forholdsvist rolige, men samtidigt 
meget følelsesladede stemning er en behagelig ændring i 
tempo fra, hvad man er vant til.

Hvis du ikke kender Emery, og måske ikke er så meget til 
de skrig og skrål, der normalt hører til denne slags bands, så 
vil dette album måske være en rigtig god intro til et af de mest 
passionerede bands, som den kristne, og bare den generelt 
alternative scene, har haft æren af at være vært for.

Joey Lønsmann Jensen

Gentænkte 
godbidder for både 
nye og gamle fans

Musik Tjek
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Af Henrik Engedal

10-årige Annabell er alvorligt syg. 
Hun lider af en sjælden tarmsyg-
dom som ikke kan helbredes - i 
hvert fald ikke ifølge lægerne...
Men en dag overtaler søsteren 
hende til at klatre med op i deres 
9 meter høje klatretræ. Annabell 
falder ned og oplever et mirakel 
udover det sædvanlige. Med Jen-
nifer Garner. Baseret på en sand 
beretning. 105 minutter. 

Se fi lm med
tankevækkende indhold...

 98,-

Miracles from Heaven

Tjek webshoppen:

Af Karsten Pultz

Politiken kører 
for tiden en re-
ligionskritisk 
klumme forfat-

tet af religionshistorikerne 
Mikael Rothstein og Jens-
André P. Herbener.  Klum-
mens overskrift ”Intet er hel-
ligt” henviser til, at man ikke 
lægger fingre imellem, når 
det kommer til med fornuft 
og rationalitet at dissekere 
menneskers tro. 

Overskriften undrer mig, da det 
er mit indtryk, at intet har været 
helligt i Danmark i mange år. 
Homoseksuelle ægteskaber, som 
snart er standard, og TV program-
mer som ”Gift ved første blik”, 
viser, at der intet banebrydende 
kan være ved klummens indhold. 

Herbener har udtalt, at han 
glæder sig over at leve i et land 
med religionsfrihed, hvor man 
har lov til at afvige markant fra 
det, som han betegner som den 
”kristne normalitet”. 

Jeg ved ikke om Herbener bor 
i et for mig ukendt, dansk ”bibel-
bælte”, for den kristne normalitet, 
han nævner, har jeg svært ved at 
få øje på.

Ikke fornuftsbaseret kritik
Betegnelsen ”kristen normali-

tet” signalerer, at hans dagsorden 
måske ikke så meget er at kaste 
et rationelt skeptisk blik på kristen 
tro, men måske blot at nedbryde 
den. Herbener og Rothstein, som 
gjorde sig bemærkede med deres 
kritik af den Darwintvivlende po-
litiker Esben Lunde Larsen, har 
lagt sig i slipstrømmen på Richard 
Dawkins og ”de nye ateisters” 
fornufts- og videnskabsbaserede 
religionskritik. 

De ønsker at udfordre troen på 

Gud gennem en evidensbaseret 
argumentation. Men ligesom med 
”de nye ateister” viser det sig 
nu i tilfældet med Herbener, at 
behovet for at kritisere især den 
kristne tro ikke er så fornuftsba-
seret endda. 

Intellektuel satankult
Religionskritikere som Dawkins 

og den nu afdøde Christopher Hit-
chens hævder at tage udgangs-
punkt i rationalitet og videnskab. 

Deres retorik afslører imid-
lertid, at der til grund for deres 
kritik ligger et inderligt had til 
kristendommen. En afslørende 
artikel i Weekendavisen demon-
strerer, at Herbeners kritik af 
kristendommen også er andet 
end fornuftsbaseret.

Under overskriften ”Ingen 

hjemme i gudindetemplet” beret-
ter Weekendavisen den 5. januar 
om en Herbener, som i sine stu-
dieår var del af en satankult – og 
discipel af den kendte satanist 
Erwin Neutzsky Wulff. 

Kulten var ikke decideret blod-
dryppende, men snarere en 
intellektuel bekendelse til Guds 
modstander, krydret med LSD og 
andre hallucinogener. 

I artiklen gives der et eksempel 
på, hvordan Herbener søgte råd 
hos Neutzsky Wulff om brugen af 
stoffer for at opnå trancendens. 
Herbener deltog på den tid i et 
projekt med en alternativ over-
sættelse af gammel Testamente. 

Han mente, at der på det 
originale hebræiske fortaltes om 
sex mellem guder og mennesker, 
men at dette bevidst var skjult i 

oversættelserne. (I 1. Mosebog 6 
fortælles om gudssønnerne som 
parrede sig med menneskenes 
døtre. Produktet blev nephili-
merne, som der berettes om 
både i GT og i kendt ekstrabibelsk 
materiale som Enoks bog). 

Et opgør mod 
bibelens seksualsyn

Udover kultens kristendoms-
fjendtlige handlinger, som fx at 
besætte en kirke juleaften, var 
sex tilsyneladende en vigtig ting. 

Kendte intellektuelle okkultister 
som Aleister Crowley og Aldous 
Huxley, havde også stoffer på pro-
grammet, og illusionen om lykken 
ved total seksuel frigørelse var i 
høj grad det, som vendte dem 
imod kristendommen. 

Det kunne tænkes, at Herbe-
ner motiveres af samme grund; 
Weekendavisen kan i hvert fald 
berette, at Herbener i dag både 
har en hustru og en bofælle. 

Begge Herbeners kvinder be-
sidder evnen til at kommunikere 
med ånder/guder, og de er intet 
mindre end indviede præstinder 
i det okkulte. 

Ja tak til rationelle 
argumenter

Personligt glæder det mig, når 
min tro udfordres med rationelle 
og videnskabelige argumenter. 
Jeg er selv kommet til tro via 
videnskabelige argumenter og 
frygter derfor ikke rationel kritik 
af kristendommen. 

Når det afsløres, at indfl ydel-
sesrige skribenter som Herbener 
har andre meget irrationelle 
grunde til kritik af kristen tro, ærg-
rer det mig. 

Det at man ønsker at nedbryde 
kristendommen, fordi man selv 
sværmer for det okkulte, danner 
ikke basis for en frugtbar dialog 
mellem troende og ikke troende.

Okkult baggrund 
bag religionskritiske 
klummer i Politiken

Kronik: klummen

”Jesus” opfordrer til at leve troen ud
Jim Caviezel, som blev kendt, 
da han spillede Jesus i ’Pas-
sion of the Christ’, talte åbent 
og direkte til studerende på 
katolsk ungdomskonference.

- Husk, at en tjener ikke er 
større end sin Herre. Vi må hver 
især bære vores eget kors, sagde 
Caviezel blandt andet. 

Han spiller Lukas i en kom-
mende ny fi lm om Paulus (’Paul, 
Apostle of Christ’), og han henvi-
ste også til Paulus’ lidelser og det, 
at prisen for at være kristen er 
lige så aktuel i dag, som den var 
for Paulus og de andre disciple. 

- Nogle af os har accepteret en 
falsk kristendom, hvor alt er glæ-
de, en glad Jesus og herlighed. 
Folkens, der var en masse smerte 
og lidelse før opstandelsen. Din 
vej vil ikke være anderledes. Så 
tag dit kors op og løb mod målet, 
sagde han og fortsatte:

- Jeg ønsker, at du går ud i den-
ne hedenske verden, at du har 
mod til at gå ud i denne hedenske 
verden og skamløst udtrykke din 
tro offentligt! Verden har brug for 
stolte krigere, som brænder for 
troen. Krigere som Paulus og 
Lukas, som satte deres navn og 
rygte til for at bringe deres tro 

og deres kærlighed til Jesus ud i 
verden, understregede han.

- Gud kalder hver enkelt af os 

til at gøre store ting, men vi giver 
ofte ikke respons, vi tror, det bare 
er en fl yvsk tanke. Det er på tide, 
at vores generation nu accepterer 
Guds kald til os alle om at give 
os fuldstændigt til Ham, sagde 
Caviezel og opfordrede de unge 
til seriøst at bede, faste, meditere 
over Bibelens tekster. 

- Ligegyldighed er den største 
synd i det 21’ende århundrede. 
Vi må ryste det af os, denne 
destruktive accept af ondskab, 
sagde han og opfordrede til en at-
titude som krigere for sandheden, 
der ikke tænker på sit eget rygte.

Henrik

Den farlige 
fascination af Jesus
Jeg elsker Jesus. Jeg elsker de ting, han siger i det Nye 
Testamente. Men det er farligt. På to måder.

Jeg er begyndt kun at læse de ting, som Jesus siger i Bibelen. 
Det er ikke, fordi jeg ikke vil læse det andet, men når jeg læser  
citater fra Jesus, så føler jeg ofte, at de nærmest skærer ind i 
hjertet. Det er så kraftfuldt, så mystisk, så udfordrende. Kender 
du følelsen?

Jesus siger, at han er udsendt fra Gud. At hans personlighed 
er den samme som Guds. Han bebrejder mig, at jeg ikke tror - og 
forstår - den åndelige verden, som han bragte til jorden. Han lover 
mig et evigt liv, hvis jeg tror på ham. Han udfordrer min materia-
lisme, min kærlighed, min ligegyldighed og mine prioriteringer.

Når Jesus taler, så er det farligt. For der er intet af det, han 
siger, som er ligegyldigt. Han går altid ind til kernen. Han er ikke 
tilfreds med lunkenhed. Han vil have det hele, han vil have mig! 

Jeg tror, man kan vælge to svar på de ting Jesus siger: 
1. Du kan lade dig inspirere
2. Du kan lade dig transformere

Begge dele er farligt. 

For inspiration uden transformation og en forandret væremåde 
leder ikke til det liv, som Jesus beskriver i Bibelen. Det er farligt 
for os selv, fordi vi rammer forbi Guds plan for vores liv. Vi bliver 
fascineret, men som den rige mand går vi væk, når Jesus fortæl-
ler os, at vi ”skal sælge alt vi har og følge ham”. 

Transformation er farlig, fordi et liv i tro er farligt for ondskaben 
omkring os. Hvis vi ønsker at leve, som Jesus beskriver, så er 
der kun én vej: Transformation. Og ikke kun én gang.

 Du kan kun forandre dig selv og verden, hvis du er villig til 
at gøre op med din egen stolthed, dårlige vaner og åndelige 
tungnemhed. Det kræver også meget mod. 

Og det kræver, at du vil leve et radikalt liv. Jeg synes ærligt 
talt, at det er svært...og hårdt.

Men jeg er på den anden side ikke i tvivl om, at det er det liv, 
Jesus efterspørger: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han for-
nægte sig selv og tage sit kors 
op og følge mig. Den, der vil frelse 
sit liv, skal miste det; men den, der 
mister sit liv på grund af mig, skal 
fi nde det.” (Matt. 16,24-25)
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Vibeke Binderup
Skolelærer og forfatter til 

bl.a.fantasy-serien: Evnen

For et par måneder siden sad jeg ved siden af min mand. Han 
lå i respirator, og det var uvist, om jeg og vores tre drenge 
ville få ham hjem igen.

Tårerne trillede, og selvbebrejdelserne væltede ind over 
mig... Og ud af mig... til den tålmodige sygeplejerske, der pligt-
skyldigt lyttede, mens hun tjekkede div. slanger og maskiner... 

”Hvis vi nu ikke havde taget den screening, havde min mand 
måske levet lykkeligt i 10 år, før han havde opdaget kræften i 
tarmen... Hvis vi nu bare havde valgt et andet hospital, så var 
de voldsomme lægefejl måske undgået... Hvis vi bare havde 
fravalgt den sidste operation, havde han måske nu været tilbage 
i fuld tid på jobbet...” osv. 

Den søde sygeplejerske lagde sin hånd på min skulder og 
tog sig tid til at kigge mig ind i øjnene: 

“Åh! Hvis du vidste, hvor mange der sidder her, knuget af 
sorg, mens de slår sig selv med hvad-nu-hvis’er... De fører 
ingen steder hen, men tager din energi og livsglæde... Måske 
havde du så siddet her om 4 år, grædende over at din mand 
havde kræft og I fravalgte den screening, der kunne have red-
det hans liv... “.

Hendes råd var, at al den dårlige samvittighed, der gemte 
på visdom, man kunne lære af, den skulle man lytte lidt til. Al 
den, der bare talte skygge ind over glæden og livet, den skulle 
man ikke lytte til. 

Jeg blev der mindet om, hvad jeg ofte har forklaret til mine 
egne børn: At Gud er den stille stemme, der kalder os til at 
gøre det rigtige, men som altid står klar med tilgivelse, når vi 
alligevel fejler. Satan er den stemme, der råber nedsættende 
ord i vores indre, når vi fejler... Lyt kun 
til den første stemme.

Når den dårlige 
samvittighed råber...

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

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

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

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

tilgivelse og genopbyggelse.

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

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

- Jeg er en prolife-kvinde. I år 
har jeg valgt at sende et signal 
på den røde løber som jeg altid 
har gjort det. For mig handler 
det hele om livet.

Det siger sangerinden Joy 
Villa, som ankom til årets Gram-
myfest i en hvid kjole med et 
farvestrålende billede af et foster. 
Billedet var et maleri af sangerin-
dens datter midt i en regnbuefar-
vet livmoder.

Sangerinden medbragte også 
en taske med ordene ”Choose 
Life” (vælg livet).

Bortadopterede datter
Den konservative singer/song-

writer havde dedikeret kjolen til 
datteren, som hun bortadopte-
rede som 20-årig for 11 år siden.

- Jeg er utrolig velsignet ved 
at have givet liv, og jeg håber 
at jeg kan opmuntre enhver i en 
lignende situation til at vælge 
bortadoption, siger Joy Villa. Hun 
har tidligere udtalt sig imod abort.

- Jeg tror på, at man skal elske 

både barnet og moderen, og jeg 
er stolt af at være #ProLife. Der 
er så meget smerte derude, men 
jeg vælger at sprede kærlighed 
og håb.

Jeg håndmalede min kjole med 
en kopi af det portræt, jeg malede 
af min datter i 2007, da jeg var 
20 år og gravid i 8. måned med 
min skønne datter. Hende har 
jeg bortadopteret til en fantastisk 
familie, fortæller sangerinden.

Kjole med Trump-støtte
Den 31-årige Joy Villa voksede 

op som præstedatter i Californien. 
Hun blev i 2016 gift med den dan-
ske forfatter og fotograf Thorsten 
Overgaard.

Flere år i træk har Joy Villa 
vakt opsigt ved Grammyfesten 
på grund af sine specielle kjoler. 
I 2015 bar hun fx en ret gennem-
sigtig orange netkjole. Sidste år 
viste hun derimod sin støtte til 
Donald Trump med teksten ”Make 
America Great Again” skrevet på 
en kjole i de amerikanske farver.

Bodil

Sangerinde med  
prolife-budskab
til Grammyfest

- Jeg lavede lavede dette 
maleri som 20-årig i 2007, 
da jeg ventede min dejlige 
datter. Nu har jeg så kopieret 
det på brudekjolen, fortæller 
sangerinden Joy Villa, som 
her ankommer til Grammy-
uddelingen 2018. På tasken 
står teksten ”Vælg livet”.

Til venstre: Ved Grammyfesten 
i 2017 bar Joy Villa en kjole 
med Trumps slogan ”Make 
America Great Again”. 

Joy Villa har også i tidligere år 
båret meget specielle Grammy-kjoler.
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