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

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

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

Læs George Verwers
forfriskende ærlige 
beretning om sit liv 

og arbejde.

Netop udkommet på 
dansk!

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

Søndag den 11. Februar 2018 • Uge 7Søndag den 11. Februar 2018 Søndag den 11. Februar 2018 • • Uge 7Uge 7

Den fælles kristne ugeavisDen fælles kristne ugeavis

Fortsættes side 5. 

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
 - MASSER AF VIDNESBYRD FRA HELBREDTE

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Fastelavn
I dag bliver fastelavn fejret over hele landet. 
Fastelavn har historisk set været kædet sammen 
med den efterfølgende faste, hvor man i en periode 
afholder sig fra at spise, for i stedet at søge Gud.

Måske er det en tradition, som skal genoplives?
Læs leder og prædiken side 6.

Foto: Aalborg Citykirke

Sådan tackles den 
ulykkelige skilsmisse

Side 3

Astrid var ikke 
alene i vildmarken

Side 18

Snak og æd
- det’ for mænd

Side 9



 
Birgit Jakobsen - efter kommunalvalget
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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
Kodeord for februar gælder til den 5.3.2018 kl. 9.

Går noget galt i sundhedsvæ-
senet, er medierne hurtigt ude 
med riven. Det skal de også 
være. For fejl og mangler skal 
påtales for at blive udbedret.
Men det er også vigtigt at hylde 
den gode rollemodel, som ofte 
må arbejde under meget svære 
vilkår.

Det mener DKS, som nu op-
fordrer sine medlemmer til at 
indstille egnede kandidater til 
Omsorgsprisen 2018. Prisen vil 
gå til en sygeplejerske, social- 
og sundhedsassistent eller en 
social- og sundhedshjælper, som 
på en særlig måde er en rolle-
model, hvad angår høj faglighed, 
medmenneskelighed og nærvær.

Nominering
DKS opfordrer nu sygepleje-

personale på sygehuse, pleje-
centre, i hjemmesygepleje og 
på hospices til at fi nde egnede 
kandidater til prisen. 

Det kræver ikke medlemsskab 
af DKS hverken at indstille el-
ler blive indstillet. Når man evt. 

i samarbejde med kolleger har 
fundet en egnet kandidat, skal 
man sende sit forslag med be-
grundelse til priskomiteen c/o 
Kirsti Skov Kjeldsen kirstiskov@
gmail.com senest den 9. marts.

Omsorgsprisen
Prisen blev uddelt første gang i 

2015 og vil i år blive uddelt på for-
eningens landsmøde den 6. april 
2018 på Diakonhøjskolen i Aar-
hus. Her vil prisen blive overrakt af 
lederen af demensplejehjemmet 
Dagmarsminde, May Bjerre Ejby.

Prisen består af
• 2000 kr.
• en glasstatuette
• en buket blomster
• et diplom
• gratis deltagelse i Dansk 

Kristelig Sygeplejeforenings te-
maeftermiddag og frokost på 
Diakonhøjskolen i Aarhus fredag 
den 6. april 2018, hvor prisen 
overrækkes.

Bodil

Hvem skal have Omsorgsprisen 2018?

Sidste år vandt sygeplejerske Tonje Olsen Dansk Kristelig Syge-
plejeforenings Omsorgspris.

Dansk Kristelig Sygeplejeforening efterlyser kandidater til årets Omsorgspris.

Ved kommunalvalget i 2017 fi k 
KD i Hedensted 1153 stemmer. 
Det er blevet til en post i økono-
miudvalget for spidskandidat 
Birgit Jakobsen. Samtidig er 
hun blevet næstformand i Ud-
valget for social Omsorg. Det 
fejrede KD med en valgfest i 
Øster Snede den 3. februar.

Landsformand Stig Grenov 
holdt festtalen til valgfesten. Det 
blev fejret, at Birgit Jakobsen nu 
sidder i byrådet på et fl ot mandat, 
og at kun 49 stemmer skilte KD 
fra endnu et mandat i Hedensted 
byråd.

Familiens parti
Stig Grenov talte om KD som 

Danmarks familieparti. Ethvert 
menneske har værdi, uanset om 
det er ufødt, barn, misbruger, 
flygtning eller ældre. Og men-
nesket kommer før økonomiske 
interesser og effektivitet. 

Det er dokumenteret, at børn 
fra sunde familier klarer sig bedre 
i skolerne, mobber mindre, begår 
mindre kriminalitet, får bedre 
uddannelser osv. Men familierne 
i Danmark er stressede. Hvis luk-
keloven genindføres, kan familier 
få et pusterum, så de kan lade 

op til en ny uge. Åbningstiden i 
institutionerne skal ikke sættes 
op, for det giver et unødigt pres på 
det i forvejen pressede familieliv. 

Stig Grenov kom også ind på 
flygtningepolitik og integration 
samt tros- tale- og ytringsfrihe-
den. Når muslimske skoler sæt-
tes under kontrol, er det kun 
nærliggende, at de kristne skoler 
skal under samme kontrol i lighe-

dens navn. Men den europæiske 
børnekommision har sikret, at 
forældre har ret til at opdrage 
deres børn i den tro og kultur, 
som de selv har. Den frihed skal 
ingen nægtes i Danmark, fastslog 
Stig Grenov.

Sundhedsdebatten
Regionsmedlem Marianne 

Karlsmose fortalte om KDs bidrag 

i sundhedspolitikken. Fra dag 1 
har hun kæmpet for at få et bør-
nehospice til Midtjylland. 

Dernæst har hun fået plads i 
psykiatri-udvalget, som i den grad 
trænger til et løft, da regionen 
fx. har større brug af tvang end 
landsgennemsnittet. Marianne 
Karlsmose melder sig klar til at 
kæmpe for KD’s kristne menne-
skesyn fra vugge til grav.

Spændende poster 
i Hedensted byråd

Valgfesten sluttede med, at Bir-
git Jakobsen orienterede om det 
kommende byrådssamarbejde, 
som hun forventer meget af. Hun 
har fået tildelt en spændende post 
i økonomiudvalget og er blevet 
næstformand for Udvalget for 
social omsorg. Hun mener, at KD 
har den absolut klareste sociale 
profi l, og at det gør en stor forskel, 
at KD er med ved bordet.

Bestyrelsen sluttede af med at 
sætte en medlems-hvervekam-
pagne i gang, da ethvert nyt med-
lem bidrager til at støtte kampen 
for, at KD kommer i Folketinget 
ved næste valg.

Bodil

Fest for KDs profi l
i Hedensted byråd

TV-værter støtter Mercy Ships
- Peter har valgt, at vi skulle støtte Mercy Ships, som han har 
fortalt om i et meget rørende program. Og det er nogle meget, 
meget dedikerede mennesker, sagde Rasmus Tantholdt før 
quizzen ’Hvem vil være millionær’ gik i gang den 4. februar.

Også quizzens studievært, Hans Pilgaard, udtrykte forståelse 
for valget af det gode formål. 

- Du bliver stadig berørt, når du taler om det. Hvorfor gjorde det 
arbejde særligt indtryk på dig? spurgte han Peter Ingemann, som 
derpå fi k mulighed for at fortælle lidt mere om arbejdet ud fra den 
tidligere storebæltsfærge Dronning Ingrid.

- Der er 350-400 mennesker, som arbejder i døgndrift for at 
hjælpe mennesker. Når folk kommer ind og bliver opereret, har de 
det ene ben i graven og er måske udstødt af landsbyen. Når de 
kommer ud igen, har de livet foran sig. De folk dér arbejder gratis, 
betaler selv deres ophold og deres fl ybilletter. Det er SÅ rørende, 
forklarer Peter Ingemann i programmet.

Da Peter Ingemann og Rasmus Tantholdt røg ud af quizz-
programmet, havde de skaffet 50.000 kr. til Mercy Ships Danmark.

Bodil

Peter Ingemann og Rasmus Tantholdt var enige om, at ge-
vinsten fra ’Hvem vil være millionær’ den 4. febr. skulle gå til 
det kristne hjælpearbejde ud fra Mercy Ships Danmark.

LM-journalist 50 år
Torsdag den 15. februar fylder jour-
nalist og kommunikationsmedarbej-
der i Luthersk Mission, Karin Borup 
Ravnborg, Hillerød, 50 år.

Hun er født og opvokset i Jylland som 
datter af tidligere sognepræst Hans 
Christian Borup Jakobsen og hustruen 
Grethe. De var præstepar gennem 
mange år, først i Hemmet og Sdr. Vium 
sogn og siden i Lind ved Herning.

Karin Borup Ravnborg er uddannet 
cand.mag. i fransk og massekommu-
nikation fra Aarhus Universitet og har senere taget en diplomud-
dannelse i journalistik ved Danmarks Journalisthøjskole i Emdrup. 
Hun er bosat i Hillerød, er gift og har tre børn.

Der var valgfest den 3. febr. hos et medlem af KDs bestyrelse i Øster Snede. 

Til valgfesten i Øster Snede var 36 af de lokale KD-medlemmer 
med til at fejre KDs kandidat. Foto: Preben Due.

Læsernes egne mærkedage
Brudepar kan stadig få Udfordringen gratis leveret i tre 

måneder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Krifa-konsulent 60 år 
HR-konsulent og stressvejleder 
Pernille Aagaard, Hadsten, fylder 60 
år den 11. februar. 

Hun har været ansat i Krifas HR afde-
ling i Aarhus siden 2006. Her arbejder 
hun med det psykiske arbejdsmiljø, 
trivsel og stress og sygefravær. Hun ar-
bejder også med kompetenceudvikling 
af medarbejdere – bla. i forbindelse med 
en række workshops omkring Krifas 
mission God Arbejdslyst.

Pernille Aagaard er gift, mor til to biologiske børn og to ekstra-
børn og bedstemor til fi re børnebørn. 

I fritiden er hun i gang med en uddannelse som familieterapeut 
hos Dansk Familieterapeutisk Institut. Desuden sidder hun med i 
bestyrelsen for Skt. Knuds Skole i Aarhus og er engageret i lokalt 
fl ygtningearbejde i Hadsten.
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Af Tina Varde

Tolerance ved skilsmisser er 
i alles interesse – ikke mindst 
børnenes. Dét mener den 
tidligere frikirkepræst Søren 
Marcussen, der arbejder som 
seniorkonsulent og underviser 
på Center for Familieplanlæg-
ning. Han har en PD i psykologi 
og læser til psykoterapeut.

Der kan være mange årsager 
til, at et parforhold ikke fungerer. 
Fx stress, traumer, dårlig kom-
munikation, uforenelige livsopfat-
telser, psykisk eller fysisk vold, 
sygdom … Komplicerede ting kan 
være på spil. 

- To tredjedele af dem, der går, 
er kvinder. Men ofte har det også 
været hende, der har arbejdet for 
og ønsket hjælp til forholdet, der 
ikke virker. Og ikke har gjort det 
længe. Skilsmisse er udtryk for, 
at der er noget i relationen, der 
ikke virker. Jeg kan ikke se de 
kvinder som skurke. De har ofte 
kæmpet, men er ikke blevet mødt, 
forklarer han.

Deres mænd har ofte heller 
ikke følt sig forstået, accepteret 
og elsket. Er et forhold først ble-
vet destruktivt og ubehageligt at 
være i, må der ofte enten hjælp 
eller afstand til.

Søren Marcussen blev oprin-
deligt ansat i Center For Fami-
lieudvikling i København for at 
arbejde med par og parforhold. 
Men i 2010 fi k stedet midler til 
at udvikle et tilbud til skilsmisser, 
hvor mor og far efterfølgende 
ikke kan samarbejde ”godt nok”. 
Ikke mindst fordi børn kan lide 
under det.

- Dette arbejde er siden vokset 
meget – primært på grund af den 
større opmærksomhed, det har 
fået i samfundet som helhed. Der 
er fokus på behovet for at hjælpe 
børnene.

Ofte stress
- Ofte bliver mennesker skilt 

efter ca. seks år - når de har 
fået deres andet barn. Det er en 
virkelig stressende periode, hvis 
begge er udearbejdende:

- Når tilstanden inde i mor 
og far er overbelastet på grund 
af stress, så er deres behov for 
omsorg og støtte fordoblet – og 
evnen til at give den halveret. I 
det stress kommer man let til at 
såre, forklarer han.

Hvordan forebygger man det?
- Er det muligt, at penge og 

arbejde kan få lidt mindre status 
i vores liv? svarer Søren Mar-
cussen.

Studier over arbejdsliv viser, 
at mange fi nder mening i deres 
arbejde.

- Man arbejder for noget og får 
noget for det. Men alt, som vi gør 
for meget, er negativt. For meget 
arbejde kan give stress, og vi 
kan forsømme andre områder af 
livet - især parforholdet, familie og 
nære venner.

- I dag er der tårnhøje forvent-
ninger til parforhold: Intimitet, 
nærvær og intensitet er blevet et 
krav for, at man gider blive. Men 
i et langt liv vil man have både 
ned- og opture. Man må lære at 
elske hverdagen og undgå urea-
listiske kærlighedsforestillinger. 

Jeg tror, nogle går fra forhold, der 
har meget godt i sig, og som har 
potentiale til at udvikles. I stedet 
prøver de ”lykken” i et nyt kærlig-
hedsforhold, som med tiden ikke 
nødvendigvis bliver bedre end det 
første, siger han.

Få hjælp i tide
Det er stadigvæk ikke almin-

deligt at søge hjælp, når der er 
problemer i parforholdet.

90-95 procent af danske par 
har aldrig søgt hjælp til deres 
forhold. Samtidig ved vi, at van-
skeligheder, som er relateret til 
familierelationer, er den hyppigste 
henvendelsesårsag, når danskere 
opsøger en privatpraktiserende 
psykolog (Carl, 2008).

- Når par endelig søger hjælp, 
gør de det ofte så sent, at de har 
mindre udbytte af de interven-
tioner, som ellers er virksomme.

- En del af de kristne, som tror 
på parforholdet og ønsker at beva-
re det, vælger pastoral hjælp. Men 
præsten har ikke nødvendigvis 
kendskab til de bagvedliggende 
problematikker, der kan være i re-
lationer. Præster og sjælesørgere 
har ikke altid den rette viden – der 
i tilstrækkelig grad kan hjælpe par 
med deres udfordringer, siger 
Søren Marcussen.

Han opfordrer derfor par til at 
satse mere på forebyggelse. For 
har man skadet hinanden og i 
årevis haft en usund og kærlig-

hedsløs relation, er det meget 
svært, og der er lang vej, når man 
endelig begynder at arbejde på 
forholdet – fx ved at gå i terapi: 

- Tilgivelse kan ikke altid føre 
til forsoning og genoprettelse af 
relationen. Tilgivelse er ofte en 
lang proces, der kræver to, som 
er indstillet på at gøre en indsats, 
hvis den skal føre til forsoning - og 
til at man genvinder tilliden, siger 
Søren Marcussen.

Hvis man har overhørt, misfor-
stået og skadet hinanden længe, 
sidder sporene af de mange svigt 
både i kroppen og hukommelsen. 
De kan ikke bare lige slettes på 
kommando. Det tager tid.

- De nære relationer er fra 
vugge til grav af den største 
betydning for mennesker. Derfor 
er det vigtigt tidligt og løbende 
at søge hjælp og støtte, hvis der 
er brug for det. Også selvom det 
kun er den ene i en relation, der 
oplever, at der er behov for det, 
understreger Søren Marcussen.

Sig godt farvel
I dag ved man, at skilsmisse er 

en af de største livsomvæltninger, 
der kan ramme voksne i deres liv.

- Skilsmisse er en stor sorg 
og livsændring, som det tager 
tid at bearbejde. Det forstyrrer 
bearbejdningen, hvis konfl ikten 
fortsætter bagefter. Så kan det 
blive vanskeligere for forældrene 
at hele selv, og så har de færre 
ressourcer til at tage sig af bør-
nene.

- Børn, der efter en skilsmisse 
fortsat lever i en konfl iktzone - 
med forældre, der vedbliver at 
have et dårligt samarbejdsklima, 
kommer på overarbejde, og det 
er i længden belastende for dem, 
forklarer han.

Ved skilsmisse er det især vig-
tigt at få sagt farvel til partneren. 
Den proces tager tid. Og først 
bagefter kan man sige goddag 
til hinanden igen som forældre. 

- Farvel-processen kan for 
nogle handle om, at man skal 
afvikle følelser for hinanden, for-
stå hvorfor det skete, forstå egne 
tanker, følelser og reaktioner på 
skilsmissen … og så skabe en 
sammenhængende fortælling om 
skilsmissen.

- Det er ofte et stort arbejde at 
samle sig selv op igen bagefter. 
En pause fra den anden forælder 
kan være nødvendigt for en tid – 
hvor forældresamarbejdet kører 
på lavt blus, mens man fi nder sig 
selv igen, mener han.

Omlægning
Hvis der er børn involveret, 

skal man huske, at det ikke er 
en afslutning af relationen, men 
en omlægning, man foretager. 
Man er stadig far og mor med en 
fælles opgave med børnene. Det 
vigtigste er derfor at få etableret 
et godt samarbejde:

- Begge parter er lige vigtige 
for børn. Forældre skal støtte 
den gode relation til den anden 
forælder, for så klarer børnene 
sig bedst. At miste kontakt til 
mor eller far kan give børn ar på 
sjælen. Skilsmisse kan især være 
virkelig vanskelig for børn, hvis 
konfl ikterne fortsætter.

- Har man levet i en dysfunktio-
nel relation, eller har man brug for 
at være væk fra hinanden for at 
hele, er det bedre at være ærlig 
end at ”spille venner” uden at 
være klar til det – fx ved at gøre 

en masse sammen for børnenes 
skyld. Det har børnene ikke altid 
glæde af. Især ikke hvis stemnin-
gen mellem forældrene fortsat er 
meget dårlig. Så er det bedre at 
vente, til man er klar til det.

- Men selvom man ikke lige-
frem behøver at gå til familiefester 
sammen, fordi man ikke orker det 
for en tid, så må man ikke tale 
grimt om eller til hinanden. Det er 
børnene, der betaler mest – også 
hvis der køres retssager, advarer 
psykologen.

Har man brug for afstand, må 
man i stedet sørge for at få det. 

- Børn kan godt forstå, hvis 
forældre ærligt melder ud, at ”det 
er svært for mor og far at ses i 
øjeblikket”. Men det er vigtigt at 
forklare dem det. Og man må 
sørge for at få lavet nogle helt 

klare aftaler om bopæl, samvær, 
økonomi … Går det galt, må man 
bede om professionel hjælp til 
det. Eller få en uvildig hjælper 
indover.

- ”Virkelige venner” vil efter en 
skilsmisse stadig senere kunne 
holde fødselsdage sammen. 
”Korrekte kolleger” er dem, der 
forstår, at de har en fælles op-
gave. Mange har det bedst ved 
at satse på den sidste kategori. I 
hvert fald de første år, hvor man 
genfi nder og må passe på sig 
selv, siger han.

Det kan være meget svært 
at fortsætte relationen på en ny 
måde. 

- Man må lære at respektere 
hinanden som mennesker og få 
tillid til hinanden som forældre, 
men samtidig tage hensyn til sig 
selv. Begge parter må igennem 
en tilgivelses- og læringsproces, 
hvor man lægger fortiden bag 
sig. Bliver lægt og hel igen. Det er 
vigtigt for en selv og for børnene.

Hvis konfl ikter på et eller andet 
niveau ligefrem har udviklet sig til 
psykisk eller fysisk vold, skal man 
stoppe op og straks søge hjælp. 

- Han eller hun må påtage sig 
ansvaret for det, man gør, og så 
må man fi nde ud af, om adfær-
den kan ændres, og tilliden kan 
genvindes. Eller om man bare 
ikke fungerer sammen. Der kan 
være for meget, der er ødelagt, 
til at man kan genopbygge tillid. 
Måske har den ene part heller 
ikke øje for betydningen af at 
arbejde med egne udfordringer, 
siger han.

Egne erfaringer
Søren Marcussen er ydmyg 

over, at han selv undgik skilsmisse 
i de krævende år med småbørn.

- Da mine børn var små, ar-
bejdede jeg på et tidspunkt hårdt 
og var presset. Men jeg havde 
mulighed for at have familien 
med på arbejde. Dengang var jeg 
præst i Holstebro Pinsekirke og i 
Bykirken i Odense.

- Jeg er ydmyg og taknemlig 
over, at min partner i de perio-

der, hvor jeg har været svær at 
leve med, er blevet, siger Søren 
Marcussen.

Han har i dag voksne børn, 
som er fl yttet hjemmefra.

- Dengang satsede både min 
kone og jeg på familielivet - og 
gjorde os samtidig umage med 
at skabe mulighed for, at vi begge 
kunne være i job.

- Vi har også altid været bevid-
ste om vores forhold. Mit arbejde 
de sidste 10-15 år med andres 
forhold har tvunget os til at se på 
os selv og vores forhold. For du 
kan sjældent arbejde med andre 
uden at forholde dig til det i dig 
selv, siger han.

Han fremhæver også et stærkt 
fælles ønske: Det skal gå! 

I svære perioder har det at ty til 
at gå fra hinanden ligget længst 
nede på listen for både ham og 
partneren.

- Men når forhold lykkes, er det 
ikke sådan, at man kan klappe sig 
selv på skulderen. Man kan have 
haft bedre forudsætninger end 
andre eller været heldig med at 
fi nde den rette …. en, som man 
fungerer og har fælles interes-
ser med.

- Menneskers tilknytningshi-
storier – de første nære rela-
tioner - har også stor betydning. 
Man kan være vokset op under 
dysfunktionelle forhold. Nogle 
har bare bedre kort på hånden 
end andre.

- Hvis begge parter i et forhold 
er vokset op i dysfunktionelle 
familier, er der et ekstra pres, 
understreger Søren Marcussen.

Han tilføjer, at heldigvis viser 
den nyeste forskning omkring 
tilknytning, at man kan lære og 
udvikle sig hele livet igennem. 

Sådan tackles 
den ulykkelige 
skilsmisse
Søren Marcussen tager os med en tur rundt om forskellige 
aspekter ved brudte forhold - og forebyggelse heraf.

- Man kan blive syg af at leve i en usund relation i årevis, siger Søren Marcussen.

- De nære relationer 
er fra vugge til grav af 
den største betydning 

for mennesker.

- Han eller hun må 
påtage sig ansvaret 

for det, man gør, og 
så må man fi nde ud 

af, om adfærden kan 
ændres, og tilliden 

kan genvindes.

- Skilsmisse er en stor 
sorg og livsændring, 
som det tager tid at 

bearbejde.
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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,-

Peter Tinggaard fortalte un-
der bedeugen, hvad  PH har 
betydet i hans eget liv.

Af Hanne Baltzer

”Er du kristen og arbejder i 
offshore eller som sømand el-
ler fi sker, bærer du evangeliet 
med dig. Den måde, du lever på, 
viser, hvilke værdier du har!” 

Sådan lyder et opråb fra Sø-
mandsmissionen, der lægger fra 
land i det nye år med nye mål om 
at assistere: 

Sømandsmissionen vil gerne 
i kontakt med fl ere kristne offs-
hore- og søfarende for at høre 
om deres hverdag og virkelighed: 

”Vi vil udelukkende støtte og 
assistere de kristne søfolk på den 
måde, de selv ønsker det. Det er 
derfor, vi gerne vil snakke med 
dem. Vi vil lytte og lære af de tilba-
gemeldinger, vi får fra søfolkene”, 
siger Nicolaj Wibe, generalsekre-
tær i Sømandsmissionen. 

Sømandsmissionærerne, som 
ofte kommer rundt i danske og 
grønlandske havne, er klar med 
forskellige tilbud som personlige 
samtaler, netværk med andre 
kristne søfolk, bogpakker, on-
lineandagter og praktisk hjælp i 
et rimeligt omfang.

Forandringsparate  
I den maritime verden er en 

sømand ikke længere altid en, der 
har vand under kølen, men også 
en, der arbejder med vind- og 
olieindustri. Så som den maritime 

verden forandrer sig, må Sø-
mandsmissionen også forandre 
sig for at nå alle og være opmærk-
som på forskellige arbejdsvilkår.  

Sømandsmissionen opfordrer 
fx til, at de kristne søfolk står ved 
deres værdier og tro, når de er 
på arbejde:

”Det ligger i den kristnes natur 
gerne at ville dele evangeliet med 
andre. Og evangeliet tager altid 
form efter den person, der bringer 
det videre.  

For mig at se er det umuligt 
at være kristen, uden at andre 
lægger mærke til det. Men enhver 
kristen – uanset job – trænger til 
opmuntring til dette. 

Man trænger til et frisk pust, 
der giver ny frimodighed. Man 
trænger til støtte. Får man det, 
kan man være et Guds redskab 
til, at kolleger slår ind på at følge 
Jesus,” mener Wibe. 

Han ser frem til endnu mere 
dialog med de kristne søfolk for 
at få det kristne evangelium ud til 
så mange som muligt.  

Evangeliet er for alle
 - Evangeliet er grænseløst. 

Det følger altid med, hvor der er 
en kristen. 

Evangeliet er farverigt. Det 
tager altid form efter den person, 
der bringer det videre. 

Evangeliet er fyldt af egne 
kræfter. Det er ikke afhængigt af 

vores veltalenhed. 
Evangeliet er i alle lande, på 

alle arbejdspladser og skoler. 
For der er kristne overalt, under-

streger generalsekretæren og  
sømandsmissionær Finn Løvlund.

Jobmission 
er perfekt 
for sømænd

Sømandsmissionen:

Missionen vil hjælpe søfolk til at dele evangeliet.

Sømandsmissionær Finn Løvlund på arbejde.
Fotos: Sømandsmissionen.

Venner af Pottemagerens Hus 
tilbyder at holde bønnevan-
dring et sted i Danmark i pe-
rioden 17. - 22 august. 

Det oplyser Birgitte Humme-
luhre Nissen fra Aabenraa, som 
selv var med på bønnevandring 
på Bornholm sidste år.

Ny velsignelse af PH
- På bedeugen i Kolding fortalte 

formanden Knud fra bestyrelsen 
brændende om sin egen tilgang 
til Pottemagernes Hus. PH fik 
derefter en ny velsignelse og 
påskønnelse af det bedende folk 
i DK til at fastholde visionen: at 
Pottemageren begynder forfra 
med det ler, som gik i stykker. 

Det var en meget stor opmun-
tring for alle dem, som trofast har 

holdt fast ved bøn og samvær på 
PH i det daglige. 

Peter Tinggaard, som ledte 
denne aften, fortalte, at Potte-
magerens Hus har været til stor 
velsignelse i hans liv og tjeneste. 

Og at vi skal ære Gud for det, han 
har gjort på dette sted. 

Venner af PH fi k både ord og 
billeder fra Herren. Desuden kom 
en ung mand frem og ærede det 
arbejde, der bliver gjort på dette 
sted, fortæller Birgitte H. Nissen.

Bønnevandring
- Til stede i bede-ugen var vi: 

Lise, Ejner og undertegnede,  
som gennemførte en bønne-
vandring på Bornholm, sidste år 
i august måned. Vi talte glade 
sammen om vore oplevelser og 
mente, at dette må vi da gøre 
igen. Vi spurgte bestyrelsen på 
PH og fi k straks et grønt lys til at 
gå  igen i år.

Vi vil derfor bede Gud om at 
lede os det rigtige sted hen i DK, 
og vi vil spejde efter nogle døre, 

der vil åbne sig for en bønne-
vandring og velsignelse - en by 
og en kirke, til et stuemøde  - og 
gerne medvirke ved den lokale 
gudstjeneste om søndagen.

Vi har brug for et sted, hvor vi 
kan låne en seng at sove i og et 
køkken, vi kan benytte.

Den, som kommer først til 
mølle, kan blive den heldige. En 
håndfuld mennesker vil gå en 
tur igennem byen med guitar, 
sang og bøn. Og som vanligt kan 
interreserede koble sig på os en 
time eller mere og følges med os. 

Vi har fundet  en foreløbig dato, 
nemlig fredag den 17. august-
onsdag den 22. august 2018. Vi er 
indstillet på at betale vores egen 
transport og mad, slutter Birgitte 
Hummeluhre Nissen.

Bodil

Hvor skal Pottermagerens Hus
holde bønnevandring i år?

Misundelse 
har erstattet
accept af anger
Endnu en politiker er færdig efter at have gjort noget rigtig 
dumt. I den forgangne uge kom det frem, at Venstre-politikeren 
Jakob Engel-Schmidt i juli måned sidste år blev stoppet af 
politiet på Lyngbyvejen i København for en lygtefejl. Politiet 
fattede mistanke om, at han var påvirket og anholdt derfor 
politikeren, der blev sigtet for at have kørt med kokain i blodet, 
altså narkokørsel.

Jakob Engel-Schmidt har lagt sig fl adt ned og indrømmet, at han 
har været et kæmpe fjols og at der er ingen gode undskyldninger er. 
Han udtaler også, at hans handling er uacceptabel og har undskyldt 
over for kollegaer, familie og venner. 

Men til trods for Engel-Schmidts utvetydige anger og uforbe-
holdne undskyldninger er der ingen kære mor, ingen nåde. Han 
mister både sin post som udviklingsdirektør hos Niels Brock og som 
paneldeltager på TV2 NEWS og også sin opstillingskreds for Ven-
stre. Dermed er hans politiske og professionelle fremtid smadret.

Der er intet godt at sige om Engel-Schmidts narkokørsel og han 
skal naturligvis tage den straf, som loven giver ham for en sådan 
overtrædelse. Men er det ikke for hårdt også at fratage ham alle 
hverv, fordi han en enkelt gang har dummet sig gevaldigt, hvis han 
ellers bidrager positivt og er talentfuld, som det er tilfældet med 
Jakob Engel-Schmidt?

De efterhånden mange sager om politikere, der mister alt på et 
sekund, fordi de har begået en fejl eller et kort øjeblik ikke tænkte 
sig om, viser, at vi er samfund, der ikke har meget til overs for en 
angrende eller har viljen til tilgivelse.

Men er det ikke altafgørende at følge loven? Jo, bestemt, men 
vi skal også huske på, at hvis man viser ægte anger, så skal man 
have en ny chance. Apostlen Peter fornægtede Jesus hele tre 
gange, men angrede. Derfor grundlagde Jesus sin kirke på Peter. 
Det er grundlaget for vores kultur.

Mennesker er uperfekte og begår fejl. Når vi ikke accepterer 
anger, er det fordi misundelsen har taget over. Når en politiker 
falder, står en anden i kulissen klar til at tage over og mon ikke 
også nogle er skadefro? Det er ikke bare udtryk for smålighed, 
men det tangerer ondskab. En humant samfund tager imod den 
sandt angrende og giver ham en ny chance, når han har gjort bod.
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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.

Katolsk helbredelsesprædikant 
fra Uganda besøger Danmark 
 I dagene d. 5 til 12. marts 2018  
besøger den katolske præst 
John Bashobora Danmark. 

Præsten, som kommer fra Ugan-
da, er kendt for sin helbredelses og 
udfrielsestjeneste. Han har fl ere 
gange samlet 50.000-60.000 men-
nesker under sine besøg i Polen. 

John Bashobora har læst teo-
logi og psykologi i Rom, hvor han 
i 1988 også tog en doktorgrad i 
spiritualitet med særlig fokus på 
bedømmelse af ånder. 

I Danmark skal han besøge 
Odense, Sønderborg og Skt. Ni-
kolaj menighed i Esbjerg, hvor han 
holder en weekend-retræte, som starter fredag d. 9/3 kl. 17.00. 
Lørdag aften vil der være helbredelsesmesse kl. 19.00. Søndag 
starter med Rosenkrans kl. 9.30 efterfulgt af messe. Man kan 
kontakte kirken, hvis man ønsker indkvartering i Esbjerg.

Pastor Bashobora er koordinator for den Katolsk Karismatiske 
Fornyelses Bevægelse i Mbarara Bispedømmet i Uganda. Han 
blev præsteviet som 27-årig i 1972  og er et kendt ansigt både i 
Europa og USA.

Bodil
 

Af Steen Jensen

Det er 150 år siden, at smeden 
Christian Møller sammen med 
andre kristne på Bornholm 
stiftede Luthersk Mission. Ju-
bilæet markeres med en stor 
familiefest i Lillebæltshallerne 
i Middelfart lørdag den 3. marts.

Men interessen for at deltage 
har været så stor, at Luthersk 
Mission har måttet lukke for til-
melding. Der er kun plads til 850, 
og øvrige interesserede er sat på 
venteliste.

- Vi havde en deadline for til-
melding, der hed 26. januar, men 
14 dage før rykkede vi deadline 
til midt-februar. Det viste sig imid-
lertid, at da vi nåede 26. januar 
var alle 850 pladser simpelthen 
revet væk.

- Udvalget, der står for fejrin-
gen, er i kontakt med Lillebælts-

hallerne og forsøger, om man 
kan få puttet nogle ekstra ind, 
fortæller LMs kommunikations-
leder Nicklas Laudrup-Meiner, 
der vurderer, at omkring 150 er 
på venteliste.

I forhold til 125 års jubilæet i 
1993 bliver hele fejringen skudt 
af på én dag, hvor det dengang 
skete over fl ere dage.

En lang festdag
Jubilæumsfesten bliver en dag-

lang begivenhed, der begynder 
allerede om morgenen med kaffe 
og rundstykker og blæsermusik. 
Derefter følger festgudstjenesten, 
hvor tidligere generalsekretær 
Jens Ole Christensen prædiker 
over emnet ”Alle tiders mission”, 
og hvor en spritny jubilæumssang 
vil blive lanceret.

Om eftermiddagen er der fa-
miliefest med middag og festlige 
indslag. Bl.a. skal den nuværende 

generalsekretær, Søren Skovga-
ard Sørensen, og de to tidligere 
generalsekretærer, Leif Rasmus-
sen og Jens Ole Christensen, 
dyste på viden – og om de ved 
mere om LM, end LM´erne gør. 
Der bliver fællessang med sange, 
som igennem tiden har haft stor 
betydning i LM.

Undervejs er der for børnene 
et særligt arrangement med 
kreative aktiviteter, lege og bibel-
fortællinger ved Kids-konsulent 
Janne Bak Petersen og musik 
ved børnemusik-konsulent Simon 
Bartholdy. 

Eftermiddagen sluttes af med 
en lovssangsgudstjeneste med 
nogle af de sange, der bliver 
brugt i LM i dag. Sangene akkom-
pagneres af jubilæumsbandet 
under ledelse af musikkonsulent 
Christian Engmark. Der er prædi-
ken ved generalsekretær Søren 
Skovgaard Sørensen.

Kampen mod 
falsk kristendom

Luthersk Mission blev stiftet 
den 1. marts 1868 i forbindelse 
med de store brydninger i dansk 
kirkeliv. Tiden var præget af dels 
en åndeligt sløv folkereligiøsitet, 
dels af en fornuftbaseret teologi, 
som i LM-pionerernes øjne satte 
menneskets forstand over Guds 
åbenbaring, Bibelen. Kampen 
mod falsk kristendom var – og er 
stadigvæk – et vigtigt træk i LMs 
selvforståelse.

På Bornholm fi k smeden Chri-
stian Møller (1834-1908) og en 
fl ok kristne venner stiftet Born-
holms Forening til Evangeliets 
Fremme, som året efter blev 
sluttet sammen med to lignende 
foreninger i København og i Nord-
sjælland og fi k navnet Luthersk 
Missionsforening til Evangeliets 
Fremme i Danmark.

Luthersk Mission 150 år
Rift om pladserne til jubilæumsfesten lørdag den 3. marts i Middelfart.

To tidligere generalsekretærer, 
Leif Rasmussen og Jens Ole 
Christensen sammen med 
den nuværende generalse-
kretær i LM, Søren Skovgaard 
Sørensen.
Foto: Kaja Lauterbach

KFS vil udruste fl ere til mission 
på de videregående uddannelser
I perioden frem til sommeren 2020 
vil Kristeligt Forbund for Studerende 
have fokus på at udruste og mobili-
sere fl ere kristne studerende på de 
videregående uddannelser.

KFS’ mission er som altid, at stude-
rende forvandles af evangeliet og enga-
gerer sig i både studieverdenen, kirke 
og samfund til Guds ære. KFS har cirka 
1.000 gymnasiale studerende engageret 
på studiestederne – mens antallet på de 
videregående uddannelser kun er cirka 
250. Derfor vil KFS de næste 2½ år med 
6 særlige indgangsvinkler arbejde for, 
at fl ere kristne studerende engagerer 
sig i mission på de videregående ud-
dannelser.

KFS vil fortsat have fokus på grund-
læggende, Jesus-centreret forkyndelse 
og undervisning. Samtidig vil man sikre en bedre introduktion og 
overgang fra KFS på gymnasiet til KFS på de videregående ud-
dannelser, så engagementet bevares.

KFS satser samtidig på at engagere de lokale kirker i studie-
stedsmission, så kirkerne ser KFS som deres forlængede arm ind 
i studiemiljøet. De kristne studerende skal udrustes til at fortælle 
de gode nyheder og deres egen historie med Jesus. De skal 
også udrustes til at læse i Bibelen med deres medstuderende 
og intensivere brugen af dialogsøgende events. KFS har derfor 
startet Proklama, som er et træningsforløb for studerende, der vil 
dygtiggøre sig som oplægsholdere.

Bodil

Tre sognepræster inviterer til 
høring om forholdene på de 
danske udrejsecentre. Hørin-
gen vil fi nde sted mandag d. 19. 
februar kl. 17-20 i Bakkehuset, 
Strøget 47 i Ikast. 

Præster og lægfolk fra det midt- 
og vestjyske er dybt bekymrede 
over forholdene på udrejsecen-
trene og har nu bedt et ekspert-
panel vurdere de tidsubestemte 
anbringelser af asylansøgere.

’Ingenmandsland’
Udrejsecenter Kærshovedgård 

har siden oprettelsen i 2016 
trukket overskrifter og skabt 
debat. Men både tidligere sogne-
præst ved Bording Kirke, Lindvig 
Osmundsen, og andre i området 
kender mange af asylansøgerne.

- Vi ser og hører en anden 
virkelighed end den, medierne 
fortæller. Derfor mener vi, at det 
er på høje tid, at vi som præster 
og medborgere stiller spørgsmål 
til, om det virkelig er rimeligt, at vi 
som samfund kan anbringe men-
nesker i et ”ingenmandsland”, 
som Kærshovedgård er. 

Vi oplever mennesker, som 
nedbrydes psykisk og mentalt, 

men som reelt ikke har noget 
andet valg.  De kan af forskellige 
årsager ikke rejse tilbage til det 
land, de fl ygtede fra – men de 
kan heller ikke få tilladelse til at få 
et almindeligt liv i Danmark, siger 
Lindvig Osmundsen. 

Han vil nu udfordre de danske 
politikere til at fi nde en mere men-
neskelig og værdig løsning end 
tidsubestemt anbringelse.

Folk kriminaliseres
Blandt paneldeltagerne er 

lektor Julia Suárez-Krabbe fra 
Roskilde Universitet, som i en 
rapport peger på, at den danske 
stat systematisk kriminaliserer 

fl ygtninge i en juridisk gråzone.
”Udrejsecentrene forværrer 

eksklusion og kriminalisering 
og øger umenneskeliggørelse af 
lovligt strandede personer, som 
sidder fast i en meget usikker 
situation. I stedet for at støtte re-
spekten for menneskerettigheder 
bruges det juridiske system til at 
omgå menneskerettigheder,” hed-
der det bl.a. i rapporten.

Høringen
Under høringen vil journalist 

Lisbeth Brocelius Meléndez være 
ordstyrer for et varieret program.

Efter velkomst ved sognepræst 
Erik Ladegaard er der indled-
ning ved Pia Ørskov og Habib 
Hussaini, som fortæller om at 
være hhv. ”mor” til en beboer på 
Kærshovedgård – og at bo der. 

1. del: Principielle overve-
jelser af teologisk og juridisk 
art ved teologisk medarbejder i 
Viborg Stift, Henning Kjær Thom-
sen, asyladvokat Daniel Nørrung  
og Julia Suárez-Krabbe, lektor på 
Kultur- og Sprogmødestudier ved 
Roskilde Universitet.

2. del: Erfaringsbaserede og 
politiske indlæg ved pastor Lind-
vig Osmundsen og folketings-

Høring om Udrejsecenter Kærshovedgård
medlem Karen Klint (S). Herefter 
er der debat og spørgsmål.

Arrangørerne er tidl. sog-
nepræst Lindvig Osmundsen 
(Church-a-Cross), sognepræst  i 
Ikast, Karin Vestergaard, (Folke-
kirkens Asylsamarbejde i Viborg 
Stift) og sognepræst i Holstebro, 
Erik Ladegaard, (Kirkernes Inte-
grations Samarbejde i Holstebro). 

Bodil
Journalist Lisbeth Brocelius 
Meléndez vil være ordstyrer 
under debatten i Ikast.

Pastor John Baptist 
Bashobora fra Uganda 
besøger tre danske me-
nigheder i marts.

- Det er en spæn-
dende strategi, som 
jeg glæder mig til at 
fyre af, siger gene-
ralsekretær Christian 
Rasmussen.
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LEDER

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

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

UGENS PRÆDIKEN 

Af Steen Jensen
Journalist

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 18, 31-43

Tiden nærmer sig, hvor Messias skal lide og dø
31 Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde: »Nu 

er vi snart i Jerusalem, og dér vil alle Skriftens profetier om 
Menneskesønnen gå i opfyldelse. 32 Jeg vil blive udleveret til 
romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. 33 Jeg 
vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå 
fra de døde.« 34 Men disciplene forstod slet ikke, hvad han sagde. 
Hans ord var som en lukket bog for dem, så de ikke fattede, 
hvad han talte om.

En blind bliver helbredt og slutter sig til Jesus
35 Jesus og hans følge nærmede sig nu Jeriko. Der sad en blind 

mand ved vejen og tiggede, 36 og da han hørte lyden af mange 
mennesker, der nærmede sig, spurgte han, hvad der foregik. 37 
»Det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi,« fi k han at vide. 
38 Så gav han sig til at råbe: »Jesus, du Davids Søn, forbarm 
dig over mig!« 39 De mennesker, der gik foran Jesus, forsøgte 
at få manden til at tie stille, men han råbte bare endnu højere: 
»Du Davids Søn, forbarm dig over mig!« 40 Jesus standsede og 
sagde, at man skulle føre den blinde mand hen til ham. 41 »Hvad 
vil du, jeg skal gøre for dig?« spurgte Jesus. »Herre,« sagde 
manden, »jeg vil gerne kunne se!« 42 »Det er sket!« svarede 
Jesus. »Din tro har reddet dig!« 43 Straks kunne manden se, og 
han begyndte at lovprise Gud og fulgte derefter med Jesus. Alle 
de omkringstående brød også ud i lovprisning.

Tid ig h M i k l lid g dø

TeTekskstetenn erer ffrara BBibibelelenen ppåå hvhvererdadagsgsdadansnskk

Af Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær, 

Dansk Europamission

”Se, vi går op til Jerusalem!” 
siger Jesus. De fl este af os ville 
nok sige ”yay!” til den besked. 
Hvem vil ikke gerne en tur op 
til Jerusalem?

Men da Jesus siger, ”Se, vi 
går op til Jerusalem,” når et 
eventuelt ”yay!” ikke længere 
end til tanken. 

Jesus fortsætter umiddelbart, 
”og alt det, som er skrevet ved 
profeterne om Menneskesøn-
nen, skal opfyldes. Han skal 
overgives til hedningerne, og de 
skal håne ham, mishandle ham 
og spytte på ham, de skal piske 
ham og slå ham ihjel, og på den 
tredje dag skal han opstå.” 

– Jesu disciple valgte allige-
vel at gå ”op til Jerusalem”. De 
havde nok hørt ordene, men 
betydningen var ikke gået op 
for dem. 

De dystre forudsigelser om, 
hvad der venter deres Herre 
og mester der, dem begriber 
de bare ikke. De forekommer 
uvirkelige, selv om ordene er 
klare nok. 

Det er nok en almindelig psy-
kologisk forsvarsmekanisme, 
at man lukker ørerne for dystre 
forudsigelser. 

Churchill forudså krig 
Jeg læste lige en artikel om 

Winston Churchill. Han forsøgte 

at advare mod den oprustning, 
som Hitler satte i gang i Tysk-
land i løbet af 30-erne. Han 
forudsagde krig, men folk luk-
kede ørerne, selv i hans eget 
konservative parti. 

Da han tiltrådte som pre-
mierminister, sagde han i sin 
berømte tale i parlamentet den 
3. maj 1940: 

”Jeg har ikke andet at tilbyde 
end blod, møje, tårer og sved”, 
og at hans regerings politik 
ville være krigsførelse til lands, 

til søs og i luften, ”med al den 
styrke som Gud giver, imod et 
uhyre af et tyranni, der aldrig 
er blevet overgået i det dystre 
katalog over menneskers for-
brydelser.” 

Hvad er vores mål? spørger 
han så og svarer selv: ”Det er 
sejr!” 

Churchills forudsigelser gik 
i opfyldelse, men han spildte 
ikke tiden med at sige, ”hvad 
sagde jeg?” 

Han skjulte ikke krigens 
grumme virkelighed, men han 
stillede også målet op: Sejr. 

Vi ved nu, at det hele kom til 
at holde stik. Blod, møje, tårer 
og sved – og sejr. 

Kamp og sejr
Jesus skjulte heller ikke hver-

ken den grumme virkelighed, 
der ventede i Jerusalem, eller 
opstandelsens sejr. 

Nogle af disciplene så sikkert 
Jesu ord som et kald til krig, 
til kamp mod den romerske 
besættelse og det religiøse 
establishment, hvor Jesus ville 
føre sine disciple til sejr og gøre 
dem til ministre i sin regering 
over Guds rige, hvor retfærdig-
hed og fred ville råde. 

I hvert fald benyttede de ikke 
lejligheden til at desertere. De 
fulgte Jesus. De fulgte ham, 
også selv om det var usik-
kert, hvad der ventede dem i 
Jerusalem. 

Det var ikke ministerposter, 
viste det sig, nej, det var en 
anderledes sejr!

Forfølgelse og evigt liv
Vi ved heller ikke helt, hvad 

der venter os, når Jesus siger: 
”Følg mig!” 

- Han lover os det evige liv, 
og han siger, at det er lig med 
”at kende Gud” (Joh. 17,3).  Det 
lyder ikke særlig konkret. Men 
i Saligprisningerne får vi det 
konkret. 

To af dem handler om for-
følgelse. 

Den anden lyder: ”Salige er I, 
når man på grund af mig håner 
jer og forfølger jer og lyver jer 
alt muligt ondt på. Fryd jer og 
glæd jer, for jeres løn er stor i 
himlene; således har man også 
forfulgt profeterne før jer.” 

”Følg Jesus, så bliver I forfulgt 
– og I får evigt liv.”  

Sådan bliver kirkerne nødt til 
at kalde nye disciple i Indien, 
Pakistan, Vietnam og Central-
asien. 

Det ville være bondefangeri 
at fortie dette, som er et almin-
deligt vilkår for at følge Jesus. 
Hvad med Danmark og andre 
vestlige lande? 

Mit indtryk er, at man knap 
nok hører kaldet til at følge 
Jesus; og hvis man hører det, 
hedder det: ”Følg Jesus, så får 
I evigt liv.”

Men at følge Jesus betyder 
krig, med bønnen alene som 
våben. Det betyder forhånelse, 
lidelse og død – en forudsæt-
ning for sejren over synden, 
døden og Djævelen. 

Går I med i krigen? – I så fald: 
”Glædelig faste!”

Scenen er fra fi lmen The passion of the Christ og viser Jesu lidelser på vej til Golgata.

Hvad er 
vores mål?

”Kan du gætte, hvem jeg er?” synger ungerne, mens de står 
og tripper i åndeløs spænding og venter på svar. Det er skønt 
at se børn klæde sig ud og slå katten af tønden til fastelavn. 
Vi andre, vi voksne, har det også med at tage maske på. Vi 
gør det bare, stik modsat børnene, året rundt og hele tiden.

Vi skjuler os for hinanden, for os selv og ind imellem for Gud. 
Vi maskerer vores sande jeg, spiller roller og bilder os noget 
ind. Men ansigt til ansigt med Gud kan vi udklæde og forklæde 
os lige så tosset, vi vil, for Gud hopper ikke på komedien.

Foran os ligger fastetiden og den 40 dage lange forberedel-
sestid inden påske. Jesus fastede selv i 40 dage i ørkenen, 
inden han begyndte sit offentlige virke, og vi læser i Bibelen, 
at han blev fristet af Djævelen på forskellig vis.

I kirken blev fasten fra tidernes morgen brugt til at gøre bod. 
Selv om protestantisk kristendom traditionelt har været skep-
tisk overfor faste og askese, har mange protestanter heldigvis 
genopdaget mange af de ritualer, der under Reformationen 
blev smidt ud som barnet med badevandet. Kristendommens 
kropslige, erfarings- og følelsesmæssige sider, heriblandt de 
kristne fastetraditioner, har vundet fornyet interesse i mange 
protestantiske kredse.

Heldigvis for det. For selv om fasten ikke er nogen kristen 
pligt, og selv om vi ikke kommer Gud en millimeter nærmere 
ved at sulte os eller skære ned på facebookforbruget, så er 
fasten stadigvæk en forberedelsestid til påsken.

En tid til fordybelse. En tid til at rette fokus. En tid, hvor vi 
gør os mentalt klar. Om vi afholder os fra lækker mad, slik og 
rødvin, er ikke det afgørende. Det er helt op til den enkelte, 
hvad man vil gøre. Men pointen er, at vi bryder med rutinerne 
og giver vores åndelige liv opmærksomhed.

Måske kan vi spørge os selv: Hvem er jeg egentlig bag 
masken?

Det er ikke kun verdens larm, vi nogle gange har brug for at 
skrue ned for. Der kan også ”larme” iblandt kristne og i kirkerne 
(her tænkes ikke på musikken). Vi bombarderer hinanden med 
meninger om, hvad kristendom er, og der er ikke noget at sige 
til, at mange bliver forvirrede. 

Vi kan selvfølgelig ikke leve uden fællesskabet. Med andre 
mennesker. Men fællesskabet med Gud er og bliver dog det 
afgørende.

Fastetiden kan også bruges på en stille stund alene i en 
kirke, der har åbent på hverdage, hvor vi lader os synke ned 
i fordybelse og bøn.

I stilhed og alene med Gud kan vi lige så godt smide masken 
med det samme, for han har allerede set os, som vi er. Med 
alle vores fejl, mangler, forstillelser og forestillinger. Alligevel 
slog han følge med synderne, med dig og mig.

Dén, der søger sig selv, ender i tomhed. Dén, der søger 
Gud, får både Gud og sig selv. Vi kan ikke være noget i os 
selv, men kun i Gud. Vores sande identitet får vi kun i vores 
forhold til Gud og til hinanden.

Selv om vi selvfølgelig kan søge Gud hvor som 
helst og når som helst, er fastetiden en kærkom-
men lejlighed til at skrue ned for larmen og rette 
fokus mod det egentlige.

Så kan det ske, at vi fi nder os selv.

Gud ved
hvem vi er…
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Af Niels Arbøl

Lektor, forfatter

Jenny lever en skyggetilvæ-
relse med skam og skyld ind 
over sit liv. Hendes inderste 
tanke kommer igen og igen: 
Det bliver aldrig anderledes! 

Men gør det? Er der en vej 
ud af mørket for Jenny?

En bog om skyld og skam... 
  -  ROMAN AF JOYCE MEYER OG DEBORAH BEDFORD

KR. 228,-

Det at have søskende er uden 
tvivl et gode, og det har været 
det normale familiemønster 
i menneskehedens historie. 
Også i kirken er vi søskende, 
endda rigtig mange. I det 
forgangne år har vi fejret 
Reformations-jubilæet, og 
her var det en gennemgående 
forudsætning, at protestanter 
og katolikker er brødre og 
søstre i Kristus. 

Allerede det store katolske 
kirkemøde i 60’erne, Andet 
Vatikankoncil, slog fast, at pro-
testanter gennem dåben ”med 
fuld ret” kan smykke sig med 
navnet kristne og må aner-
kendes som brødre og søstre 
i Kristus. Ganske vist er fæl-
lesskabet mellem de to slags 
søskende ikke fuldkomment, 
men netop jubilæet ønskede 
for en stor del at praktisere og 
fokusere på det, som er fælles, 
ikke det, som fortsat skiller. ”Vi 
udtrykker vor taknemlighed over 
for vore brødre og søstre fra de 
forskellige kristne kirkesamfund 
og fællesskaber i verden”, som 
det hed i erklæringen fra kir-
kemødet i Lund mellem pave 
Frans og den lutherske kirke.

   Som det mest karakteristi-
ske ved søskende er jo, at de 
ligner hinanden. Alle kristne, 
katolikker som protestanter, tror 
på Jesus Kristus som Guds søn 
og på Bibelen som det guddom-
melige ord til frelse.

Alle katolikker og de fl este 
protestanter anerkender des-
uden barnedåben og de oldkir-
kelige trosbekendelser. Dermed 
skulle man næsten synes, at så 
var alt sagt om kristendommen. 
Det var der så måske alligevel 
ikke med Luthers reformation 
fra 1517 og spørgsmålet om 
retfærdiggørelse. Men med 
den fælles luthersk-katolske 
erklæring i Augsburg i 1999 
nåede man tilbage på sporet. 
Her siges det udtrykkeligt, at 
der om retfærdiggørelsen fi n-
des ”en fælles forståelse om 
grundsandheder”, og at der 
ikke længere er anledning til at 
bruge de gensidige lærefordøm-
melser fra det 16. århundrede. 

På sin vis vendte man tilbage 
til en fælles forståelse af Paulus’ 
kendte ord: ”Arbejd med frygt og 
bæven på jeres frelse … for det 
er Gud, der virker i jer både at 

ville og at virke for hans gode 
vilje” (Fil. 2:12-13). Frelsen sker 
gennem Guds nåde, som vi må 
samarbejde med, mener i dag 
altså også lutheranerne, fordi 
det blev klart, at denne medvir-
ken ikke udspringer af medfødte 
menneskelige evner, men er en 
virkning af Guds nåde, der så 
at sige tager de menneskelige 
evner og naturlige anlæg i brug 
for hans rige.

Ligheder og forskelle
Søskende ligner hinanden, 

men de er jo ikke hinanden, 
og de kan som bekendt faktisk 
også være meget forskellige. 
Jeg har haft glæden ved at til-
høre Folkekirken i mange år og 
siddet under Luthers prædike-
stol, hvorefter jeg konverterede 
til den Katolske Kirke. Jeg har 
nu været dér næsten lige så 
længe og har ikke fortrudt. Indi-
mellem kan jeg godt fi nde på at 
besøge Folkekirken, som ligger 
tættere på, og Guds ånd blæser 
hvorhen den vil. Samtidig vil jeg 
påstå, at de to kirker er meget 
forskellige, det fremgår allerede 
af gudstjenesten. Vi bygger 
Guds rige op sammen, men vi 

er endnu langt fra hinanden i 
forståelsen af sakramenterne 
og af kirkens embede (præst, 
biskop), herunder paveembedet 
som det synlige tegn på kirkens 
enhed. 

Allerede i løbet af min ”luther-
ske” tid blev forklaringen herpå 
meget enkel. I bøger har jeg 
givet udtryk for den opfattelse, 
at Luther – på grund af sin 
monomane opfattelse af synd 
– bevirkede en adskillelse af 
skabelse og frelse, så det men-
neskelige og det guddommelige 
blev adskilt. Men skabelse og 
frelse er en helhed, der beror 
på Guds menneskeblivende i 
Kristus, så frelsen så at sige er 
guddommeliggørelse af men-
nesket: at blive ét med Kristus, 
som han blev ét med os. Denne 
opfattelse af mysteriet, af ”the-
osis”, med Paulus’ ord ”Gud, der 
virker i jer”, er karakteristisk for 
den Katolske Kirke såvel som 
for den Ortodokse. Heldigvis er 
der også andre kristne, der her 
ligger fuldt på linje. Det gælder 
også vores egen protestantiske 
Grundtvig, der smukt og præcist 
fremstiller forholdet: ”O kriste-
lighed, du skænker vort hjerte, 
hvad verden ej véd.” 

Ud fra dette syn er Kirken 
at opfatte som Kristi mystiske 
legeme. Og den guddommelige 
nåde kan tilfl yde os uhindret 
gennem sakramenterne, for-
valtet af det kirkelige embede, 

der forstås som apostolos, 
udsending og bemyndigelse 
fra Kristus. Men naturligvis 
også gennem det forkyndte 
ord, forudsat det er Kristus, man 
forkynder og ikke tidsånden. 

Bedre forståelse
Søskende skal ikke sam-

menligne sig med hinanden, 
men være de personer, de 
nu engang er. Et æble og en 
appelsin er forskellige, men 
dog skønne hver for sig. Æblet 
er vel rundet af de nordiske 
breddegrader, en protestantisk 
individualisme, et enten-eller, et 
oprør, en protest. Appelsinen af 
de sydlige katolske himmelstrøg, 
hvor fællesskabet, kontinuiteten 
og traditionen står i højsædet. 
Vi når aldrig dertil, hvor vi kan 
krydse æblet og appelsinen og 
bør heller ikke forsøge. Vi må og 
skal gøre rede for vore forskelle, 
men kun for at vi derved når 
dybere i sandhedserkendelse og 
forståelse af hinanden, ikke som 
konkurrenceparametre. 

Konfl ikter har der været nok 
af i historien, men søskende er 
også gode til at løse dem. Og 
nu har det længe lydt fra højeste 
sted i den Katolske Kirke: der 
er mere, som forener, end der 
skiller, og vi bør i det fremtidige 
økumeniske arbejde fokusere på 
det første, ikke det sidste. Dejlige 
frugter, begge to, ikke sandt. 

Det siges, at den ældste i 
søskendeflokken, den første-
fødte, er den bestemmende, 
ansvarlige, selvsikre, ambitiøse 
og traditionsbundne, der sikrer 
forbindelsen mellem generatio-
nerne. Og at den yngste er of-
fensiv, eventyrlysten, risikovillig 
og en, der ofte går sine egne 
veje. Sådan kan de to kirker 
måske godt karakteriseres ud fra 
et historisk syn. Men der er også 
et andet søskendepar, der ligger 
tæt på, i historien om de fortabte 
sønner, som den vel rettelig bør 
hedde. Her er der i al fald ikke 
nogen, der har hinanden noget 
at høre for, hvad den ene har i 
destruktiv oprørstrang, har den 
anden i hovmod. Men begge er 
omfattet af Faderens mildhed: 
”Mit barn, du er altid hos mig, 
og alt mit er dit.” (Luk. 15: 31).

Tilhører det samme hjem
Vi er overbeviste om, at ka-

tolikker og protestanter tilhører 
det samme hjem i Guds rige, 
men vi kunne gøre mere for 
at vise det til den verden, der 
endnu ikke ved, at hjemmet 
fi ndes. 

I sin ypperstepræstelige bøn 
betoner Jesus om sine troende, 
”at de alle må være ét” (Johs. 
17:21) og vel at mærke vise det, 
fordi det er en forudsætning for, 

at mennesker kan komme til tro. 
Vi kan endda fejre gudstjeneste 
sammen og gå til alters, når vi 
blot i respekt for hinanden, som 
det allerede er almindeligt, læg-
ger hånden på venstre skulder 
for at markere, at om end vi ikke 
deler helt den samme lære, så 
vil vi gerne vise, at vi i al fald kan 
være sammen om velsignelsen. 

Og vi kunne tage en ny ud-
fordring op, der synes betydelig 
mere relevant end reformati-
onstidens fejder, og som i dag 
ser ud til at være den største 
hindring for troen – problemet 
med at forene tro og viden, re-
ligion og videnskab. En ny form 
for ”gerningsretfærdighed” har 
længe været åbenbar, når så 
mange i dag bruger naturviden-
skaben som undskyldning for 
ikke at tro på Gud. Her kunne 
fælleskirkelige initiativer i de 
forskellige sogne være særde-
les relevante.

Kærlighed til hinanden
Fremfor alt er søskende ken-

detegnet ved at have kærlighed 
til hinanden, eller at burde have 
det. De kan være til umådelig 
støtte for hinanden i svære situ-
ationer, en fordel som de mange 
enebørn, der vokser op i dag, 
desværre må være foruden. I 
den kristne menighed er der in-
gen enebørn, men en mængde 
søskende fi ndes allerede, også 
dem i de andre kirker. Ved at 
praktisere denne enhed kan vi 
tage den ny tids udfordringer 
op – som en broget frugtkurv til 
støtte og tro for verden.

Kristne skal 
stå mere sammen 
Alle kristne er søskende, og der har været konfl ikter nok. Nu er det tid til at praktisere den 
enhed, som Jesus beder om i Johannes Evangeliet kapitel 17, skriver Niels Arbøl i ugens kronik. 

Fremfor alt er søskende kendetegnet ved at have kærlighed til hinanden (eller burde have det), og i den 
kristne menighed er der ingen enebørn, men en mængde søskende fi ndes allerede, også dem i de andre 
kirker.

Søskende skal ikke 
sammenligne sig med 
hinanden, men være 

de personer, de nu 
engang er.

De kan være til 
umådelig støtte for 

hinanden i svære 
situationer, en fordel 

som de mange ene-
børn, der vokser op 
i dag, desværre må 

være foruden.



Kære Utålmodige kone
Jeg forstår dig sådan set godt; 

der er da ikke noget mere ir-
riterende end at gå og vente på 
noget, andre har lovet at tage sig 
af – og som så ikke sker! 

Man bliver både irriteret over 
den defekt, der endnu ikke er ud-
bedret, men det afføder samtidig 
også en sårethed og vrede over 
den manglende respekt, man 
kan opleve, at det er. Lover man 
nemlig et andet menneske noget, 
men bryder løftet, så sender man 
nogle signaler om, at aftalen al-
ligevel ikke var vigtig – den anden 
var alligevel ikke vigtig. 

Der kan selvfølgelig være 
tungtvejende årsager til en brudt 
aftale, men det er jo ikke den 
situation, du refererer til her. Her 

er, hvad jeg vil råde dig til:
1) Jeg forestiller mig, at du ofte 

har skældt din mand ud for hans 
brud på jeres aftaler. Måske har 
du sagt det stille og roligt, eller 
måske har du råbt ad ham, det 
ved jeg ikke. 

Men sagen er den, at når man 
mødes med bebrejdelser (også 
selvom de kan være reelle nok), 
så går vi oftest i baglås og går en-
ten til modangreb eller lukker helt 
af. Mænd er ingen undtagelse, 
tværtimod. 

Så næste gang din mand slø-
ser med en aftale, I har indgået, 
så fortæl ham klart og tydeligt, 
hvorfor det gør dig ked af det. 
Fortæl ham, ikke om dine vrede 
følelser, men i stedet om dine 
sårede og sorgfulde følelser – at 

du oplever, at han ikke respek-
terer dig, at du måske endda 
kan komme til at tvivle på hans 
kærlighed til dig (som det ofte i 
sidste ende handler om). Det vil 
gøre mere indtryk på ham, end at 
du blot brokker dig/ er sur.

2) Når I laver en aftale, så sørg 
for, at den bliver helt konkret. 

Hvis en vandhane skal repa-
reres, så aftal, hvornår det vil 
være dejligt senest at få den fi xet. 
”Snart” har det med at være et 
meget vidt begreb, og kan de-
fi neres meget forskelligt af hhv. 
mand og kvinde. 

Skriv det evt. ned, så I begge 
kan vende tilbage til den klart 
formulerede aftale.

3) Hvis du synes, det trækker 
ud med de aftaler, I har lavet, 

og det fx drejer sig om praktiske 
ting, så skal du bide tænderne 
sammen og afholde dig fra at 
fi xe det selv. 

Hvis du gør det, bliver din 
mand udelukkende bekræftet i, 
at det går fi nt at trække tiden – så 
fi xer tingene sådan set sig selv! 
Sørg i stedet for, at de negative 
konsekvenser af det, der ikke er 
i orden, også (og måske især) 
generer din mand. Det plejer at 
hjælpe på motivationen. 

4) Hvis intet af dette hjælper, 
så prøv at hyre en til at udbedre 
det, der skal ordnes. 

De fleste mænd har en vis 
stolthed over at klare tingene 
selv, så hvis konsekvensen er, 
at det bliver tydeligt, at en anden 
må træde til (udover konen), så 
kan det også være motiverende. 
Desuden kan den økonomiske 
faktor i dette tilfælde også være 
en motiverende faktor.

Vigtigst af det hele er, at du 

ændrer din strategi, så du ikke 
fortsætter med at opleve dig 
overbelastet og svigtet. 

Forslag nummer 4 kan des-
uden være en løsning, som 
tilgodeser både dit behov for 
at kunne slappe lidt mere af 
derhjemme, samt muligvis din 
mands modvilje mod at klare de 
pågældende ting?!

Hilsen Suh

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

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

Ugens breve til Suh
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg håber, du kan give mig et 

godt råd til min situation. 
Sagen er den, at jeg har en 

ellers dejlig mand, men han er 
så frygtelig langsommelig med 
alting. Det skal siges, at han er 
førtidspensionist og har nogle 
fysiske udfordringer – til gengæld 

har han hele dagen til rådighed, 
mens jeg arbejder fuld tid. 

Jeg er klar over, at tingene går 
i hver vores tempo, men nogle 
gange er jeg lige ved at gå amok 
over, at ting, som han ”lovede” at 
lave for fl ere uge siden, stadig 
ikke er ordnet. 

Ofte ender det, at jeg selv må 

tage affære, og det synes jeg 
ærlig talt ikke er rimeligt, når jeg 
nu også arbejder fuld tid. 

Jeg har selvfølgelig sagt det 
her til ham – mange gange – 
men det ændrer intet. 

Med venlige hilsener 
Den utålmodige kone!

Kære Suh
Jeg har et problem med en-

somhed, men måske lidt ander-
ledes end de fl este. 

Sagen er nemlig den, at jeg 
er meget vellidt og har en stor 
omgangskreds. Men jeg føler 

mig stadig ensom blandt mine 
”venner”, og det undrer mig. 

De er alle sammen søde, rare 
mennesker, men det er som om, 
at der bare ikke er nogle af dem, 
jeg har virkelig god ”kemi” med, 
og jeg keder mig faktisk hurtigt. 

Jeg spekulerer på, om jeg er 
et overfl adisk menneske, eller 
om jeg mangler at udvikle nogle 
sociale kompetencer. 

Har du kendskab til denne 
problemstilling?

LT

Kære LT
Om man oplever sig ensom 

eller ej, afhænger ganske rigtigt 
ikke kun af antallet af mennesker, 
man omgås med (kvantitet), men 
snarere i høj grad af, om man 
oplever sig som en del af et be-
tydningsfuldt fællesskab (kvalitet). 

Man kan derfor, lige netop 
som du beskriver det, opleve 

sig ensom blandt mange, mens 
et betydningsfuldt venskab med 
blot én enkelt anden er nok til at 
opleve det modsatte. 

Det er vel næppe manglende 
sociale kompetencer, der er 
årsagen til din situation, i så fald 
ville du formentlig ikke være så 
vellidt, men snarere være en som 
andre prøvede at undgå, eller du 

ville opleve mange konfl ikter med 
andre mennesker. 

I stedet bruger du udtryk-
ket at mangle ”kemi” med en 
anden/nogle andre, hvilket som 
regel er et udtryk, man bruger i 
forbindelse med forelskelse og 
kærlighed. Når man er forelsket, 
er det psykologisk set et udtryk 
for, at man oplever, at den anden 
i meget høj grad har noget, man 
gerne vil have del i, samt at den 
anden får én til at opleve sig 
særdeles godt tilpas. 

Når disse betingelser er op-
fyldt, så oplever man, at der er 
”kemi”. 

På samme måde er det med 
venskaber: Man kan med visse 
personer opleve, at de repræsen-
terer noget, man gerne vil have 

del i eller være en del af, det kan 
fx være godt humør og en humori-
stisk indfaldsvinkel til tilværelsen, 
en særlig god begavelse eller en 
viden/kunnen indenfor et område, 
man selv synes er spændende. 

Måske er det det, der mangler 
for dig? At lære nogle mennesker 
at kende, som bidrager med 
noget, som er særligt vigtigt eller 
interessant for dig? Eller nogle, 
som responderer positivt på det, 
som du har lyst til at bidrage med 
i en samtale eller relation? Måske 
handler det i virkeligheden, at du 
skal lære dig selv bedre at kende 
– blive mere klar over, hvad der 
egentlig er vigtigt og interessant 
for dig, hvad der ville være me-
ningsfyldt for dig at beskæftige 
dig med? 

Du synes måske, det kan virke 
uoverskueligt at være så specifi k 
og måske især evt. at skulle fi nde 
nye venner – men jo tydeligere 
det bliver for dig, hvad der giver 
dig glæde, hvad der gør dit liv me-
ningsfyldt, og jo mere du omgås 
andre, der har samme værdier, jo 
mere tilfreds vil du blive. 

Desuden – måske er der nogle 

af dine nuværende venner, der 
vil overraske dig positivt, hvis du 
begynder at sætte nye emner 

eller aktiviteter på dagsordenen?
Hilsen Suh

Hvorfor føler jeg mig ensom blandt mine venner?

Jeg arbejder fuldtids - og min mand gør alt for lidt

Du skal afholde dig fra at fi xe det selv, for gør du det, bliver din mand bekræftet i, at det går 
fi nt at trække tiden – så fi xer tingene sådan set sig selv!

Det handler måske i virkeligheden om, at du skal lære dig 
selv bedre at kende – blive mere klar over, hvad der egentlig 
er vigtigt og interessant for dig.



Af Karin Juul Jensen

Peter Sode Jensen, som er 
præst i Holstebro Oasekirke, 
har sammen med en gruppe 
mænd udviklet et koncept, hvor 
mænd kan snakke sammen om 
dybere emner.

Inspirationen kommer fra 
Dansk Sommeroase, hvor Ru-
ben Knudsen fra Mand og mand 
imellem fi k bragt mænd og deres 
kampe i deres personlige liv i 
fokus. 

I vinteren 2014 afholdt en 
gruppe mænd fra Holstebro Oa-
semenighed en aften i shelter, 
hvor de sad og spiste bålsuppe i 
regnvejr. Her fi k de snakket om, 
hvordan de kunne skabe et rum 
til dybere snakke med hinanden. 

For mænd er det ofte nemmest 
at snakke om biler, arbejde, com-
puter eller andre overfl adiske ting. 

Den her gruppe skulle være 
anderledes. Det var vigtigt for 
dem både at skabe trygge ram-
mer og at motivere mænd til at 
prioritere de fortrolige snakke 
med hinanden.

Fortrolige snakke 
om bålet

- Det gik op for os i løbet af den 
aften, at det at sidde og stirre ind i 
gløderne fra bålet sammen, hjalp 
os tilbage til noget oprindeligt.   

Ligesom da vi som børn var på 
lejr og sad alt for sent oppe ved 
bålet, og samtalerne begyndte at 
blive dybere og mere fortrolige. 

Det, at vi havde fokus på bålet 
og ikke på hinanden, hjalp os 
til at lukke op for det, der rørte 
sig inden i os. Derfor blev det 
udgangspunktet for vores måde 
at mødes på, husker Peter.

En fra menigheden havde byg-
get bålhytten i Nr. Felding, og det 
er derfor naturligt at afholde Snak 
og æd-aftenerne her. 

De mødes kl. 18 til bålsuppe, 

som er tilberedt hjemmefra og 
varmes op over bålet. Derefter 
præsenteres aftenens tema, og 
så går talestokken rundt. 

Reglerne er, at den som har 
talestokken har ca. 10 minutter til 
at fortælle om sin historie i forhold 
til aftenens tema. 

Mens man taler, er det forbudt 
for de andre at spørge, kommen-
tere eller overtage ordet. 

Det er et tilbud at dele
Aftenens tema kan fx være: 

Fortæl historien om din far. 
Her kan man så vælge at 

fortælle den sjove historie, den 
svære historie, den distance-
rede historie eller den dybt 
personlige historie. 

Hvis Gud er en del af histo-
rien, bliver han inddraget gen-
nem de enkeltes fortællinger. 

Er Gud ikke en del af det, er 
han naturligvis ikke en del af 
fortællingen. Ønsker man ikke 
at dele noget, kan man melde 
pas, og talestokken går videre. 

Når talestokken bliver budt 
rundt til sidst kan de, der allige-
vel gerne vil dele noget, komme 
til. Men det er helt frit. 

Man kan sagtens komme og 
lytte en hel aften.

- Netop det med, at det er 
helt frit, hvad man deler, er med 
til at gøre, at både menighe-
dens mænd og de mænd, de 
inviterer med, kan føle sig frie 
og inkluderede på deres egne 
præmisser. 

Desuden har vi en regel om, 
at det, der deles ved bålet, bli-
ver ved bålet, og derfor må man 
ikke spørge ind til det, andre har 
sagt, efterfølgende. 

Og man siger det naturligvis 
heller ikke videre til andre. Vi 
har underlagt os selv tavsheds-
pligt og fortrolighed, forklarer 
Peter.

Mødes for at lytte 
Gruppen er åben for mænd i 

alderen 18+, og det er både me-
nighedens mænd og deres na-
boer og bekendte, som møder op. 

Der er gerne en 5-10 stykker, 
og det er ikke alle, der har Gud 
med i deres hverdag. Er der 
mange, deler de sig op og laver 
to bål og to grupper, da deres 
erfaring er, at det er vigtigere, at 
alle kan komme til orde, end at 
alle hører, hvad der bliver sagt. 

Af emner, de har haft oppe 
at vende kan nævnes: Fortæl 
historien om din drengetid, Fortæl 
om din mor, Hvem har haft størst 
indfl ydelse på dit liv?, Hvad kan 
gøre dig vred?, Har du noget til 
gode? og Hvis du kunne leve 
det samme liv en gang til, hvad 
ville du så gentage? Det er den, 
der står for aftenen, som vælger 
aftenens emne. 

- Til sidst slutter vi af med en 
runde, hvor alle i 1-2 sætninger 
fortæller, hvordan de har oplevet 
aftenen. Den bedste respons, 
vi har fået, var en der udbrød: 
Det har sgu’ været en god aften. 
Det viser, at det er en rummelig 
gruppe, hvor alle mændene føler 
sig godt tilpas og får noget ud af 
det, siger Peter.

- Vi mødes for at lytte til os selv 

og hinanden. For at blive bevid-
ste om, hvad der er på færde i 
vores eget liv og ikke for at fi kse 
hinanden. 

Vores ønske er at blive bedre 
mænd over for vores ægtefæller 
og vores børn. Og det er ret sjovt, 
for der er nu fem i menigheden, 
der har bygget en bålhytte i deres 
egen have, som de inviterer deres 
ægtefæller, børn og venner til at 
sidde sammen i og nyde fælles-
skabet omkring bålet. 

Det tyder på, at de forbinder 
det at samles på den måde med 
noget rart og vigtigt. 

Kvinderne følger trop
- Det er sjovt, at kvinderne i 

menigheden har kopieret kon-
ceptet. De kalder det snak og 
spis, da æd var lidt for meget. 
Det, der virkelig tiltalte dem, var, 
at de ikke måtte spørge ind til det, 
der var blevet delt efterfølgende. 
Kvinder har det ofte med at tage 
overansvar, hvis de har hørt om 
nogen, som har det svært. 

Det gør det nemmere for dem 
at være til stede og lytte til hin-
anden, når de derefter kan lade 
det ligge. 

De mødes som solsikker om 
lyset, da solsikker altid drejer 
hovedet efter lyset.

Bedre kommunikation 
generelt

- Gruppen er sjældent den 
samme, der mødes, fordi koncep-
tet er så åbent og inviterende. På 
den måde kan vi ikke snakke om, 
at der sker en udvikling i selve 
Snak og æd gruppen. 

Men vi kan observere, at mæn-
dene i vores menighed er blevet 
meget bedre til at kommunikere 
om de dybere emner – og det var 
jo netop vores anliggende helt fra 
starten af. Der kan vi se den helt 
store og afgørende forskel. 

Når først et emne er kommet 
op ved bålhytten, kan man jo selv 
vælge at bringe det på banen 
igen i en anden sammenhæng, 
og det er ofte nemmere at lukke 
op for det svære, når det har 
været delt før.

- Vi havde en enkelt aften, hvor 
Ruben Knudsen fra Mand og 
mand imellem kom og fortalte om 
mænd og deres seksualitet. Den 
aften brugte vi mere tid til foredra-
get og havde derfor ikke så meget 
tid til at dele med hinanden. Men 
vi prioriterede det, fordi vi vidste, 
at det var et vigtigt emne.

Bedre forståelse
- Personligt har jeg en mentor 

og andre, jeg har delt mine fortro-
lige og personlige emner med, så 
på den måde har jeg ikke selv haft 
noget at dele, som jeg ikke alle-
rede havde delt med andre. Men 
det, det giver mig som præst, er 
en meget større forståelse for de 
mænd, jeg møder. Når jeg hører 
om deres historie – og ofte er der 
en smertelig historie – vokser min 
kærlighed til det medmenneske. 

- Jeg kunne godt ønske for 
fremtiden, at mænd i det hele ta-
get bliver bedre til at tale med hin-
anden. Det er ikke nemt at være 
mand. Ofte har vi nogle smerte-
fulde oplevelser med i bagagen 
og kan have svært ved at fi nde 
et rum, hvor vi kan dele det med 
andre. Så det bliver lukket væk i 
en skuffe. Men det forsvinder ikke, 
det kommer blot ud på andre, og 
nogen gange uhensigtsmæssige, 
måder, mener Peter.

Når Peter Sode Jensen over-
går fra at være præst i Holstebro 
til Silkeborg Oasemenighed i 
2018, er der en etableret gruppe, 
som fortsætter med Snak og æd 
i Holstebro. 

Nu hvor mændene har lært 
at åbne sig for hinanden, er det 
noget, de ønsker at holde fast i 
og dele med andre.
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Snak og æd – 
Det’ for mænd!
I Holstebro Oasekirke samles mændene om bålet for at æde - og snakke fortroligt. 

Deltagers oplevelse af Snak og æd. 
Henrik Jeppesen fortæller: I begyndelsen var jeg lidt spændt 
på, om vi mænd ville tale om andet end ”ufarlige” ting som 
hus, biler og fodbold. 
Det ville vi, skulle det vise sig. Vi kan tale om alle områder af 
livet og troen, hvis bare rummet, vi skaber sammen, er trygt 
og fortroligt. 
Når jeg skal sætte ord på min historie, og den bliver spejlet i 
de andres historier, bliver jeg konfronteret med min fortælling 
om mig selv. Mit billede af og min bevidsthed om mit liv får nye 
nuancer. Jeg bliver opmærksom på, hvordan jeg har det og 
ikke mindst, hvordan jeg ta’r det.

Historierne afslører, at ingen er alene om at kæmpe med 
ting i livet og i troen. Jeg oplever generelt aftenerne i det gode 
mandeselskab som opmuntrende, udfordrende og ikke mindst 
hyggelige rundt om bålet. 

Peter Sode Jensen sidder ved bålet, hvor han og 5-10 andre mænd mødes for at spise suppe og snakke. Han oplever, at mænd kan 
have nemmere ved at åbne op, når fokus er på bålet og ikke så meget på hinanden.
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Filmen ”Om guder og mænd” 
handler om en gruppe munke 
i en afsidesliggende egn af 
Algeriet, hvoraf syv den 21. 
maj 1996 bliver myrdet af isla-
mistiske oprørere. Filmen blev 
belønnet med juryens Grand 
Prix på fi lmfestivalen i Cannes 
i 2010, og den har siden fået 
fl ere andre hædersbevisninger. 

Nu har pave Frans åbnet vejen 
for, at munkene bliver saligkåret 
sammen med 12 andre, der 
døde som martyrer for deres 
tro, heriblandt også seks nonner 
fra forskellige ordner og den da-
værende biskop af Oran, Pierre 
Lucien Clavérie. 

De gjorde bare deres pligt
Det er den algeriske kirke me-

get om at gøre, at de 19 ikke bliver 
udråbt som en slags helte, men 
som folk, der blot gjorde deres 
pligt og nægtede at overlade de 
mange, som de tjente, til deres 

egen skæbne. De dræbte mis-
sionærer var alle vellidte af den 
lokale befolkning for den hjælp, 
som de gav de fattige. Desuden 
gør kirken også opmærksom 
på at der var ca. 200.000, der 
mistede livet i den konfl ikt, som 
rasede i Algeriet i 1990-erne. 
Heriblandt var også 99 imamer 

som blev dræbt, fordi de nægtede 
at retfærdiggøre de voldshand-
linger, som islamisterne stod for.

Saligkåring regnes ofte i den 
katolske kirke for at være et skridt 
på vejen til en egentlig helgen-
kåring. Den danske videnskabs-
mand og senere katolske biskop 
Niels Steensen blev saligkåret i 

1988, og det er ikke sikkert, at 
han bliver helgenkåret, men her 
betyder saligkåringen egentlig 
blot, at Niels Steensen som 
helgen kun har betydning i et 
begrænset geografi sk område, 
først og fremmest Danmark.

De 19 fra Algeriets kirke, som 
skal saligkåres, har betydning 
først og fremmest for Algeriet og 
deres hjemland, for de flestes 
vedkommende Frankrig. Om de 
får betydning for den universelle 
kirke vil tiden vise. Under alle 
omstændigheder er processen 
hen imod saligkåringen gået 
usædvanligt hurtigt, kun lige godt 
ti år. Det er ganske nylig historie, 
som den relaterer sig til, og den 
kan måske tjene til at illustrere, 
hvor destruktiv den voldelige 
islamisme er. Historien viser også 
i dette tilfælde, at det som oftest 
går ud over langt fl ere muslimer 
end kristne, når islamistiske ter-
rorister hærger. 

Henrik Ertner Rasmussen

Af Bodil Lanting

Jacob Damkani har brugt de 
sidste 35 år til at vise jøder, 
at Jesus er deres Messias. Nu 
vises fi lmen om hans liv, ”En 
ny ånd”, i 30 biografer fordelt 
over hele Israel. 

Filmens titel refl ekterer evan-
gelistens personlige erfaringer:

- Jeg tvivlede aldrig på Guds 
eksistens i opvæksten, men det 
tog mange år, før jeg forstod, at 
det var muligt at have et personligt 
forhold til den ene, sande Gud. Da 
jeg tog imod Jesus, Yeshua, som 
min frelser, oplevede jeg det, som 
profeten Ezekiel skriver om, at 
Gud gav mig en ny ånd, forklarer 
Jacob Damkani.

I Ezekiels Bog 36:26-27 siger 
Herren til Israels folk: ”Jeg giver 
jer et nyt hjerte og en ny ånd i 
jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet 
fra jeres krop og giver jer et hjerte 
af kød. Jeg giver jer min ånd i 
jeres indre, så I følger mine love 
og omhyggeligt holder mine bud. ”

Fra verdslig til 
Jesus-troende jøde

I bogen ’Hvorfor lige Mig?’  fra 
1992 fortæller Jacob Damkani om 
opvæksten i Israel, sit oprør mod 
familien og livet i USA, hvor han 
lærte Jesus at kende. 

Mens han fortæller sin egen 
livshistor ie, forklarer Jacob 
Damkani i bogen, hvad Bibelen 
siger om fx Guds hellighed, pag-
ten med Abraham og den nye 
pagt, som er beseglet med Jesu 
blod. Han understreger, at der kun 
er frelse ved troen på Yeshua Ha-
Mashiach – og det gælder både 
jøder og hedninger.

Døden nær kort efter 
besøg i Danmark

I august 2015, lige efter hjem-
komsten fra et besøg i Pottema-
gerens Hus i Danmark, var Jacob 
Damkani tæt på at dø i havet ud 
for Tel Aviv. En tidlig morgen, 
mens han svømmede 1 km fra 
kysten, følte han pludselig en 
stærk smerte i brystet. Det varede 
måske i ti sekunder. Så følte han 
en voldsom smerte i venstre ben. 
Det varede måske et minut. Jacob 
indså, at han måtte kæmpe for 
sit liv. Han vidste ikke, at han 
havde sprængt hovedpulsåren. 
Han vidste bare, at han måtte og 
skulle kæmpe sig ind til bredden. 

På mirakuløs vis klarede Jacob 
svømmeturen ind til land. Her kom 
han - trods sine protester - med 
ambulance til hospitalet, hvor  
dygtige læger opererede ham i 
otte timer. ”Jeg overlevede, fordi 
jeg skal fortælle fl ere om Jesus”, 
konkluderede han.

Kort før sin næsten-fatale 
svømmetur havde Jacob afslut-
tet arbejdet med filmen ’The 
Messenger’, som bl.a. fortæller 
om hans arbejde for at dele troen 
på Jesus med jøder i Israel.

Filmen ’En Ny Ånd’
Jacob Damkanis opvækst i en 

fattig religiøs familie i Israel, hans 
kriminelle ungdom og mødet med 
en jøde, som delte evangeliet 
med ham, er alt sammen med 
i den nye film. Det samme er 
konfl ikterne med familien. Hans 
bror Shmuel bliver or todoks 
jøde, mens Jacob bliver Jesus-
troende og døbt. Den nye fi lm, 
der er instrueret af Doron Eran, 
er indspillet i Bulgarien.

- Jacob var en skidt fyr. Han 
kunne være endt i fængsel sam-
men med alle sine venner. Men 
det skete ikke, fordi han kom til tro 
på Jesus, fortæller Doron Eran. 

Budskabet til israelerne
Filmen A New Spirit havde 

premiere i Tel Aviv i december. 

En lang række israelske kultur-
personligheder har set den, og  
landsdækkende tv-kanaler og 
aviser har haft indslag om fi lmen.
Det er noget helt nyt i Israel, at 
Jesus-troende jøder får mulighed 
for at fortælle om deres tro.

Men der har også været kam-
pagner imod filmen fra de or-
todokse jøders antimissions-
bevægelse. Modstanden er dog 
ikke noget nyt for Jacob Damkani, 
som gennem fl ere årtier har kri-
tiseret rabbinerne for at vildlede 
folket ved at lægge vægt på ydre 
ting som påklædning, langt hår 
og skæg i stedet for Bibelens bud. 

Evangelisten forklarer, at han 
som Jesus-troende har fået alt 
det, Gud har lovet jøderne:

– Da jeg tog imod Yeshua, 
gik jeg ikke fra én religion til en 
anden. Jeg skiftede heller ikke 
lære. Jeg har fået det nye liv, 
som vor hebraiske bibel har lovet, 
og som Gud vil, at hele Israels 
folk skal få, understreger han.

En Ny Ånd
i Israels 
biografer

Dokumentaren ’A New Spirit’ fortæller om Jacob Damkanis 
kriminelle ungdom, og hvordan han kom til tro på Jesus. Titlen 
henviser til profetien fra Ezekiels Bog, hvor Gud lover at give sit 
folk en ny ånd.

Ny fi lm fortæller den dramatiske historie 
om jøden Jacob Damkanis vej til tro på Jesus.

Pave Frans: Algeriets martyrer kan saligkåres 

Den franske fi lm ”Om guder og mænd” , som også har været 
vist i dansk tv, handler om en gruppe munke i Algeriet, hvoraf 
syv den 21. maj 1996 bliver myrdet af islamistiske oprørere. 

Franklin Graham på besøg hos 
rohingya-fl ygtninge i Bangladesh
Grundlæggeren af Samaritan’s Purse, evangelisten Franklin 
Graham, har sidst i januar besøgt rohingyaerne i Kutupalong-
lejren i det sydlige Bangladesh.

Under besøget lyttede Graham til fl ygtningenes hjerteskærende 
historier. De fortalte om familiemedlemmer, som var blevet dræbt, 
beslaglagt land og huse, som blev brændt ned. Derefter delte Gra-
ham evangeliet med dem. 

- Gud elsker jer. Han ser jeres lidelser. Vi beder om, at han vil 
hjælpe jer. Jeg kommer fra Amerika, jeg er kristen. Men vi har om-
sorg for jer, og vi elsker jer. Vi vil gerne fortælle resten af verden, 
hvad der foregår her, sagde Franklin Graham.

Der bor over 650.000 rohingya-fl ygtninge under rystende forhold 
i bjergene i Kutupalong. Når regntiden starter i april, er der risiko 
for både jordskred og kolera-epidemier. Men fl ygtningene frygter for 
deres liv, hvis de vender tilbage til nabolandet Myanmar. 

Franklin Graham besøgte bl.a. klinikken, hvor sundhedspersonale 
fra Samaritans Purse behandler nogle af de over 4.600 fl ygtninge, 
som nu lider af difteritis. Tusinder af fl ygtningebørn, også i den 
nærligggende Chakmarkul-lejr, modtog rygsække med gaver fra 
hjælpeorganisationen.

- Vi føler, det er vigtigt at gøre noget for disse børn, som har mistet 
alt, siger Franklin Graham.

Bodil

Disse rohingya-drenge fra Myanmar bor i en fl ygtningelejr i 
Bangladesh. Foto: Samaritan’s Purse.

Mission Øst hjælper over 50.000 
irakere gennem vinteren
Varmeovne, komfurer og brændstof er livsvigtig hjælp til for-
drevne, der har måttet udholde helt ufattelige lidelser.

 Blæsten bider i kinderne, når den fejer hen over det irakiske 
ørkenlandskab og kiler sig ind i tynde og slidte fl ygtningetelte.

Om dagen er det til at holde ud, men natten er svær at komme 
igennem, når temperaturerne sniger sig ned omkring frysepunktet.

Derfor er varmeovne, komfurer og brændstof en kærkommen 
lindring for fordrevne, der i forvejen har måttet udholde helt ube-
gribelige lidelser.

Mission Øst har netop uddelt brændstof til 52.000 fordrevne i 
teltlejre omkring den irakiske by Kirkuk. Hver familie har modtaget 
40 liter brændstof til varmeovne og komfurer. Og havde de ikke 
nogen af delene, modtog de også dette udstyr fra Mission Øst. 
Således fi k 3.000 familier ovne at varme sig ved og 2.000 familier 
komfurer at lave mad på. Af de 52.000 får i alt 30.000 personer 
gavn af dette udstyr.

Vinterhjælpen blev delt ud i årets koldeste måneder, december og 
januar, til alle otte lejre omkring Kirkuk. Fordrevne i fi re lejre omkring 
landsbyen Laylan, i to lejre omkring Daquq og to lejre i henholdsvis 
Yahyawa og Nazrawa modtog den kærkomne hjælp.

Mission Øst har hjulpet over 100.000 mennesker med mad og 
hygiejneartikler i og omkring Mosul, da kampene rasede om stor-
byens befrielse. Siden sommeren 2014, da krigen begyndte i Irak, 
har Mission Øst hjulpet over 200.000 mennesker med alt fra mad, 
hygiejne-artikler, byggematerialer og ikke mindst – varmeovne, 
komfurer og brændstof til at klare de kolde vintre.

Svend Løbner

Generalsekretær Kim Hartzner læsser petroleumsdunke af en 
lastbil. Brændstoffet skal hjælpe de fordrevne med at holde 
varmen i teltene. Foto: Mission Øst.



11 .  UDLAND  Udfordringen søndag den 11. februar 2018

Bager vinder sag om trosfrihed
Mandag afgjorde en dommer i Californien, at konditor Cathy 
Miller ifølge forfatningen er i sin gode ret til at nægte at 
fremstille bryllupskager til samkønnede par.

Afgørelsen kommer samtidig med, at højesteret siden december 
har holdt høringer om en anden sag mod en kristen bager i Colo-
rado. LGBT-aktivister har krævet, at kristne bagere skal tvinges til 
at fremstille kager til alle, ikke kun for heteroseksuelle brudepar.

Cathy Miller blev anklaget for diskriminiation, efter at hun med 
henvisning til sin tro nægtede at lave en bryllupskage for et lesbisk 
par i august.

- Min samvittighed tillader mig ikke at deltage i visse aktiviteter, 
som er i modstrid med min bibelsk baserede overbevisning. Jeg 
beder om, at vi kan komme til en forståelse, så vi kan fortsat kan 
have det godt med hinanden, sagde bageren ved sagens start.

Dommer David Lampe forklarer, at Cathy Millers holdning 
er beskyttet af USAs First Amendment, dvs. loven om tros- og 
ytringsfrihed.

Bodil

LGBT-aktivister gik i retten for at tvinge Cathy Miller til at bage bryl-
lupskager til samkønnede.

Polen indfører omstridt lov
Polens præsident Andrzej Duda har nu underskrevet den 
lov, som gør det strafbart med bøder og fængsel i op til tre 
år at omtale Polen i forbindelse med Holocaust. 

Loven er blevet gennemført trods Israels og USAs kraftige 
protester mod Polens ”historie-omskrivning” og ”hvidvaskning 
af Holocaust”. Også Ukraine har protesteret mod den nye lov, 
som foruden omtalen af Holocaust gør det strafbart ”at benægte 
forbrydelser begået af ukrainske nationalister mod polakker under 
2. verdenskrig”.

Bodil

Åbne Døre: Verdens forfulgte 
kristne har fi re muligheder
Der er reelt fi re muligheder for verdens forfulgte kristne, 
forklarer Åbne Døre i forbindelse med omtalen af den nyeste 
Verdensrangliste. 

I det seneste blad fra organisationen kan man læse om ”4 mu-
ligheder for kristne, der rammes af forfølgelse”.

Den første mulighed er ”Registrér og underkast dig”. I nogle 
lande kan kristne få tilladelse til at registrere deres kirke. Til gengæld 
vil myndighederne have medbestemmelse i kirkens anliggender, 
som det sker fx i Kina. Anden mulighed er ”Gå under jorden og 
overlev”. Det er fx eneste mulighed for kristne i Afghanistan, hvor 
enhver kristen er konverteret fra islam - og derfor kan blive anholdt 
og fængslet for frafald. 

Tredje mulighed er ”Flygt og forbliv i live”. I Somalia bliver det 
bemærket, hvis en person holder op med at komme i Moskéen. 
”Du bliver bedt om at komme. Hvis ikke, må du hellere fl ygte, hvis 
du ønsker at leve”, siger en af Åbne Døres researchere. Den fjerde 
mulighed: ”Bliv og risikér livet” er den typiske situation for kristne 
i Nordkorea. Både den enkelte kristne og vedkommendes familie 
risikerer at ende i landets dødslejre for at eje en bibel. ”Da han kom 
til tro, traf han valget, at han måske en dag ville dø for Kristus. Alle 
kristne i Nordkorea har truffet det valg”, siger en ven af en kristen, 
som blev fængslet for sin tro.

Bodil

Åbne Døres verdensrangliste, som blev offentliggjort i uge 3, viser, 
hvor i verden kristne bliver mest forfulgt.

Af Markus Plementas, KPK

- Mange ombestemmer sig og 
vil beholde deres barn efter at 
have været på Nådehjemmet, 
fortæller en volontør.

Nådehjemmet fejrer 30 år og 
har gennem disse år set det som 
sin opgave at give hjerterum 
og husrum til vanskeligt stillede 
ugifte gravide piger i Thailand. I 
årenes løb har Nådehjemmet hjul-
pet over 900 piger og deres børn, 
da de trængte allermest til hjælp.

Det er Den Evangelisk Lu-
therske kirke i Thailand, der i 
samarbejde med Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) driver 
Nådehjemmet som et af flere 
diakonale projekter i Thailand.

Vanskelig hverdag
De fleste af de piger, som 

kommer på hjemmet, er enten 
prostituerede eller har truffet 
mænd, som ikke har fortalt, at 
de allerede er gifte og har familie. 
Når pigen så bliver gravid, stikker 
manden af.

For øjeblikket bor der seks pi-
ger på stedet, men Nådehjemmet 
har plads til op mod 15 beboere 
på én gang. Med en lille baby på 
armen giver volontør og sygeple-
jer Elisabeth Follesøy Solås en 
lille rundvisning på ejendommen, 
som ligger i et roligt område af 
storbyen Bangkok.

– Hudfarven på babyen tyder 
på, at faren nok er en inder, siger 
Elisabeth Follesøy Solås og for-
tæller, at babyens mor arbejder 
som prostitueret.

På Nådehjemmet skal pigerne 
ikke leve i luksus, men så vidt 
muligt gøre det, som de plejer 
at gøre.

– De skal for eksempel vaske 

deres eget tøj i hånden. Vil de 
bruge maskinen, må de betale for 
det. Det er kun babytøjet, som de  
må vaske gratis i maskinen, for-
tæller Elisabeth Follesøy Solås.

Den ene vaskemaskine er 
midlertidigt ude af drift. Det bety-
der, at pigerne for øjeblikket må 
klare sig med kun en maskine til 
babytøjet.

– Det er lidt af en krise, udbry-
der Elisabeth Follesøy Solås.

Vil beholde deres nyfødte
Med på rundvisningen er også 

diakoniarbejder og NMS-missio-
nær Anne Storstein Haug. Hun 
har været bosat i Thailand i over 
17 år.

– Jeg er her en gang om ugen 
og følger op på det arbejde, som 
gøres her, fortæller hun. Hun var 
ung og havde et stærkt ønske om 
”at redde verden”. Dette ønske var 
det, som i sidste ende førte hende 
til Thailand.

Sygeplejer Elisabeth Follesøy 
Solås, som selv har været mis-
sionærbarn i Cameroun, er på 
Nådehjemmet som volontør for 
anden gang. Her bliver hun en 
måned mere, før hun rejser til-
bage til sin familie i Norge.

– Jeg har hus, hytte og en fi n 
bil. Og jeg har muligheden for 
uddannelse og forsikring, når jeg 
bliver syg. Jeg tror på en balance 
i livet, og min rolle som frivillig 
handler for mig om at give tilbage, 
fortæller hun.

Elisabeth Follesøy Solås er til 
daglig sammen med pigerne på 
Nådehjemmet i Bangkok. Hun 
hjælper til med at skabe en tryg 
relation mellem mor og barn 
og giver dem tæt helsemæssig 
opfølgning.

– Mange af de piger, som kom-
mer her, er blevet gravide med 

en sexkunde. De fl este ønsker 
først at bortadoptere barnet, men 
mange knytter sig til barnet og 
ombestemmer sig, fortæller hun.

Pigerne kommer til Nådehjem-
met, før de skal føde, og fragtes 
så til sygehuset, når fødslen går 
i gang. Bagefter bliver de hentet 
tilbage og får lov til at bo i hjem-
mets rolige og trygge omgivelser 
sammen med deres nyfødte.

– De får tid til at blive kendt med 
barnet og tid til at tænke på, hvor-
dan de skal klare det hele, fortæl-
ler Elisabeth Follesøy Solås.

For de piger, som alligevel øn-
sker at bortadoptere barnet, sam-
arbejder Nådehjemmet blandt 
andet med et adoptionskontor og 
et børnehjem.

Havner igen i prostitution
Rigtig mange af de prosti-

tuerede piger, som kommer til 
Nådehjemmet, havner igen i 
prostitution efter opholdet, kon-
staterer lederen af Nådehjemmet, 
Chanarat Oiwan.

Anne Storstein Haug tilføjer, at 
abort er forbudt i Thailand. Det be-
tyder, at prostituerede piger, som 
er blevet gravide, søger ud på det 
illegale marked for at få abort.

– Jeg tror, at i de tilfælde, hvor 
pigerne har en alfons, er det ham, 
som ”fi kser” det, hvis en pige bli-
ver gravid. Men de prostituerede, 
som er selvstændige, må selv 
håndtere problemet, siger Anne 
Storstein Haug.

Lederen på Nådehjemmet er 
optaget af, at hjemmet skal være 
et alternativ, så pigerne kan se, 
at der fi ndes et alternativ til abort, 
og at Nådehjemmet skal give et 
godt og trygt tilbud til dem, hvis 
de ønsker at beholde deres barn.

Medarbejderne har også man-
ge eksempler på, at piger har for-

ladt prostitutionen efter et ophold 
på Nådehjemmet.

– Vi har blandt andet aftale 
med et luksushotel og en flot 
restaurant i byen, hvor de piger, 
som ønsker det, kan komme i 
arbejdstræning og få mulighed for 
et lønnet job, siger Anne Storstein 
Haug.

Der er bare det minus ved 
tilbuddet, at pigerne da vil tjene 
langt mindre, end de gjorde på 
prostitutionsmarkedet.

Formidler kristne værdier
Nådehjemmet er også optaget 

af, at de kristne værdier skal 
være synlige i arbejdet. Pigerne 
deltager i faste andagter, og de 
går jævnligt i kirke.

– Guds kærlighed skal gen-
nemsyre alt arbejdet her. At for-
midle nåde og ligeværd til piger, 
som er vokset op i et samfund 
præget af klasseskel, er fanta-
stisk, siger Anne Storstein Haug.

Det har været normalt, at pro-
stitution som erhverv går i arv fra 
mor til datter, men både Anne 
Storstein Haug og Elisabeth Fol-
lesøy Solås oplever, at pigerne 
i stadig større grad værdsætter 
værdien af at få en uddannelse.

– Ingen af de piger, jeg har 
snakket med, har som intention, 
at børnene skal ud i prostitution. 
De ser mere og mere, at det at 
have papirer åbner vejen for et 
andet liv, siger Elisabeth Follesøy 
Solås.

Anne Storstein Haug og Elisa-
beth Follesøy Solås ser begge 
behovet for Nådehjemmet også 
de næste 30 år. 

Udsatte mødre knytter 
bånd til deres nyfødte

Home of  Grace, Nådehjemmet 
I Bangkok, har i 30 år arbejdet 
med enlige gravide kvinder i 
Thailand. Hjemmet drives af Den 
Evangeliske Lutherske kirke i 
Thailand i samarbejde med NMS 
(Det Norske Misjonsselskap). 
Fra venstre ses sygeplejer Elisa-
beth Follesøy Solås, hjemmets 
leder Chanarat Oiwan og diakoni-
arbejder og NMS-missionær Anne 
Storstein Haug. 
Foto: Markus Plementas

Nådehjemmet hjælper prostituerede i Bangkok:
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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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Gifte par vinder
på lykkeparametret

Anmeldt af Josua Christensen

Det hører vel til sjældenhe-
derne, at en politisk leder får 
heltestatus. Det skulle da lige 
være de politikere, som nu er 
gået over i historien. 

Jeg er vokset op med fortæl-
lingerne om Winston Churchill. 
Selvom det nok kun er bedste-
forældregenerationen – der var 
unge/voksne i 40’erne – der reelt 
har oplevet, hvilken forskel en 
politiker som Winston Churchill 
gjorde, så står han tilbage som en 
karakter i den store historiebog.   

En legende hyldes
Filmen ’Darkest Hour’ er et 

historisk drama om legenden, 
Winston Churchill, som står over 
for den vanskeligst tænkelige 
opgave. 

Anden Verdenskrig er brudt 
ud. Den britiske hær er sendt til 
Dunkerque i Frankrig i et forsøg 
på at stoppe Hitlers tropper, men 
det viser sig hurtigt, at de er 
håbløst overmatchet, og at krigen 
sandsynligvis vil få en brat ende, 
hvis ikke soldaterne bliver hjulpet 
hjem. Vi følger slaget bag slaget. I 
Churchills krigskabinet er opbak-
ningen fra kongen, det politiske 
bagland og de militære ledere til 
at overse. Winston Churchill må 
derfor træffe nærmest umulige 
beslutninger for at sikre London, 
England og i sidste ende Europa 
mod nazisternes overtagelse.

’Darkest Hour’ er præcist, hvad 
titlen antyder: En autentisk beret-
ning om den mørkeste tid i Stor-
britanniens historie, hvor landets 
fremtid balancerer på en knivsæg. 
Det er lidt ærgerligt, at den kan ta-
ges til indtægt for Brexit, fordi den 
nostalgisk fortæller om dengang, 
Storbritannien stod helt alene og 
sådan set havde det bedst med 
det. Samtidig taler den på det 

eksistentielle plan om menneske-
hedens valg, når vi konfronteres 
med et brutalt regime, som både 
har viljen og midlerne til at domi-
nere. Overgivelsesforhandlinger 
eller kamp – så enkelt kan det 
stilles op. Churchill hyldes, med 
rette, fordi han længe inden 
han blev premierminister havde 
forstået, at man ikke kunne tale 
en galning som Hitler til fornuft. 

Alligevel vakler han under det 
voldsomme politiske pres for at 
slå en handel af med overmagten, 
Tyskland, for at redde Øen (Eng-
land). Den nok mest gribende 
scene er derfor optakten til hans 
famøse tale i parlamentet, hvor 
de berømte ord falder:   

Vi vil kæmpe på vore strande. 
Vi vil kæmpe på vore fl yveplad-
ser. Vi vil kæmpe på marker og 

i gader. Vi vil kæmpe i bakkerne. 
Vi overgiver os aldrig.

Churchill tager en tur med un-
dergrundsbanen, hvor han møder 
helt almindelige englændere. De-
res kampgejst og modstandsvilje 
over et regime som Nazityskland 
indgyder ham modet til at tale om 
et ukueligt folk, på et tidspunkt 
hvor det ellers så ud, som om intet 

kunne eller ville stå regimet imod.

Fænomenalt skuespil
Gary Oldman spiller stats-

manden Winston Churchill. En 
rolle, der allerede har indbragt 
ham prisen for Bedste mandlige 
hovedrolle ved Golden Globes-
uddelingen. Alene transforma-
tionen fra slank skuespiller til 
voluminøs premierminister er der 
brugt timer på i makeup-lokalet. 
Anmelderne har da også tilskre-
vet det Oldmans præstation, at 
fi lmen er seværdig, som Politiken 
skrev: ”...er for koncentreret til at 
være krigsfi lm eller biopic. Sna-
rere på godt og ondt et helteepos. 
Oldman giver helten liv og men-
neskelighed.” Og det er endda 
en fattig dansk beskrivelse af en 
karakter, der levendegør Churchill 
i stemmeføring, kropsholdning, 
temperament, humor og lune – 
det er simpelthen en fænomenal 
skuespillerpræstation. 

Men det er også en fi lm, hvor 
action er reduceret til slag i 
bordet, og hvor store dele af 
handlingen foregår i underjordi-
ske bunkere – sagt på en anden 
måde, ord og politik fylder umå-
deligt meget. 

Darkest Hour 
Historisk drama
Premiere: 25. januar 2018
Spilletid: 125 min.
Aldersgrænse: 11 år

Autentisk beretning hylder
med rette Winston Churchill
I fi lmen ’Darkest Hour’ skildres Winston Churchills rolle i udfaldet af Anden Verdenskrig.

Længe inden Winston Churchill blev premiereminister, havde han forstået, at det ville være umuligt at forhandle med en galning som Hitler. Og 
selv om han kom under voldsomt pres fra sine politiske kolleger, lykkedes det ham at opmuntre Storbritannien til aldrig at opgive modstanden. 
Foto: Still fra fi lmen ’Darkest Hour’.

Gifte par har en fordel frem for 
par i papirløse forhold, når det 
kommet til følelsen af at være 
lykkelig.

Det er i hvert fald den konklu-
sion, researcher Susan Pinker fra 
”The Journal of Happines Studi-
es” er kommet frem til. Hun skriver 
i The Street Journal, at voksnes 
lykkefølelse er direkte forbundet 
med ægteskab. Ifølge hendes 
studier er ægteskabets betydning 
for vores lykkefølelse ikke bare en 
engangs-følelse. Tværtimod. Når 
det gælder kontinuerlig lykke, så 
vinder ægteparrene.   

Og selv om undersøgelserne 
viser, at de nygifte føler sig lyk-
keligere end de par, som er 
etablerede med børn og karrierer, 

så stiger lykkeparameteret igen 
for ægtepar, der er kommet hel-
skindet igennem årene som travle 
børnefamilier.

Forpligtelsen til forskel
Og hvad er så årsagen til 

de giftes større lykke? Jo, si-
ger Susan Pink, det hænger 
sandsynligvis sammen med, 
at ægteskabet indebærer et 
højre niveau af forpligtelse end 
de andre samlivsformer. Og i 
tillæg til dette er forpligtelsen 
formaliseret gennem et ritual 
og et juridisk dokument, og 
derved underbygges pagtens 
vigtighed for det involverede par. 
Konklusionen er, at vi fi nder dyb 
tilfredsstillelse i at vide, at vi ikke 
står alene.

Skabt til ægteskab
Albert Mohler, formand for bap-

tisterne teologiske seminarium i 
Louisville Kentucky, har også set 
nærmere på undersøgelsen. Han 
pointerer, at resultatet af under-
søgelsen svarer til det bibelske 
perspektiv på ægteskabet. Han 
mener, at hele kulturen omkring 
uforpligtende forhold og papirløse 
samlivsformer ikke tilfredsstiller 
os på samme måde som ægte-
skabet, simpelthen fordi det ikke 
var det, vi blev skabt til. Vi er skabt 
til den livslange forpligtelse som 
ægteskabet er, hvilken samtidig 
er et billede på evangeliet. Guds 
egen forpligtelse til sit folk, hans 
pagt med os, forseglet med Kristi 
blod, siger Mohler.

Så måske Valentinsdag den 

14. februar er en oplagt lejlighed 
til at glæde sig over ægteskabet 
og overraske sin udkårne? Eller 
endnu bedre - benytte anled-

ningen til at grunde over Guds 
forpligtelse og pagt med os. 
Den sandhed kan nemlig få lyk-
keparameteret til et niveau, som 

endda overstiger det hos selv det 
lykkeligste ægtepar.

Lisbeth   

Den forpligtelse og overgivelse, som ligger i ægteskabspagten, har stor betydning for vores lykke.

Anmeldelse:
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Møder & Arrangementer

Diverse

Ferie & Rejser

hosianna.dk

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer: tlf. 7356 1506

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

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

Lørdag d. 17. februar kl. 16  - 18
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt

Kolofon

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

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

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

li
22

G d i d

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

Israel 
er for 
alle
14. - 21. okt.

For hele familien
Israel er et spændende land for både børn, unge og 
voksne. Tag på familietur i bibelhistorien. Se hvem 
der er bedst til at flyde i Det Døde Hav, og hyg Jer 
sammen i området ved Genesaret Sø. En rejse med 
mange spændende fællesoplevelser.

Rejseledere: Margit Skov og 
Erik Back Pedersen, Gårslev
Tilmelding inden d. 15/5. 
 Herefter forhør om pladser.

Klassisk rundrejse
Spring ind i den bibelske historie, samtidig med at 
du møder det moderne Israel. Den klassiske rund-
rejse er for dig, som ikke tidligere har besøgt Israel. 
Besøg mange af de kendte seværdigheder og steder 
fra Bibelen.

Rejseledere: Hanne og Sprint 
Korsholm, Børkop
Tilmelding inden d. 15/5. 
 Herefter forhør om pladser.

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/israel 
eller ring på 7592 2022

Min højt elskede kone, vor kære mor, 
svigermor, mormor og farmor

 Kirsten Nedergaard Jensen
♥11.03.1945 - †01.02.2018

 Du står over dem alle ordsp.31 v.29

Oluf
Dorte, Heidi og Steen

Svigerbørn og Børnebørn

Begravelsen har fundet sted fra Ansgars Kirke
med eft erfølgende mindesamvær i Aalborg Frimenighed

Dødsfald

Vassula Rydén er vor  ds kend-
teste profetskikkelse, der for-
midler Guds budskaber med 
 tlen Sandt Liv i Gud, som hun 

har modtaget siden 1985. 
Vassula kommer igen på besøg i 
Danmark, denne gang sammen 
med iranske Afshin Javid, der 
havde en Kristusvision i fængs-
let. Hun vil i sin tale have fokus 
på, hvordan man kan leve i Gud 
i en moderne, sekulariseret  d.  
Afshin vil tale om sin Kristusvi-
sion og den  lgivelse, han ople-
vede, der forvandlede hans liv.

Vassula Ryden taler om SANDT LIV I GUD

www. sandtlivigud.dk    www.tlig.org

SØNDAG  18. FEBRUAR 2018 KL. 19 - Gra  s adgang
Københavns Kulturcenter

Drejervej 15, 2400 København NV

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 25/2: Jørn Pedersen: At leve i hellighed og Gudsfrygt - del 2
Søndag 4/3: Anders Ova: Helligåndens vejledning

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

Søndag d. 18/2 
kl. 10:30 

 Mattias Lekardal 
& David Hansen

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

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

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

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

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

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

14. februar kl. 11.30 til 13.00: Mildred Osias

21. februar kl. 11.30 til 13.00: Raymond Osias

28. februar kl. 10.30 til 13.00: Hans P. Pedersen
(Se tidspunkt)

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

Mildred Osias

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Raymond Osias Hans BerntsenH. P. Pedersen

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

’Kontakt Udfordringen’. 

Er avisen udeblevet? 
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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 5:

Joan Juul
Tinghøjvej 17
7330 Brande

Kodeord: Skøjteløber

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 
22. 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!



Bolig

Har du ændringer eller spørgsmål til dit 
abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 - Tast 1 for 
abonnement

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en annonce i Udfordringen  

16 . ANNONCER   Udfordringen søndag den 11. februar 2018

Stillinger

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

Lærer søges
Er du vores nye lærer?
Om jobbet
Vi søger en lærer pr. 1. august 2018. Du skal primært undervise i matema  k og naturfag.
S  llingen er på 100% 
Vi forventer af dig
At du er uddannet lærer.
At du kan  lslu  e dig og arbejde posi  vt med på skolens værdier.
At du vil indgå i et udviklende og samarbejdende fællesskab.
Vi  lbyder dig:
En skole og arbejdsplads med højt  l lo  et.
Et godt arbejdsmiljø med en uhøj  delig omgangsform.
Dyg  ge og velfungerende elever, der gerne vil undervises.  
Gode fysiske rammer og faglokaler.
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 12. marts 2018
Ansæ  else og afl ønning sker i henhold  l gældende overenskomst mellem Lærernes 
Centralorganisa  on og Finansministeriet.
Ansøgning med bilag sendes  l skoleleder Chris  an Bruun cbr@thomasskolen.dk
Kontakt Chris  an Bruun (31392102) for yderligere oplysninger, eller læs mere på 
www.thomasskolen.dk.

Thomasskolen er en kristen friskole i Skovlunde. Vi har 280 elever fra 0.-9. klasse og 
35 medarbejdere. Skolen vægter den kristne profi l højt og har et højt fagligt niveau og 
en god trivsel.

Skoleleder til Filipskolen, Amager, København
Vores skoleleder har desværre valgt at opsige sin s  lling for at rejse verden tynd, så vi har brug for en ny 
leder  l at tage over.

Filipskolen er placeret lige ved vandet på Amager og er fuld af dejlige elever, engagerede lærere og andet 
personale. Vi er tæt på metro, så det er nemt at komme her  l.

Filipskolen er en skole i udvikling, hvor der gives rum  l nye idéer. Vi har fokus på pædagogisk praksis og har 
gang i fl ere interna  onale projekter. Sam  dig har alle ansa  e de sidste 2 år været på studietur  l hhv. Rom 
og Skotland.

Vi ønsker, at vores elever trives og lærer, hvilket vi tror sker bedst ved at lærerne trives og lærer!

Vi er en kristen friskole, så evangeliet om Gud og Jesus har en stor og naturlig plads i vores dagligdag. Vi er 
også en skole, der tror på værdien af det enkelte menneske, og at demokra   er noget af det vig  gste for vores 
elever at lære, for at begå sig i vores samfund.

Har du lyst  l at stå i front for de  e og hjælpe med at udvikle det videre, vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi forventer af dig:
 -  At du er en tydelig, empa  sk og favnende leder på skolen og udad  l
 -  At du har gode administra  ve evner og har erfaring som leder i skoleverdenen
 -  At du har visioner for det at være kristen friskole
 -  At du har lyst  l at arbejde for det inkluderende fællesskab mellem børn, ansa  e, forældre og bestyrelse
 -  At du er personlig kristen og deltager ak  vt i kirke/ menighedsarbejde med Evangelisk Luthersk grundlag
 -  At du ser muligheder i forandringer og tackler vanskeligheder konstruk  vt
 -  At du ser værdien af en høj grad af kommunika  on og kommunikerer klart og proak  vt

Dine primære ansvarsområder er:
 -  At varetage daglig ledelse og dri   af skole herunder personale, økonomi og pædagogik, i samarbejde  
  med viceskoleleder
 -  At rammesætte skolens fortsatte udvikling i tæt samarbejde med bestyrelsen såvel som med 
  medarbejderne
 - At drage omsorg for at det kristne budskab formidles med respekt for alle

Om Filipskolen:
Skolen har ca. 200 elever og ca. 25 ansa  e. Skolen er opre  et i 1973 og ligger a  rak  vt direkte ud  l Amager 
Strandpark og nær Metro. Skolen ligger i en spændende bydel med stor udvikling, og derfor har vi brug for 
en leder, der vil være med  l at profi lere skolen og dens værdier i nærområdet. Vi har ét spor fra 0. klasse  l 
og med 9. klasse og en velfungerende SFO.
Skolen arbejder på en fysisk udvidelse og har en god økonomi.
Der kan fi ndes mere informa  on på skolens hjemmeside: www.fi lipskolen-kbh.dk

Løn og ansæ  elsesforhold i henhold  l gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skolens bestyrelsesformand, Peter Holm tlf. 26 36 24 30, 
e-mail: peter@mpholm.dk
Har du behov for at høre mere om s  llingen, er du velkommen  l at kontakte nuværende skoleleder 
Mark Lindberg-Christensen på tlf. 24 52 46 10.

Deadline for ansøgning: 7. marts 2018. Ansøgning og CV sendes per e-mail  l peter@mpholm.dk. 
Eksamensbeviser, referencer mv. medbringes ved evt. samtale.

Lukas-Skolen søger lærer
Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer og under-
vise i dansk, engelsk, musik og Natur & teknik hovedsageligt 
i indskolingen.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens kristne 
grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger samt 
engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 1. august 
2018. Stillingen er på 80%.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes til: moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 23.02.2018. Samtaler 
afholdes i uge 10.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 
7572 0080. 

Søges: Lejlighed i Vejle 
Kristen kvinde søger en 3- eller 2-værelses lejlighed i Vejle. 
Bor alene, ingen husdyr. Husleje max. 6.700 kr. Gerne stue 
eller 1. sal. Ring venligst på tlf. 7185 1810

Stillinger

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer - tlf. 7356 1506
Mail: annoncer@udfordringen.dk
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

DR K
Søndag 11/2
14:00 Gudstjeneste fra Chri-
stianskirken, Fredericia. Sog-
nepræst Eva Jerg er liturg og 
prædikant Fastelavnssøndag, hvor 
dagens tekst handler om at blive 
seende. Under gudstjenesten vil 
der være et indslag med forældre 
og børn fra babysalmesang, og 
en kommende konfi rmand bliver 
døbt. Christianskirken begyndte i 
et kirkegårdkapel på byens Nordre 
Kirkegård i slutningen af fyrrerne 
og er siden bygget større i fl ere 
omgange. Sendes også mandag 
kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 17/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Elsebeth 
Gerner Nielsen minder om, at in-
gen af os er fuldkomne, og det skal 
vi erkende, så vi ikke ser os selv 
som overmennesker og andre som
undermennesker. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Her vil ties, her vil 
bies” fra Helligåndskirken i Århus. 
www.dr.dk/tro

Onsdag 14/2
16:35 Liv i renæssancen - Tho-
mas Kingo: En digter af Guds 
nåde (6:6) Kingo har skrevet 
mange af de salmer, vi den dag i 
dag synger ved livets store hæn-
delser. Han var samtidig kongelig 
hofleverandør og skrev hyldest-
digte til den nye enevælde og den 
danske konge! Og så var han en 
af de første danskere, der gennem 
uddannelse og hårdt arbejde tog 
syvmileskridt op af den sociale 
rangstige. Vi fortæller om Kingo og 
sidste del af 1600-tallet, barokken, 
hvor solkonger omgiver sig med en 
ekstravagant pragt og ødselhed. 
Vært og tilrettelægger: Liv Helle 
Thomsen.

Søndag 18/2
14:00 Gudstjeneste fra Munke-
bjerg. 1. søndag i  Fasten - Unge 
og indvandrere/fl ygtninge medvir-
ker, når Jesper Hougaard Larsen, 
Flygtninge- og indvandrerpræst, 
sammen med organist Povl Balslev 
og bandet ”Liv og Lys” lægger op 
til en international gudstjeneste, 
der også er en dialog med nye 
danskere. En gudstjeneste, der har 
fokus på kirkens sociale ansvar, det 
folkekirken kalder diakoni. 
 

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

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

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.

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

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

DR Radio 

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

Mandag 12/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 13/2
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 14/2
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 15/2
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 16/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 18/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Pakhuset i Odder. Odder Frime-
nighed. 1 søndag i Fasten.
Prædikant: Leif Johanson.
Lovsangsleder: Per Toft Kristen-
sen.

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

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

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.

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

Engang, da jeg bad for en mand til befrielse over telefonen, bad 
jeg i denne retning: ”Far, send dine engle til at hjælpe ham!” 
Overrasket så jeg i det samme et lysglimt stryge gennem mit 
kontor. -”Wow, der sker virkelig noget, når vi beder Gud om 
at sende engle!”

En anden gang, da jeg bad for en kvinde, bad jeg Gud om at 
sende sine krigsengle, og der kom straks mange lysglimt i lokalet, 
nærmest som et hurtigt diskotekslys, som gør, at du ser personen 
i glimt. Jeg tænkte, om der mon var noget galt med lyset i lokalet, 
så jeg bad det samme en gang til – og nøjagtigt det samme skete. 
Jeg var da klar over, at vi havde fået bistand fra Guds krigsengle 
i dæmonuddrivelsen. 

De var begge kristne og Skriften siger:
”Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe 

dem, som skal arve frelsen.” (Hebr. 1, 14)
- Og de havde brug for hjælp!
Jeg har fl ere gange oplevet, at Helligåndens salvelse og min auto-

ritet forøges markant, når jeg har bedt Gud om at sende krigsengle 
til at bistå os i kampen mod de dæmoniske magter. Vidunderligt, at 
vi ikke er alene i kampen mod disse sataniske åndskræfter; Guds 
hellige engle hjælper os! På samme måde kan vi bede Gud sende 
engle til at hjælpe og støtte os på alle andre områder.

Det kan være, du tænker: - ”Jamen, kommer de ikke af sig selv, 
når vi beder Gud om hjælp?”

- Jo, det kan man sige, da engle er indblandet i alt, hvad Gud 
gør.  Men i Guds rige får man ofte det, man konkret beder! Konkret 
bøn betyder noget i Guds Rige. Og Jesus siger sådan her til Peter: 

”Eller tror du ikke, at jeg kan bede min Fader om på stedet at give 
mig mere end tolv legioner engle til hjælp?” (Matt. 26, 53)

- Hvorfor siger han ikke bare: ”- Tror du ikke, jeg kan bede min 
Fader om hjælp?”

Denne bevidsthed om, at ikke blot Gud, hans Søn og hans Ånd, 
men også hans krigsengle er med os i kampen mod dæmoniske 
magter og svære omstændigheder, giver stor frimodighed og 
tryghed. 

Jeg behøver ikke at være profet for at vide, at dette med engle 
straks giver nogle kristne nervøse trækninger og myrekryb – og 
at skriftstedet fra Bibelen, der advarer mod engledyrkelse straks 
dukker op i nogles sind.  

Når der undervises om engle, så er advarslen mod engledyrkelse, 
det eneste skriftsted om engle mange kristne kan huske – det er ét 
skriftsted mod hundrede af positive skriftsteder om engle i Bibelen! 
Men lad os læse skriftstedet:

”Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk 
ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden 
grund er indbildsk i sit verdslige sind” (Kol. 2, 18).

Læg mærke til, at der også står ”falsk ydmyghed” før engledyr-
kelse. Jeg har til dags dato aldrig hørt nogen løfte en formanende 
pegefi nger, når nogen underviser om ydmyghed, med advarslen: 
”Nu skal vi jo passe på falsk ydmyghed!” 

Men når talen bliver om engle, kommer de bekymrede miner 
straks: -”Nu skal vi jo passe på engledyrkelse!”    

Vi Guds børn, Jesu disciple og Guds kirke kan ligeså godt vænne 
os til engle, da vi er ”..kommet til Zions bjerg, til den levende Guds 
by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle..” (Hebr.12, 22).  
I fl ere engelske bibler er det mere korrekt oversat med ”myriader” 
eller ”utællelige skarer” af engle. Ordet ”tusinder” er oversat fra det 
græske myrias  og det betyder ti tusind, en utællelig skare eller et 
ubegrænset antal. 

Så har vi med Jesus og Guds Rige at gøre, må vi vænne os til 
engle - og ikke være bange for at høre om dem, eller at bede om 
dem eller at samarbejde med dem. 

Vær bevidst om, at i hvad du står i og hvad Gud har kaldet dig 
til, har han sendt et usynligt hjælpeteam, - ”Guds S.W.A.T.-team” 
- der vil kæmpe på dine vegne og bistå dig i udførelsen af dit kald.

Og husk: en sand Guds engel 
vil ikke modtage tilbedelse, men 
vil sige noget i denne retning, 
som en engel sagde til apostelen 
Johannes:”Nej! Jeg er kun tjener 
som du og dine brødre, der holder 
fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal 
du tilbede!” (Åb. 19, 10)

Guds engle 
- vore medkrigere!

Af Henrik Csizmadia
Pastor & forkynder, 

Omega Kristent Center, Thisted

Klumme

Søndag den 18.2 sender P1 
gudstjeneste fra Odder Frime-
nighed. Præst Leif Johanson 
prædiker.
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Tror du, at Gud overvejede, om det var en god ide?

Aktive Sweet 
- på banen igen
Det andet udspil fra Sweet & Lynch holder stilen.

Michael Sweet er den mangeårige forsanger og primære 
sangskriver for bandet Stryper, der blev dannet helt tilbage i 
1984. Bandet lukkede i 1990 efter pladen Against the law, men 
genopstod så i 2005 med den fremragende plade Reborn, med 
mange gode plader siden. 

I forbindelse med Strypers pause begyndte Michael 
Sweet at lave solo-plader, hvilket han er fortsat med 
sideløbende med Stryper. Han er meget aktiv, og han 
spytter den ene plade ud efter den anden. I en periode 
var han også forsanger i bandet Boston og turnerede 
med dem, men udgav ikke noget sammen med dem. 
  

I 2015 udgav han Only to Rise, sammen med guitaristen 
George Lynch. En plade spækket med gode sange. 

Lynch har normalt sit eget band Lynch Mob og er tidligere 
medlem af heavy bandet Dokken. 

I november udkom opfølgeren, Unifi ed så. Sammenlignet med 
den første er der ikke helt så mange gode sange, men den er stadig 
værd at lytte til. Stilen er hård rock/heavy rock ligesom den første.
   

Stryper var det første kristne band, der slog igennem 
på det sekulære marked med en klar evangelisk profi l, og 
de delte Nye Testamenter ud til deres koncerter. Selvom 
Gud bliver takket i coveret, er teksterne her ikke så kristne, 
som man ellers kender det fra Michael. De er af mere 
”almindelig” natur. Vi kan kalde dem ”Oh Baby” sange.
   De bedste sange er nr. 3 Afterlife  - en funket uptempo sang - og nr. 
9 Bridge of Broken Lies - en ballade med en god, grædende guitar. 
   

Formålet med pladen er at lade musikken skabe enhed 
mellem mennesker, skriver Michael i coveret. De sædvanlige 
stærke evangeliske tekster må så vi vente på, til den næste 
Stryper-udgivelse kommer, hvilket de er i gang med at optage 
nu.

Mark Hill

Af Henrik Engedal

28-årige Astrid Hadberg fra 
Odense er blevet kendt gen-
nem overlevelsesprogrammet 
’Alene i vildmarken’, fordi hun 
både takker og synger til Gud - 
og fanger mange fl ere fi sk end 
de andre deltagere.

Da Astrid havde set første sæ-
son af DR’s ’Alene i vildmarken’ 
meldte hun sig: 

- Jeg fi k virkelig lyst til at prøve 
mine egne grænser af og fi nde ud 
af, hvordan det ville være at være 
alene så længe. 

- Derudover synes jeg, det var 
ret interessant at skulle klare sig 
helt af naturen. Det har jeg aldrig 
prøvet før. Jeg havde eksempel-
vis ingen erfaring med at fi ske 
og kendte ikke specielt meget 
til spiselige ting i naturen, så det 
var ligesom et ukendt fænomen, 
som jeg egentlig syntes var ret 
spændende at se, om jeg kunne 
fi nde ud af, siger hun.

Astrid er kristen
Astrid lægger ikke skjul på sin 

tro på Jesus. Hun takker Gud, 
synger til Gud og taler åbent om 
sin tro til kameraet. Hun kommer 
fra et kristent hjem:

- Mine forældre og tre søstre er 
alle personligt kristne, så kristen-
dommen har altid været en central 
del af mit liv. Jeg er kommet i bør-
ne-, junior- og teenklub, har været 
på Luthersk Missions Efterskole 
i Løgumkloster, og kommer nu i 
Odense KFS og Fyns Frimenig-
hed, så kristendommen og det at 
være en del af kristne miljøer har 
fyldt hele mit liv, siger hun.

- Men jeg oplever ofte, at det 
er svært! Ikke fordi jeg tvivler på 
Gud eller på, at Jesu død gælder 
for mig, men fordi jeg ofte har så 
travlt, at jeg kommer til at gøre 
Gud til en parentes i mit liv. 

I programmet siger Astrid, at 
hun jo i princippet ikke er alene, 
fordi Gud er med hende:

- Jeg vidste, at jeg ville have 
Gud med, og det var en stor 
tryghedsfaktor. Derudover havde 
jeg hele tiden Gud at tale med, 
hvilket betød meget.

Fanger fl ere fi sk
end de andre

I programmet er det bemær-
kelsesværdigt, at Astrid, modsat 
de andre deltagere, hele tiden 
har fi sk nok. De første 11 dage 
fangede hun 88 fi sk, og i afsnit 5 
fangede hun fx. 23 fi sk. 

- TV-programmet er klippet, så 
det virker til, at jeg fanger mange 
fi sk, fordi jeg tror på Gud. Sådan 
tror jeg personligt ikke, virkelighe-
den er. Jeg er overbevidst om, at 
Gud er med hver eneste dag og 
sørger for mig! Men som kristen 
kan man sagtens opleve mod-
gang, sygdom, dårlig økonomi 
osv. At tro på Gud er ikke det 

samme som at have fysiske ting 
i overfl od. Gud arbejder forskelligt 
i menneskers liv for at komme 
i kontakt med os. Måske vidste 
han, at jeg skulle bruge noget i 
tid i vildmarken, før jeg fandt ro til 
rigtigt at tale med ham – og derfor 
fangede jeg mange fi sk? 

Stol på Gud i alle ting
I Bibelen er der en beretning, 

hvor Jesus beder disciplene om at 
kaste nettet ud på modsatte side 
af båden, hvilket giver dem utroligt 
mange fi sk. Og Astrid er sikker på, 
at Gud stadig gør mirakler:

- Noget af det jeg bekymrede 
mig om, inden jeg tog ud i vild-
marken, var, om jeg ville fange 
fi sk. Jeg tror, noget af det Gud 
ville lære mig gennem det, at jeg 
fangede mange fi sk, var, at jeg 
ikke skal bekymre mig så meget, 
men lægge mit liv i Guds hænder! 
Og det tror jeg egentlig også 
er det, beretningen fra Bibelen 
handler om! Vi må stole på Guds 
ord og løfter i alle ting! Det gælder 
også, hvad angår mirakler! Selv-
følgelig kan Gud skabe mirakler 
– han er Gud – det er bare ikke 
altid, han gør det.

Sange formidler følelser 
om den uforklarlige Gud

Nogle ville måske være genert 
ved at synge foran rullende kame-
raer, ikke mindst sange om Gud, 
men det bekymrede ikke Astrid:

- Nej, det tænkte jeg ikke så me-
get på. Jeg talte meget med Gud 
gennem sang, og derfor virkede 
det naturligt, at det også var noget 
af det, jeg fi lmede, siger hun. 

Til hverdag går hun egentlig 
ikke rundt og synger så meget:

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. 
Jeg kan rigtig godt lide at synge, 
men jeg gør det ikke så meget til 
hverdag. Det var noget, der kom 
til mig i vildmarken. Det var bare 
sådan, jeg bedst kunne udtrykke 
mig overfor Gud – og samtidig 
gjorde det mig enormt glad. Jeg 
kan godt have svært ved altid at 
forklare Gud, hvordan jeg har det, 
eller hvad jeg tænker – og der 
oplever jeg bare, at rigtig mange 

sange formidler lige præcis mine 
tanker og følelser på en rigtig 
god måde. 

Kun Gud kan skabe noget
Det er tydeligt, at Astrid  elsker 

naturen. Man ser hende endda 
græde af glæde over, hvor smuk 
naturen er. 

- Jeg elsker naturen! Den er 
så fantastisk og imponerende, så 
rolig og samtidig vild, så enestå-
ende og storslået. Jeg føler mig 
lille, når jeg er i naturen, hvilket 
gør mig virkelig godt og gør mig 
virkelig glad! udbryder hun.

- Jeg kan ikke skabe noget 
af det, der er i naturen. Jeg kan 
ikke få blomsterne til at spire eller 
bladene til at gro på træerne, jeg 
kan ikke få sneen til at falde eller 
fjeldene til at stå, hvor de står. 
Jeg kan ikke få vandet i elvene 
til at bruse eller bølgerne til at slå 
mod land. Jeg kan ikke få solen 
til at stå op eller skabe nordlys 
på himlen. MEN DET KAN GUD! 
Jeg bliver bare enormt taknem-
melig, når jeg får lov at være en 
del af alt det storslåede, siger hun 
begejstret.

Svært og lærerigt
Astrid oplevede dog også pro-

blemer, men hun valgte at tage 
ved lære af det:

- Jeg havde lagt mange planer 
for ting, jeg ville bygge og lave og 
gøre – og da jeg så stod midt i det 
hele, så gik det ofte ikke helt, som 
jeg havde tænkt. Samtidig var det 
dog enormt lærerigt, da det tvang 
mig til at tænke kreativt med de 
midler, jeg nu havde til rådighed.

- Og så var det selvfølgelig 
udfordrende at være alene, for 
selvom Gud var der, var han der 
jo ikke fysisk som et menneske.

Hun følte sig dog aldrig ensom, 
men kedede sig ofte, fordi hun 
savnede det sociale fællesskab. 

Farvel til ’det perfekte liv’
- En af de ting jeg oplevede 

som enormt befriende, var at 
slippe væk fra hverdagens travl-
hed og jagen efter ”det perfekte 
liv”. I vildmarken var tid og ro til 

at tænke over alting og ingenting, 
hvilket gjorde mig virkelig glad! 
Samtidig oplevede jeg, at jeg 
blev enormt taknemmelig for det 
liv, jeg har her i Danmark: for altid 
at have mennesker omkring mig, 
der holder af mig; for at have et 
trygt hjem, for at have mad at 
spise og tøj at tage på; ja for bare 
at være, siger Astrid og kommer 
igen ind på sit forhold til Gud:

- Og så oplevede jeg det som 
virkelig godt at have tid til at tænke 
på og tale med Gud. Ved at blive 
tvunget ned i gear fi k han lov til at 
fylde i mit liv på en anden måde, 
end han gør til hverdag!

Hun mener let man kan glem-
me Gud i hverdagens travlhed.

- Selvom det var en helt fanta-
stisk oplevelse, hvor jeg følte mig 
enormt tæt på Gud og fi k tænkt 
meget over mit liv, mine valg og 
mine prioriteringer, så oplevede 
jeg hurtigt at falde tilbage i de 
gamle vaner, da jeg først kom 
hjem. Men jeg forsøger at være 
mere taknemmelig i min hverdag 
og prioritere min familie og venner 
højt - nu ved jeg bare, at de er det 
vigtigste i mit liv! 

- Og så forsøger jeg at være 
”mindre perfekt”. Det har altid 
betydet meget for mig at leve 
100% op til mine egne og andres 
forventninger, at være perfekt på 
alle måder og leve ”det perfekte 
liv”. Hvis der var noget, der gik 
op for mig i vildmarken, så er det, 
at det perfekte er en illusion, og 
forventninger kan blive for meget. 
Det var enormt befriende, og det 
forsøger jeg virkelig at holde fast 
i. Jesus kom jo netop ikke for at 
frelse perfekte mennesker!

- Jeg har det med at glemme 
Gud, fordi der lige er noget an-
det, der skal ordnes. Derfor har 
jeg igen og igen brug for at blive 
mindet om, at jeg har brug for en 
frelser i mit liv - Jesus! Og jeg har 
brug for Helligånden til at minde 
mig om det! Derfor synes jeg, at 
det er godt at komme i kristne 
fællesskaber, læse i Bibelen og 
lytte til kristen musik, siger Astrid.

Astrid var aldrig 
alene i vildmarken

- Hvis der var noget, der gik op for mig i vildmarken, så er det, at det perfekte er en illusion.
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Af Henrik Engedal

”Jeg har genfundet min tro på menneskeheden”, siger 
man, når man oplever, at mennesker gør noget uventet 
godt mod hinanden. Men lad være med at stole så meget 
på menneskeheden, det er en dårlig løsning.

Man siger det ofte med et glimt i øjet, men bag den slags lidt 
uskyldige udsagn om troen på menneskets formåen ligger der 
måske et vedtaget verdensbillede hos mange af os?

Vi mennesker kan helt sikkert klare mange ting i egen kraft. 
Det er der ikke nogen tvivl om. Og vi kan inspirere hinanden. 

Men se på alle krigene, se på forvaltningen af jordens res-
sourcer, på fordelingen af mad og rigdom i et større perspektiv.  
Se på ondskaben mellem os mennesker. 

Det er jo fuldstændig tydeligt, at vi mennesker ikke kan løse 
verdens eller bare vores families problemer. For så havde vi vel 
gjort det? Mennesket har spillet fallit, kunne man måske sige, 
hvis man gerne ville lave en smart overskrift i en avis.

Men ikke desto mindre, så er det på tide, at vi stopper dyrkel-
sen af os selv. Lad være med at tro på, at det grundlæggende 
handler om, at vi skal have mere viden, eller at den sociale arv 
skal brydes. Det er ikke her, kernen af menneskets problemer er. 

Problemet er den syndige natur, som vi alle har. Vi har brug 
for noget, der er bedre end os, som kan sætte os fri fra synden. 
Og det er Gud. Som der står i Bibelen, så er det dumt at tilbede 
skabningen fremfor skaberen. Hvis vi ønsker et bedre liv, så har vi 
brug for at få fornyet vores tan-
ker og hjerter. Det er hér, den sande 
forandring sker, og det er altså kun 
Gud, der kan gøre det.

Så er det ikke på tide, at du lader 
Gud forny dig og stoler på ham i stedet 
for troen på dig selv?

Mennesket har 
spillet fallit

hkgym.dk

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

— Værner om stærke værdier
i et stærkt fællesskab

— Sætter fokus på samfundsansvar
— Arbejder med dannelse og traditioner

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

Den 9. februar, kl. 19. Sted annonceres 
på www.hkgym.dk og Facebook
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Snart rejser ni nye volontører 
afsted til Honduras og Filippi-
nerne, hvor de bliver en del af 
Viva Danmarks humanitære 
indsats. Sammen med lokale 
aktører og samarbejdspart-
nere skal volontørerne ar-
bejde for at fremme børn og 
unges rettigheder, vilkår og 
fremtidsmuligheder.

At rejse er at leve, skrev H. C. 
Andersen. For Impacts volontører 
handler dét at rejse om at lære, 
give og dele ud af et overskud 
og en vilje til at skabe forandring. 

Ved at engagere de unge i 
lokale projekter for udsatte børn 
og unge ønsker Impact, at vo-
lontørerne får en indsigt, der gør, 
at de kan give udsatte børn og 
unge en stemme, når de kommer 
hjem igen. 

- Vi er sikre på, at vi kommer 
til at lære noget om ydmyghed, 
glæde og taknemlighed, og vi 
håber på, at vores børn vil bære 
det med sig videre i livet, siger 
Jeppe Hansen, som glæder sig til 
at komme afsted med sin familie 
som volontør for Impact.

Lære, give, dele
Impacts fi losofi  for volontører-

ne er “learn, give, share” (oversat: 
lære, give, dele). Som volontør 
lærer man, hvordan virkeligheden 
ser ud for de børn, der lever i fat-
tigdom og nød. 

- Vi rejser ud med Viva/Impact 

for at vise vores børn og os selv 
verden, dens mangfoldighed og 
dens forskellighed. Vi håber på 
at kunne gøre en lille forskel for 
nogle børn, som aldrig har haft 
de muligheder, som vi har i Dan-
mark, fortsætter Jeppe. 

Volontørerne giver med deres 
indsats ud af sig selv, og deler 
bagefter deres erfaringer og 
viden og taler børnenes sag. 
Når volontørerne kommer hjem, 
vælger mange at engagere sig 
i frivilligt arbejde for Viva Dan-
mark, som driver Impact samt en 
række humanitære udviklings- og 
oplysningsprojekter i Hondu-
ras, Nicaragua, Filippinerne og 

Bangladesh.

Viljen til at gøre en forskel
- Vi er meget spændte på at 

skulle bo et år i en kultur og i 
et land, som er så forskelligt fra 
vores, men vi tror på, at uanset 
hvad vi møder af medgang og 
modgang, så vil det sætte vores 
dagligdag i Danmark i perspektiv. 
Selvom vores ophold på børne-
hjemmet kun er en dråbe i havet, 
tror vi på, at vi har noget at give 
videre til børnene. Måske kan vi 
endda inspirere andre og os selv 
til at se verden og livet i et nyt 
perspektiv?

Børn fortjener en familie
Viva Danmark arbejder på en 

række fronter for at fremme børn 
og unges rettigheder og vilkår. 
Det drejer sig om at sikre børne-
nes fremtidsmuligheder, blandt 
andet ved at genforene børn og 
unge med deres familier, fi nde 
plejefamilier og sikre børnenes 
netværk, så de inkluderes i sam-
fundet som aktive medborgere. 

Arbejdet slutter ikke med bør-
nenes anbringelse på et børne-
hjem, men fortsætter i form af 
projekter og tiltag, der skal sikre 
børnenes inddragelse og aktive 
medborgerskab i de samfund, 
de lever i.

Fra venstre mod højre: Sabrina Rebsdorf, Jeppe Hansen, Maja Bjerregaard Christensen, Salomé Lind, Ca-
milla Quist, Michelle Christiansen, Charlotte Oehlenschlæger, Ida Toft Andersen, Johanna Lønborg Andersen.

- Vi kommer til at lære ydmyghed
Nye volontører:
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Ved årsskiftet fi k jeg en fl ot vægkalender fra Vietnam. Den 
mindede mig om, at lande i Sydøstasien bærer rundt på et 
levn fra kolonitiden. De har stadig søndag som den første 
dag i ugen. 

Mon ikke EU gerne vil ændre det næste gang, der skal ind-
gås en handelsaftale? I Europa, hvor søndagen har mistet sin 
betydning for rigtig mange mennesker, er mandag den første 
dag i ugen, den dag, hvor arbejdet begynder. Lørdag og søndag 
er blevet belønning for 5 travle arbejdsdage.

Gud skabte verden på 7 dage. De 6 dage arbejdede han. 
Den syvende dag hvilede han. Det gjorde Jesus også, men en 
begivenhed i Jesu liv ændrede kalenderen for kristne, nemlig 
Jesu opstandelse fra de døde på den første dag i ugen. Vi 
ved, at disciplene var sammen på ugedagen efter opstandel-
sen, hvor Jesus kom til dem og viste Thomas sårmærkerne i 
siden og naglemærkerne i hænderne. Derfor gjorde de kristne 
opstandelsesdagen til samlingsdagen, også selv om de skulle 
gå på arbejde bagefter. Vi får først belønningen – del i Guds 
rige, fordi han deler sin opstandelse med os, og så kan vi på 
ugens andre dage gå ud og give det videre, vi har fået. Ugen 
begynder med Jesusmødet, og ikke med arbejdet.

Søndag er optankning. Den skal vi ikke fortjene os til. Den 
er et billede på livet. Den er ren gave. Søndag er opstandel-
sesdagen. De efterfølgende ugedage hægter sig på søndagen. 
Her skal søndagens virkelighed blive til hverdag. Jesus var i 
høj grad et hverdagsmenneske. Han deler vores hverdag, så 
opstandelsen bliver det modord, der skal bære os gennem 
alle hverdagens bryderier og gråvejrsperioder. Opstandelsen 
er ikke kun en ”køn” teori, men den er knyttet til Jesu død og 
opstandelse. Jesu kærlighedsmagt gør den virkelig.

Uanset, hvad Mayland har valgt i min kalender, så har jeg 
valgt at lade søndag være den første dag i ugen.

Rod i kalenderen

Af Bodil Lanting

I USA er Kyndelmisse d. 2. fe-
bruar kendt som ’Groundhog 
Day’, hvor en gnaver menes 
at have evnen til at forudsige, 
hvornår foråret kommer.

Ifølge legenden betyder det 
yderligere seks ugers vinter, hvis 
Punxsutawney Phil i det nordvest-
lige Pennsylvania på Groundhog 
Day ser sin egen skygge. Synet af 
skyggen skulle nemlig skræmme 
det nu 131-årige(!) dyr tilbage i 
hulen igen.

Naturligvis er der tale om fake 
news, når det gælder det sagns-
omspundne murmeldyr. Men be-
hovet for at tage varsler om vejret 
og vinterens længde kender vi 
også fra danske kyndelmisse-
traditioner.

Den kristne helligdag
Kyndelmisse eller lysfesten  er 

oprindelig en katolsk helligdag 
til minde om Marias renselse  
fyrre dage efter jul. Siden det 4. 
århundrede har den kristne kirke 
fejret, at Maria og Josef tog  Jesus 
med i templet. Her profeterede 
den gamle Simeon nemlig ifølge 
Lukasevangeliet kap. 2, 25-32, at 
det lille barn skulle være et lys for 
hedninger. 

Denne profeti er vigtigere end 
mindet om Marias renselse, og 
i kirken er begivenheden derfor 
blevet til Candelarum Missa eller 

lysmesse. I den katolske kirke har 
man også tradition for at indvie 
alle de lys, som skal bruges i 
kirken resten af året.

Lysfesten i vintermørket
Digteren St. St. Blicher omtaler 

kyndelmisse i sangen ”Det er 
hvidt herude”. Her hedder det, 
at ”Kyndelmisse slår sin knude / 
overmåde hvas og hård”. Kyndel-
misse er nemlig kendt som den 
koldeste tid på året. 

I Jeppe Aakjærs ”Sneflokke 
kommer vrimlende” omtales kyn-
delmisse med det folkelige udtryk 
”Kjørmes-knud”.

Kjørmes betyder kyndelmisse, 

mens ’knud’ betyder knude. Der 
er altså tale om vinterens knude, 
eller midvinter. Derfor var det 
også til Kjørmes, at bonden 
skulle sørge for at få overblik over 
fodersituationen. Samtidig skulle 
man sikre sig, at der var nok i 
spisekammeret, indtil der kunne 
skaffes nye forsyninger fra marker 
og haver.

Højsæson for overtro
Danske bønder har tidligere 

fejret Kjørmes-gilder med fl æsk, 
øl, æbleskiver, pandekager og 
andet godt. Det skyldes blandt 
andet ønsket om at beskytte sig 
mod ulykker. Folketroen har nogle 

stedet hævdet, at fl æsk kan fore-
bygge rygsmerter og forhindre 
hungersnød - eller at julebrødet 
kunne hindre både hovedpine og 
hugormebid.

På kyndelsmissedagen har 
man i tidens løb taget varsler mht. 
vejret. Hvis det blæste så kraftigt, 
at ”18 kællinger ikke kunne holde 
den 19. ved jorden” eller ”hvis 
lærken høres første gang til Kyn-
delmissedag,” betød det, at vejret 
snart ville blive lunere.

Nogle steder har man pisket 
frugttræer med ris for at sikre en 
god høst eller foretaget rituelle 
pløjninger for at sikre fyldte lader. 

Tyskernes pindsvin
Det er altså ikke kun ameri-

kanerne, der taber hovedet for 
at finde ud af, hvornår foråret 
kommer. Men der fi ndes en slags 
forklaring med hensyn til det 
gamle murmeldyr i Pennsylvania:

Groundhog Day har rødder 
i den gamle kristne tradition, 
hvor præsterne ville velsigne og 
uddele lys til brug i vintertiden. 
Lysene repræsenterede vinterens 
længde og kulde. Tyskerne udvi-
dede begrebet ved at udvælge 
pindsvinet til at forudsige vejret. 
Da de kom til Amerika og bosatte 
sig i Pennsylvania, blev pindsvinet 
udskiftet med det mere udbredte 
murmeldyr, lyder forklaringen fra 
The History Channel.

Kan en gnaver varsle forår?

I komedien ”Groundhog Day” (En ny dag truer) fra 1993 spiller 
Bill Murray en meteorolog, som modstræbende må bøje sig for 
det lille skovmurmeldyrs forudsigelser af vejret.

Hans Verner Lollike 
Tidl. sognepræst, Hedehusene.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

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? 

Kyndelmisse blev til Groundhog Day:
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