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Kvinder fra Surinam leder os i 
bøn fredag den 2. marts 2018

Tema: ”Gud så, at det var godt!”
Find dit nærmeste sted for deltagelse på www.kvindebededag.dk

eller kontakt formand Inge-Lise Lollike, tlf. 50 85 02 90 eller 
sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03

Vi søger lærer l 1. august 
Læs mere på www.s-e.dk 

 

Kristne overlever bedre i trafi kken
Af Henri Nissen

En videnskabelig undersø-
gelse viser, at risikoen for at 
blive involveret i et trafi kuheld 
er langt lavere for troende. Helt 
præcist 92 procent lavere for 
kvinder og 97 procent lavere 
for mænd.

Resultatet kommer fra en 
stor livsstils-undersøgelse, som 
Kræftens Bekæmpelse har fore-
taget bl.a. 12.000 troende danske 
baptister og adventister. 

Ved at sammenligne denne 

kristne målgruppe med den 
øvrige befolkning, har det vist 
sig, at de troende kristne har en 
bedre sundhed på en lang række 
områder. Og det kan ikke altsam-
men skyldes en sundere livsstil.

Resultatet af undersøgelserne 
om trafi kken undrer forskerne. 

- Vi ved, at adventisterne har 
forbud mod at drikke alkohol, så 
det betyder selvfølgelig en del, 
men det har baptisterne ikke, 
bemærker Niels Christian Hvidt, 
som er forsker og professor ved 
Syddansk Universitet.

- Hvis det at tro på noget kan 

give et roligere sind, så kan det 
være, at man er mere årvågen 
i trafi kken. Måske kan det også 
være noget næstekærligheds-
bud, at man vil passe godt på 
sine medtrafi kanter, siger han i 
et interview med TV Fyn.

Alligevel er forskellen så mar-
kant, at den ikke umiddelbart kan 
forklares med livsstil. 

Mange trafi kofre bliver påkørt 
af andre - helt uden egen skyld 
- og det skulle således ikke have 
nogen betydning, om de selv drak 
mindre alkohol eller kørte mere 
næstekærligt i trafi kken.

Engle i trafi kken?
For den troende er det nærlig-

gende at tilskrive den store for-
skel, at Gud hører bøn og holder 
sin hånd over dem i trafikken. 
Mange troende kan fortælle om 
mirakuløse redninger. 

En kristen fortæller fx til Ud-
fordringen, at han overså en stor 
lastbil, da han skulle køre ud på 
Københavnsvej i Nordsjælland. 
Men pludselig var det, som om 
en usynlig person hev rattet hårdt 
til højre. Først da opdagede han 
lastbilen suse forbi. Han kan ikke 
forklare det med andet, end at 

der åbenbart var en engel, der 
reddede ham fra at blive mast.

Færre får kræft
De mange data fra den store 

folkeundersøgelse, som Kræftens 
Bekæmpelse har foretaget, viser 
også, at de troende har væsent-
ligt lavere risiko for både kræft og 
diabetes. Forskerne vurderer, at 
en sundere livsstil med mindre 
alkohol gør en forskel. Til gen-
gæld er der fl ere troende, som 
får Parkinsons sygdom, hvilket 
forskerne ikke har en endegyldig 
forklaring på.

- Man kunne forestille sig, 
at der er fl ere troende, der får 
Parkinson, fordi de ikke får alle 
de andre sygdomme og lever 
længere end de ikke-troende, 
forklarer Niels Christian Hvidt.

Han mener, det nu vil være 
naturligt at indsamle de troendes 
egne svar på, hvad de tror, ligger 
til grund for de store forskelle. 

Læs også leder side 6.

En stor videnskabelig undersøgelse viser, at kristne kvinder har 92% større chancer for overlevelse i trafi kken - og kristne mænd har 97%.



 
Ugens profi l: Gideon Jakobsen
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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.

Ugens bedeemner
* Bed for din egen kommunes bedste.

* Bed for en god moral i samfundet. 
* Bed for skoler og fritid.

* Bed imod kriminalitet og bander. 
* Bed for præster og kirker.

* Bed for de sorte kommuner, hvor 
der ikke er en bedegruppe,

– endnu.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Hvis du vil bede for din kommune sammen med andre, så 
opret en gruppe og tilmeld dig på forbedere@udfordringen.dk

Den 35-årige Gideon Jakob-
sen er 1. januar tiltrådt som 
ny forstander på Frydensberg 
Efterskole på Frydensbjergvej 
23-25 i Mariager. 

Gideon Jakobsen kommer fra 
en stilling som præst i Bykirken i 
Odense. På Efterskolen Frydens-
berg, der ligger op ad fredskoven 
i den vestlige kant af Mariager, 
afl øser han Martin Lysgaard, der 
har været konstitueret forstander 
siden 1. august. 

Martin Lysgaard fortsætter som 
viceforstander, samme stilling 
som han bestred, før tidligere 
forstander Finn Mester valgte 
at søge nye udfordringer med 
opstart af en ny efterskole i Hals.

Lederkompetencer
-Vi er meget glade for at få Gi-

deon Jakobsen ved roret for Fry-
densberg. Han har fremragende 
lederkompetencer, og han har et 
stort hjerte for teenageres faglige 
og personlige udvikling. 

I bestyrelsen tror vi, Gideon er 
den rette til at konsolidere skolen, 
der har mere end fordoblet sit 
elevtal gennem de sidste 10 år. 
Han vil have fokus på kvalitets-
udvikling og styrkelse af skolens 
profi l i et tæt samarbejde med 
skolens medarbejdere, siger 
bestyrelsesformand Anette Skov-
lykke Nielsen. 

Gideon Jakobsen er sammen 
med sin familie fl yttet ind i forstan-
derboligen på Frydensbjegvej. 

Forstanderens kone, Dorthe Lüt-
hje Jakobsen, er ansat som lærer 
på skolen. Hun kommer med syv 
års erfaring fra H.C. Andersen-
skolen i Vollsmose. Parret har tre 
børn, der går på Mariager Skole. 

Frydensberg Efterskole har 
ca. 130 elever og 49 medarbej-
dere. Skolen har et kristent værdi-
grundlag. Gennem de senere år 
har skolen opnået anerkendelse 
for sin succes med integration og 
inklusion, digitalisering og udvidet 
engelskundervisning.

Velkomstreception
Lørdag den 3. marts kl. 13.00-

14.30 afholder skolen velkomstre-
ception for den nye forstander, 
hvor alle er velkommen til at kigge 
forbi til en forfriskning. Der vil 

selvfølgelig også være mulighed 
for at hilse på Gideon og Dorthe 
Jakobsen, oplyser bestyrelses-
formanden.

Samme dag vil der være mu-
lighed for at se skolens musical, 
Aladdin fra kl 15.00 i Mariager-
fjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5C, i 
Mariager.

Klokken 17.30 vil der være en 
let aftenbuffet på Frydensberg, 
hvor man kan hilse på det nye 
forstanderpar. Klokken 18.30 si-
ger skolen ” Tak for en dejlig dag”.

Bodil

Tidligere domprovst i Aarhus 
og formand for DEM er død
Tidligere missionær, præst og domprovst i Aarhus Stift, ph.d. 
Knud Tage Andersen er død den 15. februar, 90 år gammel.

Efter teologisk kandidateksamen i 1956 blev Knud Tage Ander-
sen hjælpepræst i Hellerup og senere adjunkt på Det Teologiske 
Fakultet i Aarhus. Sammen med hustruen, Gerda, rejste han i 
1968 til Etiopien som missionær for DMS, hvor han blev lektor på 
den lutherske kirkes præsteseminarium i Addis Abeba. Fra 1978-
2003 var han formand for Dansk Ethioper Mission (nu Promissio).

Efter nogle år som sognepræst og provst i Ikast Provsti blev 
han domprovst i Aarhus Stift fra 1982. Han blev i tjenesten indtil 
sin pension i 1995. Herefter arbejdede han med sin ph.d., og 
som 80-årig kunne Knud Tage Andersen forsvare sin afhandling 
om påskekalendere. Han har skrevet fl ere bøger om mission og 
kristendom i de afrikanske lande.

De seneste år led Knud Tage Andersen af Alzheimers og boede 
sammen med Gerda på plejehjemmet DemensCentrum i Aarhus.

Bodil

Verner Andersen har taget initiativ. Talerne er Helge Pahus, Hans J. Krarup, Per Hyldgaard, Ingrid Markussen, Bess Serner, 
og i nederste række: Helene og Mogens Svendsen, Mark Bradford, Henri Nissen, Ulrik Flinta og Bergur Skovgaard.

Ekstra Oase i uge 27
Verner Andersen, som har arrangeret en Oase-weekend hvert år, har taget initiativ til en uges 
ekstra ’Voksen-Oase” i uge 27, hvor der lægges vægt på ”Liv og Kraft ved Helligånden”.
Nu bliver der en ekstra Oase 
Sommercamp i uge 27 før den  
store SommerOase i uge 29.

Det bliver på og omkring Ru-
dehøj Efterskole, hvor Som-
merOasen tidligere holdt til, indtil 
den ikke kunne være på pladsen 
mere og rykkede til Horsens.

Men ”Voksen-Oase”, som Ver-
ner Andersen fra Herning kalder 
den lejr, han har taget initiativ til, 
er en mere overskuelig lejr. 

Voksen-Oase har ikke planer 
om at arrangere et børne- og 
ungdomsprogram, som på Som-
merOase tiltrækker massevis af 

unge familier. Det er for stor en 
mundfuld. Til gengæld vil man 
satse på, at lejren bliver oversku-
elig - fx med kun ét morgenmøde, 
ét seminar hver eftermiddag og 
ét aftenmøde, mens man på den 
store SommerOase har mange 
spor og møder og særlige ar-
rangementer.

- Men det er ikke kun for ældre, 
understreger Verner. - Vi har blot 
valgt at lægge en anden stil, 
som nogen føler sig bedre tilpas 
i. Det gælder fx musikken, hvor 
vi vender tilbage til den enkle 
lovsang og nogle af de kendte 
åndelige sange. 

Lejren har bevidst valgt at 
fokusere på det, der startede 
Oase-bevægelsen, nemlig gen-
opdagelsen af Helligåndens liv 
og kraft - for alle kristne.

Alle talere vil tage udgangs-
punkt i, hvordan Helligånden 
gør en forskel - hvad enten det 
gælder mission, socialt arbejde 
eller sundhed og sygdom. Og 
hver formiddag gennemgås nå-
degaverne med undervisning og 
praktik for dem, der ønske det.

Blandt talerne er fl ere af de 
”gamle” stiftere af Dansk Oase 
- Helge Pahus, Hans Jacob Kra-
rup, Ingrid Markussen, Bess Ser-

ner, Mogens Svendsen og Henri 
Nissen. Og ligesom på de første 
karismatiske bibelcampings i 
Aalborg, er der også talere fra 
andre kirkesamfund. Det gælder 
Per Hyldgaard fra Missionsfor-
bundet, Mark Bradford, Apostolsk 
Netværk, og Bergur Skovgaard 
fra Pinsekirken. 

Lejren arrangeres i forståelse 
med Oase-ledelsen som et ekstra 
tilbud, og tilmeldingen sker til 
Jens Chr. Olesen jco@danskoa-
se.dk, ligesom Verner Andersen 
gerne besvarer spørgsmål på tlf. 
40591700.

Lisbeth

Ny forstander på 
Frydensberg Efterskole

Caritas indsamlede 350.000 kr. 
til skolegang for piger i Indien
Forskellige indsamlingsprojekter 
under Caritas Danmarks Advent-
sindsamling 2017 har skaffet 
350.413 kr. til skolegang for piger 
i Norøstindien. Det skriver Caritas 
Nyt.

Blandt de indbringende aktiviteter 
var en markering af De fattiges Dag, 
hvor Sankt Ansgar kirke i København 
solgte småkager med citater af 
paven. Et fritidshjem i Tórshavn har 
holdt julemarked, og i menigheden i 
Aarhus har en klaverlærer doneret 
halvdelen af indtægten fra sin un-
dervisning i ugen op til jul.

Nu har Caritas startet sin lands-
dækkende fasteindsamling, som skal 
hjælpe bønder i Uganda. Trods hårdt 
arbejde oplever bønderne - som ud-
gør 76% af befolkningen - gang på 
gang, at høstudbyttet bliver for dårligt. 
Det skyldes enten tørke eller det modsatte: voldsomme regnskyl, 
der medfører jordskred. 

De indsamlede midler fra Fasteindsamlingen 2018 skal dels 
gå til Caritas’ katastrofefond, dels sikre Ugandas bønder adgang 
til kunstvanding.

Bodil

- I fastetiden handler 
det om at gøre gavn 
og glæde andre, siger 
Caritas Danmarks 
generalsekretær Jann 
Sjursen i sin anbefaling 
af Fasteindsamlingen.

Obs! Alle bedegrupper mødes til en fælles samling 
lørdag den 29. september i Aarhus. Den 9. juni er der 
regional samling i Herning, og den 16. juni i Roskilde.



Charlotte og Kenneth Vittrup 
Pedersen er netop udsendt til 
Madagaskar for MAF Danmark, 
hvor Kenneth Vittrup Pedersen 
skal arbejde som pilot for 
Mission Aviation Fellowship 
(MAF), der assisterer udvik-
lingsarbejde og missionsar-
bejde på øen.

Kenneth Vittrup Pedersen er 
oprindeligt maskinmester, men 
begyndte sin pilotuddannelse i 
2013 efter at have været i kontakt 
med MAF Danmark. Han blev 
færdig sidste år. 

- Med kendskabet til MAF blev 
min drøm om at være pilot vakt 
til live. Jeg kunne rent faktisk 
være med til at skabe en livsline 
for mennesker i verdens mest 
afsidesliggende egne. 

Mennesker, der har brug for, 
at hjælpen kommer ud til dem, 
siger Kenneth Vittrup Pedersen, 
der også har arbejdet som fl yin-
struktør i Aalborg Lufthavn.

Med sig til Madagaskar tager 
Kenneth og Charlotte deres tre 
børn: William på syv år, Zander 
på fi re år og Sophia på to år. Før 
ankomsten til Madagaskar har 
familien opholdt sig i Australien 
på et fem ugers kursus.

Charlotte Vittrup Pedersens 
opgave bliver i første omgang at 
hjælpe børnene med at falde til. 

Charlotte er uddannet cand.
mag. i religionsvidenskab og 
samfundsfag, og hun er på sigt 
også klar til at kaste sig ud i ar-
bejdsopgaver på øen.

Den første danske pilot
37-årige Kenneth Vittrup Pe-

dersen er den første danske pilot, 
der bliver udsendt for MAF. 

- Det er med stor taknem-
melighed, vi sender Kenneth 
Vittrup Pedersen og hans familie 
til tjeneste i Madagaskar. 

MAF Danmark har tidligere haft 
udsendte i Tanzania og Uganda, 
men det er første gang, vi får en 
dansk MAF-pilot på vingerne, 
siger MAF Danmarks formand, 

Arne Puggaard.
- Kenneth bliver en del af et me-

get professionelt team, der yder 
fl yassistance til de mest udsatte 
befolkningsgrupper i isolerede 
områder på jordens fjerdestørste 
ø, tilføjer formanden. 

Lægesafarier samt hjælp 
til mission og udvikling

MAF’s fl yservice i Madagaskar 
bygger både på missionsarbejde 
og udviklingsarbejde. 

MAF arrangerer såkaldte ”læ-
gesafarier”, hvor en lokal læge 
fl yves ud til afsidesliggende egne 
af øen, hvor der ellers ingen læger 
er, for at tilbyde sundhedskonsul-
tationer. 

En anden gren af arbejdet 
er transport af madagaskiske 
præster, der rejser rundt for at 
forkynde evangeliet. 

Derudover benytter knap 100 
forskellige udviklingsorganisa-
tioner, missionsorganisationer, 

lokale kirker og hospitaler MAF’s 
letvægtsfly til at komme rundt 
på øen.

Kenneth Vittrup Pedersen kom-
mer til at indgå i dette arbejde 
sammen med to andre internatio-
nale piloter og omkring 20 lokale 
medarbejdere. 

Familien, der kommer fra Sø-
rup i Nordjylland, er i første 
omgang udsendt for en toårig 
periode. 
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Repræsentanter fra Bethaniakirken og MAF var med til at bede for Kenneth og Charlotte Vittrup 
Pedersen med børnene William, Zander og Sophia og familiens tjeneste i Madagaskar. 

Pilot rejser til Madagaskar 
for MAF Danmark

Mission Aviation
Fellowship (MAF)

- fl yver for at hjælpe folk 
i afsidesliggende områder.

- råder over 135 fl y i 26 
udviklingslande i Afrika, 
Asien og Sydamerika. 

Den internationale tvær-
kirkelige organisation har 
speciale i flytransport og 
logistik og servicerer nød-
hjælps- og udviklingsorga-
nisationer, kirker og hospi-
taler med både passager-
transport og transport af 
nødhjælp, byggematerialer, 
vacciner og meget andet. 

Ofte benyttes MAF, når 
transport over landjorden 
er besværlig eller umulig 
på grund af store afstande, 
vild natur eller krig og uro-
ligheder. 

MAF Danmark har udsendt Kenneth Vittrup Pedersen og hans familie til Madagaskar, hvor Kenneth skal 
indgå i en tjeneste som pilot for Mission Aviation Fellowship.

Kenneth og Charlotte Vittrup Pedersen i cockpittet.



4 . INDLAND Udfordringen søndag den 25. februar 2018

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,-

Kursus om jødiske fester 
Hvad var det, Jesus lærte sine 
disciple lige efter sin død og 
opstandelse?

 Dette spørgsmål vil være i 
fokus lørdag d. 3. marts 2018 på 
Pottemagerens Hus. Her vil der 
klokken 10.00, 15.00 og 19.00  
være undervisning med temaet: 
”De syv jødiske fester og højtider 
gjort relevant i nutiden”.

Lukas-evangeliet beskriver, at 
Jesus følges med to mismodige 
disciple på vej mod Emmaus. Un-
dervejs udlægger han Det Gamle 
Testamente og beviser for dem, at 
han er den længe ventede Mes-
sias. (Lukas 24:27).

Syv fester i 3. Mosebog
Noget af det, Jesus udlægger, 

har helt sikkert været kap. 23 i 
3. Mosebog om de syv fester og 
højtider, som Gud gennem Moses 
befalede Israel at overholde år ef-
ter år. Festerne var omdrejnings-
punktet i folkets gudsdyrkelse. 

Men alle de syv fester peger 
også frem mod Jesu frelsesværk 

og Guds profetiske frelsesplan 
med Israel og resten af verdens 
nationer – og hermed os.

De syv festers symbolik binder 
Det Gamle og Nye Testamente 
sammen og vidner om en su-
veræn Gud. Fortiden, nutiden 
og fremtiden er ikke båret af 
tilfældigheder. Guds frelsesplan 
er som et DNA kodet ind i de 
bibelske skrifter.

Undervisningen starter med 
jødernes første højtid, Påsken, 
også kaldet for ”Glædens fest”. 
Gennem Bibelen, de mundtlige 
overleveringer og de jødiske tra-
ditioner vil vi få nogle ’briller’, der 
lukker betydningen af højtiden op 
også i dag.

Jesus følger selv de jødiske 
traditioner, som vi ser det i indstif-
telsen af nadveren. Her udbygger 
Jesus påskemåltidet med ritualer 
fra den jødiske forlovelses- og 
bryllupstradition, hvilket gør nad-
veren til et af de smukkeste bil-
leder på Guds frelse og forsoning.

Også mht. de usyrede brød og 
førstegrødens højtider opfylder 
Jesus forbillederne og betydnin-
gen ned til mindste detalje.

Hvis der er tid til det, vil lørda-
gen slutte med en jødisk pinsefej-
ring på PH.  Det var under pinsen, 
at Gud sendte Helligånden, derfor 
kaldes Pinsedagen også kirkens 
fødselsdag.

Underviser Mads Gregers
Mads Gregers Pedersen er 

konsulent ved jobakademiet i 
Randers og uddannet narrativ 
samtale- og gruppeterapeut.

Han har haft flere ophold i 
Israel og sat sig ind i både jøder-
nes kultur og deres spændende 
historie. Det har udviklet sig gen-
nem årene til en interesse for 
messiansk jødedom og kirkens  
jødiske rødder. 

- Jeg har desuden som frivillig 
over en 4-årig periode oplevet 
den kinesiske kirke, både den 
offi cielle og undergrundskirkerne, 
og erfaret, hvordan kineserne 
praktiserer kristendommen i 
helhjertet overgivelse til Gud og 
næstekærlighed. Det har præget 
mig dybt og udfordrer mig stadig-
væk på det personlige plan.  

Igennem mine 30 år som be-
kendende kristen har jeg oplevet, 
at livet med Gud er det mest 
spændende og givende, og jeg 
glæder mig til, hvad fremtiden 
bringer, fortæller Mads Gregers 
Pedersen.

Bodil

Seminar om motivations-gaverne
Hvilke naturlige gaver har Gud 
givet den enkelte? Og hvordan 
kommer de bedst i brug? 

Det er emnet for en seminar-
lørdag om de såkaldte motiva-
tionsgaver den 17. marts.

Det er igen ”de profetiske kvin-
der”, som tidligere har arrangeret 
seminar om nådegaverne og de 
fem tjenester, som nu står bag det 
nye seminar om motivationsga-
verne: Mirjam Elbæk Rasmussen, 
Anette Holt Larsen, Rakul Kri-

stiansen og Hanne Christiansen. 
Og denne gang har de suppleret 
sig med Mette Skals Hågensen, 
Horsens.

- Formålet med dette seminar 
er at hjælpe den enkelte til at 
opdage og bruge sine Gudgivne 
gaver og til at forstå mennesker 
med en anden gavelægning, for-
klarer Mirjam Rasmussen.

Hun har skrevet bogen ”Guds 
gaver” om de forskelle nådegaver, 
tjenester og naturlige gaver. 

- Det er vigtigt, at vi lærer hin-

anden at kende efter ånden og 
ikke kun efter, hvad vi gør. Det er 
her, sandt fællesskab kan trives 
og vokse, siger hun.

Kvinderne har lejet Kolding 
Internationale Højskole, og det 
koster 450 kr. at deltage i semi-
nar-dagen, som løber fra kl. 9.30 
til kl. 19. Og selv om det er arran-
geret af kvinder, er mænd meget 
velkomne. Formålet er at styrke 
de kristne og kirkerne.

Henri.
Mirjam Elbæk Rasmussen.

Alle mennesker har naturlige gaver, som de skal lære at kende og bruge.

Den britiske psykiater, dr. eme-
ritus Glynn Harrison vil den 
15. marts holde foredrag om 
seksualitet og tro i Aarhus 
Valgmenighed på Mjølnersvej 
6 i Åbyhøj.
 

”Den seksuelle frigørelse er en 
af de største udfordringer, som 
kristne møder i dag. Som bibeltro 
kristne kan vi have skarpe hold-
ninger til, hvad vi er imod – men 
hvad er vi egentlig for, når det 
handler om seksualitet? 

Hvad er vores og Bibelens 
positive vision for menneskets 
seksualitet? Og hvordan kan vi 
fortælle en bedre historie om sex, 
singleliv og ægteskab?” hedder 
det i oplægget.

En bedre historie
Glynn Harrison vil forsøge at 

besvare de mange spørgsmål i 
et foredrag med titlen:

”Sex, the Gospel, and the Re-
volution: how can we tell a better 
story?”.

Foredraget, som koster 30 kr., 
vil være delt i to dele med en 
pause i midten, hvor det vil være 
muligt at købe forfriskninger i 
kirkens café. Der bliver også 
mulighed for at stille spørgsmål.

Arrangørerne er Aarhus By-
kirke og Aarhus Valgmenighed. 
Også AdamogEva.dk, Aarhus 
KFS, Aarhus Vineyard, Haven 
og Citykirken er medindbydere 
til arrangementet.

Program
Klokken 19.00 er der velkomst 

og info, herefter foredrag ved Dr. 
Glynn Harrison.

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål lige før kaffepausen 
kl. 20.20. Herefter er der igen 
foredrag v. Dr. Glynn Harrison og 
mulighed for at stille spørgsmål 
før  aftenen slutter kl. 21.30.

 
Om taleren:

Dr. emeritus Glynn Harrison 
var professor på og leder af psy-
kiatrisk institut på University of 
Bristol, hvor han også var prakti-
serende psykiater. 

Han taler og skriver ofte om 
spørgsmål i krydsfeltet mellem 
kristen tro og psykologi, hjerne-

forskning og psykiatri.
Bodil

Mads Gregers Pedersen un-
derviser på Pottemagerens 
Hus den 3. marts.

Hvad siger Bibelen om 
”Sex, Gud og det gode liv?”

Psykiater Glynn Harrison 
har i 2017 udgivet bogen ”A 
Better Story: God, Sex and 
human Flourishing”.

Forleden sagde Ungarns premiereminister Viktor Orban i sin 
tale til nationen, at kristendommen er Europas sidste håb. 

Selv om udsagnet blev sat i forbindelse med den muslimske 
indvandring, som Orban ønsker at sætte en stopper for, var det 
primært politikerne i Bruxelles, han adresserede, idet han sagde: 
“Hvor absurd det end lyder, så kommer den egentlige fare, som vi er 
stillet over for, fra Vesten, fra politikerne i Bruxelles, Berlin og Paris”. 

Orbans pointe er, at det er de kristendomsfjendtlige kræfter i vor 
egen midte, der er den egentlige årsag til, at indvandringen er ude 
af kontrol, og integrationen mislykkes i mange EU-lande. 

Orban har ved efterhånden mange lejligheder klart udtrykt sit 
kristne ståsted, som også er rettesnoren for hans politiske leder-
skab. Han er ikke alene, for fl ere østeuropæiske lande som Polen, 
Slovenien og Kroatien gennemgår i disse år en kristen renaissance. 
For kort tid siden stillede hundredetusinder af katolske polakker sig 
ved Polens grænser for at bede rosenkransen som en beskyttelse 
af landets og den kristne kulturs grænser.

At en politisk leder ville udtale sig som Orban, og at en vestlig 
befolkning skulle gribe til fælles bøn som polakkerne, er utænkeligt i 
vesteuropæiske lande, hvor kristne diskrimineres. I frisk erindring er 
lederen af de liberale demokrater i Storbritannien, Tim Farron, som 
fi k vredet armen rundt og blev aftvunget svar på sit syn på homo-
seksualitet og abort, som går imod hans samvittighed. Han indså, 
at det var umuligt for ham at forene sine kristne overbevisninger 
med at være leder for sit parti. Derfor valgte han at træde tilbage.

Det er særdeles tankevækkende, at der er så stor forskel på 
Vest- og Østeuropa, hvad angår synet på kristendommen. I de 
gamle ateistiske og kommunistiske lande bygges en kristen iden-
titet op, og i vest nedbrydes den. Rollerne er byttet om siden den 
kolde krigs ophør.

Hvor mærkeligt det end måtte lyde, så giver det et stort håb til 
trængte kristne i Vesten, at man i øst-landene ikke giver efter for 
den sekularistiske ateisme og ikke ligger under for den. Østeuro-
pæernes historie viser også, at kristendommen kan vende stærkt 
tilbage, selvom alt håb synes ude. Hvis man som kristen i Vesten 
er på nippet til at fortvivle, så se på, hvordan kristendommen stiger 
op i øst og “spreder guld på sky”. 

I østen stiger 
kristendommen op…
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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.

Over 1000 unge danskere er 
blevet sigtet for at dele ”bør-
neporno”, fordi de har videre-
sendt en video med mindre-
årige, der dyrker sex. Men de 
virkeligt skyldige går fri for 
anklage. 

Det skriver Kristendemokrater-
nes landsformand Stig Grenov i 
et indlæg på Herning Folkeblads 
nyhedssite. Han peger på, at 
danske politikere siden frigivelsen 
af pornografi en ikke har turdet 
forholde sig til dens voldsomt 
negative konsekvenser.

Pornoens konsekvenser
”Når vi taler krænkende sek-

sualadfærd blandt unge, er der 
ingen forståelse for, at porno-
kulturens normalisering har sin 
andel af skylden. Dette på trods 
af, at adskillige internationale 
undersøgelser påviser, at den 
rå, grænseoverskridende porno 
lægger et ofte voldeligt forvent-
ningspres på pigerne og efter-
lader brugerne afstumpede og 
med nedsatte empatiske evner”, 
skriver Grenov.

Han forklarer, at samfundet ge-
nerelt tager afstand fra vold mod 

kvinder. Men politikerne overser, 
hvad der sker i den ”forråede og  
voldscentrerede sexindustri” af  
frygt for at blive kategoriseret som 
sexforskrækkede individer med 
manglende frisind.

”Men det handler om at beskyt-
te vores børn og unge mod et for-
skruet køns- og seksualsyn - ikke 
om at iklæde Den Lille Havfrue 
en tækkelig BH”, understreger 
Grenov og tilføjer, at voksne kan 
gøre, hvad de vil. Derimod bør vi 
beskytte børn mod porno i skole-
tiden. Og det kan gøres på fl ere 
måder, bl.a. med fi ltre eller ved 

1000 blev sigtet - men 
de mest skyldige gik fri

Skolerne bør beskytte børn 
mod pornografi sk materiale i 
skoletiden, mener Stig Grenov.

De unge, som er sigtet for at have delt børneporno, er ofre for pornoloven, mener KDs landsformand.

Dobbelt weekendkursus 
i Kolding om børns tro

at hindre adgang til computere i 
frikvarterne.

Alkohol på skolebordet?
Porno er mindst lige så vane-

dannende og skadelig for elever-
nes hjerne og selvforståelse som 
alkohol er det, fastslår Grenov.

Han fi nder det godt, at lovgiv-
ningen bliver overvejet i sagen om 
de 1004 unge, der har delt den 
omtalte sexvideo. 

Der er også brug for en mod-
kultur på de sociale medier. Men 
allervigtigst er det, at politikerne 
griber ind mht. regulering af børns 
adgang til porno. For fri adgang 
til sexindustriens produkter uden 
aldersbegrænsning er stærkt 
skadelig.

”Derfor må politikerne droppe 
berøringsangsten og iværksætte 
en national handleplan med det 
formål at kortlægge udbredelsen 
af pornoen og med en forebyg-
gende indsats styrke unges 
mentale sundhed, seksuelle 
udvikling og evne til at handle 
respektfuldt over for andre”, slut-
ter Stig Grenov.

Bodil

Et kursus om Børns åndelige 
udvikling og tro med mulighed 
for at tage et ’Cliff College Cer-
tifi cate in Children’s Ministry’ 
tilbydes nu for første gang i 
Danmark på Kolding Interna-
tionale Højskole.

På kurset kombineres det 
akademiske, det åndelige og det 
praktiske inden for det kristne 
børnearbejde. Kurset henvender 
sig til både til nuværende og  kom-
mende børnekirkeledere. 

Undervisningen, som foregår 

over to intense weekender, vil 
give en grundlæggende forstå-
else for børns åndelige udvikling 
og teologien omkring børn. 

På kurset kombineres deltager-
nes erfaringer med undervisning 
ved bl.a. Ian White, Rachel Turner 
og Carolyn Edwards, som er leder 
af Children, Mission and Ministry 
på Cliff College. Hun arbejder på 
en Ph.d. om børn og hellighed 
og har skrevet bogen ”Slugs, 
Snails and Puppy Dogs’ tails” om 
drenges åndelighed. Der vil være 
simultantolkning under kurset.

For at kunne modtage et Cliff 
College Certifi cate in Children’s 
Ministry skal man undervejs lave 
en række opgaver.

Kurset, som anbefales bl.a. af 
Frelsens Hær, (BBU) Baptister-
nes Børne- og Ungdomsforbund 
og Ung Mosaik, foregår i week-
enderne 20.-22. april og 8.-10. 
juni 2018.

Bodil

Carolyn Edwards fra Cliff College og præst i Metodistkirken Anne 
Tompson underviser på kurset.

Vinterseminar om konfl ikter: 

Er religion årsagen 
eller løsningen?
Lørdag den 24. februar var der vin-
terseminar i Studenternes Hus, Ndr. 
Ringgade 3, Aarhus C om forholdet 
mellem religion og konflikter. Ar-
rangørerne var Areopagos, IKON, 
Menighedsfakultetet og studenter-
præsterne på Aarhus Universitet. 

I 2006 udtalte daværende statsmini-
ster Anders Fogh Rasmussen i Politiken: 
”Vi skal skelne mellem religion og politik. 
I den danske retsstat er det Folketingets 
love, der gælder - ikke Bibelen, Koranen 
og andre hellige skrifter”. Han ønskede 
samtidig ”mindre religion i det offentlige 
rum”. Lørdag var denne holdning til 
debat under vinterseminaret i Studen-
ternes Hus.

Folketingspolitiker Naser Khader og Karin Nielsen fra Center 
for Konfl iktløsning holdt foredrag efterfulgt af debat i løbet af for-
middagen. Efter frokost var der oplæg ved tidligere formand for 
Det jødiske Samfund, Finn Schwarz, imam Kassem Rachid og 
formand for Det mellemkirkelige Råd, lektor Mogens Mogensen, 
før den afsluttende debat.

Bodil

Naser Khader (KF) 
holdt oplæg under 
seminaret. Foto: 
Steen Brogaard.

DFer præciserer udtalelse om 
drab på danske syrienskrigere
- Jeg udtrykte mig lidt klodset, udtalte 
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter 
Kofod Poulsen torsdag formiddag. 
Han er blevet stærkt kritiseret for ud-
talelser i Jyllands-Posten om at dan-
skere, der kæmper for Islamisk Stat 
i udlandet, skal udpeges og dræbes. 

Til Jyllands-Posten sagde Peter Kofod 
Poulsen: ”Hvis en specialstyrke møder 
dem, er det meget fornuftigt set ud fra 
et sikkerhedssynspunkt at eliminere den 
fjende og sørge for, at de her mennesker 
ikke er i stand til at rejse tilbage og even-
tuelt lave et terrorangreb på dansk jord.”

Da avisen spørger, om det ikke svarer 
til at indføre dødsstraf uden rettergang, svarer DFs retsordfører:

”Det er afgørende nødvendigt, at vi giver informationer til vores 
allierede, der er i krig mod det her uvæsen. Og når man er i krig, 
er der en risiko for, at man mister livet.” Der er en ”erhvervsrisiko” 
ved at være terrorist, tilføjer han.

Til TV 2 siger Peter Kofod Poulsen torsdag formiddag, at man 
må skyde i selvforsvar under en krig. Derimod er der ”ikke tale om, 
at man skal gå rundt og likvidere ubevæbnede mennesker. Det er 
ikke vores politik overhovedet”, understreger han.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vurderer, at de 
danske hellige krigere måske skal retsforfølges her i landet, men 
det afviser Peter Kofod Poulsen: ”Hvis man tages til fange, skal 
man retsforfølges lokalt”, fastslår han.

Bodil

Peter Kofod Poulsen 
(DF). Foto: Steen 
Brogaard.
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– fra Bibelen på hverdagsdanskSøndagens tekst: Mark. 9, 14-29

Alt er muligt for den, som tror
14 Da de kom ned fra bjerget, så de, at 

der stod en stor fl ok mennesker omkring de 
øvrige ni disciple, som var ved at diskutere 
med nogle jødiske skriftlærde. 15 Da folke-
skaren så Jesus, blev de grebet af ærefrygt, 
løb ham i møde og hilste ærbødigt på ham. 16 
Så spurgte Jesus dem: »Hvad drejer diskus-
sionen sig om?« 17 »Mester,« råbte en mand 
i skaren, »jeg bragte min søn herhen, for at 
du skulle helbrede ham. Han kan ikke tale, 
for han er besat af en ond ånd. 18 Hver gang 
den tager magten over ham, slår den ham til 
jorden, og så bliver han helt stiv, ligger med 
fråde om munden og skærer tænder. Jeg bad 
dine disciple om at jage dæmonen ud, men 
de kunne ikke.« 19 »Åh, I vantro mennesker!« 
udbrød Jesus. »Hvor længe skal jeg blive 
hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med 
jer? Kom herhen med drengen.« 20 De førte 
drengen derhen, men aldrig så snart havde 
den onde ånd fået øje på Jesus, før den hev 
og sled i drengen. Den kastede ham omkuld, 
så han lå og væltede rundt på jorden med 
fråde om munden. 21 Jesus vendte sig mod 

drengens far: »Hvor længe har han haft det 
sådan?« »Fra han var ganske lille,« lød svaret. 
22 »Den har tit prøvet at tage livet af ham ved 
at vælte ham ind i fl ammer eller ned i vand. 
Åh, vær dog barmhjertig og hjælp os - hvis du 
kan!« 23 »Hvis jeg kan?« sagde Jesus. »For 
den, som tror, er alting muligt.« 24 »Jeg tror!« 
råbte faderen. »Hjælp mig med min vantro!« 
25 Nu så Jesus, at en masse mennesker kom 
løbende fra alle sider, så han skyndte sig at 
tale strengt til den onde ånd: »Du døve og 
stumme ånd, jeg befaler dig at komme ud 
af drengen og aldrig mere vende tilbage til 
ham!« 26 Ånden skreg vildt og begyndte igen 
at hive og slide i drengen, men til sidst fór den 
ud af ham. Drengen lå som livløs på jorden, 
og der gik en mumlen gennem skaren: »Han 
er død!« 27 Men Jesus tog ham ved hånden og 
hjalp ham på benene - og han blev stående. 
28 Da Jesus kort efter var alene med sine di-
sciple inden døre, spurgte de ham: »Hvorfor 
kunne vi ikke drive den dæmon ud?« 29 »Den 
slags kan kun drives ud ved bøn og faste,« 
svarede han.

Kære læser, midt i denne kaoti-
ske beretning er der tre vigtige 
ting! 

For det første: 
En far med en syg søn...

Når vi står over for en mystisk 
fortælling i Bibelen, kan vi me-
get nemt begynde med alt det, 
vi ikke forstår – det med ånden 
og fråden og ild og vand. Og 
så fl yttes vores fokus væk fra 
historiens fokus på Jesus! Så 
lad os begynde med det, vi 
forstår: at Jesus lytter til bøn.

I min nye børne-andagtsbog, 
Candy Floss, har jeg skrevet 
om en nat, hvor mit ældste 
barnebarn, dengang to år, 
skulle overnatte hos os. Han 
faldt i søvn fra Kbh. til Græse. 
Han sov, da hans far bar ham 
ind i en seng ved siden af min. 
Han sov, da hans forældre 
kørte. Men om natten kl. 2 sov 
han ikke længere. Der var helt 
mørkt, og han anede ikke, hvor 
han var. Så spurgte han på en 
sød barnemåde ud i natten 
”Kan nogen lælpe mig?”  ”Ja” 
sagde jeg, ”Det kan farmor!” 
– og jeg gav ham et knus og 
puttede dynen om ham, og han 
sov trygt videre…

Men barnespørgsmålet i den 
mørke nat, ”Kan nogen lælpe 

mig?” - det er det, vi stiller, når 
alt går i sort. Det er det, faderen 
ville spørge Jesus om, da han 
kom med sin syge søn og med 
al sin smerte... ”Kan nogen 
hjælpe mig?” Og Jesus, fredens 
og håbets Gud, rækker hånden 
ind i nattens mørke og kaos, og 
siger: ”Ja, det kan jeg!”.

For det andet: 
Nogle kirkefolk, der vil selv!

Faderen i historien har sik-
kert prøvet alt for sin syge søn. 

Måske læger, sygehus osv… 
Intet har hjulpet… Så tænker 
han: ”Nu må jeg prøve alternativ 
helbredelse”, og alternativet 
blev Jesus...

Det er dér, at denne far mø-
des af nogle kirkefolk, discip-
lene, der bliver mægtig begej-
strede for, at han kommer med 
sin søn! De føler, at nu er det 
dem, der er i fokus. 

Men det lykkes ikke for dem. 
Det gør det sjældent, når det er 
mennesker og ikke Jesus, der 

blir det vigtigste...

Kære læser, læg lige mærke 
til en vidunderlig ting i beret-
ningen, at midt i alt det kaos, 
der er omkring drengen og 
hans far, dér har Jesus tid til 
at spørge, hvor længe drengen 
har haft det sådan, og til at lytte 
til faderens sorgfyldte fortælling  
om håbløshed...

Sådan er Gud – han har tid 
til at lytte til os. Og hver gang 
vi beder, er det Guds håb, at vi 
også lytter til ham og ser, at han 
rækker sin hånd ind i mørket 
med fred...

Den dag måtte de alle træde 
til side og se, at Jesus kommer 
til os i livets kaos og mørke. 
Jeg tror, det er derfor, Jesus 
siger ”Alt er muligt for den, 
der tror” – fordi Gud handler i 
verden i dag.... Nogle gange 
med helbredelse, nogle gange 
med tilgivelse og håb – altid 
med fred...

For det tredje: 
Jesus bringer fred…

Min kære læser, nu gælder 
det dig.

Prøv at stå med håndfl aderne 
vendt opad. Se på dine åbne 
håndfl ader. Forestil dig, at her 
står du og bærer dit livs kaos 
og byrder.

Spred fingrene og forestil 
dig, at alle dine byrder ligesom 
varmt, tørt sand løber ud mel-
lem fi ngrene på dig – forestil 
dig, at du virkelig slipper dine 
byrder - ligesom faderen gav 
al sin smerte med sønnen til 
Jesus. 

Se på dine hænder og bed 
ganske stille om, at Gud vil 
handle, fylde dine tomme hæn-
der og dit liv med fred og håb og 
kærlighed. Du kan også bede 
faderens ord som dine egne: 
”Jeg tror, hjælp min vantro”…

Den dag forstod de, at Gud 
lever og velsigner – det gør han 
også i dag…

Den engelske ærkebiskop 
William Temple kunne heller 
 ikke forklare alt om Gud. Men 
han siger med et smil:

”Når jeg beder til Gud, sker 
der tilfældigheder...

Når jeg ikke beder, sker de 
ikke...”

Må håbets og fredens Gud 
velsigne dig med masser af 
tilfældigheder!

Jesus kommer 
til os i livets kaos

Jesus har altid tid til at lytte til os, også når alt går i sort. 

Af Signe Voldby
Præst i Græse kirke

Holder Gud hånden
over de troende...?
En stor videnskabelig undersøgelse viser, at troende kristne 
har over 90 pct. bedre overlevelseschancer i trafi kken. (Hen-
holdsvis 92 pct. for kvinder og 97 pct. for mænd.)

Det kan du læse om på forsiden. 
Forskellen på de troende kristne og befolkningen som hel-

hed er så markant, at det ikke engang kan forklares med en 
bedre livsstil uden for meget alkohol. For i trafi kken kan man 
også blive dræbt eller skadet, fordi en anden kører ind i én. 

Så hvordan kan det så være...?
Ja, vi kristne tør knapt nok sige det, selv om vi nok har en 

fornemmelse. Men TV2 Fyn formulerede den oplagte forklaring 
med denne overskrift: 

”Gud holder hånden over troende.”
Og i nyhedens indledning på nettet står der faktisk: 
”Mange af os beder først til Vorherre, når alt andet svigter. 

Men måske skulle vi til at tro lidt mere på ham.” 

Men der er jo også troende kristne, der omkommer i trafi k-
ken. Der er troende, som dør af kræft. osv.

Og der er en tendens blandt religiøse mennesker til at 
bebrejde Gud med et ”hvorfor”, som om det var hans vilje.

Men det er det ikke... Hør her: 

Alt hvad der sker er IKKE Guds vilje. 
Gud er alvidende og allestedsnærværende. Han véd, hvad 

der sker, og vi kan altid kalde på Guds hjælp.
Men det er ikke bibelsk kristendom at tro, at alt hvad der 

sker, er Guds vilje. Tænk blot på nogle af alle de forfærdelige 
ting, der hver dag sker: Mord, voldtægt, børnemishandling, 
overfald, misbrug, bedrag, sygdom, fattigdom...

Skulle det være Guds vilje? Nej, naturligvis ikke. Alt det er jo 
i direkte modsætning til, hvad Jesus forkyndte og hvad Bibelen 
i øvrigt lærer os om, hvad der er Guds gode vilje.

Jamen hvorfor sker det så? 
Fordi menneskene, ja hele verden ligger i det ondes vold. 
Paulus kalder Satan for ”denne verdens gud”.
Guds plan var et paradis, men Adam og Eva lyttede i stedet 

til Slangen (den onde) og det fi k frygtelige konsekvenser. 
Gud kunne have valgt at fjernstyre os som robotter, så vi 

altid gjorde det rigtige. Men det gad han ikke. Han skabte os i 
sit billede med en selvstændig vilje, ligesom Ham selv. 

Ifølge Bibelen prøvede Gud først at lede mennesket til at 
gøre det gode ved at give dem de ti bud. Men problemet var, 
at de fl este kun holdt loven af frygt, ikke med hjertet. 

Så kom Gud selv i form af Jesus og gav sig fuldstændig hen 
for at frelse os. ”For således elskede Gud verden, at han gav 
sin søn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke 
skal fortabes, men have evigt liv” (Johs 3, 16)

Bed om beskyttelse og velsignelse
Bibelen fortæller, at vi gennem Jesus har fået direkte adgang 

til Faderen, til Gud, og at vi kan bede om hvad som helst. 
Derfor nytter det, når troende beder. 
I Afrika beder vi altid, før vi tager ud på en rejse. Vi er meget 

bevidste om, at vi har brug for beskyttelse. Herhjemme er vi så 
selvhjulpne, at vi tror, vi kan klare os uden Gud - indtil døden 
banker på. Men det er godt for os at kende Gud!

Faktisk fi ndes der en lang række videnskabelige undersø-
gelser, der viser, at troende kristne har et bedre liv på en lang 
række områder. Og mange af os kunne opleve meget mere 
velsignelse i vores liv, hvis vi bare bad om den. 

Vi kan opleve himlen på jorden og Guds overnaturlige fred 
midt i de problemer, vi også møder, hvis vi blot inddrager Gud i 
vores komplicerede liv, fremfor at ignorere vores egen Skaber 
og det store offer, som Jesus gav. 

Gud kan overskue det alt sammen. 
Gud har geniale løsninger, som vi ikke ser.
Og Han vil os det bedste.
Men der er ingen automatik. Vi skal komme til 

ham personligt og bede om det, vi har brug for.
Gud vil have fællesskab med os. 
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Langt de fl este kirker er gode 
til at skabe plads til børn fx 
ved anledninger som faste-
lavn.
Kreativiteten ved børnekirke, 
søndagsskoler, klubber og 
hvad vi ellers har i vores me-
nigheder, er stor. 
Vi er gode til at lege, fi nde på 
og fortælle bibelhistorier på 
kreative måder med forskel-
lige virkemidler. 
Hvad vi ikke er gode til, er at 
refl ektere over børns troska-
pacitet, åndelighed og mu-
lighed for et levende forhold 
til Gud. 

Det er ikke noget nyt - de 
færreste teologer har gen-
nemtænkt deres teologier om 
frelse og livet med Gud til også 
at gælde børn under udvikling, 

Ikke bare fysisk, men også 
åndeligt og følelsesmæssigt. 

Det er let at tænke, det heller 
ikke er nødvendigt at refl ektere 
nærmere over vores teologi i 
forhold til børn, for vi er jo alle 
Guds børn: Guds kærlighed 
gælder børn som voksne.

Problemet ved at stoppe der 
er, at der er forskel på at være 
voksen og på at være barn. 

Selvom vi har lige værd over-
for Gud, er det ikke ensbety-
dende med, at børn og voksne 
i virkelighedens kirker og me-
nigheder har lige vilkår eller 
muligheder. 

Ofte er gudstjenester og 
andre aktiviteter først og frem-
mest henvendt til de voksne, og 
børnene sendes ud i et andet 
lokale for at blive undervist eller 
underholdt der. 

Et andet problem ved ikke at 
udvikle tankerne om Gud og 
barnet længere end til, at Gud 
elsker alle, er, at det bliver let 
for de voksne at fralægge sig 
ansvaret overfor børnene og 
de muligheder børn får for at 
udvikle deres tro. 

Der er forskel på at være en 
voksen, der er i stand til at tage 
ansvar for sit liv og sine handlin-
ger, og på at være et barn, der 
endnu ikke er følelsesmæssigt, 
motorisk eller sprogligt udviklet, 
og som ikke har mulighed for 
eller kræfter til at handle på 
egne vegne. 

Selvom børn ligesom voksne 
har eksistentielle spørgsmål, 
så er det den voksnes opgave 
at hjælpe barnet med at vende 
spørgsmålene et sted hen, hvor 
der er svar, eller i hvert fald 
plads, til at lede efter et svar.

Måden, vi forstår børn på, 
påvirker måden, vi går til opga-
ven med at give den kristne tro 
videre til vores børn derhjemme, 
i kirken eller hvor vi ellers måtte 
arbejde med børn. 

Derfor er det vigtigt, at vi er 
opmærksomme på og refl ekte-
rer over vores syn på børn, for 
ellers kan vi ikke blive refl ekte-
rede og velfunderede i vores 
praksis. 

Jeg vil vove at påstå, at der 
i mange af vores kirker og me-
nigheder er et hul imellem vores 
praksis og vores teori. 

Ikke af manglende vilje, men 
måske af manglende viden og 
ikke mindst mulighed for at ar-
bejde med sammenhængene i 
vores forståelse af teologi, børn 
og kirke.

Dette hul kan betyde, at vi, 
der arbejder med børn og deres 
tro, ikke bare i kirken, men også 
derhjemme, kan have svært ved 
at forklare (og nogle gange for-
svare), hvorfor det er væsentligt 
at bruge ressourcer på børnene 
og deres plads i menigheden. 

Hullet mellem teori og praksis 
kan betyde, at ledere i menig-
heden ikke forstår vigtigheden 
af at bakke op eller støtte dem, 
der arbejder uge efter uge med 
børn og unge i menigheden. 

Hullet mellem ”hvordan” og 
”hvorfor” kan i værste tilfælde 
betyde, at det eneste, vi tilbyder 
børn og unge i kirkens liv, er 
underholdning - fordi de så er 
stille, glade og ikke forstyrrer 
de voksne. 

Vi risikerer at negligere bør-
nenes kapacitet for at udvikle og 
have et forhold til den levende 
Gud.

Det sidste er naturligvis kari-
keret, men det er en reel fare, at 
vi i menighedens arbejde kom-

mer til at handle og tale, som 
om den egentlige gudstjeneste 
og det rigtigste kirkeliv er det, 
de voksne har og gør. 

Gør vi det, snyder vi børnene 
for muligheden for at udvikle et 
forhold til Jesus Kristus. 

Og vi snyder menighedens 
voksne for at lære af børnene 
og opleve glæden ved at være 
kirke på tværs af aldersgrænser. 

Der er en væsentlig forskel 
mellem det arbejde, vi laver 
med og for børn og unge i kir-
kerne, og børnepasning. 

Børnepasning handler om at 
få en time eller to til at gå så 
godt som muligt - og helst uden 
at forstyrre de voksne. 

Arbejdet med og for børn i 
kirken skulle også gerne tilbyde 
barnet mulighed for at fi nde svar 
på livets store spørgsmål. Og i 
sidste instans er håbet, at det 
enkelte barn får tro på Jesus 
Kristus som frelser og Herre. 

 
Min fornemmelse er, at vi 

generelt er gode til «hvordan», 
når det kommer til arbejdet med 
børn og unge i kirken, men at 
vi kan have svært ved at fi nde 
ordene for «hvorfor». 

Derfor er det væsentligt at 
opmuntre til og bakke op om 
tiltag, der søger at give ord til 
«hvorfor», eller skabe mulig-
hed for refleksion over sam-
menhænge mellem teologi og 
børnenes plads i kirken. 

Erfaringer fra bl.a. England 
viser, at jo mere viden de, der 
arbejder med børn og unge, 
har, jo bedre er de i stand til at 
løfte opgaven med at lave pro-
grammer, aktiviteter og andet, 
der er med til at støtte børns 
gudsforhold bedst muligt. 

Grunden er, at jo større teolo-
gisk forståelse og indsigt i børns 
udvikling børnemedarbejderne 
har, jo bedre er de i stand til at 
videre giver troens mysterier 
til børn. 

En anden grund er, at bør-
nemedarbejderne med større 
viden og dybere indsigt i Jesus’ 

syn på børn er bedre i stand 
til at være børnenes advokat i 
kirkens daglige liv og virke.

Det sidste er slet ikke uvæ-
sentligt. 

En af de store opgaver for 
mange medarbejdere på børne- 
og unge-området er netop at 
skabe forståelse i resten af me-
nigheden for væsentligheden af 
deres arbejde. 

Det kan være nødvendigt at 
forklare andre med gode ord, 
hvorfor det er værd at lade den 
fem-årige være med under hele 
gudstjenesten, selvom han 
snakker undervejs. 

D e t  k a n  o g s å  v æ r e 
nødvendigt at argumentere for 
bedre ressourcer til børnenes 
eller de unges programmer. 

De, der arbejder med børn og 
unge, er også i fare for at blive 
trætte og modløse.

Af den grund alene er det 
værd at investere i uddannelse, 
så de, der arbejder med børn og 
unge får så meget som muligt 
at stå imod med i det daglige 
arbejde. 

I de fl este kirker og menighe-
der i Danmark er det frivillige, 
der bærer størstedelen af arbej-
det med børn og unge. 

Mange oplever, at deres 
tjeneste på dette område er 
dybt meningsfuld, men også 
undervurderet. 

At investere i uddannelse af 
frivillige er at vise dem ganske 
bogstaveligt, at deres tjeneste 
er værdsat, og at deres tjene-
steområde er vigtigt. 

Langt de fl este menigheder 
er efter min mening gode til at 
skabe plads til børn. 

Vi kan blive bedre til at re-
flektere over, hvordan vores 
forståelse og kendskab til Gud 
informerer og former vores ar-
bejde med børn og unge. 

Men dét er der heldigvis 
råd for! 

Anne Thompson er undervi-
ser og medarrangør på kurset 
”Børns åndelige udvikling og 
tro” som afholdes over to week-
ender i april og juni på Kolding 
Internationale Højskole.

Vi må ikke glemme 
børns åndelighed

Af Anna Thompson

Præst og kommunikations-
medarbejder for Metodistkirken 

og Metodistkirkens Børne- og 
Ungdomsforbund

Arbejdet med og for børn i kirken skulle også gerne tilbyde barnet mulighed for at fi nde svar på livets store spørgsmål. Og i sidste instans er håbet, 
at det enkelte barn får tro på Jesus Kristus som frelser og Herre.

Børneaktiviteter i kristent regi kan nemt begrænse sig til underholdning, hvor vi 
glemmer børnenes åndelighed og mulighed for at udvikle et levende forhold til Gud. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Hvorfor forventer jeg altid det værste?

Kan jeg komme lettere gennem mit terapiforløb?

Kære G
Det korte svar er nej. Der fi ndes 

ikke nogen genvej i forhold til det 
at arbejde med sig selv, det ligger 
i selve begrebet: At arbejde – med 
sig selv. 

Så ligesom du sagtens kan 
indhente en masse viden om, 
hvordan du bliver god til at løbe 
ved at læse om det, lytte til andres 
erfaringer – så får du kun stærke 
benmuskler og en forbedret 
kondition ved at komme ud og 
løbe selv. 

Sådan er det også med det 
kontinuerlige arbejde, der følger 
med en personlig udvikling: Man 
kan godt indhente inspiration fra 
andre, læne sig op ad andres 
erfaringer, men i sidste ende er 
det dig, der er nødt til at fælde den 
endelige dom: Er det her godt for 

mig? – ud fra din unikke situation, 
personlighed, værdigrundlag osv. 

Forandring gir utryghed
Du har helt ret i, at det er 

slidsomt og hårdt at opleve, at 
alting pludselig skal genopdages 
på ny, for vi mennesker er vane-
dyr, vi falder meget hurtigt ind i 
faste rutiner. 

Mange af os vil kunne gen-
kende, at er man f.eks. på kursus 
over fl ere dage, så sætter langt 
de fl este af os sig på 2. dag tro-
lig det samme sted som dagen 
forinden, simpelthen fordi det er 
trygt – man har prøvet det før.

Når ens hverdag og virke-
lighed pludselig opleves som 
ændret i forbindelse med fx 
personlig udvikling, så skaber 
det utryghed: Man ved ikke, 

hvad man kan forvente sig, eller 
hvordan man skal forholde sig. 
Det er angstprovokerende. Og 
det stresser. Og man kan synes, 
at ALT er nyt!

Men måske er det i virkelighe-
den ikke sådan?! Måske skal du 
redigere i den måde, du forstår 
din ”nye” situation på? Du er 
måske for kategorisk og kommer 
til at over-generalisere tingene? 

Måske er det faktisk ikke hele 
omverdenen, du opfatter på en 
nye måde, men blot noget af 
den, og nogle af dine relationer? 
Og måske skal du ikke starte 
helt forfra på alle planer, men 
blot ændre adfærd på enkelte 
planer?

Skriv 2 lister
Prøv at hæve dig lidt i heli-

Kære Suh
Jeg har i de senere år været 

optaget af personlig udvikling, 
jeg har bl.a. gået i terapi ad to 
omgange. Det har været hårdt, 
smertefuldt, men også enormt 
befriende, og jeg er begyndt at 
se og forstå mig selv på en ny 

måde. Det har samtidig betydet, 
at jeg også opfatter omverdenen 
omkring mig på en ny måde, og 
det er som om, at jeg skal starte 
helt forfra på mange planer. Det 
er svært og til tider angstprovo-
kerende, og jeg har nogle gange 
lyst til bare at stikke hovedet i 

busken og ”gøre som jeg plejer”, 
selvom jeg godt ved, at det ikke 
er sundt for mig. Er der noget, 
jeg kan gøre eller være særligt 
opmærksom på, så det er knap 
så hårdt?

VH G

kopter-perspektiv. Mon ikke der 
alligevel er mange ting i din hver-
dag og i dit liv, der stadig er det 
samme, din personlige udvikling 
til trods? Og måske er der fl ere 
elementer i dit liv, du kan nøjes 
med enten at udbygge en smule 
eller blot revidere lidt? 

Sæt dig evt. ned og skriv en 
liste over ting, der stadig funge-
rer – ting og relationer, du stadig 
er tilfreds med, og som gør dig 
tryg. Derefter kan du lave en 
liste over ting og relationer, du 
gerne vil eksperimentere med 
eller afslutte. 

Når liste nr. 2 bliver for an-
strengende og opslidende, så 
kan du jo tage en pause og 
fokusere lidt på at lade op ved 
at koncentrere dig om liste nr. 1.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg undrer mig over, at jeg 

ofte forventer det værste i fl ere 
forskellige situationer. Fx når 
jeg får et brev /en rudekuvert 
jeg ikke umiddelbart kan pla-
cere, inden jeg åbner den, så 
antager jeg øjeblikkeligt det 
værste, og når jeg modtager 
mails på arbejdet uden emne, 
så tror jeg som udgangspunkt, 
at nogle vil klage over mig, eller 
at det handler om en ubehage-
lig konfrontation. 

Det blev særlig tydeligt for-
leden, hvor en veninde havde 

spurgt, om hun måtte komme 
forbi, fordi hun gerne ville drøfte 
noget med mig, og jeg gik rundt 
med ondt i maven hele dagen 
inden – og så viste det sig, at 
hun bare ville spørge mig om 
hjælp til at skrive en joban-
søgning!! 

Jeg synes, det er mærkeligt, 
for jeg anser mig selv for at 
være en rimelig positiv per-
son, med en positiv indstilling 
til min omverden – men det 
harmonerer jo ikke rigtig med 
mit reaktionsmønster? 

Undrende hilsen Lz.

Kære Lz
Måske er begge dele rigtige: 

Du har grundlæggende en posi-
tiv indstilling til omverdenen OG 
samtidig forventer du det værste. 
Hvordan kan det lade sig gøre at 
have to modsatrettede positioner 
på samme tid? Jo, i den ene posi-
tion handler det om din forholden 
sig til andre mennesker, mens du 
i den anden position forholder dig 
til dig selv. 

Man kan sige, at du tilsynela-
dende er positivt indstillet, når 
det gælder andre, men negativt 
indstillet, når det gælder dig selv. 
En for mange kendt talemåde er 
”jeg er min egen værste fjende”, 
og måske er det lige netop det, 
der også gør sig gældende for dig 
i dette tilfælde? 

Det er en udbredt problematik, 
og rigtig mange mennesker gen-
kender dette paradoks: At deres 
grundlæggende værdisæt omfat-
ter, at alle mennesker bør respek-
teres, mødes med forståelse, 
anerkendelse og omsorg – men 

når det gælder dem selv, er de 
modsat hårde, perfektionistiske 
og dømmende. Når det angstpro-
vokerende brev dumper ind ad 
brevsprækken eller mailen uden 
emne tikker ind i din mailboks, 
lyder det som om, at det trigger 
en dybereliggende skyldfølelse 
og selvbebrejdelse i dig, og en 
måske lang tankerække om, at 
du ikke har gjort tingene godt 
nok, ikke duer til noget, at andre 
vil afvise dig? 

Prøv at blive meget opmærk-
som på denne skyldfølelse, der 

åbenbart tit dukker op hos dig. 
Stil skarpt på dine tanker i de på-
gældende situationer og på den 
”tavse” dialog, der foregår oppe i 
hovedet på dig. Skærp dit fokus 
på denne dialog, og begynd at 
redigere i den. 

Afbryd de selvbebrejdende 
sætninger, og fokuser i stedet 
højlydt (gerne med lyd på) på dine 
kompetencer og evner, i det hele 
taget på alle de gode sider, du 
besidder. Spørg evt. dig selv høj-
lydt: ”Hvorfor skulle det dog være 
noget negativt? Jeg har gjort mit 

arbejde godt, så der er ingen 
grund til at bekymre sig” eller ”jeg 
er en god veninde og behandler 
mine venner med respekt og ven-
lighed, så der er ikke anledning til 
at tro, det er noget negativt, hun 
vil tale med mig om!” - eller noget 
i den retning. 

Lad det fokus fylde så meget 
du kan, gentag det ofte for dig 
selv, skriv det på et stykke papir, 
måske som et brev til dig selv, og 
forhør dig meget gerne hos andre, 
om de genkender de samme 
positive egenskaber hos dig, som 
du selv ser? 

I takt med, at du begynder at 
respektere og anerkende dig selv 
mere og mere og forhåbentligt 
til sidst lige så meget, som du 
respekterer og anerkender andre 
mennesker, så vil der skabes 
et modstykke til den evindelige 
skyldfølelse og dårlige samvit-
tighed, der åbenbart trigges, når 
der er noget uvist i gærde. 

Hilsen Suh

Man kan lære meget teori om løb, men man får kun stærke muskler ved selv at løbe. Det 
samme gælder terapi og personlig udvikling.

Du er måske 
positivt indstillet 
overfor andre - 
men samtidig alt 
for kritisk overfor 
dig selv?
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2 verdener - 
kæmper om din sjæl
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvor-
dan et menneske kan blive sat 
fri fra syndens magt og onde 
ånder.

228,-

Torsten Højberg blev født og 
voksede op på en gård på 
Bornholm i et hjem, der ikke 
var kirkeligt aktivt. Man skulle 
dog i kirke juleaften, men det 
skete pga. travlhed i stalden, 
at de ikke nåede det. Børnene 
i hjemmet kom ikke i søndags-
skole eller andet kristent bør-
nearbejde.

Ingen havde nok dengang fore-
stillet sig, at Torsten som voksen 
skulle blive en meget engageret 
og karismatisk præst.

Efter realeksamen i 1959 blev 
han nemlig de næste 4 år ud-
dannet til sparekasseassistent 
i Rønne. 

I denne tid blev han meget 
åndeligt søgende, og han fandt 
svaret på sin søgen, da han i 
efteråret 1960 læste bogen ”Fred 
med Gud” af Billy Graham. 

- Jeg opdagede, at det var 
det, som Billy Graham skrev om, 
som jeg behøvede, men endnu 
ikke havde. Derfor begyndte jeg 
efter Billy Grahams anbefaling at 
søge Gud ved bibellæsning, bøn 
og kirkegang - i folkekirken, som 
var den eneste kirke, jeg dengang 
havde været i, fortæller han. 

- Efter nogle måneders søgen 
sammen med en kammerat, kom 
jeg til tro og overgav mig til Jesus 
på mit værelse. Fra da af vidste 
jeg, at jeg var et Guds barn. 

Spørgsmålet om dåben
Ved grundigt studium af Ny 

Testamente blev Torsten og hans 
kammerat senere overbeviste 
om, at barnedåben ikke var direk-
te omtalt i Bibelen. (Tilhængerne 
af barnedåb henviser dog til, at 
der i Bibelen fl ere gange står om 
en ny kristen, at ”hele hans hus 
blev døbt” - altså formentlig også 
børn. Ap.G. 11,14 og 16,31.)

Men det var altid bevidste 
troende, der lod sig døbe, mente 
Torsten og kammeraten. Dette 
førte dem til Baptistkirken, hvor 
de blev døbt i februar 1962. 

Sat i gang med at vidne
Det blev en skelsættende og 

igangsættende oplevelse. De to 
unge mænd begyndte at vidne 
om Jesus for soldater, de mødte 
på gaden i Rønne. 

- Et gæstfrit hjem i menigheden 
åbnede sig for den soldatermis-
sion, som derved opstod. Her var 
hygge og kaffe på kanden, og 
der blev talt om at tro på og følge 
Jesus, husker Torsten. 

På landslejren for unge bap-
tister på Bornholm i juli måned 
samme år oplevede Torsten et 
kald til at forkynde, men han følte 
sig ikke kvalifi ceret. Han havde 
vidnet for mange, men aldrig 
oplevet, at nogen havde givet 
deres liv til Gud på grund af hans 

vidnesbyrd. Så han sagde til Gud, 
at Han først måtte gøre ham til en 
sjælevinder, inden han kunne tro, 
at han skulle være præst. 

Kort efter fi k Torsten lov til at 
bede til frelse med en kollega i 
sparekassen - han husker endnu 
datoen den 8. august 1962. 

Da han kom ind i Civilforsvaret 
i 1963-65 og blev befalingsmand, 
ledte han også flere til tro på 
Jesus, og han oplevede også, 
at Helligånden talte til ham om, 
at han skulle køre en bestemt 
strækning på Bornholm, hvor han 
tog en blaffer op, som han ledte til 
tro og overgivelse til Jesus, inden 
han satte ham af...! 

Torsten havde også haft ka-
rismatiske oplevelser, inden han 
påbegyndte sine studier til bap-
tistpræst, der krævede studen-
tereksamen. 

Præsteddannet i 
Tølløse og Schweiz

Han søgte derfor efter endt tje-
neste i CF ind på 2-årigt studen-
terkursus og blev student i 1967. 

De næste to år studerede 
han på  Baptisternes Teologiske 
Seminarium i Tølløse og derefter 
i tre år på International Baptist 
Theological Seminary i Schweiz. 

I ferierne arbejdede han som 
buschauffør. I 1970 blev Torsten 
gift med Esther.

Efter teologisk eksamen i 
Schweiz blev han i 1972 ansat 
som præst i Baptistmenigheden 
i Sindal-Mosbjerg-Bindslev. 

Der fi k de tvillingerne Thomas 
og Malene i 1973. I Sindal un-
derviste han om Helligånden og 
nådegaverne, hvilket førte til ud-
givelse af to bøger i 1975 med nyt 

oplag i 1978 og en ny bog i 1988. 
1980 fl yttede familien til menig-

heden i Pandrup-Birkelse, hvor 
de var, til de i 1992 modtog kaldet 
til at være præstepar i Roskilde 
Baptistkirke, hvor Torsten var 
ansat til 2008 og tillige i Ringsted 
Frikirke de sidste 3 år. 

Gift med Lillian
I 2007 mistede han sin hustru 

igennem 37 år på grund af en 
kræftsygdom. 

I 2008 blev Torsten gift med 
Lillian og fl yttede til Viborg. Her 
er de begge til daglig engageret 
i Viborg Frikirke med ugentlig 
ledelse af bønnemøder, og nor-
malt prædiker Torsten en gang 
om måneden. Derudover er han 
freelance præst med tjenester i 
forskellige frikirker. 

I Luthers 500 års jubilæumsår 
2017 udarbejdede Torsten en 
undervisning om frikirkerødder 
fra Reformationen med seminarer 
i kirker om Anabaptisterne og 
deres efterkommere, der blev blo-
digt forfulgt, og han førte historien 
om de frikirkelige strømninger helt 
frem, til de første danske baptister 
blev døbt i København i 1839. 

Han skrev i den anledning en 
kronik ’Reformationens glemte 
helte’ i Udfordringen 10. decem-
ber 2017. Den kan også læses på 
www.anabaptist.dk. 

De senere år har Lillian og Tor-
sten ofte været i Israel, og de er 
ligesom Viborg Frikirke knyttet til 
ICEJ - den internationale kristne 
ambassade i Jerusalem.

Henri.

Sparekasseassistent
blev baptistpræst
Torsten Højberg fandt troen gennem Billy Grahams bog ”Fred med Gud” og 
blev senere en meget aktiv baptistpræst. Mandag fylder han 75 år.

Af Henri Nissen

Det har kostet Ibrahim Abuba-
kar dyrt at blive kristen. Udover 
at blive fængslet som terrorist, 
har han mistet sin kone, børn 
og ejendom. Men han fortsæt-
ter med at vidne for muslimer 
om, at Jesus er vejen til Gud.

Ibrahim var med til den kam-
pagne, som vi holdt i Touboro i 
Cameroun. (Se omtale af kam-
pagnen side 12-13.) 

Ibrahim Abubakar skjuler ikke 
for nogen, at han nu tror fuldt og 
fast på Jesus - koste hvad det vil.

Ibrahim (det arabiske navn for 
Abraham) nåede at blive næsten 
60 år, inden han opdagede at Isa 
Almasihu (Jesus Kristus) er vejen 
til Allah (Gud).

 
Konen var besat

Det var faktisk på grund af Ibra-
hims kone, at han selv fandt troen.

Hun havde længe opførte sig 
meget mærkeligt, og det var 
tydeligt for alle, at hun var besat 
af en ond ånd. Ibrahim gik derfor 
til de muslimske marabuer, men 
de kunne ikke befri hans kone fra 
plageånden. 

I sin nød gik han til sidst til 
de kristne for at de skulle befri 
hans kone. De fastede og bad, 
og konen blev virkelig fri af sin 
plageånd. Det gjorde indtryk på 
Ibrahim, at de kristne havde auto-
ritet over de onde ånder.

Studier af Koran og Bibel
Ibrahim kom fra Nigeria, men 

som andre fulanske nomader 
rejste han efter, hvor der var gode 
græsgange for hans kvæg. Nogle 
gange var han i Cameroun andre 
gange i Tchad.

I Tchad mødte han en præst, 
som gennem studier i Koranen 
og skriftsteder i Bibelen viste ham 

sandheden om Gud og Jesus. 
Efter en tid i Tchad flyttede 

Ibrahim til Touboro i Cameroun.
Da han holdt op med at kom-

me i moskéen, gav det hurtigt 
problemer i forhold til de andre 
muslimer. 

Falske beskyldninger
Hans fjender pudsede myndig-

hederne på ham med beskyldnin-
ger om, at han var en forbryder. At 
han var en landevejsrøver. At han 
var en islamisk terrorist fra Boko 
Haram, som jo har dræbt tusinder 
af kristne, og derfor jagtes intenst 
af myndighederne.

Han tilbragte fi re dage i fæng-
sel i Touboro, herefter blev han 
sendt til Tcholire, hvor han sad tre 
dage i fængslet. Men de kristne 
rejste med for at tale hans sag. 

Efter at de havde forhørt ham, 
sendte fængslet ham videre til 
immigrations-myndighederne 
i storbyen Garoua. De kristne 
hjalp ham videre til Nigeria, så 
han kunne skaffe sine manglende 
identitetspapirer.

Han rejste nu til Larmani i 
Tchad for at handle, men blev der 
igen fængslet på grund af sine 

fjenders beskyldninger. Denne 
gang tilbragte han fi re måneder 
og to uger i fængsel i oliebyen 
Doba i det sydlige Tchad.

Fordi han blev falsk beskyldt 
for at tilhøre terrororganisationen 
Boko Haram, risikerede han nu 
også dødsstraf. Og myndighe-
derne gør kort proces...!

De kristne gik derfor i gang 
med at bede intenst for ham, og 
efter fi re en halv måned i fængs-
let, blev han virkelig frigivet. 

Han vendte tilbage til Touboro, 
hvor han nu kommer sammen 
med de kristne i den evangeliske 
kirke. Han har ikke mistet troen 
eller frimodigheden.  

Han har otte børn. Men da 
han kom til tro på Jesus og blev 
forfulgt, forlod de ham alle. Også 
sine køer mistede han. Han har 
intet tilbage. Men han har nu giftet 
sig med en ny kone, som også er 
tidligere muslim og nu er kristen. 
De har ikke noget at leve af. Men 
de kristne hjælper dem. 

Han går fortsat i sit muslimske 
tøj, og han vidner for alle om, at 
Isa Almasihu er verdens frelser.

Ibrahim Abubakar sidder her (nr. 2 fra venstre) mellem nogle kristne venner og studerer Bibelen. 
Pastor Elie Vassilie, som fortæller i artiklen, sidder til højre for ham i den blomstrede dragt.

Muslim blev kristen og 
fængslet som terrorist
Ibrahim måtte tilbringe mere end fi re måneer i fængsel, fordi andre 
muslimer beskyldte ham for at være islamisk terrorist i Boko Haram. 
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I krigsårene har de trætte 
mænd og kvinder glemt, hvor-
dan man smiler. De bevæger 
sig forsigtigt af frygt for nye 
bombardementer, fortæller en 
medarbejder fra Mission Uden 
Grænser.

De fattigste beboere nær kon-
fl iktzonen i det østlige Ukraine 
oplever både utryghed og mangel 
på mad og basale hverdagsvarer. 
De har ikke råd til at fl ytte derfra 
og ser ingen anden løsning end 
at blive tilbage og håbe på Guds 
beskyttelse. 

Larmende stilhed
Stilheden opleves tung og 

larmende for de kristne frivil-
lige og personalet fra Mission 
Uden Grænser, når de krydser 
det sidste ukrainske militære 
kontrolpunkt ved indgangen til 
en landsby i det østlige Ukraine.

 Kæmpe bombekratere træder 
pludselig frem, og på hver side af 
den næsten uigennemtrænge-
lige, mudrede vej står ruinerne 
fra  industribygninger, der vidner 
om et andet liv. For fi re år siden 
var dette et smukt sted, hvor 
landbruget trivedes på grund af 
den rige chernozem jord. 

Men beliggenheden nær fron-
ten har gjort det umuligt at fi nde 
sikkerhed. De sidste fi re år er der 
ikke kommet nogen til landsbyen 
ud over militære tropper og frivil-
lige fra den lokale kirke.

Frivillige blev beskudt 
De frivillige fra Mission Uden 

Grænser kommer ubevæbnede 
bortset fra deres tro og første-

hjælpsudstyr, for at nå de fattigste 
beboere. En frivillig fortæller: 

”Sidste vinter blev vejene sat i 
brand på grund af de voldsomme 
angreb. Vi kom for at hjælpe, men 
skuddene blev også vendt mod 
os. Vi undslap kun området ved 
at slukke for bilernes forlygter og 
komme væk, så hurtigt vi kunne 
gennem mørket.” 

I dag er atmosfæren i lands-
byen stadig anspændt, men man 
forsøger at genfi nde roen, og bor-
gerne bevæger sig forsigtigt ud 
på gaderne igen. Hver dag lever 
de under missilernes skygge og 
frygten for, at de til hver en tid kan 
blive ramt. Man forstår udmærket 
deres forsigtighed. 

Nødhjælp og opmuntring
Takket være støtten fra Mis-

sion Uden Grænsers donorer 
udleveres madpakker og brød til 
landsbyens borgere for at hjælpe 
dem med at overleve de hårde 

vintermåneder. 
I forbindelse med uddelingerne 

holder man også en kort samling, 
hvor Mykola Bogdanets, MUGs 
lokale manager i Ukraine, den 
lokale pastor og nogle frivillige 
beder sammen med beboerne 
og opmuntrer dem. 

De taler ikke om krigen og 
konflikten mellem øst og vest, 
men om noget som de alle har 
til fælles - deres familie og børn. 
Det kan ses som et forsøg på at 
vende fokus fra de dårlige om-
stændigheder. 

Den lokale pastor slutter med 
at tale om livets brød og siger: 
”Hvis folk havde en sand forstå-
else for Guds vilje og kærlighed, 
ville ingen kæmpe og deltage i 
denne krig.” 

’Her bor mennesker’
Når man ser de lokale ind i øj-

nene, er det svært at læse deres 
tanker. I krigsårene har deres 

ansigter glemt, hvordan man 
smiler. De bevæger sig frem med 
forsigtighed. 

I dag er der ingen bombarde-
menter, men igen i morgen er det 
sandsynligt, at der i nyhederne 
vil blive rapporteret konfl ikter fra 
dette område. Men disse menne-
sker er overlevere. Deres stoiske 
tørst efter livet - men også deres 
behov for beskyttelse - afspejles 
af det, de ridser ind på deres 
døre: ”Her bor børn” eller ”Her bor 
mennesker.” 

Med det samme de trætte 
mænd og kvinder modtager støt-
ten, siger de tak, men går hurtigt 
tilbage til, hvad der synes at være 
en normal ukrainsk aften. 

I stedet for at høre lyden af 
børn, der leger, klingende kvæg-
bjælder eller hanens galen, er der 
i stedet dødstille. Lyden afbrydes 
kun nu og da af en frygtindgyden-
de salve fra automatvåben et sted 
ude i området, slutter den frivillige 
fra Mission Uden Grænser.

Mission Uden Grænser 
Mission Uden Grænser ar-

bejder blandt børn og familier i 
seks af Europas fattigste lande: 
Albanien, Bosnien/ Hercegovina, 
Bulgarien, Moldova, Rumænien 
og Ukraine. 

Alt arbejdet udføres gennem 
lokale medarbejdere, menig-
heder og missionscentre. De 
hjælper mennesker uafhængigt 
af deres religiøse, politiske og 
etniske tilhørssted. 

Bodil

Mission Uden Grænser hjælper fattige i det østlige Ukraine.

Konfl iktens ofre får hjælp

Nogle af de fattigste i det østlige Ukraine kan 
ikke fl ytte fra konfl iktzonen. De har hårdt brug 
for den nødhjælp, de modtager fra Mission 
Uden Grænser.

Beboerne lever i frygt for nye bombardementer. De siger tak for 
nødhjælpen og går hurtigt hjem. Fotos: Mission Uden Grænser.

Open Doors genopbygger huse
for 700 kristne på Ninivesletten
Organisationen Open Doors og dens partnere i Irak har gen-
opbygget 700 huse, som har tilhørt kristne på Ninivesletten. 
Husene blev ødelagt under Islamisk Stats hærgen i området.

Det er nu over tre år siden, at IS terrorister tvang kristne og andre 
religiøse minoriteter i området til at vælge mellem at konvertere til 
islam, betale en høj skat for at beholde deres tro - eller blive dræbt. 
Hundredtusinder af kristne fl ygtede fra deres hjem og søgte asyl i 
nabolandene eller i de kurdiske områder mod nord.

Men nu begynder de fordrevne at vende tilbage til Mosul og Nin-
vesletten, hvor de langsomt får genopbygget deres ødelagte huse.

Open Doors har i samarbejde med lokale partnere genopbygget 
mindst 678 huse på Ninivesletten samt 286 huse i Qaraqosh. Nu 
er byens butikker, restauranter og skoler igen åbne, og stadig fl ere 
kristne vender tilbage til den assyriske by, hedder det i en rapport.

Father George, en af de kristne ledere i Qaraqosh, har fortalt 
Open Doors, at ikke færre end 1.054 ud af 2.658 ødelagte huse 
var blevet genopbygget ved udgangen af 2017.

Andre humanitære grupper som de katolske organisationer 
Knights of Columbus og Aid to the Church in Need har også hjul-
pet de tilbagevendte kristne. Aid to the Church in Need har skaffet 
omkring 5 mio. dollar til genopbygning af 2.000 kristne hjem i Irak, 
mens Knights of Columbus fra USA har skaffet 2 mio. dollar til 
genopbygning af kristne hjem i byen Karamdes.

Bodil

En lokal mand skød og dræbte 
fem kvinder, idet de forlod en 
kirke i byen Kizljar i Dagestan 
sidste søndag.

Den 22-årige gerningsmand 
fra den overvejende muslimske 
republik nåede at såre fi re andre 
kvinder, før han selv blev dræbt 

af politiet, oplyser det russiske 
nyhedsbureau Tass.

Pandekagefestival
Skyderiet skete søndag aften 

lokal tid i forbindelse med en mes-
se, hvor kirken fejrede vinterens 
afslutning med en pandekagefest. 

Fire af kvinderne blev dræbt på 

stedet. Senere døde en kvinde på 
hospitalet, oplyser sundhedsmini-
steriet i Dagestan.

Gerningsmanden, som havde 
et sportsvåben, ammunition og 
en kniv på sig, nåede også at 
såre to betjente under ildkampen 
oplyser en politikilde.

Dagestan ligger ud til Det Kas-

piske Hav og grænser op til Geor-
gien, Aserbajdsjan og Tjetjenien.

Ligesom i Tjetjenien foregår 
der ofte islamistiske angreb i 
Dagestan. Islamisk Stat har 
påtaget sig skylden for angrebet 
- dog uden at levere bevis for 
påstanden.

Bodil

Fem kvinder dræbt efter messe 

Kortfi lm viser muslimer beskytte 
kristne under terrorangreb i Kenya
Den tyske kortfi lm ”Watu Wote: All of us” fra 2017 viser, hvordan 
Al-Shabaab terrorister i december 2015 angreb en bus i Kenya 
for at dræbe de kristne. 

I fi lmen følger man den kristne Jua, som i starten føler sig utryg 
ved de mange muslimer i bussen. Men da terrorister vil tvinge pas-
sagererne til at dele sig i to grupper, hhv. muslimer og kristne, får hun 
uventet hjælp. De muslimske passagerer vil nemlig ikke tillade ter-
roristerne at dræbe de kristne. Titlen gengiver det, som de muslimske 
kvinder sagde til terroristerne: ”Dræb os alle eller lad os alle gå fri!”. 

Filmen, som er instrueret af Katja Benrath, er et afgangsprojekt fra 
Hamburg Media School. Den 22 minutter lange Watu Wote har fået 
gode anmeldelser og vundet prisen ”Student Academy Award”. Den 
er nu nomineret til en Oscar som bedste Live Action Short Film ved 
det 90. Academy Awards i 2018.

Oscarprisen bliver uddelt den 4. marts 2018 i Los Angeles.
Bodil

Filmen Watu Wote bygger på overlevendes beretninger om 
et terrorangreb, hvor islamister fra Al-Shabaab ville dræbe 
kristne buspassagerer i Kenya i 2015.

Angreb i Dagestan:

Jøder i hele verden frygter forbud 
mod drenge-omskæring i Island
”Det bekymrer jøder i hele verden”, udtaler de jødiske samfund 
i Norden på baggrund af et forslag fra Islands human-etiske 
forbund om at forbyde rituel omskæring af drenge. 

Hvis forslaget vedtages af Altinget, vil Island blive det første land 
i verden, som forbyder drengeomskæring.

Foreningen Intact Denmark har også med et borgerforslag den 
28. januar 2018 forsøgt at gøre omskæring ulovligt i Danmark. 

Det Jødiske Samfunds formand, Dan Rosenberg Asmussen, 
afviser præmisserne bag forslaget, nemlig ”at man ikke kan over-
lade til jødiske forældre at opdrage deres børn i overensstemmelse 
med deres tro og de traditioner og ritualer, der knytter sig til troen”.

Formanden minder om, at en tredjedel af verdens mandlige be-
folkning er omskåret og påpeger, at indgrebet hverken er farligt eller 
skadeligt. Derfor ville et forbud være i strid med religionsfriheden, 
konkluderer Dan Rosenberg Asmussen.

”Men det ligger i tidsånden, at handlinger og påvirkninger, der 
er religiøst betinget, opfattes som noget, børn i særlig grad skal 
skærmes imod”, hedder det i vurderingen på Mosaiske.dk

Bodil
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I den islamiske republik Iran 
vokser kristendommen hur-
tigere end i noget andet land 
i verden.

Den nuværende politiske krise 
og de økonomiske udfordringer 
har ifølge den amerikanske net-
side CBN News ført til udbredt 
vrede mod regimet. Samtidig er  
der også en større skepsis over-
for det muslimske præsteskab 
og islam.

– Gud arbejder i Iran, erklærer 
Mike Ansari. 

Han er præsident for Heart-
4Iran Ministries og siger til CBN 
News, at politisk uro skaber 
unikke muligheder for at dele 
Kristi kærlighed.

– Mange iranske kristne har 
vendt sig til os og spørger, hvad 
de skal gøre, siger Ansari.

Han siger, at med alle de ne-
gative nyheder om Iran, er det 
let at gå glip af den store historie 
om, hvad der virkelig sker i den 
muslimske nation.

– Jesus bygger sin kirke, Hel-
ligånden forvandler liv, og evan-
geliet er på vej, fastslår Ansari.

Verdens største 
kirkevækst

Faglig leder i Åpne Dører i 
Norge, Stig Magne Heitmann, 
bekræfter, at der foregår en væk-
kelse i Iran.

– Det er et mirakel, det som 
sker i Iran nu. Der er ingen andre 
lande i verden, som procentvis 
har en lige så stor kirkevækst, 
siger Heitmann til KPK. Han for-
tæller, at vækkelsen primært sker 
gennem husmenigheder.

– Ud over at mange i Iran bliver 
kristne, ser vi også, at mange 
iranere, som er fl ygtet fra landet, 

er kommet til tro på Jesus.
Ansari peger på, at Irans hus-

kirker oplever en eksplosiv vækst, 
da mange iranere forlader islam til 
fordel for kristendommen.

– Jesus er i live, Han bevæger 
sig, Guds Ånd bevæger sig i Iran, 
og kirken vokser virkelig stærkt. Vi 
har aldrig før set en så uovertruf-
fen vækst af en underjordisk kirke 
nogen steder, siger Mike Ansari.

Vigtigt satellit-TV
Heart4Iran Ministries beskriver 

sig som et ”ikke-politisk partner-
skab af multinationale organi-
sationer”, som samler omkring 
86 forskellige missionsorganisa-
tioner i arbejdet for at tjene og 
velsigne folket i Iran. 

I 2006 blev deres mediekanal, 
Mohabat TV, den første 24-timers 
kristne Farsi satellittv-kanal til 
at streame gospel-programmer 
til Iran. 

– Kristne satellit TV-udsendel-
ser til Iran har spillet en vigtig rolle 
i  den underjordiske huskirkebe-
vægelses succes. De trænger 

igennem de sikkerhedsspærrin-
ger, som regeringen sætter op, 
siger Mike Ansari.

En nylig undersøgelse foreta-
get af Heart4Iran Ministies viser, 
at omkring 16 millioner iranere 
i løbet af de sidste 12 måneder 
har set et eller flere af deres 
programmer på satellit-tv og 
mobiltelefoner. 

– Det svarer groft sagt til om-
kring 20 procent af Irans befolk-
ning, og det er et overvældende 
antal, siger Ansari.

Drømme og vidnesbyrd
Åpne Dører samarbejder med 

fl ere kristne satellit TV-kanaler i 
Iran, og Heitmann bekræfter, at 
disse, sammen med internettet, 
er et vigtigt virkemiddel til at 
sprede evangeliet i landet.

– Yderligere to andre faktorer  
er vigtige i Iran: At Gud åbenba-
rer sig direkte til længselsfulde 
mennesker gennem drømme og 
syner, og at nye kristne inviterer 
deres venner og deler personlige 
vidnesbyrd, siger Heitmann.

Den gruppe, som responderer 
mest på evangeliet er, ifølge både 
Ansari og Heitmann, de meget 
teknisk dygtige unge på 18-30 år. 

– De er online, de følger ver-
dens popkultur, de er meget 
engagerede, og de leder efter 
svar. De ønsker at være en del af 
noget større og fi nde en mening 
med livet, og de fi nder det i Jesus, 
siger Ansari.

– De iranske myndigheder 
siger nu selv, at det er i univer-
sitetsbyerne, at fl est mennesker 
forlader islam og bliver kristne, 
siger Heitmann.

Forfølgelse
Det er ikke uden risiko, når 

iranske kristne deler deres vid-
nesbyrd. At konvertere fra islam 
til et andet livssyn er strafbart.

– Der er et enormt overvåg-
ningssystem i Iran, som følger 
med og ofte arresterer husmenig-
hedsledere. De, som forlader is-
lam, risikerer at miste studieplad-
sen, jobbet eller på andre måder 
blive forfulgt, siger Heitmann.

Iran har i mange år været på 
top ti på Verdensranglisten, som 
er det internationale Open Doors  
liste over de 50 lande, hvor kristne 
forfølges mest. I år lå Iran på en 
10. plads.

– Sandheden er, at iranske 
kristne lever i frygt. De kan ikke 
gå ud på gaden og dele deres 
nye tro med folk. De kan ikke fejre 
deres tro på et offentligt sted, og 
de lever i stadig frygt for gengæl-
delse fra myndighederne. Det er 
derfor, vi ønsker, at folk rundt om i 
verden skal fortsætte med at løfte 
den forfulgte kirke i Iran op i bøn, 
siger Mike Ansari. 

KPK

Enorm kristen vækkelse
i iranske huskirker
– Det er et mirakel, det som sker i Iran nu, siger Stig Magne Heitmann fra Åpne Dører.

Ingen andre lande har procentvis så stor kirkevækst som det muslim-
ske land Iran, siger faglig leder i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann. 

Nigeria: Chibok-kidnapper 
idømt 15 års fængsel
En mand fra terrorgruppen Boko Haram er blevet idømt 
15 års fængsel for meddelagtighed i kidnapningen af 276 
skolepiger i det nordøstlige Nigeria i 2014.

Den 35-årige Haruna Yahaya er den første, der bliver dømt for 
massekidnapningen, oplyser BBC. Den dømte forklarede, at han 
handlede under tvang, men undskyldningerne blev afvist af dom-
meren ved militærdomstolen i Kainji.

I forrige uge blev 700 ud af godt 1.000 formodede Boko Haram-
terrorister fremstillet for retten i Kainji. 

Omkring 100 af de bortførte Chibok-piger befi nder sig stadig 
hos Boko Haram. Mange af dem har siden bortførelsen fået børn 
med deres islamistiske kidnappere.

Boko Haram rettede sidste mandag et nyt angreb mod en 
pigekostskole i den lille by Dapchi i den nordøstlige del af landet. 
Terroristerne angreb skolen med skud og håndgranater. Selv om 
fl ere af pigerne og deres lærere nåede at fl ygte, blev 90 taget til 
fange. Nu meldes de 76 af dem dog frigivet.

Bodil

11 medlemmer af Irans parla-
ment besøgte Evin-fængslet i 
Teheran den 30. januar, angi-
veligt for at undersøge rap-
porter om tortur mod fanger. 
Men under det kun tre timers 
lange besøg så de ingen af de 
kristne fanger.

Det oplyser International 
Christian Concern (ICC). Evin-
fængslet er blevet kaldt ”regimets 
tortur-fabrik”, og flere kristne 
har berettet om vold. Men par-
lamentsmedlemmerne, som be-
søgte den berygtede Ward 209, 
blev vist rundt af efterretningsfolk 
og talte kun med fi re indsatte, 
oplyser Radio Farda fra Prag.

Ward 209, som ledes af efter-
retningsministeriet, bliver omtalt 
som ”et fængsel i fængslet”. 

World Watch Monitor har of-
fentliggjor t et interview med 

den kristne konvertit Maryam 
Rostampour, som sad fængslet i 
otte måneder.

- En dag er som et år. Nogle 

dage kan du 
ikke trække 
vejret, fordi 
du ikke ved, 
hvad der vil 
ske med dig 
næste dag. 
Når folk har 
prøvet at leve 
i Evinfængs-
l e t ,  b l i ve r 
de aldrig de 
samme igen. 
Vi er ikke de 
samme som 
før. Vi  kan 
i kke  være 
lige så glade 
som før, fordi 
vi hele tiden 

tænker på dem, der stadig er 
der, fortalte Maryam Rostapour 
til WWM i november.

Flere kendte kristne fanger bl.a. 

pastor Saeed Abedini, Maryam 
Naghash Zargaran og pastor Vic-
tor Bet-Tamraz har oplevet tortur 
og er blevet nægtet lægehjælp i 
Evinfængslet.

Sandheden skjules
- Iranske kristne har det virkelig 

meget svært. Regimet bygger på 
frygt og undertrykkelse, og det 
viser sig tydeligt i det berygtede 
Evinfængsel. 

Guidede besøg med begræn-
set gennemsigtighed gør intet 
for at forbedre menneskeret-
tighederne i fængslet. Det er 
tværtimod et forsøg på at skjule 
sandheden om fængslets bruta-
litet. De fængslede kristne i Evin 
oplever de værste grusomheder, 
og deres liv vil altid være præget 
af oplevelsen, siger ICCs regio-
nale leder Claire Evans.

Bodil

Bogen ’Captive in Iran’ fra 2013 er skrevet af Maryam 
Rostampour og Marziyeh Amirizadeh, som var fanger i 
Evinfængslet i 259 dage.

Kristne fanger ignoreret under offi cielt besøg

Mindst fem jøder blandt de 17 
dræbte i Florida-skoleskyderi
Den 19-årige gerningsmand, Nicholas Cruz, havde både 
udtrykt had til bl.a. jøder og farvede i sin Instagram-gruppe 
og opfordret til drab på andre racer.

Blandt de dræbte under skoleskyderiet i Florida den 14. februar 
var mindst fem jøder, fi re studerende og en lærer. Nogle af ofrene 
var netop ved at studere Holocaust, da skyderiet begyndte.

Gerningsmanden, som blev pågrebet kort efter skyderiet, har 
tilstået. Nu diskuterer USA igen, om der skal ændres på våbenloven.

Donald Trump skoser FBI for ikke at have fulgt op på en advarsel, 
som de modtog i januar. Her fi k FBI oplysninger om både Nicholas 
Cruz’ planer om at begå et skoleskyderi og at han havde anskaf-
fet sig skydevåben. Han beskrives som psykisk ustabil, var smidt 
ud af skolen og havde mistet sin adoptivmor i november sidste år.

Ifølge CNN havde Cruz på de sociale medier udtrykt, at han 
hadede ”jøder, niggere og immigranter” og at sorte, mexicanere og 
homoseksuelle skulle skydes. Han havde også tilføjet, at ”jøder har 
som mål at ødelægge verden”. 

Bodil

’Ny våbenlov kan 
ikke forhindre 
skoleskyderier!’ 

Tvillingerne Jason og David Benham, der er kendt for deres HGTV 
shows, hvor udsatte familier får deres drømmehus, har kommente-
ret det seneste skoleskyderi i USA. 

Nicholas Cruz, som skød og dræbte 17 personer på Marjory 
Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, havde 
valgt det onde. Det skyldes ikke hans våben, siger de kristne 
brødre og aktivister Jason and David Benham.

- USAs skoler har systematisk fjernet Gud og udfyldt tomrum-
met med vold, stoffer og sex. Men metaldetektorer kan ikke fi kse 
onde hjerter, og politisk korrekthed skaber ikke bedre børn, fastslår 
brødrene i en kommentar på WND.com. De fortsætter:

”Mange skyder skylden på våbnene. Men en AR-15 dræbte ikke 
disse sjæle - det gjorde Nicholas Cruz. Hans våben var ikke ladet 
med 17 planlagte mord. Det var derimod manden, der brugte det. 
Vores samvittighed vidner om, at mennesker er moralske væsener, 
som både kan gøre godt og ondt”, fastslår Jason og David Benham.

Bodil
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Af Henri Nissen

”Tak fordi I er kommet helt fra 
udlandet til vores beskedne 
by. Ikke engang vores egne 
evangelister her i landet vil 
komme hertil. Men I kom, 
og Gud har gjort store ting 
hos os.”

Sådan sagde formanden for 
de tolv kirker, som havde invi-
teret Per Hyldgaard og Gospel 
Outreach til Touboro i Cameroun 
i begyndelsen af februar. 

Martin Zangana er selv præst 
i den lokale Full Gospel kirke. To 
store lutherske kirkesamfund var 
også med i kampagnen, Baptis-
kirken var med, en stor menighed 
fra Brødrekirken, Apostolsk Kirke, 
Pinsekirken, Metodistkirken for-
uden nogle kirker, som ikke er 
kendt i Europa. 

Besøg i 12 kirker
Før kampagnen tog Dan Ahl-

mann fra Gospel Outreach og jeg 
selv fra Udfordringen til området 
for at tjekke, om alle forberedel-
serne var i orden. Det var de 
nu ikke, men sådan er det som 
regel i denne del af Afrika. Man 
går først i gang i sidste øjeblik. 
Og det er meget frustrerende for 
en dansker.

Søndag før kampagnen tog 
vi rundt til hver en række kirker 
for at opfl amme de kristne til at 
tage bekendte med til møderne, 
som foregik på en stor plads. 
Dan besøgte fem kirker, men jeg 

overhalede ham med syv! 
Blandt mine kirker var en pin-

sekirke, som var blevet brændt 
af. Skiltet med Assemblées de 
Dieu (Assemblies of God) og 
de røgsværtede stolper stod der 
endnu, men siderne og taget var 
brændt... Vi ved ikke, om afbræn-
dingen skyldtes vrede muslimer 
eller okkulte.

Tid nok...
Et andet sted kom vi til en 

evangelisk brødrekirke kl. 9, hvor 

gudstjenesten skulle begynde. 
Men præsten var endnu ved at 
vaske sig, og kirken var tom. Vi 
spurgte, om vi havde misforstået, 
at de skulle begynde kl. 9. Nej, 
men klokken var da også kun ni. 
Så folk skulle nok komme. 

Jeg regnede derfor med, at der 
nok ikke kom så mange, og tog 
derfor videre til andre kirker. Da 
vi vendte tilbage ved 10-tiden var 
kirken bogstaveligt talt stopfuld 
af ca. 300 mennesker. En ældre 
skrap dame gik op og ned langs 

rækkerne med en lang kæp og 
prikkede til folk, der ikke sad tæt 
nok, så der kunne blive plads 
til fl ere. 

Et andet sted var der kun en 
lille flok på ca. 10 i et afsides 
kvarter, hvor vores Land-Cruiser 
havde svært ved at nå frem ad de 
smalle veje. Til gengæld bad og 
sang de så intens og højrøstet, 
at der sikkert var en usynlig fl ok 
engle over os, som gik i åndelig 
krig for at bane vejen for kam-
pagnen.

Barn bortført af banditter
Touboro er en by på ca. 22.000 

indbyggere. Den ligger i et om-
råde tæt på Tchad og til Central-
afrika, hvor borgerkrig og bandit-
ter har huseret over grænserne 
de sidste 20 år. 

Mens vi var i Touboro, fortalte 
de i radioen, at et barn var blevet 
bortført kun ca. 12 km udenfor 
byen. Sådan afpresser bandit-
terne penge fra familier, som må 
ofre store beløb for at se deres 
elskede familiemedlemmer igen. 

Minder fra 1997
Da min familie og jeg var ud-

sendt til Cameroun, kørte vi i 
1997 tværs gennem dette be-
rygtede Mayo Rey-område for at 
besøge de danske missionærer i 
Centralafrika. 

På grund af dårlige veje og 
biluheld nåede vi ikke til græn-
sen før kl. 18, hvor vejene blev 
afspærret for natten. Vi måtte 
vente til næste dag. Vi bredte 
en presenning ud på jorden, og 
børnene spillede spil med vores 
volontør Lene. Vi var klar over, 
at vi godt kunne blive udsat for 
overfald om natten, så vi lejede 
dem, der måske ville have berø-
vet os, til at være vagtmænd. Ind 
imellem blev vi vækket af vildsvin, 
der løb gryntende omkring os. 
Den sidste del af natten regnede 
det, og vi kravlede ind i bilen. Men 
alt gik godt.

Siden blev det meget farligere 
at færdes i dette område, hvor der 
nu fi ndes tusindvis af fl ygtninge.

Borgmester med hjerte
Da Per Hyldgaard ankom til 

Touboro, besøgte vi borgmeste-
ren i Touboro. Han var kristen og 
havde et stort hjerte for byen. Han 
var valgt for oppositionspartiet 
UNDP, og da vi spurgte, hvad vi 
skulle bede for, nævnte han en 
lang række udfordringer: Elektri-
citeten forsvinder hver dag ved 
middagstid og kommer først igen 
et par timer om aftenen. Vandfor-
syningen er også mangelfuld. Der 
mangler jobs og virksomheder. 
Og så er der kriminaliteten, som 
især viser sig i bortførelser. Per 
bad for disse udfordringer og for 
velsignelse over borgmesteren 
og byen, inden vi forlod rådhuset.

Full Gospel kirken har forøv-
rigt bygget en klinik ved siden 
af kirken, hvor mange får hjælp. 
På muren står der: Jésus sauve 
et guérit - dvs. Jesus frelser og 
helbreder.

Muslimsk besøg
Vi besøgte også regeringens 

underprefekt og ”cheferiet”, som 
er den oprindelige konges re-
præsentanter. Kongen tilhører 
de muslimske fulanere, som har 
hersket over store dele af Sahel 
i Afrika. Overraskende nok duk-
kede to af de muslimske ledere 
op på kampagnen og kom hen til 
os efter mødet og roste det, de 
havde set – bl.a. miraklerne. De 
ville nu fortælle kongen de gode 
nyheder.

Kongen er en fremskridtsvenlig 
mand, som nu er valgt til vicepræ-

To tusind sagde JA til Jesus
Stor respons fra afrikanerne ved Udfordringens kampagne med Per Hyldgaard og Gospel Outreach i Touboro i Cameroun. 

I løbet af de tre mødeaftner kom ca. 7-900 hver aften frem til forbøn for at tage imod Jesus i deres liv. Her rækker de hænderne op. Senere blev de skrevet op og sat i forbindelse med de 12 lokale kirker, som var med.

Per Hyldgaard og Udfordringens redaktør hilste høfl igt på den lokale muslimske repræsentant for ”chefe-
riet” - dvs. for den oprindelige konge i Rey Bouba. Han er nu vicepræsident i Senatet. Til vores overraskelse 
tog den lokale repræsentant sammen med en anden muslim imod tilbuddet om at komme til den kristne 
kampagne, hvor de bl.a. hørte vidnesbyrd fra mennesker, der var blevet mirakuløst helbredt under bøn. De 
fortalte bagefter begejdstret, at de ville fortælle de gode nyheder til kongen af Rey Bouba.
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Sammen med de lokale ledere besøgte det danske team borgmesteren i Touboro (i midten). Til venstre ses formanden for komiteen, pastor Martin 
Zangana, som er citeret først i artiklen. Danskerne er fra venstre Dan Ahlmann, Per Hyldgaard, Henri Nissen, Birthe Engedal Nissen og Anja Due. 

Per Hyldgaard og teamet besøgte også den lokale repræsentant for 
Camerouns regering, underprefekten, som bød velkommen.

sident i Senatet i hovedstaden. 
Hans far var berygtet for en hård 
regeringstid og for bl.a. at have 
slaver helt frem til årtusindskiftet. 

Området havde en vis auto-
nomi, hvor Camerouns myndig-
heder ikke blandede sig. Da kon-
gen, Rey Bouba, døde, efterfulgte 
den ældste søn ham, men han 
døde også på mystisk vis efter et 
års tid. Nu måtte den yngre bror 
komme hjem fra det moderne liv 
i hovedstaden. 

Da vi oprettede en kristen radio 
i Tcholire i hans land, afl agde vi 
et høfl ighedsbesøg, som tidligere 
beskrevet i Udfordringen. Min dat-
ter Maj-Britt og jeg overnattede i 
paladsets gæstehus. Da vi dagen 
efter kørte hjem, blev vi på en 
bakke overhalet af vores eget hjul, 
fordi skruerne åbenbart havde 
løsnet sig... Gud ske lov slap vi 
levende fra det. 

700 til forbøn første aften
Per Hyldgaard havde udvalgt 

byen blandt en række byer, jeg 
havde foreslået. Jeg havde ikke 
den store tiltro til, at der ville 
komme ret mange. For byen var 
lille, pladsen lå ikke i centrum af 
byen, radioen havde ikke fået 
sendetilladelse, så vi kunne bruge 

den til at reklamere, og mange 
forberedelser skete alt for sent. 

Alligevel dukkede der ca. 1200 
op til den første aften. Kirkerne var 
gået sammen om kampagnekor 
på 42 medlemmer, og desuden 
var der en dansegruppe, som gav 
den hele armen. 

Per Hyldgaard prædikede det 
gamle evangelium og inviterede 
dem, der ville tage imod Jesus, 
frem til forbøn ved platformen. Jeg 
tvivlede på, at der ville komme ret 
mange frem, for selv har vi jo hørt 
evangeliet så mange gange, at vi 
har glemt, hvor fantastisk det er. 
Men pludselig satte menneske-
mængden sig i bevægelse. Også 
mange af kvarterets børn og unge 
var i mellem. I alt kom der 700 
frem til forbøn…! 

Ca. 80 rådgivere fra kirkerne 
var forberedt på at skrive navnene 
ned, så de bagefter kan følge op. 
De havde kun kopieret 400 svar-
kort, som de selv havde ment var 
alt for mange...

Afl øser talte
Per Hyldgaard var på første del 

af turen plaget af rygproblemer. 
Derfor måtte han springe de fl este 
seminarer for præster og ledere 
om formiddagen over. I stedet 

underviste Dan Ahlmann, Anja 
Due og jeg selv. 

Den 2. aften valgte Per at lade 
Dan holde aftenens prædiken. 

Selv om Dan virkelig er en 
inspirerende taler, tvivlede jeg ær-
ligt talt på, at der ville komme ret 
mange frem til forbøn. De fl este 
havde jo sikkert været her i går, 
tænkte jeg. Men da Dan efter sin 
prædiken – om Jairus datter og 
kvinden med blødninger – invite-
rede til at tage imod Jesus, kom 
der endnu fl ere end aftenen før! 

Og sådan gik det også den 3. 
og sidste aften, hvor Per talte.

Opfølgning mangler
Vi ved godt, at mange af disse 

overgivelser kan være overfl a-
diske. Og desværre er kirkerne 
sjældent gode til at følge op. 
Derfor tabes mange igen. 

Men hvor mange hundrede nye 
troende er det lige, vi har tilføjet 
kirkerne i Danmark på det sidste? 
Hvor mange har vi kristne hver 
især hjulpet til tro på Jesus? 

Så længe vores egne tal er så 
forsvindende små, skal vi nok 
ikke gøre os til dommere over 
kampagner, hvor tusindvis trods 
alt beslutter sig for Jesus. 

Tegnene fulgte med
I Markus-evangeliet 16, og an-

dre steder, lover Jesus os, at bud-
skabet om ham vil blive ledsaget 
af tegn og undere. Når disse ofte 
udebliver i Vesten i dag, skyldes 
det måske en svag forkyndelse 
eller manglende tro på, at Jesus 
virkelig er den samme i dag, og 
at han mente, hvad han sagde.

Sidst på mødet giver Per altid 
en invitation til, at de syge kan 
lægge hænderne på deres syge 
sted, hvorefter han beder fra plat-
formen for alle. Herefter opfordrer 
han de helbredte til at komme op 
og give deres vidnesbyrd. 

Det er altid stærkt at se. Jeg har 
nu været med til fem forskellige 
kampagner, og det er altid forskel-
ligt. Nogle steder er der også stor 
dæmonisk aktivitet med mange 
besatte og plagede mennesker. 

Jeg havde regnet med, at Tou-
boro var et sådant sted. Men her 
var kun nogle få tilfælde. Da vi for 
et par år siden havde en lignende 
kampagne i Ngaoundere, hvor 

en norsk og amerikansk mission 
har virket i næsten hundrede år, 
ligesom katolikkerne i et halvt 
århundrede, og hvor man derfor 
skulle tro, der var ryddet op, var 
der overraskende mange dæmo-
niske manifestationer. 

Men i Touboro var der til gen-
gæld mange, der ikke kunne 
høre eller se. Og nogle af disse 
oplevede en helbredelse. 

Vær med til at sprede 
det gode budskab

Gospel Outreach gennemfører 
hvert år 6-10 kampagner. 

De næste kampagner er i 
Ummannak på Grønland den 
20.-28. februar og Cuba den 22.-
27. marts. 

Gospel Outreach kan støttes 
på kontonr. 9046 457-34-58449. 

Se www.gospeloutreach.dk
Udfordringens radio-missi-

on samarbejder med Gospel 
Outreach om at bringe det kristne 
budskab til hele verden via kam-
pagner og radio. 

Hvis du specielt ønsker at 
støtte radioarbejdet, som når 
mange muslimer, så mærk blot 
indbetalingen med ”radio”.

Tak!

Denne mand havde lidt af døvhed i ti år efter en ulykke i vand, men 
kunne efter førbønnen høre igen.

Dan Ahlmann interviewer en kvinde og tester, at hun nu kan læse en 
tekst, hvor hun før var meget svagseende.

Denne mand kunne konstatere, at en tumor forsvandt under forbøn. 
Flere andre oplevede også at deres knuder forsvandt.

Dan Ahlmann prædikede i stedet for Per Hyldgaard en aften.
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DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

Bøger til fordybelse og fornyelse
- Styrk dit personlige bønsliv og bøn i fællesskab med andre – nu også som e-bøger. 

Elizabeth Alves: 

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

Som e-bog kun 49 kr.

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,-

Som e-bog kun 49 kr.

Rhonda Hughey: 

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

Som e-bog kun 49 kr.

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,-

Nu kan du downloade e-bøger
Alle de bøger, som Udfordringen har udgivet, kan nu downloades som e-bøger. 
Det vil sige, at du kan læse bøgerne på din iPad eller PC. Senere følger andre kristne bøger.

E-bøgerne fi ndes i pdf-format, så man kan se, hvordan de oprindelige sider ser ud. Desuden kan de 
læses op af et tekstlæsnings-program. Planen er senere også at lægge dem ud i e-pub-format, hvor 
teksten tilpasser sig en lille skærm.

Prisen er under halvdelen af den trykte bogs pris. De fl este bøger koster kun 49 kr.

Gå til hosianna.dk og vælg E-bøger – så har du få minutter senere bogen til rådighed.

Få bogen læst op!
Hvis du downloader et læseprogram (fx appen Voicedream), kan du lade din iPhone læse bogen op for dig med en 
stemme efter dit eget valg og i dit eget tempo. (Se www.voicedream.com/reader/) 
Det fungerer bedst på Apples iPhones og iPads - mens der i Android versionen endnu mangler nogle muligheder. 
Fortæl os gerne om andre oplæsnings-programmer.
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Anmeldt af Kristian Kristiansen

En ny verdensorden for-
søges stablet på benene, 
siges det. 

Bag tiltaget fi nder man 
en stribe kontroversielle, 
højre-orienterede, hvis ikke 
ligefrem højre-radikale par-
tier, der over en bred front 
udfordrer det liberale de-
mokrati. Et spøgelse går 
gennem Europa, skrev i 
sin tid Marx og Engels. 
Dengang var det kom-
munismen. I dag er det 
populismen.

I  denne interessante 
bog, der mest af alt minder 
om en blanding af et rids og en politisk pamfl et,  tager Sa-
muel Rachlin disse ”tilpasningsdygtige gopler” under kritisk 
behandling. De står i skarp modsætning til den kulturradikale 
vanetænkning, som de betragter som korrumperet; denne 
ideologiske overskrift kombineres med et krav om, at magten 
må tilbage til ”folket”, uanset hvilke midler der må tages i 
brug for at fremme formålet - og uanset konsekvenserne for 
demokratiet.

Det er selvfølgelig sin sag på kun små 150 sider at forsøge 
at identifi cere populismens væsen, historie og betydning. 
Men det var helt nyt for mig, at man helt tilbage i 1800-tallets 
USA kan støde på populistiske tendenser. Om jeg ellers blev 
så meget klogere af bogen, er jeg lidt usikker på. Jeg tror, det 
skyldes, at Rachlin selv er lidt i tvivl om, hvordan man skal 
indfange og indkapsle populismens væsen:

”Den nye verdensorden og den medfølgende usikkerhed 
indgår en forbindelse med den voksende populisme og er 
med til at kendetegne vores tid i overgangen fra det 20. til 
det 21. århundrede; fra de trusler, vi kendte alt for godt, til de 
trusler, vi endnu har svært ved at identifi cere. Som altid ved 
historiske epokeskift famler vi mest i mørke, men vi er ved at 
opdage ikke kun populismens udfordring, men også de vestlige 
demokratiers skrøbelighed og sårbarhed,” skriver han.

Men i al fald satte bogen mange tanker i gang, og det er jo 
ikke så ringe - for nogen af os. Tilbage står så blot at levere 
gennemtænkte mod-svar på truslen.

Samuel Rachlin: ”Folket og magten. Populisme og den 
nye verdensorden.” 
173 sider • 250 kr. • Kristeligt Dagblads Forlag 

Populismen - en 
ny verdensorden?

Anmeldt af Kirsten Krog

Mathilde Munk er igen aktuel 
med en ny roman, ”En duft af 
roser”, den tredje på kun godt 
et år. Romanen handler om en 
mors sorg over at have mistet 
sin datter.

Ef te r  da t te r  Saras  død 
lammes jeg-fortælleren af en 
dyb sorg, som truer hendes 
mentale sundhed. Som en ventil 
for de voldsomme følelser, der 
overmander hende og giver sig 
udslag i en voldsom vrede mod 
nærmest alt og alle, begynder 
hun at skrive det, hun kalder en 
fortælling, en fortælling om sin 
datters sidste tid på jorden, men 
- viser det sig - efterhånden også 
en fortælling om sin egen søgen 
efter sandheden.

Selvom jeg-fortællerens vrede 
tanker mod de mennesker, som 
omgiver hende og den verden, 
der ikke kan rumme hendes 
sorg, fremstår som urimelige 
og som en form for overføring 
af hendes sorg på noget mere 
håndterbart; fornemmer man, 
at forfatteren ser vor tids mang-

lende rum for sorg og lidelse 
og dens tendens til at putte alt 
sådant – også den helt naturlige 
sorg over en mistet datter – ned 
i en diagnoseboks, som mindst 
ligeså ”syg”. 

Kritikken af tidsånden, som 
hele tiden er underliggende, 
bliver ind imellem både eksplicit 
og bidende. 

M e n  u n -
der denne af-
standstagen til 
meget i vor tid 
- også den mo-
derne lægevi-
denskab - ligger 
der et dybere 
lag, et budskab 
om en verden 
helt anderledes 
end vores. 

Som et evig-
hedens  l yn -
nedslag i vor 
forkvaklede tid 
og også i jeg-
fo r tæ l l e rens 
f o r t v i v l e d e 
”løsning”, står 
S a r a s  ev i g -
hedsvished i de 
sidste måneder 

af hendes liv. Gennem hende 
stråler evigheden. 

I sin mors fortælling om hende 
gentages det, hvordan hun op-
lever duften af roser, hvor der 
ingen roser er – som en duft fra 
en anden verden. Efterhånden 
som sorgen mere og mere får 
jeg-fortælleren til at søge sand-
heden, stråler datterens tro på 

en evighed, hvor alt vil blive godt, 
også mere og mere igennem 
fortællingen, der indtil da til tider 
har kunnet virke lidt ”tung” pga. 
jeg-fortællerens negative tanker. 
Og der er ikke blot tale om en 
mere almen åndelig overbygning 
til romanen, men en klar visen 
hen på Jesus, som Sandheden. 
For som det lægges i munden på 
en veninde til Saras storebror: 
”Er der noget andet, der er værd 
at tro på?” 

Romanen er pinligt afslø-
rende, når det kommer til be-
skrivelsen af en typisk reaktion 
hos sørgende mennesker, der 
desperat søger trøst og svar hos 
andre mennesker, der ikke kan 
leve op til dette. Samtidig er den 
skarp i sin skelnen mellem falske 
åndelige svar på lidelsen og det 
eneste sande svar, det, som er 
at fi nde i Guds ord. Med andre 
ord er fortællingen forkyndelse i 
romanform.

Mathilde Munk: 
En duft af roser.
135 sider • 149,00 kr.
Forlaget Aras

Ca. 500 af Udfordringens 
abonnenter modtager bogen 
”Lysvågen livsdrømmer” 
sammen med avisen i dag.

Det er de abonnenter, som 
har meldt sig ind i Udfordringens 
bogklub, hvor man får fi re bøger 
for kun 200 kr. årligt. Til gengæld 
er det ikke altid de nyeste bøger, 
og man kan heller ikke vælge. 

Interesserede kan tilmelde sig 
på udfordringen.dk/bogklub - eller 
pr. mail og telefon. 

Læsere, der gerne ville have 
haft bogen, men ikke kom med 
i denne ombæring kan bestille 
bogen på Hosianna.dk for 99 kr. 
Den oprindelige pris var 199 kr.

Find din livsdrøm!
Da bogen blev udgivet i 2009, 

skrev mag. art. Karen Krog i sin 
anmeldelse i Udfordringen: 

Erwin McManus tænker “out 
of the box” på en provoke-
rende og ligefrem måde og vil 
være kendt af mange, også i 
Danmark, for sine bøger Grib 
det guddommelige øjeblik og 
Lysvågen livsdrømmer, der 
netop er udkommet. 

McManus, der oprindelig er 
fra El Salvador, er forfatter, taler, 
aktivist, fi lmskaber og innovator 
og desuden seniorpræst i Mosaic 
i Los Angeles. Han vakte opsigt 
omkring årtusindskiftet med sine 
aktivistiske udmeldinger om post-
modernisme og kirken og er i de 

seneste år blevet nævnt som en 
af de mest indfl ydelsesrige krist-
ne i USA. McManus rejser nu over 
hele verden og har besøgt fl ere 
end 30 lande, sidst Danmark, og 
medvirket i et utal af fi lm, artikler 
og magasiner.

Willow Creek Danmark fi k no-
get af en appelsin i turbanen, da 
Erwin McManus var hovedtaler 
ved A2 konferencen i Odense 
i maj 2009. Konferencen hen-
vendte sig til præster, ledere og 
frivillige med interesse for udvik-
ling i kirken. Konferencens tema 
var “Kirke for kirkefremmede”, og 
jeg havde selv den fornøjelse af 
være til stede under hans besøg. 
Aftenen inden konferencen var 
jeg sammen med en lille flok, 
tæt på Erwin McManus og hans 
team. Dagene med ham var som 
at sidde ved Jesu fødder og lytte. 

At udleve sin indre helt
Bogen Lysvågen Livsdrømmer 

er lærerig på den måde, at den 
giver dig otte egenskaber, som 
er nødvendige for at udleve din 
indre helt. Hvilket vil sige, at han 
går i dybden, som er du på pil-

grimsvandring, for 
at søge efter den 
indre helt i dig, der 
venter på at blive 
vækket. 

McManus’ eget 
liv er fyldt af drøm-
me og tanker, der 
bliver levet ud hver 
dag, og han siger 
et sted, at hvis du 
lever et reduceret 
liv, er det ikke bare 
dig selv, der taber, 
men menneske-
heden taber. 

At fi nde en 
livsdrøm

Han beretter i bogen om, 
at han hver dag møder men-
nesker, som lader til at være 
og som efter alle vurderinger at 
dømme er succesfulde - men 
om morgenen, lige før de skal 
op og stå over for verden, møder 
de den lille følelse af tristhed. I 
en by som Los Angeles er der 
mange, der kæmper med at fi nde 
en livsdrøm, og du kan bruge 
hans store erfaring til at se det 
ekstraordinære potentiale i men-
nesker og hermed komme ind til 
dine egne undervurderede og 
ubrugte ressourcer. Og som han 
fremhæver, kom Jesus for at få 
det bedste frem i os. 

Bogen nævner rollemodeller 
som Daniel og Ester, som ikke 
lod deres omstændigheder be-
grænse deres muligheder. Vi har 
ikke den luksus selv at kunne 

bestemme, hvor og hvornår vi 
bliver født; vi har heller ikke altid 
kontrol over de omstændigheder, 
vi til tider bliver kastet ud i. Har 
du taget personligt ansvar for de 
muligheder, du er blevet givet? 
Grunden til, at vi skal tilpasse os, 
er, at vi ikke kan vælge udgangs-
punktet. Både Ester og Daniel 
lærte at tilpasse sig en meget 
vanskelig kontekst og hævede sig 
op over deres omstændigheder. 

Jo mere udfordrende dine om-
stændigheder er, jo større er dine 
muligheder for at opleve, at Gud 
løfter dig til nye højder. 

Glæd dig til at læse bogen! 
Glæde møder dig.

Erwin McManus:
Lysvågen Livsdrømmer
Forlaget Scandinavia
245 sider. Indbundet. 
Nu 99 kr. på Hosianna.dk

Find din Livsdrøm!

Erwin McManus

 Journalist og politisk kommenta-
tor Samuel Rachlin undersøger 
populismens væsen, historie og 
betydning.

Sandheden gør fri
Roman af Mathilde Munk handler om sorg og peger på Jesus som Sandheden.

Bog i Udfordringens bogklub:
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Mit vidnesbyrd
Af Knud Held-Hansen, Aalborg

Journalist på Nordjyske Stift-
stidende Charlotte Rørths 
møde med Jesus i en kirke 
i Spanien, er der på det se-
neste sat et spørgsmålstegn 
ved her i avisen. Det er ikke 
så sært, for hendes oplevelse 
er helt usædvanlig - nærmest 
utrolig. 

Charlotte Rørth havde al-
drig set ham før, og alligevel 
genkendte hun Jesus med det 
samme.  Det var Jesus, der stod 
foran hende, da hun den 25. 
februar 2009 sad på en bænk 
i sakristiet bag et 500 år gam-
melt kapel i den sydspanske 
by Úbeda. Da hun kom hjem 
fra besøget, kaldte Charlotte 
nærmeste hende for glødepæ-
ren, skriver Kristeligt Dagblad i 
en anmeldelse af hendes bog. 

Før mødet med Jesus havde 
Helligånden talt til en sortklædt 
kvinde, skriver Charlotte Rørth i 
sin bog ”Jeg mødte Jesus.”: ”Du 
er udvalgt,” siger hun, og hiver 
forpustet mine hænder ind til 
sig og knuger dem hårdt mod 
sit bryst. ”Hvad hedder du, hvor 
kommer du fra, hvad laver du?” 
”Hun siger godt, godt, bien, 
bien, da hun hører ordet journa-
list, periodista. ”Så er det derfor, 
du er udvalgt,” siger hun. ”Du 
skal fortælle en vigtig historie, 
så hør nu efter,” fortsætter hun. 
”Jorden vil gå under, og kun de, 
der tror, vil reddes. Og du skal 
fortælle det til alle.”

Mit møde med en 
tidligere barnesoldat

Rigtig mange kristne har i 
tidens løb kunnet berette om 
usædvanlige oplevelser, som 
Helligånden kan være årsag 
til. Også mit møde med en 
tidligere barnesoldat i Uganda, 
som jeg traf for 19 år siden, da 
hun som kvotefl ygtning kom til 
Danmark. Det var næppe helt 
tilfældigt, at jeg var på Diako-
nisssestiftelsen i København, 
hvor China Keitetsi midlertidigt 
blev indlogeret. Jeg må tillægge 
det en vis betydning, en mulig 
bønhørelse, at en kristen kirke 
i Sydafrika ved hendes afsen-
delse til sit nye værtsland havde 
bedt om, at hun måtte møde 
en kristen ved sin ankomst. 
Barnesoldaten China, af navn 
efter sine skæve øjne, blev et 
indbrud i min verden. Hvad var 
det dog, hun kom fra og havde 

været igennem, dette plagede 
lille menneske? 

Tragedien i Rwanda
Den 6. april 1994 blev præsi-

dent Habyarimanas fl y skudt ned 
af to missiler, mens det lagde an 
til landing i Rwandas hovedstad 
Kigali. Den dag i dag ved man 
ikke, hvem der stod bag attenta-
tet. Men en time senere var der 
sat vejspærringer op i det meste 
af byen. Alle blev stoppet og dem, 
der var tutsier, som China er, blev 
dræbt på stedet. Et af det 20. 
århundredes mest omfattende 
folkedrab var i gang.

16 år tidligere viste Jesu mor 
Maria sig for tre piger på vej hjem 
fra skole i Rwanda, har China 
fortalt mig. Maria skal have sagt 
til pigerne, at de skulle fortælle 
om deres møde med hende og 
sige, at blodet ville komme til 
at fl yde, hvis befolkningen ikke 
omvendte sig. Det skete ikke, og 
16 år senere fl ød blodet i stride 
strømme som sagt.

China var blot 9 år gammel, 
da hun første gang faldt ind i 
geleddet sammen med de andre 
soldater, hvoraf mange var børn 
som hende. Herefter fulgte 10 
frygtelige og blodige år som 
kampsoldat i Ugandas National  
Resistance Army, hvor China 
til sidst endte med at være en 
erfaren sergent og livvagt for 
betydningsfulde offi cerer. 

Budskabernes vigtighed
Disse to åbenbaringer, for 

nogle skolepiger i Rwanda og 
for en journalist på en avis, er 
begge af betydning, tænker 
jeg. Hvor den første fi k alvorlige 
følger, fordi folk ikke omvendte 
sig, vil den sidste også få det, 
for dem der overhører, hvad 
den spanske kvinde havde fået 
lagt på sit hjerte at skulle sige: 

”Jorden vil gå under, og kun de, 
der tror på Jesus, vil reddes.”

I tidens løb har jeg oplevet 
mange ting i kraft af Helligånden, 
tror jeg. På en rejse i det tidligere 
Jugoslavien blev jeg fx i drømme 
vidne til en bilulykke, hvorved to 
unge mennesker omkom. Jeg så 
bilen skride ud og havne dybt 
nede. Og da alt var stille, skim-
tede jeg to lysende skikkelser, 
en større og en mindre, forlade 
vraget og stige til vejrs. 

Dagen efter gik jeg en tur i 
byen, Porec, hvor jeg tog et foto af 
en opslagstavle med en dødsan-
nonce for Ivonne Miani. Først ved 
hjemkomsten til mit hotel ”Mae-
stral,” fi k jeg den tragiske historie 
om Ivonne, ansat på hotellet, 
der om aftenen var blevet hentet 
af sin kæreste. I det voldsomme 
regnvejr var mandens bil skredet 
ud, som jeg så rulle rundt og 
havne dybt nede, hvorved begge 
omkom.   

Liv efter døden
Der ER altså et liv efter døden, 

som jeg nu har set. Og skal du 
og jeg det rigtige sted hen, hvor 
Jesus er, gælder de samme 
betingelser som skolepigerne 
i Rwanda og Charlotte Rørth i 
Spanien fi k besked på: Tro på 
Jesus Kristus er ensbetydende 
med frelse og evigt liv.

Den tidligere barnesoldat Chi-
na Keitetsi har jeg stadig forbin-
delse med, og hende kan Gud 
have sine planer med. Som lille 
pige i Uganda oplevede hun at 
se Jesus stående ved fodenden 
af sin seng. De talrige ulykker og 
drab, China er skånet for, tyder 
på, at Jesus har været med 
hende hele vejen og beskyttet 
hende. China har sat ord på sin 
tragiske historie i sin bog ”Mit 
liv som barnesoldat i Uganda.” 
Bogen er desværre udsolgt fra 
forlaget, men kan købes som 
lydbog.  

Johannes siger i sit evangelium 
kap. 21: ”Der er også mange 
andre ting, Jesus har gjort; hvis 
der skulle skrives om dem èn for 
èn, tror jeg ikke, at hele verden 
kunne rumme de bøger, som så 
måtte skrives.”

Vi bør være varsomme 
med at dømme andre

Vi bør derfor være lidt var-
somme med at kritisere andre 
kristne for deres tvivlsomme 
religiøse oplevelser. Når, og hvis 
vi rendyrker troslivet, begrænser 

vi Guds virkemåde med risiko for 
at blive sekteriske og snæversy-
nede. Vi bygger dermed vores 
tro på ”rigtige meninger,” som vi 
profi lerer os og vore kirker på.  
Når Jesus fx siger: ”Lad de små 
børn komme til mig”, er det helt 
naturligt at døbe små børn. Når 
de senere bliver konfirmeret, 
bekræfter de unge jo deres dåb 
og tro på Jesus. 

Trods det anser mange kristne 
barnedåb for ikke at være en 
rigtig dåb i bibelsk forstand. 
Uanset dåbsform må vi nu anse 
barnedåb og konfi rmation som 

en god samvittighedspagt med 
Gud. Og det er forholdsvis nemt 
at argumentere for, at dåb ikke 
er det vigtigste - derimod troen 
på Jesus. Nogle af de sidste 
ord vi har fra Jesus, knytter sig 
til hans korsfæstelse. Den ene 
af de forbrydere, som hang dér, 
spottede ham og sagde: ”Er du 
ikke Kristus? Frels dig selv og 
os!” Men den anden satte ham i 
rette og sagde: ”Frygter du ikke 
engang Gud, du som har fået 
den samme dom? Og vi har fået 
den ned rette; vi får kun løn som 
forskyldt, men han har intet ondt 

gjort.” Og han sagde: ”Jesus, 
husk mig, når du kommer i dit 
rige.” Og Jesus sagde til ham: 
”Sandelig siger jeg dig: I dag skal 
du være med mig i Paradis.”

Der sker noget med os og for 
os, når vi tror på Jesus. Jeg har 
fx oplevet en spontan helbre-
delse efter fald fra en stige. Som 
et arrangement i den Åndelige 
Fornyelse på disse kanter kom 
den norske prædikant Hans J. 
Frøen til et  møde i Komdrup 
Forsamlingshus. Frøen var kendt 
for at bede for syge. Men modet 
svigtede mig, da han inviterede til 
forbøn. Under kaffebordet rejste 
prædikanten sig imidlertid op og 
spurgte ud i forsamlingen, om der 
sad en med ondt i ryggen, hvad 
han havde på fornemmelsen. Da 
ikke andre i forsamlingen rakte 
hånden i vejret, tog jeg mod til 
mig. 

Næppe havde jeg sat mig 
på en stol, før jeg mærkede en 
kraft blive udløst. Siden da har 
jeg ikke haft ondt i ryggen. Det 
var en stor oplevelse at blive 
berørt og helbredt, ligesom det 
er for alle andre, vi læser om her 
i Udfordringen, der bliver bedt 
for ved hjælp af de efterhånden 
mange prædikanter, som har 
fået denne nådegave. Jo, Jesus 
helbreder stadig! 

Jeg er ikke sikker på, at det 
bedste altid er, at vi fjerner os fra 
Folkekirken, hvor nådegaverne 
ikke praktiseres i synlig grad. 
Og hvor vidnesbyrdene er færre. 
Men det er blot et spørgsmål om 
tid, tænker jeg, før vi ser en mere 
virksom kristendom blive prakti-
seret også i  Folkekirkeregi. Fordi 
det kan jo være sandt, hvad der 
er sagt til Charlotte Rørth: ”Jorden 
vil gå under, og kun de, der tror, 
vil reddes! Og du skal fortælle 
det til alle.”

Møder med 
Helligånden - og 
deres betydning
Knud Held-Hansen deler her nogle af sine erfaringer 
og tanker omkring møder med Helligånden.    

China Keitetsi kom til Danmark efter 10 år som barnesoldat i Rwanda. Som lille oplevede hun at se Jesus stå 
ved fodenden af sin seng. Hun har siden skrevet en bog om sine oplevelser og har fortalt om, hvordan Gud 
hjalp hende.

Knud Held-Hansen opfordrer os 
til at tage egne og andres ånde-
lige budskaber alvorligt.

Efter sit møde med Jesus i 2009 har Charlotte Rørth udgivet to bøger: 
”Jeg mødte Jesus” i 2015 og ”Vi mødte Jesus” i 2017
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Af: Ingunn Marie Ruud og 
Torbjørn Greipsland, KPK

Amerikanske Billy Graham, 
som de sidste 70 år har evan-
geliseret i 185 af verdens 
lande, døde i sit hjem i North 
Carolina onsdag den 21. 
februar. 

Hilsener, som hylder den aner-
kendte evangelist, strømmer nu 
ind, skriver den kristne netside 
Christian Today.

– Den STORE Billy Graham 
er død. Der var ingen som ham! 
Han vil blive savnet af kristne og 
alle religioner. En meget særlig 
mand, skrev den amerikanske 
præsident, Donald Trump.

Hvor er himlen?
Billy Grahams søn, Franklin 

Graham, som besøgte Oslo i ef-
teråret, skrev denne meddelelse 
på Twitter:

”Min far ... blev en gang spurgt, 
"Hvor er himmelen?" Han sagde: 
"Himmelen er, hvor Jesus er, og 
jeg kommer snart til ham!" I mor-
ges forlod han denne verden for 
det evige liv i himmelen, forberedt 
af Herren Jesus Kristus - Verdens 
Frelser, som han proklamerede 
i 80 år.”

Både politikere, tidligere præ-
sidenter, religiøse ledere og 
kendiser har hyldet Billy Graham, 
siden nyheden om hans død blev 
kendt. Præsidenten for den etiske 
og religiøse frihedskommission, 
Southern Baptist Convention, 
Russel Moore sammenligne-
de prædikanten med Bibelens 
apostle.

– Billy Graham var efter min 
mening den vigtigste evange-
list siden apostlen Paulus. Han 
forkyndte Kristus, ikke sig selv, 
ikke politik, ikke velstand ... han 
havde en uimodståelig personlig 
integritet, sagde Russel Moore.

Angrebet i Norge
Men selv om prædikanten 

var meget vellidt, oplevede han 
også modstand. Da Billy Graham 
besøgte Norge for anden gang 
i 1978, blev han angrebet på et 
møde i Storsalen i Staffeldtsgate 
i Oslo.

En ung kvinde kastede tomater 
tilsat en væske på ham.

Bjørn Willoch, som sat bagerst 
på podiet bag Graham, sagde 
senere i et interview med KPK, 
at det var en ætsende væske, 
som han selv fi k noget af i håret.

Vagterne fi k hindret kvinden i at 

gøre noget mere alvorligt. Willoch 
snakkede med hende og besøgte 
hende senere. Han sagde, at hun 
tilhørte en gruppe, som kaldte sig 
666. Da han var på besøg hos 
hende, kom der fl ere piger, som 
var med i samme gruppe.

– De havde en meget hadsk 
holdning til den kristne tro, sagde 
Willoch.

Bjørn Willoch, som havde en 
central funktion i arrangementet, 
siger, at rigtig mange havde prø-
vet at hindre møderne både ved 

at forsøge at ødelægge det elek-
triske anlæg og på anden vis. Og 
den samme kvinde, som kastede 
væske på Graham, klatrede op 
i en mast under hovedarrange-
mentet på Ullevål Stadion.

– Jeg havde brevkontakt med 

hende i et par år. Men til sidst 
kom brevet i retur med påskriften 
”Hun er død”. Jeg antager, det er 
rigtigt, da hun dengang boede i 
et kollegium, og det var sikkert 
administrationen der, som retur-
nerede brevet, sagde Willoch.

Stærk modstand
– Modstanden mod møderne 

med Billy Graham var så stærk, at 
det førte til, at oplægget på Ullevål 
blev betydeligt forandret. 

Mens det er normalt, at de, som 
vil tage imod Jesus som deres 
frelser, kaldes frem til platformen, 
måtte man denne gang bede dem 
gå hen til gærdet. Det fungerede 
ikke særlig godt, men det blev 
gjort af frygt for, at nogen skulle 
gå frem og angribe Billy Graham, 
sagde Bjørn Willoch, som ikke har 
hørt, at evangelisten skulle have 
mødt en lignende modstand i 
andre lande.

Han havde nær kontakt med 
Billy Graham under besøget og 
siger, at han var en meget yd-
myg mand, noget som nok har 
medvirket til, at han har fået så 
god omtale og betydet så meget.      

Troede på kirkens lære
Om modstanderne sagde Billy 

Graham følgende i sin tale i Stor-
salen: 

– Vi må elske dem, som er vore 
modstandere. Omslut dem med 
kærlighed!

På en pressekonference i for-
bindelse med besøget sagde han 
dette som svar på et spørgsmål 
om, hvad han har, som andre 
forkyndere ikke har:

– Jeg ved, der er visse hemme-
ligheder. Når jeg citerer Bibelen, 
tvivler jeg aldrig på det, som står 
der om korsets betydning, om 
jomfrufødslen, om Jesu død for 
vore synder, om nødvendigheden 
af, at mennesker har brug for 
Jesus som frelser, eller at Kristus 
møder menneskers behov. 

Dessuden har jeg medarbej-
dere, som jeg ikke kunne være 
foruden. Et andet forhold er, at 
den teknologiske udvikling har 
betydet meget. Uden TV og ra-
dio havde vi ikke kunnet nå så 
mange. 

Præsidenternes præst 
hyldes verden over

Den verdenskendte vækkelsesprædikant, som er blevet kaldt den vigtigste evangelist siden apostlen Paulus, 
døde onsdag 21. februar, 99 år gammel.

– Den STORE Billy Graham er død. Der var ingen som ham! Han vil blive savnet af kristne og alle religioner. En meget særlig mand, skrev den 
amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter.

Også de verdslige blade har 
skrevet meget om evangelisten 
og hans kampagner i tidens løb. 
Den 25. oktober 1954 havde 
Time Magazine på forsiden Boris 
Chaliapins illustration af Billy 
Graham som taler.

- Jeg føler det, som om jeg er med til min egen begravelse, sagde den 88-årige verdensevangelist, da Billy 
Graham-Biblioteket i 2007 blev indviet i hans hjemby Charlotte. Her stod præsidenterne Bill Clinton, Jimmy 
Carter og George Bush (Senior) frem og takkede og roste ham efter tur for hans forkyndelse, forbøn og ven-
skab. På billedet ses Billy Graham sammen med daværende præsident John F. Kennedy.

I morges forlod han 
denne verden for det 
evige liv i himmelen, 
forberedt af Herren 

Jesus Kristus - Verdens 
Frelser, som han pro-

klamerede i 80 år.
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Møder & Arrangementer

Lørdag  10. marts kl. 15.00
Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, 

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

Orla Lindskov taler og beder for syge

Ferie & Rejser

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

Annoncer - tlf. 7356 1506
Mail: annoncer@udfordringen.dk

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

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

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

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

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

Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev

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

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

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

Mulighed for køb af CD’er og DVD’er  l møderne

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Møder & Arrangementer

Fokus på Israel
Undervisning med Mads Gregers, Randers

Emne: De syv jødiske fester og højtider 
gjort relevant i nutiden

Lørdag d. 3. marts kl. 10, 15 og 19.
Pottemagerens Hus

Adr. Lykkeskærvej 15, Holsted.

Tilmelding til spisning tlf. 7553 3323.

Læs mere om rejserne på 
www.felixrejser.dk eller 
bestil katalog på 7592 2022

Uforglemmelige 
oplevelser

Rom og Assisi – rejs i fortid og nutid 12.5. - 19.5.
Rumænien – landet du aldrig glemmer 3.6. - 13.6.
Tyskland – I Luthers fodspor 4.6. - 8.6.
Nordkap – med Lofoten 5.7. - 18.7.
Sverige – Lina Sandell 12.7. - 16.7.
Normandiet – oplevelser på alle fronter 16.7. - 24.7.
Norge – det bedste fra Telemarken 17.7. - 21.7.
Island – intensiv sommer 22.7. - 27.7.
Tanzania – mærk landet 23.7. - 10.8.
Norge – fjord og fjeld 27.7. - 3.8.

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  I  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  I  www.nyt-haab.dk

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

Søndag 11/3: H.P. Pedersen: Bibelen; Et vindue til Gud
Søndag 18/3: Benny Mikkelsen: Hav tro til Gud

Søndag d. 4/3 kl. 10:30
Anders Ova
Tema: Helligåndens vejledning

Søndag d. 25/2 kl. 10:30
Jørn Pedersen
Tema: At leve i hellighed 
og Gudsfrygt - del 2

BØRNS ÅNDELIGE
UDVIKLING OG TRO

20-22 APRIL  &  8-10 JUNI 2018

Et enestående kursus, som kombinerer det 
akademiske, det åndelige og det praktiske om 

børnearbejde i en kristen kontekst.

iabc.dk
Lykkegårdsvej 100
DK-6000 Kolding

Anne 
Thompson

Rachel
Turner

Carolyn 
Edwards

Ian
White

Er du glad for 
Udfordringen?

Så støt arbejdet
 med en gave!

Gaver kan indbetales
til Missionsfonden 
med skatte-fradrag 

- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 - 0006 139450.

Kirken i 
Kulturcenteret

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

28. februar kl. 10.30 til 13.00: Hans P. Pedersen

7. marts kl. 11.30 til 13.00: Karin Kühl

14. marts kl. 11.30 til 13.00: Brian Isidore

21. marts kl. 11.30 til 13.00: Jørgen Christensen
(Sidste mulighed for tilmelding til Påskefesten den 28. marts)

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
25. marts kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

H. P. Pedersen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Karin Kühl Jørgen ChristensenBrian Isidore Hans Berntsen

Møder med redaktøren
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. 
Aftal et møde og vær med til at gøre Udfordringen 
kendt og læst. Kontakt henri@udfordringen.dk
Eller tlf. 5131 6599.

27.2. 19.30 Rødekro, Menighedshuset, Kærvejen 56: Noah. 
6.3. 19.30 Helle Hallen, Årre: KLF: Mediernes blinde øje
25.4. 10.30 Herning Frikirke, Møllegade 1B: Helbredelse v. bøn
12.6. 14.30 Rundvisning af børnehaveseminrium i Christiansfeld.
16.6. 10-17 Regional samling Bøn for DK. Roskilde Baptistkirke.
2.7. 19.30 VoksenOase i Odder: Om at vinde i bøn. 
Uge 29: Udfordringen på SommerOase. Seminar fi re dage.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.
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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 7:

Svend Petersen 
Kærmindevej 14
7400 Herning 

Kodeord: Skiliftskø

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 
8. marts 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!
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Stillinger Film

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at formuefællesskabet mellem ægtefæller ophører 
allerede på det tidspunkt, hvor Statsforvaltnin-
gen modtager en ansøgning om separation eller 
skilsmisse? Husk at kontakte din advokat, når du har 
brug for et godt råd.

Bogsalg

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.

Erhverv

hosianna.dk

Dødsfald

Den lille dreng Joey lever et idyllisk 
liv med sine adoptivforældre. En 
dag modtager de en meddelelse 
om, at de biologiske forældre 
ønsker barnet tilbage. En dommers 
afgørelse kan rive Joey væk fra det 
eneste hjem han kender. Baseret 
på en roman af Karen Kingsbury.
Danske undertekster. 
DVD - 100 min.
95 minutter. 

Herlig komedie om kristne familie-
værdier og livet som mor. 
Allyson trænger til en aften ude i 
byen for at få et pusterum fra livet 
som småbørns mor. Hun allierer sig 
med sin veninde og præstens kone, 
og får arrangeret en aften uden 
mand og børn. Hvad kan gå galt? 
Danske undertekster.

DVD - 95 minutter. 

 98,-

98,-

Film i webshoppen!

Moms’ night out

Som støv fra Himmelen

Man kan kun bygge på Jesus 
som grundvolden

Udfordringens tankevækkende klummeskriver Iben Tranholm, som 
ofte sætter ny vinkel på aktuelle begivenheder og emner, som man 
ikke lige tænker over, skriver i sin klumme i uge 7, at Jesus grund-
lagde kirken på apostlen Peter. Det er grundlaget for vores kultur.

Det må vel være Peters bekendelse, som står i Mattæus 16 fra v. 
16, hvor der står, at Simon Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende 
Guds søn.” Og Jesus sagde til ham: ”Salig er du, Simon Jonas’ søn, 
for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene.”

Så det må være Peters åbenbaring og bekendelse, altså Jesus, 
som kirken er bygget på og ikke Peter som person, men den klip-
pefaste overbevisning, som er kirkens grundvold.

 Man kan ikke bygge noget stabilt på mennesker, men på  Jesus 
som er den faste klippe.

KNUD BAK, SØNDERAGERVEJ 1, STENDERUP, 6683 FØVLING

Ringere stillet uden forbøn
I Udfordringen d. 18. ds er der på siden "Sundhed og Sygdom" 

en iøjnefaldende overskrift: "Er folk ikke ringere stillede, hvis ingen 
beder for dem?" Det er de absolut. Alt for mange dør, fordi de får 
for lidt, ingen eller forkert hjælp. Mange tager deres egne liv. Blandt 
dem er også troende mennesker. Jeg har kendt fl ere af dem. 

Mange steder i landet er der heldigvis mennesker, som beder for 
de syge. Blandt dem mange, som er glade for at være med i forbøn 
for syge og lidende. - Men der tænkes nok specielt på troende med 
nådegave til at helbrede. 1. Kor. kap. 12, 13 og 14 samt Jesu under-
visning derom i evangelierne. Specielt Markus 16:17-18. Sammen 
med nogle af Jesu arbejdseksempler.

Men hvad skal de syge og handicappede gøre, hvis de ikke har 
nogen med nådegaver i nærheden? Så er de afhængige af at høre 
eller læse om nogen, der har nådegave til på geografi sk afstand at 
betjene deres medmennesker via telefon, breve og e-mails. - Når 
man har et Matt. 22:9 og Lukas 14:21 og 23 -kald, kan det være 
meget forskellige mennesker, man får kontakt med. Også hinduer, 
buddhister, muslimer og ateister. Men når man er elev i Guds skole, 
Esajas 50:4-5, er det heldigvis en livslang proces, hvor der stadig 
er noget nyt at lære, Esajas 42:16.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

JPGIVERSEN@GMAIL.COM

Kolofon

Henri Nissen

Krista Revsbech
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kirker som organisationer. - 2018: Årgang 46. ISSN 0902-5693
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Steen Jensen Kis Iversen

Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

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

Min elskede mand

Uffe Andersen
er stille sovet ind den 18. februar 2018

Hanne

Begravelsen finder sted fra Gøttrup Kirke
onsdag den 28. februar kl. 13.00

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler eller 
avisen som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 i avisen.

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

Nu med e-bøger!



Udfordringen søndag den 25. februar 2018       TV / RADIO . 21

Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 25/2
14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anskirken, Fredericia.
Sognepræst Elin Skoven er liturg 
og prædikant Anden søndag i 
Fasten, hvor det handler om lysets 
kræfter, som fi ndes lige midt i af-
magt. Christianskirkens Drenge og 
mandskor medvirker under ledelse 
af Theis Lyng Reinvang. Den dan-
ske Salmeduo ved Christian Vuust 
og Hans Esbjerg Christensen 
medvirker ved salmesang og post-
ludium. Christianskirken er bl.a. 
kendt for sit alterparti bestående 
af glasmosaik og et guldbelagt al-
terparti udført af kunstneren Bjørn
Nørgaard. Glasmosaikken viser i 
toppens venstre side Gud som hele 
universets arkitekt. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

Tirsdag 27/2
22:00 Natbio: De uskyldige
Fransk-polsk drama fra 2016.
En fortælling fra efterkrigstidens 
Polen - baseret på virkelige hæn-
delser. Vi er i Polen, 1945. Mathilde, 
en ung fransk Røde Kors-læge, er 
på en mission for at hjælpe overle-
vende franske soldater fra krigen. 
Da en nonne søger hendes hjælp, 
bliver hun bragt til et kloster, hvor 
fl ere søstre er blevet gravide efter 
sovjetiske soldaters overgreb. I re-
spekt for abbedissens ønske indvi-
er lægen ikke andre i sin viden, og 
hen over de kommende måneder 
opsøger hun i hemmelighed kloste-
ret for at hjælpe med fødslerne og 
det efterfølgende tilsyn.

Torsdag 1/3
16:10 Joanna Lumleys jagt på 
Noas ark
Dokumentar fra BBC fra 2012.
(Joanna Lumley: The Quest for 
Noah’s Ark). Noas ark og den ka-
tastrofale oversvømmelse, syndfl o-
den kaldet, er en af verdens ældste 
legender og er meningsfuld for for 
både jøder, kristne og muslimer. 
Men er der faktisk noget om snak-
ken? Joanna Lumley går på jagt 
efter sandheden og rejser fra en 
lille engelsk landsbykirke til Tyrkiet, 
Indien, Oman og i gemmerne på 
British Museum for at opdage 
mere om beretningerne om Noa, 
syndfl oden og arken.

Lørdag 3/3
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Denne gang 
er det Jacob Haugaard, der taler 
om nutidens dæmonbesættelse, 
som i hans fortolkning handler om, 
at vi glemmer at være taknemme-
lige for det, vi har. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Løgnens fader 
vi forsage” fra Helligåndskirken i 
Århus. www.dr.dk/tro

14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anskirken, Fredericia
Biskop Marianne Christiansen, 
Haderslev, er liturg og prædikant 
tredje søndag i Fasten, hvor det 
handler om løgn og sandhed, mord 
og dom. Christianskirkens Drenge- 
og mandskor medvirker under 
ledelse af Theis Lyng Reinvang. 
Den danske Salmeduo ved Chri-
stian Vuust og Hans Esbjerg Chri-
stensen medvirker ved salmesang 
og postludium. Christianskirken 
begyndte i et kirkegårdkapel på 
byens Nordre Kirkegård i slutnin-
gen af fyrrerne og er siden bygget 
større i fl ere omgange. I 2007 fi k 

kirken Bjørn Nørgaards glasmosaik 
og guldbelagte alterbillede, hvor 
kunstneren har hentet inspiration 
fra middelalderlige klostre og giver 
det en moderne tolkning. 
 

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

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

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

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

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

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sen-
des også på www.lifestyletv.dk

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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. 

DR Radio 

Søndag 25/2
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa. 
Haderslev Stift. 2. søndag i fasten.
Prædikant: Jens Kvist.
Organist: Carmen Breckau.
Salmer:
289: ”Nu bede vi den Helligånd”
392: ”Himlene, Herre”
161: ”Med strålekrans om tinde”
493: ”Gud Herren så til jorden 
ned”
11: ”Nu takker alle Gud”

Mandag 26/2
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 27/2
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 28/2
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 1/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

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

Fredag 2/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

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

Søndag 4/3
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Søllerød Kirke, 
Helsingør Stift. 3. søndag i Fasten.
Prædikant: Xenia Dalgaard Knut-
zen. Organist: Flemming Dreisig.
Salmer: 
751: ”Gud ske tak og lov”

29: ”Spænd over os dit him-
melsegl”
615: ”O gode Gud, din kærlighed”
390: ”Gud, lad dit ord i nåde 
lykkes”
396: ”Min mund og mit hjerte”

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

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

GGod læsningod læsning
LIVSFORVANDLENDE 

BØGER FRA 
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Bestil på Bestil på 
Hosianna.dkHosianna.dk

Find også masser af fi lm og musik!Find også masser af fi lm og musik!

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

Søndag den 25.2 sender P1 
gudstjeneste fra Sct. Jørgens 
Kirke i Aabenrå. Sognepræst 
Jens Kvist prædiker.

Tirsdag 27/2 kl. 22.00 viser DR K den fransk-polske fi lm ”De uskyldige”  (Les innocentes) fra 
2016. Den unge franske læge Mathilde bliver kontaktet af en nonne fra et kloster, hvor fl ere 
af nonnerne er blevet gravide efter russiske soldaters overgreb. Dramaet udspiller sig i efter-
krigstiden Polen og er baseret på virkelige hændelser. Foto: Still fra fi lmen ”De uskyldige”.
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Scan QR koden og lyt til ’Promises’ fra 
albummet Everything or Nothing

K
unstner: C

arrollton  -  Titel: E
verything or nothing  -  G

enre: Folk/indie-rock  -  D
ow

nload: itunes  -   P
ris: 89 kr.

... og hvis det er din vilje, så lad mig få eksklusive 
rettigheder til din genkomst til jorden ... Det vil 
være så stoooort!

Kristeligt Forbund for Stude-
rende (KFS) er klar med et nyt 
stærkt hold til det kommende 
skoleår, efter tre sekretærstil-
linger blev besat ved ansæt-
telsesrunde i februar. 

Både de gymnasiale og de 
videregående studerende vil få 
støtte og sparring fra de nye med-
arbejdere i KFS, oplyser general-
sekretær Christian Rasmussen.

Julie - Nord- og Midtjylland
I Nord- og Midtjylland er Julie 

Thingmann Christensen blevet 
ansat som efterfølger til Jan 
Pahus Nissen. Hun får base i Aal-
borg og skal arbejde med både 
gymnasiale og videregående 
studerende i regionen samt være 
tovholder for KFS-arbejdet her.

”Jeg glæder mig helt vildt til 
de mange samtaler om Jesus, 
til at møde alle KFS’erne og til 
sammen med dem at fortælle 
videre, hvor fantastisk god Gud 
er,” fortæller hun.

Rebekka - Østdanmark
Øst for Storebælt ansættes 

Rebekka Barbara Friis Rasmus-
sen som gymnasiesekretær. Hun 
efterfølger Lisa Rom Boye på 
kontoret på Østerbro. Rebekka 
skal fortsætte arbejdet blandt 
KFS-grupper og lokalforeninger 
i det gymnasiale KFS-arbejde.

”Jeg er spændt på at skulle 
arbejde for og med gymnasie-
eleverne øst for Storebælt! Jeg 
glæder mig til mange ting, men 
nogle af dem er at lære gymna-

sieeleverne at kende, at bruge tid 
sammen med dem og at holde 
religionstimer ude på gymnasi-
erne og åbne op for at invitere 
eleverne til at undersøge Jesus 
selv,” fortæller Rebekka.

”I Julie og Rebekka har vi fået 
to unge kvinder, der først og frem-
mest elsker Jesus og studerende. 
De har deres unge alder til trods 
rigtig meget erfaring med studen-
termission. 

Julie har været engageret på 
alle mulige måder i KFS siden 
gymnasietiden, og Rebekka er 
lige nu volontør i Montenegros 
studenterarbejde på andet år – 
udsendt af KFS” udtaler general-
sekretær Christian Rasmussen.

Kristian - København
I stillingen som studenterse-

kretær i Øst har den nuværende 
medarbejder Kristian Kappel sagt 
ja til en forlængelse på to år.

- Man er jo altid lidt ekstra 
spændt, når chefen ringer midt i 
en ansættelsesproces, for hvem 
kommer til at overtage ens job? 
Jeg indrømmer, at jeg blev tem-
melig overrasket over tilbuddet 
om 2 års forlængelse, men jeg 
blev også simpelthen så glad.

Jeg føler mig virkelig privilege-
ret ved muligheden for at være i 
KFS 2 år mere, end jeg regnede 
med, og glæder mig til at se, hvad 
Gud har tænkt sig at bruge det til. 

Og så får jeg jo lov til at være 
med i arbejdet for en ny og vildt 
spændende 2020 vision – hvor 
videregående studerende er et 
af de helt centrale fokusområder, 
siger Kristian Kappel.

Usædvanlig forlængelse
Til Kristians forlængelse kom-

menterer Christian Rasmussen:
”Vi er også rigtig glade for, at 

Kristian har sagt ja til at forlænge 
kontrakten. Vi har egentlig en åre-
målspolitik i KFS, som betyder, 
at gymnasie- og studentersekre-
tærer ikke kan forlænges, men 
da vi vurderede, at ansøgerfeltet 
til stillingen som studentersekre-
tær i København ikke matchede 
profi len ift. alder og uddannelse, 
har vi dispenseret derfra i denne 
omgang. 

Så Kristian fortsætter det gode 
arbejde, han har lagt for dagen de 
seneste fem år.”

Ansættelserne træder alle i 
kraft d. 1. august.

Bodil

KFS ansætter tre nye sekretærer
til Nord- og Østdanmark

Fra venstre Rebekka Rasmussen, (ansat til gymnasiearbejdet øst for Storebælt), Julie Thingmann 
Christensen, (gymnasiale og videregående studerende i Nord-og Midtjylland) samt Kristian Kap-
pel, der fortsætter som studentersekretær i Øst.

Det er bare lige ud af posen. Foden vipper, smilet breder 
sig. Simpelt, enkelt, men slet ikke banalt. Det er bare godt 
sangskriveri. Godt produceret. Fedt leveret. 

Carrollton har med “Everything or nothing” udgivet et album, 
som forhåbentligt bliver lyttet til af mange, for det fortjener det. 
Albummet begynder virkeligt stærkt. Åbningsnummeret lægger 
en høj standard, men resten følger godt med. 

Det er varieret samtidigt med, at det har en fantastisk energi, 
som udløses i velproportionerede mængder. 

Det er egentligt en oplevelse af to halvdele. 
Første halvdel består af uptempo sange. Her er melodierne 

iørefaldende. Anden halvdel får et slow-tempo country udtryk 
og stille sjælere. Det fungerer også rigtigt godt. Der er en sær-
lig ærlighed over alt, som lyder af Nashville. Især nummeret 
“Giving it all to you” emmer af steelguitar og terts-harmonier, 
men ikke desto mindre, så giver det mening.

Hvis man skal sætte en enkelt overskrift på albummet 
“Everything or nothing”, må det være Håb. Albummet er gen-
nemsyret af tillid og overgivelse til Gud. Carrolltons tekster 
centrerer sig om en Gud, som er alt håbs Gud. En Gud som 
de kan håbe på, selv i de tider hvor livet ikke er, som vi måske 
havde håbet. En Gud som lytter.

Albummets næstsidste nummer “Promises” er et rigtigt fi nt 
bud på en poplovsang, som kunne nå helt over Atlanten og 
ind i en dansk kirke - Hvem ved?

Torben Schmidt

Fantastisk energi 
og stærke tekster 

Tidligere 
politiker 
besøgte 

gadebørn
Tidl. folketingsmedlem Tove 
Videbæk boede sammen med 
tidligere gadebørn og mødtes 
med en tidligere minister i Ni-
caragua, da hun for et par uger 
siden var i Sydamerika.

- Det var fantastisk at være 
så tæt på børnene så længe! 
Nat og dag! Spise sammen med 
dem! Lege med dem! Følge dem 
i skoletimer, fortæller hun.

- Deres umiddelbare og glade 
smil, knus og kærlighed - og 
taknemmelighed - var en kæmpe 
oplevelse! 

Jeg ville ønske, at mange dan-
skere kunne opleve, hvor vidun-
derligt det er at møde børn, som 
engang levede som ”udskud”, 
men nu strutter af sundhed, er 
glade og går i skole. Disse børn 

vil engang kunne være med til at 
ændre fremtiden for tusinder af 
børn, som stadig lever et usselt liv 
på gaderne i Nicaragua. Og det vil 
ikke alene forbedre disse børns 
liv – men også landets økonomi. 

- Det var synet af børn helt ned 
til 5-års alderen på gaderne i Ma-
nagua, der fi k os i gang med dette 

projekt. De løb ud og ind imellem 
bilerne i Managuas travle gader 
for at tigge penge til mad. De 
spiste madrester, som bilisterne 
smed ud til dem. De slikkede 
pizzabakker, som smagte lidt af 
mad. Og de sniffede lim. Om nat-
ten sov de i pap eller sort plastik 
i grøfter eller i træer. 

Og når man spurgte til disse 
børns fremtid, fi k man at vide, at 
de fl este af dem ikke levede til 
de fyldte 15 år. Det var dette syn 
og denne information, der satte 
os i gang med Børnenes Liv og 
projektet i Nicaragua, fortæller 
Tove Videbæk.

Henri

Tove Videbæk sammen med nogle af de mange gadebørn, som har fået et nyt liv og en fremtid.
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Af Dorte Linda Hansen

hkgym.dk

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

— Værner om stærke værdier
i et stærkt fællesskab

— Sætter fokus på samfundsansvar
— Arbejder med dannelse og traditioner

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

VÆ R  M E D  F R A  S TA R T

Åbner i august 2018

Når livet former og forandrer sig, måske 
ikke altid helt som håbet eller forventet, 
bruger Gud det til at give os større visdom 
i livet. 

Der er altid noget at lære af livets processer, 
gode som dårlige. Det er ikke vores fortid, der 
defi nerer, hvem vi er. Men vores fortid kan altid 
bruges som læring. 

Ind imellem kan livets skuffelser gribe så 
krampagtigt om vores hjerter, at vi måske ikke 
har lyst til at være en del af hans plan, og vi 
fjerner os fra det, som Gud har for os, og vil 
hellere gå vores egen vej. 

Men når vi så erfarer, at vores egen vej ikke 
fungerer, så er der ingen fordømmelse fra Gud. 
Han står altid klar med åbne arme og inviterer 
os til igen at følge hans vej. Hans vej, som er 
frihed og som ingen fordømmelse rummer. 

Det gode er, at vores fejltagelser bruger 
han som læring på vejen frem. At fordømme 
sig selv eller andre kommer ikke fra Gud, men 
fra den onde. Så når fordømmelser står på rad 
og række og trænger sig på for at slå os oven 
i hovedet, må vi vise dem bort. For fordøm-
melse har Jesus taget på korset gennem sin 
nåde. Gennem korsets kraft, som bor i os, har 

vi fået autoritet til at bryde mørket, som bor i 
os og i andre. 

Når vi vinder kampe, så vinder Gud dem 
sammen med os. Han giver os styrke til at rejse 
os op i hans kraft, og vores liv bliver et vidnes-
byrd om hans nåde og kærlighed til os. Det 
som har været kampe og skuffelser i vores liv, 
kan Gud vende til et stort vidnesbyrd for ham. 

Når Gud hjælper os igennem svære ting, og 
vi sejrer, bliver det vores vidnesbyrd. Det bliver 
det, han vil bruge os til at vidne om for andre. 

Der ligger en mægtig kraft i det vidnesbyrd, 
du har over dit liv. Det kan være til stor opmun-
tring for andre, som har mistet håbet om, at 
det kan blive bedre. Men når vi deler de sejre, 
Gud har taget os igennem til, så ophøjes han, 
og vores fortid er ikke forgæves.

Fortidens kraft  

Rock Solid 
inviterer i ’Slikland’

Rock Solid inviterer de 9-14 årige til landslejr første weekend i påskeferien. Foto: YFC Rock Solid Landslejr 2017

På Rock Solids årlige lands-
lejr for de 9-14 årige lover 
arrangørerne, at deltagerne 
kan være længe oppe, bade 
i popcorn, opleve et ægte 
sodavandsspringvand og 
høre mere om det fantastiske 
’slikland’, Gud har i vente 
til os. 

Med det i tanke har årets lejr i 
Betania Kirkecenter i Blåhøj fået 

navnet ”Slikland”. Der forventes 
omkring 100 deltagere. 

Lejren starter fredag den 23. 
marts og slutter palmesøndag 
den 25. marts. Så skulle man 
have sovet for lidt - som invita-
tionen lægger op til - kan man 
indhente det forsømte i resten 
af påskeferien.

Lejren koster 400 kr., og er 
man medlem af YFC, får man 

lejren til halv pris. Tilmelder man 
sig inden  1. marts, deltager man 
i konkurrencen om et kæmpe 
stykke slik.

Hvem står bag Rock Solid?
Rock Solid er YFC’s klubarbej-

de for juniorer. I klubprogrammer-
ne er al læring i en rød tråd, der 
er delt på vilde lege, sjove sketch, 
samtaler og undervisning.

  Lisbeth



BAGSMÆKKEN

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Skæve vinkler af Torben Osted

UGE 9 • SØNDAG DEN 25. FEBRUAR 2018

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

(9/2018)

       Ja, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 598 kr. 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
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Du kan også bestille på hjemmesiden, ringe på tlf.: 7456 2202
eller skrive til mail@udfordringen.dk

Evnen I+II+III følger en gruppe 
teenagere, som bliver kastet 
ud i en kamp mod mørket. 

For at overvinde fjenden må de 
bruge deres særlige evner og 
forene deres kræfter...

”Evnerne” tager udgangspunkt 
i Bibelens nådegaver, og der-

FANTASY-SERIE I 3 BIND
OM DE ÅNDELIGE GAVER 

VINTERTILBUD: pr. stk. 148,- HELE SERIEN 300,-

med er historien 
måske slet ikke 
så langt fra vir-
keligheden? 

Tlf.: 7456 2202

Over hegnet
Lovsangen havde allerede summet ud over byen fra højta-
lerne på mødepladsen i nogen tid. Folk var stimlet sammen 
i hundredvis for at høre Per Hyldgaard tale – og måske ikke 
mindst i håb om at opleve et af de mirakler, som ofte sker.

Vi danskere havde været ude for at spise aftensmad i den 
afsidesliggende grænseby Touboro i Cameroun. 

Selv om mødet var sat til kl. 17, blev klokken som regel 19, før 
de sidste Nikodemus’er var kommet til i skjul af mørket. 

På grund af den overvældende varme (35-40 grader), og den 
manglende air-kondition, havde Per Hyldgaard og hans tro væbner 
Dan Ahlmann iført sig korte bukser. Vi skulle derfor tilbage for at 
skifte, før Per skulle tale.

Foran porten indtil det beskedne hotel, hvor vi var de eneste   
gæster, tudede vi i hornet. Herefter plejede den unge vagt Mathieu 
hurtigt at åbne porten. Men der kom ingen. Mærkeligt...? 

Ved at stå op på det nederste del af porten kunne jeg se over 
jernporten, at der ingen Mathieu var til stede – og heller ingen 
andre indenfor hotellets hegn.

Nåh ja – jeg havde jo fortalt Mathieu om kampagnen, og han 
havde begejstret sagt, at han ville låne en knallert og tage med 
til mødet om aftenen. Da vi kørte hen for at spise, havde han nok 
troet, at vi kørte til mødepladsen. Han havde låst efter sig, havde 
lånt knallert og var kørt til møde.

Nu var gode råd dyre. Vi kunne ikke komme ind og skifte! 
Per ville få svært ved at fastholde sit omdømme som internatio-

nal prædikant, hvis han mødte op på talerstolen i korte bukser… I 
dette område af Afrika kommer mænd i deres stiveste jakkesæt, 
når de skal sidde på tribunen. 

Anja Due fra Aalborg var også med 
på teamet. Hun er egentlig direktørfrue 
i en stor virksomhed, men fordi hun er 
en dybt engageret kristen, har hun i fl ere 
år brugt sin tid på at tage med Gospel 
Outreach til fjerntliggende områder som 
hjælper. Anja har en hurtig tankegang, 
så inden Per og Dan nåede at komme 

ud af bilen, var hun klatret op på jernporten, over de spidse pigge 
og hoppede de to meter ned på den anden side. Hun fi k nu åbnet 
porten indefra, så vi kunne komme ind. Det gik så hurtigt, at vi 
desværre ikke nåede at få et billede af Anja i den lange kjole på vej 
over plankeværket. Ti minutter efter kørte vi hastigt 
på de humpede grusveje til mødet, hvor ca. 800 
af de fremmødte ca. 1200 gik frem til forbøn efter 
Pers forkyndelse for at følge Jesus. 

Ved Guds kraft – og lidt klatren.

Gi’ det videre...

Gi’ påskeavisen til andre,
så de også kommer til tro!
Kun få danskere får gavn af 
påskens budskab, fordi det 
vigtigste som regel drukner i 
reklamer og underholdning. 

Derfor udgiver Udfordringen 
en speciel udadvendt påskeavis 
Palmesøndag den 25. marts - 
ugen op til påske. 

Avisen formuleres, så den 
henvender sig til almindelige 
danskere. 

Formålet er på en spændende 
måde at fortælle, hvad der skete 
med Jesus i påsken, og hvilken 
betydning det har for os i dag - og 
for evigt. 

Avisen kommer ud til alle abon-
nenter palmesøndag. Men du 
kan bestille ekstra påskeaviser 
forud - senest onsdag d. 21.3. og 
give til mennesker, du holder af, 
fx. familien eller naboerne. 

Det er også en god idé for en 
menighed eller en bibelkreds 
sammen at dele påske-avisen ud. 

Aviserne kan ikke bestilles en-
keltvis, men kun i følgende pak-
ker til uddeling - inkl. pakkeporto:

10 stk. koster 100 kr. 
25 stk. koster 175 kr. 
50 stk. koster 250 kr.
100 stk. koster 425 kr. 
500 stk. koster 1650 kr. 
1000 stk. koster 3200 kr. 

Levering lørdag
Aviserne leveres som pak-

kepost med Post Nord til nær-
meste posthus lørdag forud for 
palmesøndag.

(Levering til hjemadresse kræ-
ver, at pakken kan afl everes, og 
den kommer så først mandag, 
da pakker ikke udbringes lørdag. 
Tillæg på 20 kr.) 

Aviserne kan bestilles nu 
på Udfordringens webbutik: Ho-
sianna.dk. Du kan også sende en 
mail@udfordringen.dk eller ringe 
til os på 7456 2202. 
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Den nyeste film om Jesus
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Avisen bliver på 24 sider i BT-format og i farver. 

Bestil ekstra eksemplarer af avisen, så du kan hjælpe andre til at tro på påskens budskab.


