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Den fælles kristne ugeavisDen fælles kristne ugeavis

Ny kold krig er farligere end før
Blandt talerne ved præsentationen af Marie Krarups bog om ”Ny Kold Krig” var bl.a. den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Han lagde ensidigt skylden på Rusland.

En ny kold krig er opstået mel-
lem Vesten og Rusland. Men 
i modsætning til den gamle 
kolde krig, så er der ingen klare 
aftaler mellem Øst og Vest. Der-
for er den nye kolde krig meget 
farligere end den gamle kolde 
krig (som er perioden efter 2. 
verdenskrig og frem til Berlin-
Murens fald i 1989).

Det forklarede bl.a. Andrej 
Kortunov, der er direktør for tæn-
ketanken Russian International 
Affairs Council i Moskva, på en 
konference om en ny kold krig. 

Den fandt sted på Vartov i Kø-
benhavn mandag d. 26. februar, 
og anledningen var, at folketings-
medlem Marie Krarup (DF) har 
udgivet en bog med interviews 

med politiske eksperter om for-
holdet til Rusland.

Hun oplevede selv, at Vestens 
forhold til Rusland er blevet me-
get ømtåleligt, da hun i efteråret 
2016 udtalte, at EU er en større 
trussel imod Danmarks over-
levelse som selvstændig stat 
end Rusland. Derved blev hun 
centrum i en mediestorm. 

Marie Krarup talte for en større 
forståelse for Rusland, mens den 
tidligere udenrigsminister Uffe El-
leman Jensen og forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen fortsatte 
koldkrigs-retorikken ved at give 
Rusland det fulde ansvar for den 
forværrede situation i forhold til 
Vesten.

De blev til dels modsagt af 

professor Bent Jensen - et kendt 
navn i medierne i forbindelse 
med Sovjets sammenbrud. Han 
understregede, at Rusland ikke 
er det samme som Sovjet.

Den russiske kultur bygger 
på kristendom, og at give Putin 
skylden for alt, er for primitivt og 
viser, at vi er i et demokratisk 
underskud, beretter Ruslands-

kenderen Iben Thranholm. Hun 
deltog i konferencen som obser-
vatør og giver sit indtryk fra kon-
ferencen på side 3 i Udfordringen.

Hun efterlyser dog de kirkelige 
stemmer i Marie Krarups nye bog.

Henri.

Læs side 3.
 

Der er brug for, at Vesten bedre forstår Ruslands kultur istedet for at optrappe en ny kold krig.

Er Vesten 
selv skyld 
i den nye 
kolde krig
med 
Rusland?
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Den succesrige iværksætter 
Rasmus Storgaard taler tors-
dag den 15. marts ved et møde 
for erhvervsledere i Aalborg.

Det er den fælleskirkelige 
missionsorganisation Gospel 
Outreach, der holder en inspi-
rationsdag for erhvervsledere 
på virksomheden Melsen Tech i 
Aalborg fra kl. 18-21.

Aftenen byder på et spæn-
dende indlæg fra erhvervsman-
den Rasmus Storgaard, som 
bl.a. ejer fi rmaet BYR-Gruppen, 
er familiefar og som lever for 
at se kristendommen udbredt i 
Danmark. 

Udfordringen bragte et portræt 
af Rasmus Storgaard i uge 3.

Der vil også blive vist fi lm og 
være personlige vidnesbyrd 

fra de kampagner, som Gospel 
Outreach holder hvert år rundt 
om i verden. 

Gourmet Design ved Pauli 
Beck vil servere en let anretning, 
og deltagelse er gratis, men man 
bedes tilmelde sig på info@gos-
peloutreach.dk senest d. 6. marts.

Henri.

Inspiration for erhvervsledere

Rasmus Storgaard

Bestyrelsen for Youth for Christ 
Danmark har pr. 1 marts ansat 
den 37-årige David Laadal 
Mortensen som landsleder for 
YFC Danmark. 

David er tidligere landsleder i 
Børne og Ungdoms Oase og har 
gennem de seneste 9 år arbejdet 
som sekretariatsleder i Aarhus 
Valgmenighed. 

”Vi glæder os over Davids store 
erfaring fra kirkelige organisatio-
ner og hans brand for at bringe 
evangeliet til Danmarks unge. 
Vi kender i bestyrelsen David 
gennem mange år og er yderst 
trygge ved at overlade ledelsen 
af YFC til ham”, udtaler formand 
for bestyrelsen, Allan Axelsen. 

Unge må træffe store valg
Den nye landsleder udtaler:
”Det er et stort privilegium at 

få lov til at stå i front for YFC’s 
arbejde i Danmark. Ungdoms-
årene er den vigtigste periode i 
vores liv, hvor store beslutninger, 
som former vores livsvandring og 

identitet, træffes.
Der er brug for at stå på noget 

solidt, et ståsted man igen og 
igen kan vende tilbage til, et 
ståsted med substans, som midt 
i de svære beslutninger giver fred 
indefra og ud.

Jeg ser derfor, at YFC kan være 
en spydspids, som insisterer på at 
præsentere troen på Gud som 
en ressource og et fundament 
for unge. For mig er det også 
påtrængende nødvendigt at sætte 
det at være forbilleder og forældre 
for unge, på dagsordenen.

Midler til arbejdet
Der er ingen tvivl om, at det 

også bliver en stor udfordring 
at overtage den daglige ledelse 
af YFC. I 2017 opnåede man 
desværre ikke tilskud fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF). Til-
skuddet udgjorde en stor del 
af indtægtsgrundlaget for or-
ganisationen. Det bliver derfor 
en vigtig prioritet for mig i tæt 
samarbejde med bestyrelsen, 
de andre ansatte og de mange 

frivillige, som lokalt arbejder med 
YFC’s arbejde, at genetablere 
indtægtsgrundlaget.

De sidste år har også båret 
præg af, at YFC har været i 
berøring med fl ere tusinde unge. 
Jeg er derfor taknemmelig for, 
at Daniel Baun (den afgående 
landsleder) har gjort et stort 
stykke arbejde for at overdrage 
YFC på den bedst mulige måde.

Jeg er overbevist om, at YFC 
har en så vigtig dagsorden, at det 
ikke bare er muligt at fi nde midler 
til at redde YFC, men også til at 
tage YFC ind i en spændende 
fremtid.

Jeg ser frem til at komme rundt 
i landet til alle jer, der udlever 
YFCs arbejde i hverdagen, til 
alle jer, som har gode ideer og 
tanker for YFCs arbejde og til alle 
jer, som ønsker at sætte unge og 
tro på Gud på dagsordenen. Vi 
ses derude!” slutter David Ladaal 
Mortensen.

YFCs mission
Det er den fælleskirkelige 

ungdomsorganisations erklærede 
mål, at “ethvert ungt menneske 
får muligheden for at følge Jesus 
Kristus og blive en del af en lokal 
kirke.”

YFC arbejder på at formidle 
troen i øjenhøjde for børn og unge  
gennem ord, musik, billeder, op-
levelser og ikke mindst gennem 
nærvær med de unge. YFC har 
ca. 1.800 medlemmer i Danmark

Bodil
.

Ny landsleder i YfC

Løgumkloster Efterskole 
skal have ny forstander
Skolens forstander gennem 5 år, Niels Kousgaard, har opsagt 
sin stilling med virkning fra sommerferien 2018. 

Niels Kousgaard mener, det er godt for skolen med nye kræfter 
i front. Hans ægtefælle Birgitte Kousgaard fortsætter dog som 
lærer på skolen.

Skolens formand Karl Haahr udtaler: ”Bestyrelsen tager opsi-
gelsen til efterretning. Vi er taknemlige for den store indsats, Niels 
Kousgaard har ydet på skolen i en vanskelig periode. Det har været 
tydeligt, at han brænder for opgaven. Vi er glade for, at Birgitte 
fortsætter som lærer på skolen, selvom vi må sige farvel til Niels. 
Vi går straks igang med arbejdet med at fi nde en ny forstander.”

Løgumkloster Efterskoles forstander, Niels Kousgaard, stop-
per med virkning fra sommerferien 2018.

- Unge har brug for troen på 
Gud som et fundament for de 
store beslutninger, de skal 
træffe, mener David Ladaal 
Mortensen. 
Foto: Martin Gravgaard

Undervisning i Vestermarkskirken
om åndelig helbredelse
Lørdag den 10. marts underviser Peter Holmsgaard i Vester-
marks-kirken i Grindsted for at om ’Personlig frihed og bøn 
for helbredelse’.

Peter Holmsgaard har været med til at starte ”Åndens klinik” 
i Danmark. Åndens klinik er et netværk af mennesker i Afrika, 
Europa og Nordamerika, som i Jesu navn og med Helligåndens 
kraft betjener mennesker med alle slags problemer. 

På verdensplan betjener netværket hvert år over 50.000 men-
nesker. Åndens Klinik samarbejder med kirker, læger, terapeuter, 
sygehuse, rehabiliteringshjem og andre behandlere.

I Vestermarkskirken vil Peter undervise om ”Guds tanker og 
hjerte for indre og ydre helbredelse”. Der vil være lejlighed til 
dialog, samtale, spørgsmål og betjening. Undervisningen slutter 
om eftermiddagen og koster 100 kr. med frokost.

Henri.

I påsken holder salmebandet 
Aera støttekoncerter i Aalborg 
og København under overskrif-
ten “Ingen er så tryg i fare”. 

Koncerterne er til fordel for 
Mission Uden Grænsers arbejde 
blandt børn i Østeuropa. Bandet  
har været en tur i Victoria i Ru-
mænien for at indspille sange 
sammen med børnene. 

Og ifølge forsanger i bandet 
Rebekka Kaastrup-Mathew kræ-
vede det en koncentreret indsats.

- Det var en meget svær op-
gave - både det musikalske, men 
også at udtale de danske ord æ, 
ø og å, som man jo ikke har på 
deres sprog. Men de var bare på 
og så umiddelbare, som børn jo 
er, siger hun.

Hvor sproget kan være en bar-
riere, gør musikken det muligt at 
kommunikere på tværs af lande 
og generationer. 

- Musikken kan samle men-
nesker. Den kan tale uden om 
forstanden. Den kan tale direkte 
til hjertet. Så den er et af de sam-
lingspunkter, man har med andre 
kulturer, påpeger Christian Eh-
lers, pianist i Aera. Støttekon-
certerne i påsken vil blive en 
fælles musikalsk og kunstnerisk 
oplevelse med salmer, video og 
billeder. 

Bandets anden sangerinde, 
Sabina Mathew Lindberg, fortæl-
ler, hvad der gjorde størst indtryk: 

- Jeg har oplevet en utrolig 
fattigdom i ”min egen baghave”. 
Så tæt på Danmark hvor vi intet 
mangler. Selv de dårligst stillede 
i Danmark ejer mere end de 
familier, vi mødte i Rumænien. 
Jeg har set fattigdom, men en 
kæmpe rigdom og styrke i disse 
menneskers øjne. Et gå-på-mod, 
som jeg ikke troede, kunne være 
muligt for mennesker, som intet 

ejer. 
Jeg har oplevet et hold af 

ansatte, der lever og ånder for, 
at andre mennesker skal lykkes..

“Ingen er så tryg i fare” -støt-
tekoncerter holdes i Københavns 

Kulturcenter d. 24. marts kl. 15 
(billet købes på billetto.dk) og i 
Aalborg i Musikkens Hus d. 27. 
marts kl. 19.30 (billet købes på 
Musikkens hus’ webside).

Henri.

Rumænske børn
sang danske salmer

Peter Holmsgaard 
underviser og 
beder for syge i 
Vestermarkskirken 
i Grindsted næste 
lørdag.

H.J. Krarup fylder 70
Tidligere missionær og sognepræst, Hans 
Kakob Krarup, fylder den 7. marts 70 år.

Hans Kakob Krarup var en årrække udsendt 
til Afrika sammen med sin første hustru Gre-
the. Da de vendte hjem læste han til præst og 
blev sognepræst i Jels i Sønderjylland. Parret 
var aktivt med i den åndelige fornyelse, som 
bl.a. førte til Oase-bevægelsen. Som pensionist har Hans Jakob 
været aktiv i sjælesorg i bl.a. Aarhus og Kolding valgmenigheder. 

Da Grethe døde, blev Hans Jakob gift med Dorthea, som 
pludseligt døde i 2014. For et års tid siden blev han gift med Diddi 
Dandanel, som leder hjælpecentret Kildgården på Fyn.

I anledning af fødselsdagen holder parret åbent hus d. 7. marts 
kl. 10-17 på Kildegården, Hestehavevej 41, 5856 Ryslinge. 

Henri.
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Søde påskelam

Af Iben Thranholm

Som mange sikkert husker, var 
Den Kolde Krig, der varede fra 
1947 til 1991, præget af stor 
frygt. 

Alle var rædselsslagne for en 
atomkrig og vidste, at et politisk 
fejltrin kunne udløse en katastrofe 
af apokalyptisk karakter. 

Derfor var både Vesten og 
Sovjetunionen meget omhyg-
gelige med at udarbejde nogle 
klare regler og aftaler. Man vidste, 
hvad man havde at holde sig til, 
og hvad man kunne forvente, hvis 
ikke reglerne blev overholdt. 

Stormagterne udviklede et 
særligt kommunikationssystem, 
som man fulgte nøje, og man 
lavede løbende våbenaftaler. Så 
selv om forholdet mellem øst og 
vest var højspændt, så var der 
alligevel en gensidig balance. 

Sådan er det ikke i dag, hvor 
en ny kold krig er under opsejling. 

Ingen klare aftaler
- Selvom der hersker frygt for 

Rusland i Vesten, har man fuld-
stændigt mistet fornemmelse for, 
hvor farlig situationen kan blive. 

Der er ingen klare aftaler læn-
gere. Det er den helt afgørende 
forskel på nu og da Jeg kan ikke 
huske, at retorikken nogensinde 
var så fjendtligt under Den Kolde 
Krig som den er i dag, sagde 
Andrej Kortunov, der er direktør 
for tænketanken Russian Interna-
tional Affairs Council i Moskva, på 
en konference om en ny kold krig. 

Den fandt sted på Vartov i 
København mandag d. 26 februar.  

Ny kold krig
Anledning til konferencen var, 

at bogen med titlen ”Ny kold krig”, 
udkom samme dag på forlaget 
Hovedland. 

Marie Krarup, der er folketings-
medlem for Dansk Folkeparti, 
taler i bogen med 17 eksperter 
fra Rusland, Ukraine, England, 
Letland, Canada og USA om 
forholdet mellem Vesten og Rus-
land. Der er også danske stem-
mer med i bogen, heriblandt 
generalmajor og tidligere chef 
for Forsvarsakademiet Karsten 
og Møller og journalisten Flem-
ming Rose. 

Ophedet debat 
om Rusland

I indledningen fortæller Marie 
Krarup, hvordan hun i efteråret 
2016 blev centrum for en ophedet 
debat om Rusland, fordi hun hav-
de sagt, at EU er en større trussel 
imod Danmarks overlevelse som 
selvstændig stat end Rusland. 

Hun argumenterede for, at vi 
bør etablere et fornuftigt samar-
bejde med Rusland om den fæl-
les fjende, vi har i islamisk terror. 

Det afstedkom en lavine af 
kritik, som lagde sig i forlængelse 
af den ensidige dæmonisering 
af Rusland, som foregår overalt 
i Vesten. 

Nuancer i betændt debat 
Som Marie Krarup beskriver 

det i bogens indledning, er debat-
ten om Rusland nu så betændt, 
at det er vanskeligt at komme 
med et afbalanceret indlæg om 
Rusland. 

Hvis ikke man gentager på-
standene om, at Rusland er 
aggressivt og som et led i en 
ekspansiv strategi har overtrådt 
international ret, erobret dele af 
et naboland og nu er i gang med 
en aktiv hybrid-krig imod Vesten, 
hvor Kreml fører undergravende 
virksomhed overfor Vestens de-

mokrati og frihed, så beskyldes 
man for at være Putins agent. 

Der findes ingen nuancer i 
Rusland-spørgsmålet, som har 
antaget karakter af hysteri, som 
både Bent Jensen, professor i 
historier og Paul Robinson, pro-
fessor i internationale relationer 
på University of Ottawa, også 
understregede på konferencen. 

Modvirke hysteri
Der er netop dette hysteri, som 

Marie Krarup med bogen ønsker 
at modvirke. 

Bogen ”Ny kold krig” samler 
alle hovedsynspunkterne og ar-
gumenterne om spændingerne 
mellem Rusland, EU og Nato. 

Bogens 17 eksperter bliver alle 
stillet det samme hovedspørgmål 
af Marie Krarup, som lyder: Hvor-
for er der sådan et dårligt forhold 
mellem Rusland og Europa lige 
nu? Og hvad man kan gøre for 
at ændre på det? 

Man får også svar på, om 
de baltiske lande skal frygte et 
angreb fra Rusland, og på, om 
der er presse- og ytringsfrihed 
i Rusland. 

Og så spiller Ukraine-konfl ikten 
naturligvis også en stor rolle i 
interviewene, hvor fl ere af bogens 
medvirkende forklarer, hvorfor 

også Vesten bærer sin del af 
ansvaret for konfl ikten - modsat 
den holdning, som vores egne 
politikere har, nemlig at Rusland 
ene og alene er skurken.

Væk fra dæmoniseringen
På konferencen på Vartov 

bragte et panel bogens spørgs-
mål fi nt i spil. 

Panelet bestod af forsvarsmi-
nister Claus Hjorth Frederiksen, 
forhenværende udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen, tidligere 
chef for Forsvarskademiet Kar-
sten Møller samt Andrej Kortunov 
fra Russian International Affairs, 
Moskva, Paul Robinsen, som er 
professor i internationale rela-
tioner ved Ottawa University, og 
Bent Jensen, som er historiker og 
professor emeritus. 

Efter Marie Krarup indledning, 
hvor hun bemærkede, at hun hå-
ber, bogen vil bevæge debatten 
væk fra stereotyper og dæmoni-
sering, talte først forsvarsminister 
Claus Hjorth Frederiksen. 

Han gjorde straks Krarups håb 
til skamme ved at gentage alle 
stereotyperne om, at Rusland 
havde overtrådt international lov 
og er en farlig fjende, Danmark 
skal forsvare sig imod. 

Da det blev Uffe Ellemann-
Jensens tur, blev tonen endnu 
mere fjendtlig, og han slog fast, at 
ansvaret for at forbedre forholdet 
mellem de to stormagter alene 
ligger hos Rusland. 

Vestligt selvkritisk blik
Resten af panelet var langt 

mere midtersøgende og selvkri-
tiske, som for eksempel professor 
Paul Robinson, der opfordrede 
Vesten til at se “bjælken i sit 
eget øje i stedet for splinten i sin 
broders”.

- Vi kan ikke ændre på Rusland 
med vores dæmonisering, men vi 
kan ændre på os selv, sagde han. 

- Vi bør tænke os bedre om, før 
vi anklager Rusland for alt. Vi skal 
selv overholde international lov, 
pointerede han som svar på Uffe 
Ellemann-Jensen uforsonlige 
udmelding.

Professor Bent Jensen lagde 
vægt på, at Rusland ikke er det 
samme som Sovjetunionen. 

Den russiske kultur bygger på 
kristendom, og at give Putin skyl-
den for alt, er for primitivt og viser, 
at vi er i demokratisk underskud. 

Trods uenigheder var debatten 
alligevel båret af en god tone og 
var afbalanceret, hvilket gav håb 
om, at oplysning og debat faktisk 
kan rykke holdninger, selv når det 
gælder en hårdknude som forhol-
det mellem Vesten og russerne. 

Kirken som forsoner 
Man bliver meget klogere af 

læse ”Ny kold krig”. 
Læseren får mange nye oplys-

ninger og argumenter, som åbner 
for en bedre og bredere forståelse 
af konfl ikten mellem øst og vest. 

Men skal jeg komme med en 
kritik, så kunne jeg godt tænke 
mig at have hørt fl ere kirkelige 
stemmer i synet på forholdet mel-
lem Rusland og Vesten. 

Marie Krarup sti l ler gode 
grunde politiske spørgsmål til 
politiske eksperter, fordi hun selv 
er politiker. 

Som jeg forstår debatten, så 
handler det spændte forhold 
mellem stormagterne mindst lige 
så meget om forskelle i synet på 
kristne værdier og kultur. 

Kristendommen spillede en 
langt større rolle i både murens 
og kommunismens fald, end 
politikere gør sig klart. 

Det kan nemlig let tænkes at 
blive kirkerne, der kommer til at 
være den forsonende faktor mel-
lem de stridende parter. Og hvis 
Rusland er kristent, hvordan kan 
det så være vores fjende?

Ny kold krig Ny kold krig 
er farligere end er farligere end 
den gamleden gamle

Blandt talerne var også professor Bent Jensen, der var en me-
get brugt kommentator, da Sovjet brød sammen. Nu tager han 
Rusland i forsvar.

Konference på Christiansborg i anledning af en ny bog af Marie Krarup.

Marie Krarup ønsker med sin bog at modvirke den unuancerede holdning til Rusland.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

”Jo, Gud holder hånden 
over os i trafi kken”

Apropos Udfordringens 
forside i sidste uge: ’Krist-
ne overlever bedre i trafi k-
ken’ – Simon Jacobsen fra 
GOD-tv fortæller her om et 
alvorligt uheld, hvor han 
slap med livet i behold – og 
uden mén.

I sidste uge kunne Udfordrin-
gen fortælle om en stor viden-
skabelig undersøgelse, som 
bl.a. viser, at kristne kvinder 
har 92 pct. større chancer for at 
overleve i trafi kken - og mæn-
dene har 97 pct. større chancer.

Det er ikke nogen overraskelse 
for Simon Jacobsen fra Hjørring, 
som tidligere var nordisk chef for 
GOD TV. Han var i efteråret 1999 
i Norge for at udbrede kendskab 
til den kristne tv-kanal. 

- På denne tur besøgte jeg 
pinsemenigheden Filadelfia i 
Vennesla, som havde en stor 
høstkonference, hvor jeg deltog 
og præsenterede GOD TV. Ven-
nesla med sine 13.000 indbygge-
re er den mest kristne by i Norge 
og har over ti menigheder; alene 
pinsekirken Filadelfi a, der er en af 
Norges største pinsemenigheder, 
havde da ca. 1000 medlemmer.

Høstkonferencen strakte sig 
over flere dage, og jeg boede 
hos Sol og Oddbjørn Strandberg 
på Lie i Øvrebø, de tilhørte me-
nigheden i Vennesla. Jeg havde 
kørt turen fl ere gange, og der var 
ingen sne eller glatføre. 

Pludselig spejlglat
Da jeg kørte derfra og til Ven-

nesla søndag morgen og kom 
til vejstrækningen på Drivenes-
heia, var den spejlglat. Der var 
nordmænd, som kørte foran mig, 
der havde svært ved at holde 
deres biler på vejen. Jeg kørte 
ikke stærkt, men pludselig kom 
højre forhjul ud i rabatten, og jeg 
havde ikke længere herredømme 
over bilen. Impulsivt råbte jeg 
JESUS af mine fulde lungers 
kraft, da bilen rullede ned over 
fjeldskråningen mellem store 
klippestykker og træer. 

Bilen landede på taget, den 
blev stoppet af et stort træ. Da 
alt var stille, sad jeg uskadt, fast-
spændt i sikkerhedsselen med 
hovedet nedad. 

Mirakel bekræftet
Pludselig stod der mennesker 

udenfor; de smadrede ruden i 
bagdøren for at komme mig til 
undsætning. 

Jeg råbte: ”Stop,  jeg er 
uskadt!”, og så kravlede jeg ud 
af bilen og rettede på mit slips, 
som ikke sad ordentligt. Det var et 
under, et mirakel, at jeg kunne stå 
ved siden af bilvraget uden mén.

Menneskene, der stod uden 
for bilen, var de kære mennesker, 
som jeg boede hos. De kørte 
bagefter mig og så uheldet og 
bekræftede miraklet og undrede 
sig over, at jeg kravlede uskadt ud 
af bilen, husker Simon.

Fortsatte til gudstjeneste
- Vi var på vej til gudstjene-

ste, og jeg havde lovet min ven 
Gunnar Jeppestøl, pastor i me-
nigheden, at hjælpe ved nadver-
bordet. Jeg fi k min bagage over 
i Strandbergs bil og fi k ringet til 
SOS Internationals alarmcentral, 
som sendte et redningskøretøj af 
sted for at hente mit beskadigede 
køretøj. 

Vi nåede frem til gudstjenesten 
i rette tid, og jeg kunne deltage i 
uddelingen af nadveren. 

Da gudstjenesten var ovre, og 
vi spiste frokost, kom rednings-
korpset Viking fra Kristiansand 
med min bil, som de havde truk-
ket op fra fjeldskråningen. 

Havde der siddet passagerer 

på bagsædet, havde de fået en 
hård medfart.

Hjem til Danmark
- Gennem SOS-alarmcentra-

len fi k jeg en anden bil stillet til 
rådighed søndag eftermiddag, 
så jeg kunne komme med færgen 
hjem om aftenen som planlagt. 

Vel hjemme parkerede jeg lå-
nebilen i garagen og fortalte intet 
om ulykken til Kaja før næste dag. 

Det var travle år med GOD TV, 
så allerede næste dag skulle vi 
rejse til Uppsala for at deltage i en 
konference og igen præsentere 
GOD TV. Jeg fik bilen pakket, 
og da Kaja så udlejningsbilen, 
spurgte hun: ”Hvor er vores bil 
henne?” 

”Det kan jeg forklare dig, når vi 
er om bord på færgen i Frederiks-
havn”, sagde jeg.  

Telefon fra SOS
Da vi ankom til Frederikshavn 

og var ved at køre om bord på 
færgen, ringede en person fra 
SOS og gjorde opmærksom på, 
at erstatningsbilen skulle afl eve-
res, straks jeg kom til Danmark. 

Jeg fortalte vedkommende, at 
jeg blot var på gennemrejse fra 
Norge til Sverige og var ved at 
køre om bord på færgen i Fre-
derikshavn. De accepterede så, 
at jeg kørte til Uppsala i bilen og 
først afl everede den, når jeg kom 
til Danmark igen. 

Takkede Gud
- Vel om bord på færgen fortalte 

jeg så Kaja om, hvorledes Jesus 
havde bevaret mig, da bilen 
rullede ned ad fjeldskråningen 
i Norge. 

Vi takkede Gud for, at han 
har hånd om os overalt, hvor vi 
færdes, og at engle er sendt fra 
himlen for at passe godt på os.

Hjort på vejbanen
Prøvelserne var ikke slut end-

nu. Da vi havde kørt godt tre 
timer og var halvvejs på turen til 
Uppsala, sprang der pludselig en 
stor hjort ud lige foran bilen. 

Gud bevarede os, og vi undgik 
med nød og næppe at påkøre det 
store dyr. 

Vi priste Jesus og tog autoritet 
over de kræfter, som stræbte os 
efter livet. 

Min sølvgrå Opel Omega blev 
totalskadet og kom aldrig tilbage 
til Danmark, den blev solgt til 
ophugning i Norge, og jeg fik 
erstatning og købte en nyere 
sølvblå Omega. 

Sletten Drivenesheia, jeg kørte 
på, da ulykken skete, blev efter-
følgende kaldt Simons Slette, 
fortæller Simon Jacobsen spø-
gefuld. 

Henri.

Simon Jacobsen har medsendt denne tegneserie fra Steen & Stoffer, som Udfordringen 
tidligere havde på bagsiden. Hans egen bil var heller ikke meget værd efter uheldet.

Vatikanet i Rom har netop meldt ud, at efterspørgslen på 
eksorcister, altså præster, der kan foretage djævle- og dæ-
monuddrivelser, er eksploderet de seneste år i Italien. I hele 
den vestlige verden er behovet støt stigende. Kirken kan slet 
ikke følge med efterspørgslen og planlægger derfor at ud-
danne mange fl ere af dens præster til eksorcister. 

Hvis nogen mener, at djævleuddrivelse hører fortiden til, kan de 
altså godt tro om. Ifølge den sicilianske præst Benigno Palilla, der 
er en erfaren eksorcist, er der alene i Italien 500.000 sager om 
året, hvor folk opsøger en eksorcist. Palilla forklarer i et interview til 
Vatikanets Radio, at den store efterspørgsel skyldes, at mange op-
søger spåkoner og tarotkort-læsere. Det kan åbne døren for djævlen 
og for besættelser, fortæller Palilla. En undersøgelse fra oktober 
2017 viser, at omtrent 13 millioner italienerne, dvs. en fjerdedel af 
befolkningen, regelmæssigt opsøger astrologer, kortlæsere eller 
spåkoner. I 2001 var tallet kun tre millioner.

Dog er det eksorcisternes erfaring, at der i mange tilfælde ikke 
er tale om reel besættelse, men om psykologiske eller åndelige 
problemer. Derfor arbejder de fl este eksorcister sammen med en 
psykiater. Før man overvejer en eksorcisme, der består af en række 
bønner efter et særligt ritual, som er indstiftet af Den katolske Kirke, 
gennemgår personen derfor en mentalundersøgelse. 

Problemet er, at der i dag er alt for få præster, der er uddan-
net til at påtage sig opgaven. Palilla forklarer, at ikke engang på 
præsteseminariet bliver der talt om det. Derfor bliver der nu hvert 
år i april holdt en international konference på et af de pontifi kale 
universiteter i Rom, Regina Apostolorum, hvor præster mødes 
for at sætte fokus på det voksende problem med dæmoni i det 
moderne samfund.

For et par år siden deltog jeg selv i netop denne eksorcist-kon-
ference i Rom, hvor beviserne for den ondes aktivitet i vore dage 
var svære at modbevise. Under opholdet fi k jeg også mulighed for 
at interviewe den nu afdøde Gabriel Amorth, der var Vatikanets 
chefeksorcist i en lang årrække. 

Han sagde: “Djævlen vinder terræn i vor tid. Vi lever en tid, hvor 
troen forsvinder. Hvis man skubber Gud ud, indtager Djævelen 
hans plads.” 

Efterspørgslen
på eksorcister
eksploderer
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Gruppe be’r nu for Nordfyn
- Så starter vi endelig en bedegruppe op for Nordfyn, 

fortæller Louise Laurenborg Frederiksen.
– Vi vil mødes hver anden mandag aften privat og er 

på nuværende tidspunkt 4 forbedere, fortæller Louise.
Andre læsere, der også gerne vil være med til at vel-

signe og bevare Nordfyn kommune, kan henvende sig til 
Louise Laurenborg Frederiksen, Farstrupvej 86, 5471 

Søndersø. Mobil 4166 7511.
Der er nu bedegrupper, som tager ansvar for alle de 

grønne kommuner på kortet – samt 
nu også Nordfyn, som er markeret 

med gult. Andre, der har lyst til at 
starte en bedegruppe op, der beder 

for den lokale by/kommune, kan 
tilmelde sig netværket på 

forberede@udfordringen.dk. 
Henri.

PS: Der bliver fælles samlinger 
for forbederne lørdag d. 9. juni i 

Herning og den 16. juni i Roskilde. 
Samt i Aarhus den 29. september.

– Medierne giver os et redigeret 
billede af virkeligheden. Det er 
et snævert materialistisk ver-
densbillede. Og det, der ikke 
passer ind i den kasse, kommer 
ikke med – eller latterliggøres 
som useriøst. 

 
Det mener i hvert fald Henri 

Nissen, som i 40 år selv har ar-
bejdet som journalist og i øvrigt er 
redaktør på Udfordringen.

Udover journalistuddannelsen 
har han taget en master i reli-
giøse studier og han er i gang 

med en ph.d. ved et amerikansk 
universitet. I marts 2017 var han 
en af foredragsholderne på Oslo 
Symposium, hvor han netop talte 
om ”Mediernes blinde øje”.

På tirsdag den 6. marts kl. 
19.30 taler han ved et forårsmøde 
arrangeret af Kirke & Medier - Kri-
stelig Lytter- og Fjernseerforening 
i Helle Hallen kl. 19.30.  

Her vil Henri Nissen vise, hvor 
enøjet hovedstads-pressen og 
tv-kanalerne generelt er blevet. 

Han mener, der stadig fi ndes 
en ”herskende klasse” af kultur-

radikale akademikere, som styrer 
samfundet. 

Det gør de bl.a. med en politisk-
korrekthed, der lukker munden på 
fl ertallet af befolkningen, som ikke 
er kulturradikale, men nærmere 
den kirkelige kultur. 

De lokale medier er også i me-
get bedre kontakt med befolknin-
gens værdier end landsmedierne, 
der lefl er for det outrerede.  

- Medierne viser os verden ud 
fra en ateistisk opfattelse. Hele 
den åndelige virkelighed mang-
ler eller tages ikke seriøst. Og 

kristendommens rige kultur neg-
ligeres til fordel for en overfl adisk 
popkultur uden etiske værdier, 
mener Henri Nissen.

Han er heller ikke bleg for at 
kritisere den måde, præsident 
Trump omtales i medierne. 

- Jeg kan ikke i mine ca. 40 år 
som journalist huske, at medierne 
har behandlet en amerikansk 
præsident på en så forudindtaget 
og nedladende måde, som man 
gør med Trump. Jeg orker – lige-
som Nazar Khader har skrevet 
– ikke at se indslag om Trump, for 
fremstillingen er så forudsigelig 
og negativ, siger han.

Der er således lagt op til et 
spændende og lidt anderledes 
foredrag i KLF.

 Lisbeth.

Journalist kritiserer mediernes blinde øje

De hjemløse skal ikke sove 
ude i streng nattefrost, for det 
kan koste dem livet. Derfor 
skal danskere kontakte den 
sociale døgnvagt, hvis de ser 
en hjemløs, understreger so-
cialminister Mai Mercado ifølge 
TV2 Lorry.

- Hvis man ser en hjemløs, er 
det vigtigt, at man i København 
tager fat i akutnummeret og får 
ringet. Så vi får opsporet alle, som 
er uden tag over hovedet.  

Det gør vi, fordi vi ikke har lyst 
til at vågne op en dag og opdage, 
at en af vore hjemløse er død 
natten over, understreger Mai 
Mercado overfor Ritzau.

Satspuljemidler
Der er faktisk sat penge af til 

nødovernatning. Siden 2012 er 
der i satspuljen årligt afsat mel-
lem 3,0 og 6,7 millioner kroner til 
formålet. I år er der 4,0 millioner 
kroner som led i planen til at 
bekæmpe hjemløshed.

”Den seneste hjemløsetælling, 
gennemført af VIVE, viser en 
stigning på næsten 500 hjemløse 
på to år til 6.635 hjemløse i 2017. 
Det skyldes særligt en stigning i 
antallet af unge hjemløse,” skriver 
Børne- og Socialministeriet.

Derfor skal en handlingsplan 
med 15 initiativer og til en pris af 
250 mio. kr.  nu have særlig fokus 
på at forebygge, at unge ender 
i hjemløshed. Der er dog også 
tiltag for de ældre og langvarigt 
hjemløse.

Plads i herberget
Adskillige kirkelige organisatio-

ner slår dørene op for hjemløse 
i vinterkulden. Udfordringen har 
tidligere skrevet om Blå Kors’ 
vinterherberg i København, som 
måtte trække lod om sengeplad-
serne. Men den bidende kulde 
har fået bl.a. Kompasset, der 
hører under Kirkens Korshær og 
tilbyder sovepladser i Hellig Kors 
Kirke på Nørrebro, til at lukke alle 
hjemløse ind.

Københavns Kommune har nu 
også lavet et ”frostberedskab”, 
så de hjemløse kan fi nde nattely.  
En hjemløseenhed, som arbejder 
på skæve tidspunkter af døgnet, 
tager ud for at sikre, at ingen lig-
ger og fryser i kulden. 

- Vi har en devise om, at ingen 
skal dø af kulde i København, 
siger Københavns socialborgme-
ster, Mia Nyegaard fra Radikale 
Venstre, til TV2 Lorry.

Bodil

Socialminister Mai Mercado:

Lad ikke hjemløse
overnatte ude i kulden

- Vi ikke har lyst til at vågne op en dag og opdage, at en af vore 
hjemløse er død natten over, udtaler socialminister Mai Mercado. 

Kirkerne kan fortælle om 
’Den gode integration’
Den britiske islamkender Dr. Richard 
Sudworth er hovedtaler den 16.-19. 
marts, når Tværkulturelt Center holder 
forårskonference i København med 
temaet ’Den gode integration’.

- Terror er ikke hele historien, og det 
må være kirkernes opgave at fortælle 
de gode historier om integration, mener 
Dr. Richard Sudworth. Han er anglikansk 
præst i den multietniske bydel Sparkbroek i 
Birmingham, hvor fl ertallet af befolkningen 
er muslimer. Han har en PhD i kristen-
muslimske relationer.

Tidligere biskop Steen Skovsgaard 
holder konferencens åbningsgudstjeneste 
i Fredens Kirke. Blandt de øvrige medvirkende er iranskfødte 
Sara Afshari, som bl.a. vil fortælle om kristendommens vækst i 
Iran og arbejdet blandt farsitalende i Danmark med overskriften 
”Døbt - og hvad så?” Pris for hele weekenden er 400 kroner, som 
betales ved ankomsten.

Bodil

Dr. Richard Sud-
worth er præst i 
Birmingham.

Retræteweekend i fastetiden
Bibellæserringen og Agape inviterer til retræte på Skt. Birgitta 
Kloster i Maribo den 16.-18. marts. Retræteledere er Ellen 
Jensen, Kbh., og Ingolf Henoch Pedersen, Randers.

Weekend-retræten foregår i stilhed som en åndelig vandring 
”gennem fastetidens ørken til påskemorgens lys”, hedder det i 
oplægget. Der vil være nadversamling, tidebønner, bibelmeditation 
og refl eksioner som en foreberedelse til påsken. Tilmelding senest 
d. 6. marts via Agapes hjemmeside. Pris: 1950 kr.

Bodil

Årsmøde i Retten til Liv
”Snilde slanger eller provokerende profe-
ter” er titlen på et foredrag af kommunika-
tionschef Manuel Vigilius, når Retten til Liv 
holder årsmøde i Fredericia Missionshus 
den 17. marts.

Vi lever i en postkristen kultur, hvor retten 
til fri abort opfattes som en menneskeret. 
Hvordan kan vi i denne situation bedst få en 
konstruktiv dialog i gang, så barrierer nedbrydes og moderne 
mennesker indser, at ethvert menneske har et ansvar for de 
ufødte? spørger Manuel Vigilius, som er kommunikationschef i 
rådgivningsvirksomheden COWI.

Aftenen før årsmødet er de unge inviteret til workshop. Pris for 
årsmødet inkl. forplejning: 100 kr. Tilmelding før den 15. marts.

Bodil

’Du må gerne være til besvær’
Kristelig Handicapforening holder årsmøde i Vejle Missions-
hus den 17. marts. Om eftermiddagen holder overlæge Ole 
Hartling foredrag om farerne ved aktiv dødshjælp.

Både som læge og privatperson har Ole Hartling haft overve-
jelserne om assisteret selvmord inde på livet. Men selve tanken 
er en gift for både de pårørende og den syge, som indser sin 
sårbarhed og afhængighed af andre. Men man må gerne være til 
besvær. Og ingen skal få den tanke, at de bare er i vejen og kan 
undværes, forklarer Ole Hartling i KH bladet.

Tilmelding til årsmødet via KHs landskontor.
Bodil
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– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Joh. 8,42-51

Konfrontationen med lederne tilspidses 
42»Hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, 

for det er Gud, der har sendt mig. 43Hvorfor forstår I ikke, hvad 
jeg siger? Fordi I er ude af stand til at høre efter. 44Jeres far 
er Djævelen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han 
gerne vil have jer til at gøre. Han har altid været ude på at 
ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, 
og der fi ndes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for 
ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn 
og bedrag. 

45Mig tror I ikke på, fordi jeg siger sandheden. 46Hvem af 
jer kan påvise, at jeg skulle have gjort noget forkert? Når nu 
det, jeg siger, er sandt, hvorfor tror I så ikke på mig? 47Den, 
der tilhører Gud, lytter til hans ord. Men I lytter ikke til Guds 
ord, fordi I ikke er hans børn.«

48»Din samaritaner!« snerrede de. »Har vi ikke hele tiden 
sagt, at du er besat af en ond ånd?«

49»Jeg er ikke besat af nogen ond ånd,« svarede Jesus. 
»Jeg ærer min Far, men I vanærer mig. 50Jeg søger ikke min 
egen ære. Det er der en anden, der gør, og han skal dømme 
jer. 51Det siger jeg jer: Den, der adlyder mit ord, skal aldrig dø.« 

S d g t k t J h 8 42 51

Af Hans Fhær Larsen
Netpræst, formand netkirken

Græsted Frikirke

”Hvordan giver 
man en gave til 
Udfordringen?”
Sådan spurgte en læser i denne uge. I modsætning til de 
velgørende foreninger spørger vi normalt ikke om gaver - og 
får heller ikke mange. Heller ikke til avisens store missions-
arbejde i Afrika, som ellers nok kunne trænge til det.

Jeg er selv opdraget med, at vi helst ikke snakker om penge. 
Og jeg har ofte krummet tæer, når en alt for velsmurt taler har 
brugt sin taletid på at presse os til at give – uanset hvor godt 
et projekt det ellers handler om. 

”Gud elsker en glad giver”, citerer man gerne Skriften. Ja, 
men det betyder jo netop, at Gud elsker, når man giver af 
glæde – og ikke fordi man ikke kan slippe udenom.

Men da læseren ringede, sagde en kolega, at vi da egentlig 
også burde fortælle læserne, at Udfordringen faktisk har behov 
for økonomisk støtte. Vi havde et underskud i 2017 - og det 
er jo hvert år en udfordring at få Udfordringen til at overleve. 
Men det er mirakuløst lykkedes hvert år. 

Og jeg mener virkelig ordet ”mirakuløst”, for der er altid kom-
met uventet hjælp - fx billigere trykning, billigere distribution, 
besparelser på lønninger, indtægt fra salg af jord til kommunen, 
eller ekstra abonnements-indtægter sidst på året. 

”På Guds velsignelse beror alt”.
Men, jeg snakker igen udenom det varme emne... 

Udfordringen har brug for din støtte
Hvis du KAN give noget, bør du overveje at give en gave 

til Udfordringen. Vi er et af de få medier, som fortæller de 
nyheder, som de verdslige medier overser. 

Det er nemlig sådan, at medierne - måske bevidst - ignorerer 
nogle nyheder, som ikke anses for politisk-korrekte.

Det gælder især nyheder om de kristne vækkelser i verden; 
beretninger om personer, der oplever guddommelig helbre-
delse eller slipper ud af afhængighed og kriminalitet; nyheder 
om arkæologiske fund, der bekræfter Bibelens troværdighed; 
positive og saglige nyheder om Israel og jøderne, samt positive  
eller i det mindste neutrale nyheder om nogle af de personer og 
sager, som medierne har lagt for had - fx Trump, Putin, - eller 
modstandere af abort, dødshjælp og homo-vielser. 

Nyhedsformidlingen i den vestlige verden er meget farvet 
af ateisme og kulturadikal tankegang. Den er ikke neutral.

Derfor er det nødvendigt at bevare alternative medier som 
Udfordringen, der kan fortælle det, man ellers ikke ser og hører 
om. En avis, som samtidig kan opmuntre læserne til at bevare 
troen og vokse i næstekærlighed og frimodighed.

Hvordan støtter man så? 
Udfordringen er ikke en af de såkaldte ”paragraf 8-forenin-

ger”, som kan modtage gaver med skattefradrag. Det skyldes 
at vi er en erhvervsdrivende fond.

Vi har overvejet at oprette en støtteforening, men har i stedet 
valgt den enkle løsning at henvise til Missionsfonden, som har 
oprettet et projekt, som støtter Udfordringen.

Dvs. at man kan give gaver med skattefradrag via Missi-
onsfondens projekt ’5127 Udfordringen’ eller ’5984 Udfor-
dringens Radio-mission i Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 
139450. Husk navn, adresse og cpr-nummer, så Missions-
fonden kan sørge for, at du får skattefradrag. Man kan i alt 
give op til 15.600 kr. pr. person årligt til velgørende foreninger.

Hos Missionsfonden kan du også oprette et gavebrev. Det 
er en kontrakt, hvor man forpligter sig til at give et fast årligt 
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Som mine venner i Afrika siger: Nu kender du 
vores behov. Så må Gud vise dig, hvad du skal gøre.

Jeg sad for nylig sammen med 
mine søskende og talte om 
vores barndom og vores barn-
domshjem, vores forældres 
holdning til forskellige ting. 
Jeg undrede mig over, hvor for-
skelligt vi huskede forskellige 
ting. På et tidspunkt tænkte 
jeg: ”Kommer vi fra det samme 
barndomshjem?”

Jeg kom til at tænke på beret-
ningen fra Lukasevangeliet 24, 
hvor de to mænd er bedrøvede 
over situationen med Jesu død. 

De havde haft kæmpe for-
ventninger til, at Jesus var 
Messias og fysisk skulle redde 
Israel fra romerne, og nu var 
han død, og der var endda for-
virrende rygter om, at liget var 
forsvundet fra graven. 

De gik nu hjemad mod Em-
maus i nedtrykt sindsstemning 
og talte om alt det, der var sket. 

Tegnene var da så tydelige, 
masser af mirakler. Han var vis 
og radikal. Vi havde bare sådan 
en tillid til hans redningsplan. 
Den passede da med skrifterne. 
Hvad nu?

Så kom Jesus (en fremmed) 
og slog følge med dem. De 
genkendte ham ikke. 

Jeg har tit tænkt på, om jeg 
ville genkende en af mine ven-
ner, der er død, hvis han kom 
forbi. Jeg ville nok tænke, at 
det er en, der ligner, hvis jeg 

overhovedet ville tænke på, om 
det var ham. 

De starter med at bebrejde 
Jesus for at være fremmed her, 
da han tilsyneladende er fuld-
stændig uvidende om, hvad der 
er sket her hen over Påsken - og 
nu var liget også forsvundet. 

Jesu svar på deres fortælling 
var ret direkte. ”Hvor er I tung-
nemme!” udbrød han. ”Hvorfor 
har I så svært ved at tro på, 
hvad profeterne har forudsagt? 
At Messias skulle lide og dø, før 
han gik ind til sin herlighed, er 
jo netop Guds plan.” 

De havde læst det og stude-
ret det, men ikke forstået det.

Hvorfor er det, vi ikke lærer at 
være ydmyge over for beretnin-

ger og forklaringer, bare fordi vi 
ikke forstår dem? 

Hvad skal der til, for at vi vil 
tro på en beretning? En god ven 
kan vi stole på, hvis det ikke er 
for mærkeligt. 

Det er bemærkelsesværdigt 
at se, hvordan pressen gør sig 
umage med at få os til at tro på 
en beretning, eller nedgøre den. 

Hvis pressen vil have os til at 
tro på en nyhed, bruger de mas-
ser af tid på at fortælle os, at det 
er videnskabeligt bevist. Hvis 
professor og doktor dit og dat 
står inde for denne beretning, 
så sluger vi det råt. 

Derimod, hvis det er noget 
subjektivt, religiøst, gøres der 
meget ud af at pege på mod-
sætningen i forhold til den 
”gængse” holdning, og en lat-
terliggørende undertone skin-
ner igennem.

Historien er fuld af beskri-
velser, hvor mennesker har 
fået åbenbaringer og viden af 
forskellig art. De er blevet mødt 
af indædt modstand fra folk, der 
står for den ”gængse” holdning. 

Mennesker er blevet brændt, 
martret og kastet i fængsel på 
baggrund af objektive fortæl-
linger af åbenbaringer, som ikke 
bliver forstået. Jorden er rund, 
matematiske og fysiske på-
stande. Hvad ville du ikke være 
blevet udsat for, hvis du for 100 
år siden havde beskrevet de 
biler, fl y, tv og mobiltelefoner, 
som vi kender i dag?

Tilbage til vandringen mod 
Emmaus. Jesus starter nu med 
at udlægge Bibelens tekster 
for de to mænd. Han fortæller 
levende og fangende om Guds 
plan med Messias, der skulle 
lide, dø og genopstå. 

De lytter, og de 11 km til 
Emmaus går hurtigt. Da de når 

frem, er de så optaget af Jesu 
beretning, at de inviterer ham 
ind til overnatning, for at få det 
sidste med. Jesus går med ind. 
Først da han deler brødet under 
aftensmåltidet, åbnes deres 
øjne, så de genkender ham, og 
i det samme forsvinder Jesus. 

Så faldt tiøren. Nu forstod de 
sammenhængen. De har fået 
en åbenbaring. 

- Brændte vores hjerter ikke, 
da vi gik på vejen! siger de til 
hinanden. Nu kan de ikke sove. 

De er så begejstrede over at 
se sammenhængen i alt det, de 
for få timer siden ikke kunne få 
til at hænge sammen. 

De går straks tilbage til Je-
rusalem, hvor de møder di-
sciplene, der alle har fået den 
samme åbenbaring af den rette 
sammenhæng. Og de glæder 
sig sammen med dem. 

Det gør ikke noget, at Jesus 
ikke bekæmper romerne fysisk, 
som de egentlig forventede. For 
planen er meget mere kom-
pleks og meget mere vidtræk-
kende, end de kunne forestille 
sig.

Vi er så præget af vores bag-
grund, når vi bliver præsenteret 
for noget nyt. Vi har alle en 
bunke kasser, som vi passer 
alle vores oplevelser ind i. Vi 
gradbøjer gerne det, vi oplever, 
så det passer ind i en af vores 
kasser. 

Vores kasser er forskellige, 
så vi passer gerne den samme 
sandhed ind i forskellige kasser. 
Når så virkeligheden tropper 
op, må vi få vores forskellige 
oplevelser til at passe med 
virkeligheden. 

Disciplene og mændene fra 
landevejen blev til sidst samlet 
om den samme åbenbaring. 
Deres oplevelser skulle tilpas-
ses virkeligheden, nemlig Jesu 
opstandelse.

Det er, som når vi sidder en 
fl ok venner i en dyb diskussion, 
om et eller andet spændende 
emne. Hvis en så går ind og 
googler emnet, og der kommer 
et entydigt svar, må alle bare 
acceptere det. 

Der er ikke noget, der som 
virkeligheden/sandheden kan 
stoppe en god diskussion. Det 
er bare ikke altid, den er lige let 
tilgængelig.

(Ugens prædiken er ikke 
skrevet ud fra søndagens bi-
beltekst.)

Skyldes det vores personlighed, erfaringer, kultur, optimisme, frygt eller opdragelse?

Vi oplever 
virkeligheden forskelligt

Vi oplever nye ting forskelligt og gradbøjer det, vi oplever, så det 
passer ind i eksisterende kasser.
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Meningen med
dine medfødte gaver
Mirjam Elbæk Rasmussen er med til at arrangere en undervisnings-lørdag d. 17. marts om de ”naturlige gaver” 
eller motivationsgaverne, som vi er født med. teksten er fra hendes bog om nådegaver og naturlige gaver. 

Har skrevet bogen ”Guds Gaver” 
om de forskellige nådegaver, 

tjenester og motivationsgaver.

Artiklen er en forkortet udgave af et kapitel i bogen ”Guds 
gaver” af Mirjam Rasmussen. Man kan mere læse om  bogens 
andre emner på www.gudsgaver.dk. Bogen er på 146 sider og 
kan også bestilles hos Udfordringen for 158 kr. 

Fortsættes på side 8

Allerede fra fødselen har alle 
fået ”Faderens gaver”, som 
ofte bliver betegnet som na-
turlige anlæg. 

Motivationsgaverne findes 
omtalt i Rom.12:6-8: ”Vi har 
forskellige nådegaver …” 

Altså er det gaver, vi har fået, 
og som ligger i os.

Motivationsgaverne er af-
gørende for:

* Hvordan du tænker og 
handler.

* De påvirker dine relationer.
* Hvilken karriere, arbejde 

eller tjeneste, der passer til dig.

Bibelen er fuld af beretninger 
om mennesker, som Gud fi k lov 
til at bruge med det, han havde 
givet dem, og det er umuligt at 
fi nde kopier. 

Det gælder om at bruge det, 
Gud giver os, så vi kan være 
med til at gøre en forskel på 
samme måde, som de gjorde i 
deres samtid.  

Når vi læser om, hvordan 
Moses førte israelitterne ud af 
Egypten, betragter vi ham som 
enestående. Josua førte dem 
ind i det forjættede land. Nehe-
mias sørgede senere for gen-
opbygningen af Jerusalem. Vi 
læser om Deborah, kong David, 
Elias og alle de andre personer 
i Det Gamle Testamente. 

I Det Nye Testamente har 
vi Paulus og de andre apostle 
og tænker, at de var noget helt 
specielt. Alle disse må have væ-
ret helt enestående personlig-
heder, som vi ubevidst kommer 
til at sætte op på piedestaler.

Nej, vent nu lige lidt, Bibelen 
siger noget helt andet: ”Elias var 
et menneske under samme kår 
som vi” (Jak.5: 17). De gaver, 
som Gud gav til disse helte, 
giver han også til mennesker 
i dag. Vi må bruge dem og 
udvikle dem. Ikke grave vore 
talenter ned. 

Når vi bruger det, Gud har 
givet os, vil vi fyldes med glæde 
og begejstring. 

Vi skal se lidt nærmere på 
disse gaver

* Vi er skabt med dem - de er 
Guds fødselsgave til os. Salme 
139:13-16.

* Vi opfordres til at bruge 
dem. 1.Pet.4:10 og Rom.12:6.

* Vi må ikke forsømme at 
bruge dem. 1.Tim.4:14. 

Vi kan illustrere disse forskel-
lige motivationsgaver med for-

skelligt farvede solbriller, fordi 
disse gaver er ligesom det fi lter, 
vi oplever igennem. Glassene 
kan være både gule, blå, brune, 
pink eller sorte. Og afhængig 
af farven vil vi se og opfatte de 
samme ting vidt forskelligt. 

De fi re evangelier er et rigtig 
godt eksempel på dette. De er 
skrevet af fi re forskellige perso-
ner. De har hørt Jesu undervis-
ning og set de ting, han gjorde, 
og alligevel er deres beretnin-
ger forskellige. Én har oplevet 
situationen på én måde, mens 
en andens øjenvidneberetning 
er helt anderledes.

Gud er lys (1.Johs.1:5)
Ingen af os fatter alene Guds 

sandheder eller demonstrerer 
alene hans væsen, men hver 
for sig kan vi vise en lille del 
deraf, som så tilsammen dan-
ner det fulde billede. Det kan 
illustreres med, at vi sender 
det hvide lys igennem en linse. 
Lyset bliver til alle regnbuens 
farver. Og sender vi så atter alle 
disse farver gennem en linse, vil 
vi igen se et hvidt lys. Gud er 
lys, og Gud er kærlighed, men 
når han sender sin kærlighed 
(det hvide lys) ud gennem 
kirken, bliver det forvandlet, alt 
efter hvem og hvilke gaver, han 
bruger. Og når mennesker ople-
ver Guds omsorg på forskellige 
måder gennem kirken, så vil de 
opleve det som Guds kærlighed 
(det hvide lys).

Regnbuen har rent faktisk syv 
forskellige farver – rød, orange, 
gul, grøn, blå, indigo og violet. 
Der er også syv forskellige 
motivationsgaver. Det er måske 
ikke nogen tilfældighed.

Kend dine egne
og de andres gaver

Det er godt at kende sin egen 
gave/gaver, men også godt for 
os at kende de andres gaver, 
så vi bedre kan forstå dem og 
deres måde at være og reagere 
på. Når vi gør det, kommer vi 
til at lære hinanden bedre at 
kende. Det vil føre til enhed i 
Kristi legeme.

Satan har haft stort held til 
at splitte Guds børn ad, men 
Jesus ønsker at samle os til 
ét, og her er det nødvendigt, 
at vi lærer hinanden at kende 
efter ånden og ikke bare men-
neskeligt. Synden splitter - men 
kærligheden forener. Vi må lære 
at forstå hinanden og se det 
bedste i hinanden. Vi må forstå, 
at Gud har skabt os forskellige. 

Men alle har vi lige værdi for 
ham - ingen er højere eller vig-
tigere, og ingen er lavere eller 
mindre værdifulde. Hvad er en 
hånd, hvis armen mangler, eller 
en fod, hvis benet mangler?

Find din plads
i fællesskabet

Det har aldrig været menin-
gen, at vi skulle være ens. Guds 
hensigt er, at udrustningen skal 
variere, og enhver er ansvarlig 
for brugen af de gaver, han/hun 
får. Det er vigtigt at vide, hvad 
man selv har af gaver, og hvad 
man mangler, for at vi kan bruge 
vore ressourcer rigtigt. 

Man hører om snart det ene, 
snart det andet behov for prak-
tiske medarbejdere i kirken, og 
mange gange siger man ja i håb 
om, at det er her, man passer 
ind og fi nder tilfredsstillelse. Det 
kan føre til, at man involveres i 
det ene efter det andet uden at 
opleve den tilfredsstillelse, man 
søger efter, og det fører så igen 
til frustration, fordi vi er uden for 
Guds plan med vores liv. 

Når vi fi nder Guds plan og 
vilje med vort liv, oplever vi 
glæde, tilfredsstillelse og me-

ning med livet. 

Du er speciel – du er 
unik! Glæd dig over 

dine gaver.

Brug dem, så de 
udvikles til det bedste 
for andre, det glæder 

din skaber.

Når vi tænker på medlem-
merne i en kirke, tænker vi 
meget ofte på den menneske-
lige side, at én er kasserer, én 
er med i børnearbejdet eller i 
lovsangsteamet. Det er som 
om, vi kun kender hinanden 
efter, hvad vi gør, og ikke efter, 
hvem vi er, og hvilke gaver vi 
har fået til fælles gavn. 

Bibelen taler om, at vi kan 
kende hinanden på to forskel-
lige måder - rent menneskeligt 
og åndeligt. Det første er mere 
overfl adisk, mens det sidste er 
meget dybere.

Lad os se på hinanden 
med de åndelige øjne.

Der står i Es.11:3 i en profeti 
om Jesus: ”Han dømmer ikke 
efter, hvad hans øjne ser, fæl-
der ikke dom efter, hvad hans 
ører hører.” 

Kunne vi bare komme der-
hen, hvor det, vi hører og ser 
med vore fysiske øjne, ikke bli-
ver afgørende for det billede, vi 
har af hinanden. På den måde 
ville der blive mere harmoni i 
kirken.

I Guds rige handler det ikke 
om titler, men om funktioner. 
Men jeg tror, det er vigtigt at 
kende hinandens gaver, fordi vi 
på den måde ved, hvem vi skal 
gå til, når vi har bestemte behov. 

Jeg kunne her godt tænke 
mig at spørge dig: Har du de ga-
ver, der er brug for til det, du gør 
lige nu? Og brænder du for det? 
Oplever du Guds velsignelse 
over det, du er involveret i? 

Det er godt en gang imellem 
at stoppe op og stille sig selv 
disse spørgsmål til eftertanke. 
At opdage vore gaver er ingen 
endestation, men begyndelsen 
på noget nyt og spændende, så 
gå på opdagelse.

De syv forskellige
motivationsgaver

I Rom.12 står der først profeti, 
som let kan forveksles med 
nådegaven til at profetere eller 
tjenesten profet, derfor kalder 
jeg det iagttager, for det er 
faktisk det, det drejer sig om. 
Personen er i stand til at se og 
fornemme ting, som andre ikke 
kan. Det andet er lærer, som 
kan forveksles med lærertje-
nesten i Ef.4, derfor bruger jeg 
ordet underviser. 

Det tredje er formaning, som 
har en lidt negativ klang i dan-
skernes ører, derfor har jeg 
brugt det ord, som det egentlig 
dækker, nemlig opmuntrer. 
Endelig er der i den danske 
oversættelse brugt ordet for-
stander, som jeg her har valgt 
at kalde administrator, fordi 
der her er tale om lederevner 
og organisationstalent.

IAGTTAGER
I Det Gamle Testamente 

var det profeten, der helt klart 
havde denne motivationsgave. 
Iagttageren er derfor også den 
person i fællesskabet, der er i 
stand til at møde vore åndelige 
behov og holde os centreret 
på de åndelige principper og 
værdier. Personen er i stand til 
at bruge både de naturlige og 
de åndelige øjne.

Her kommer nogle af de 
karaktertræk, der kendetegner 
iagttageren:

* I stand til hurtigt at gen-
nemskue en situation - ser den 
sort/hvid.

* Opfanger hurtigt atmosfæ-
ren i forskellige situationer.

* Meget sensitiv, da det er en 
intuitiv gave. 

* Følsom person, som derfor 
har brug for andres opmuntring.

* Frimodig og ligefrem, åben-
hjertig, ærlig og ivrig.

* Elsker at opmuntre andre - 
især til åndelig vækst.

* Ser eventuelle problemer 
som mulighed for åndelig 
vækst.  

Vanskeligheder fører dem til 
at søge Herren for 

   hjælp, og på den måde 
oplever de fremgang, vækst og 
større modenhed.

* Elsker Guds Ord og er især 
optaget af det profetiske. 

* Ønsker at leve et radikalt 
liv efter de bibelske principper 
og har 

   svært ved at gå på kompro-
mis med sine overbevisninger.

* Har høje idealer og kan til 
tider virke intolerant.

* Har stærke meninger og 
overbevisninger om så godt 
som alt.

* Kan være meget stærk i sin 
argumentation.

* Elsker at dramatisere op-
levelser.

* Kan sommetider opleves 
som værende kritisk og døm-
mende og kan 

   til tider i sin iver mangle 
takt og tone. 

Tjeneste:  
Forbeder. De har brug for 

at blive mindet om, at når de 
ser, hvad problemet er hos en 
person eller i en situation, skal 
de ikke straks gå til den eller 
de implicerede, men til Gud 
med det. Forbederens bedste 
gaveudrustning er den profe-
tiske. De er i stand til at bede 
effektivt og lige ind i situationen. 
Personen kan virkelig være en 
nøgleperson i en bedegruppe.

Profetisk tjeneste.  Mere 
herom senere i bogen.

Mirjam Elbæk Rasmussen
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TJENER
Personen er som regel 

meget praktisk anlagt og 
elsker at hjælpe andre på 
det praktiske plan. Det virker 
nogle gange som om, han/
hun har en indbygget sensor 
for andres behov. Personen 
tænker desværre alt for ofte 
for lavt både om sig selv og 
om gaven og har derfor meget 
brug for påskønnelse.

Karaktertræk, der 
kendetegner tjeneren:

* Er hurtig til at se og af-
hjælpe andres behov.

* Elsker at arbejde og har 
svært ved at sige nej.

* Kreativ og elsker at ar-
bejde med sine hænder. 

* Vil hellere opfylde andres 
behov end sine egne.

* Vil hellere hjælpe end selv 
bede om andres hjælp.

* Kan bedst lide oversku-
elige opgaver – også tids-
mæssigt.

* Viser sin kærlighed gen-
nem handling og er meget 
gæstfri.

* Meget energisk, men 
ønsker ikke at lede i nogen 
sammenhæng.

* Har en tilbøjelighed til at 
være kritisk over for dem, der 
ikke hjælper,  eller hvis det, de 
gør, ikke påskønnes.

Tjeneste: Diakon.
Her er der ganske klart 

tale om en diakontjeneste el-
ler hjælpetjeneste - både på 
det medmenneskelige og det 
praktiske plan.

UNDERVISER
Underviserens fornemme-

ste opgave er at få os til selv at 
studere Guds Ord. Da Paulus 
havde talt til jøderne i Thessa-
loniki, står der, at ”de modtog 
ordet med megen velvilje og 
granskede dagligt skrifterne 
for at se, om det forholdt sig 
sådan” (ApG.17: 11b).

Underviserens 
karaktertræk:

* Grundig og systematisk 
og har stor selvdisciplin. 

* Logisk tænkende, men har 
også en tendens til at være 
teoretisk og have en ”ved bare 
alt”-holdning. 

* Sandhedssøgende.
* Elsker at studere og søge 

mere viden.
* Vil ikke bruge Skriften ude 

af sammenhæng, for det skal 
være korrekt.

* Lægger mere vægt på 
facts end på følelser.

* Intellektuelt skarp.
* Har sine følelser under 

kontrol.
* Har stærke meninger.
* Kan have svært ved at ac-

ceptere andres synspunkter, 

når de ikke samstemmer med 
hans/hendes egne.

* Har en tendens til at være 
regelfi kseret.

Tjeneste: 
Lærertjeneste.

En lærertjeneste udvikles 
gennem mange års studier af 
Guds ord. Man siger ofte det 
samme om lærerens under-
visning som om vin ”jo ældre 
- jo bedre!” 

Hyrde/lærertjeneste.  Bi-
belen sætter fl ere steder læ-
rertjenesten sammen med 
hyrdetjenesten.

OPMUNTRER
Der er i den danske over-

sættelse brugt ordet formaner, 
men da formaning af mange 
opfattes som noget negativt 
- noget med irettesættelse, 
har jeg her valgt at bruge 
ordet opmuntrer, som også 
er det, der kommer tættest 
på grundteksten. Der menes 
nemlig en person, som går 
ved siden af og indgyder mod 
og opmuntrer til fremgang og 
vækst. 

Underviseren siger, hvad 
der skal gøres, men en op-
muntrer, hvordan det skal 
gøres. Han/hun lærer os altså 
at anvende de åndelige sand-
heder. Det er sådanne perso-
ner, der virkelig er stærkt brug 
for i enhver kirke og ethvert 
fællesskab. 

Personen er i stand til at 
se, hvad der hindrer vækst og 
vise vej til personlig vækst, så 
den anden kommer tilbage på 
rette spor igen.

Opmuntrerens 
karaktertræk:

* Menneskeorienteret og el-
sker at opmuntre andre. ”Ord 
som tales i rette tid.” (Ordsp. 
25: 11)

* Anviser gerne handlings-
forløb til åndelig vækst.

* Har let ved at træffe be-
slutninger.

* Ønsker at afklare proble-

mer med andre hurtigt.
* Har en tilbøjelighed til at 

tænke, mens han/hun taler.
* Har behov for, at andre 

lytter til dem.
* Sætter det at arbejde med 

mennesker i centrum.
* Elsker at give personlig 

rådgivning og er åben om sit 
eget liv.

* Kommunikerer let og ube-
sværet.

* Positiv og accepterer an-
dre og er derfor værdsat af 
andre.

* Har sine meningers mod 
og afbryder ofte andre for 
at komme med sin mening 
og råd. 

* Kan let virke skråsikker.
* Har en tilbøjelighed til at 

forvente meget både af sig 
selv og andre.
  
Tjeneste: Forkynder 
bruges i fl ere engelske 
oversættelser. 
Pastor / hyrde, især hvis de 
samtidig har barmhjertig-
hedsgaven. 
Omsorgstjeneste, især hvis 
personen også har barm-
hjertighedsgaven.

GIVER
Der er tale om en person, 

der har et stort hjerte for men-
nesker i nød. Det er også en 
person, der deler ud af egne 
ressourcer, ikke bare penge, 
men forskellig form for mate-
riel hjælp og støtte, og som 
ved sit eksempel får andre 
til at give på forskellig måde. 

Her er et skriftsted, som 
passer utrolig godt på en så-
dan person: ”Den ene strør ud 
og får stadig mere, den anden 
er urimeligt sparsommelig, det 
fører kun til mangel. 

Den gavmilde får selv stillet 
sin sult, den, der giver andre 
at drikke, får selv stillet sin 
tørst.” (Ordsp.11: 24-25)

Giverens karaktertræk:
* Generøs - villig til at give 

af sine ejendele, tid, penge og 
kærlighed.

* Elsker at give, uden at 
andre kender til det.

* Glæder sig, når gaven er 
et svar på andres bøn.

* Søger Helligåndens vej-
ledning og ønsker ikke at 
presses af andre.

* Ser gæstfrihed som en 
perfekt anledning til at give.

* En meget fl ittig person.
* Formålet med at give er 

at støtte og opmuntre andre.
* Kan have en tendens til at 

presse andre til at give.

Tjeneste: Diakon i en 
eller anden form. 
Han eller hun involverer sig 
gerne i en hjælpetjeneste til 
de fattige i tredje-verdens-
lande.

ADMINISTRATOR
Der er tale om en person, 

der er god til at lede og or-
ganisere. Han eller hun er 
en fantastisk hjælp til ethvert 
lederskab. Personen er i stand 
til at møde de organisatoriske 
behov i et fællesskab og kan 
samtidig være med til, at visio-
nen føres ud i praksis.

Administratorens
karaktertræk:

* Stærkt motiveret til at 
organisere og lede et arbejde.

* Kan udtrykke sig klart om 
ideer og planlægning.

* God til at motivere andre 
til forskellige opgaver.

* Elsker at uddelegere op-
gaver til andre og have opsyn.

* Påtager sig ansvaret, hvis 
der ikke er en leder.

* Visionær med en bred 
horisont.

* Nidkær og entusiastisk i 
sin involvering.

* Finder tilfredsstillelse ved 
at sætte mål og nå dem.

* Nyder at arbejde med og 
være blandt mennesker.

* Perfektionist med små 
sedler med det, der skal hu-
skes.

* Naturlig leder, som dog 
kan have en tilbøjelighed til at 
udnytte andres velvilje.
 
Tjeneste: Administrator 
eller koordinator. 

Kirkens praktiske lederskab.

BARMHJERTIGHED
Der er tale om en person, 

der forstår at vise medfølelse 
og kærlighed, og som er en-
gageret i andre menneskers 
liv, især de sårede og forslå-
ede mennesker. De forstår 
at vise empati og give følel-
sesmæssig støtte. Samtidig 
hjælper de os til at have de 
rigtige holdninger og forhold 
til andre.

Karaktertræk ved 
barmhjertighedsgaven:

* Stor evne til at vise kær-
lighed og omsorg for andre.

* Søger altid efter det bed-
ste hos andre.

* Fornemmer let den ån-
delige og følelsesmæssige 
atmosfære.

* Tiltrækkes af lidende og 
sårede mennesker.

* Tiltrækkes af andre med 
samme gave.

* Hensynsfuld for ikke at 
såre andre.

* Elsker at gøre betænk-
somme ting for andre.

* Stoler på andre og er selv 
tillidvækkende.

* Styres af hjertet snarere 
end af hjernen.

* Bryder sig ikke om konfl ik-
ter eller konfrontationer og vil 
sørge for hurtig genoprettelse 
af brudte forbindelser.

* Normalt varm og glad, 
men også følsom, og krænkes 
let på andres vegne.

* Kan nogle gange være 
ubeslutsom for ikke at såre 
andre.

Tjeneste: Pastor/hyrde. 
Der er helt klart tale om en 

pastor og hyrde. Det kunne 
også være en omsorgsperson 
eller en sjælesørger.

Hvor kan du 
bruge dine gaver?

Jeg vil også godt gøre op-
mærksom på, at dine moti-
vationsgaver ikke kun kan 
fungere i kirken, men i hele dit 
liv - altså også i din arbejdssi-
tuation. Og jo mere du bruger 
de gaver, Gud har givet dig, 
jo større glæde og tilfredsstil-
lelse oplever du i din hverdag.

Hvis du mangler idéer til, 
hvordan du kan komme i 
gang, kan jeg anbefale dig 
at læse bogen: ”Der hvor du 
er” af Ole-Magnus Olafsrud 
(Credo Forlag).

Er du iagtager, så brug det, 
du ser og oplever, til at bede 
for mennesker eller situatio-
ner, for ikke alt skal siges. Kun 
1/10 af isbjerget ligger over 

havoverfl aden, de 9/10 ligger 
under, og det kan vi overføre 
til, hvor meget der skal siges 
af det, vi iagttager. 

Er du tjener, så vær det med 
glæde og vid, at hvis andre 
ikke lægger mærke til det, du 
gør, så ser Gud det. Og hvis 
andre ikke takker dig, så vid, 
at Gud glemmer det ikke. 

”For Gud er ikke uretfærdig, 
så han glemmer jeres arbejde 
og den kærlighed, som I har 
vist hans navn, ved at I har 
tjent og stadig tjener de hel-
lige” (Hebr. 6:10). 

Er du underviser, så lad din 
visdom fl yde ud til andre uden 
at fordømme dem, der ser 
anderledes på tingene, end du 
selv gør. Hjælp andre til at læse 
og forstå Guds ord.

Er du opmunter, så bed Ja-
bez’ bøn (1. Krøn.4: 9-10) for 
dig selv, at du altid må have 
ord til opmuntring til dem, du 
møder på din vej, men husk: det 
skal være opmuntring og ikke 
smiger. Opmuntring kommer fra 
hjertet, det er ikke noget, man 
skal anstrenge sig for, for så bli-
ver det let kunstigt og til smiger.

Er du giver, så giv uden bag-
tanke eller forventning om løn 
- giv ikke bare penge, men dig 
selv, din tid og dine evner. Du 
vil få løn, men Guds velsignelse 
kan opleves på mange måder.

Er du administrator, så tilbyd 
din hjælp, hvor du ser, der er 
brug for den, eller hvor den 
savnes. Du kan være en uvur-
derlig støtte for dit lederskab i 
kirken og på arbejdspladsen for 
din chef. Det vil også ære Gud. 
Hjælp andre med at planlægge 
deres tid og ressourcer.

Er det barmhjertelighed, der 
er din gave, så vis det i omsorg 
over for andre mennesker. Vis 
dem empati. 

Brug dine gaver i din hver-
dag, både i celle-gruppen, i 
kirken – ja, lige der, hvor du er.

Undervisningslørdag 
om de naturlige gaver

Mirjam Rasmussen er med til 
at arrangere en undervisnings-
lørdag den 17. marts på Kolding 
Internationale Højskole sammen 
med Anette Holt Larsen, Rakul 
Kristiansen, Hanne Christiansen 
og Mette Skals Hågensen.

Det koster 450 kr. at deltage i 
seminar-dagen, som løber fra kl. 
9.30 til kl. 19. 

Tilmelding sker til: 
mir.rasmus@gmail.com
konto 2700-6282 209 541 
senest 10. marts.

Henri.

Meningen med dine medfødte gaver
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Kære Frikirkepræst
Lad mig starte med det, du 

slutter med. Nemlig hvad de 
andre frikirkepræster mener om 
situationen. 

 At den manglende vækkelse 
og vækst i vores land skyldes 
vantro hos danskerne og åndelig 
tørke i vores land. Det er måske 
en lille del af forklaringen. Men det 
er ikke hele forklaringen.

Jeg tror mere på den sidste 
forklaring, der nævnes: - den, der 
handler om Helligåndens regn. 
Jeg tror på, at alle menigheder 
har Helligånden. Men forståelsen 
af Helligånden, som ham der skal 
give os Guds kraft til vækkelse, 
den forståelse er nok ikke så 
udbredt. 

Jeg tror, at når menigheder 
har Helligånden, så har man i 
princippet Guds kraft til rådighed. 
Men bruger man så den kraft?      
Forstår man at bruge den kraft? 

Den kraft kommer nemlig ikke 
i funktion per automatik.

For at få Guds kraft i brug, skal 
man bevidst og målrettet søge 
Guds kraft i bøn og om nødven-
digt også i faste. 

For nogle år tilbage læste jeg 
om den tyske evangelist Rein-
hard Bonnke. Han og hans team 
startede hvert år efter nytår med 
en måneds bøn og faste. Der var 
vækkelse alle steder, hvor han og 
hans team virkede. 

Nu angående Jesus:
Han forkyndte evangeliet om 

Guds rige. Det var et stærkt 
evangelium. Han kaldte datidens 

disciple til at gøre Guds gerninger 
her på Jorden. Jesus talte om, at 
deres forkyndelse skulle efterføl-
ges af tegn og undere.

Hvordan hjalp Jesus de første 
disciple?

Det kan vi læse i Lukas-evan-
geliet kap. 9, versene 1 og 2: 
- ”Han kaldte de tolv sammen og 

gav dem myndighed over de onde 
ånder og magt til at helbrede 
sygdomme. 

Så sendte han dem ud for at 
forkynde evangeliet om Guds rige 
og helbrede syge.”

Disse 2 vers skal vi se i sam-
menhæng med Johannes-evan-
geliet kap. 20, vers 21 til 23: 

- ”Som Faderen har udsendt 
mig, sender jeg også jer.” – Da 
han havde sagt det, blæste han 
ånde i dem og sagde: ”Modtag 
Helligånden! ---”

Jeg tror at problemet ligger i det 
med at modtage Helligånden som 
kraft. Uden Helligåndens kraft kan 
vores kristendom let udvikle sig til 

teori og veltalenhed.
Den første menighed var ef-

fektiv i sin evangelisation, fordi 
dens forkyndelse blev ledsaget 
af mægtige demonstrationer af 
Guds kraft.

Dette forstod ikke engang 
Paulus fra starten. Men han kom 
til at forstå det, og det blev årsag 

til hans store vækkelse i Korinth.
I Athen fi k hans missionstur et 

temmeligt magert resultat. Her 
benyttede Paulus sig af teori og 
veltalenhed på Areopagos, og 
resultatet blev, at der kun var få, 
der kom til tro og sluttede sig til 
ham. Det læser vi om i Apostlenes 
Gerninger kap. 17. Af det magre 
resultat lærte Paulus noget om 
evangelisation. 

Da han siden kom til Korinth 
på missionsrejse, blev resultatet 
helt anderledes. Her kom mange 
til tro. Hvorfor?

Efter Athen lærte Helligånden 
Paulus noget om vigtigheden af 
at gøre brug af Guds kraft. Hør 
blot hvad Paulus skriver i 1. Ko-
rintherbrev kap. 2, versene 1og 
2, og 4 og 5:

”Og da jeg kom til jer, brødre, 
forkyndte jeg ikke Guds hemme-
lighed for jer med fremragende 
talekunst eller visdom, ---” - ”men 
med Ånd og kraft som bevis, for 
at jeres tro ikke skulle afhænge 
af menneskers visdom, men af 
Guds kraft.”

Den oplevelse, som Paulus fi k 
først i Athen og siden i Korinth, vi-
ser os med al tydelighed nødven-
digheden af at have Guds kraft 
med, når vi vil evangelisere. Dette 
gælder også for os her i Danmark 
i dag. Det er jeg overbevist om.

Kære ven, jeg har bedt for dig 
og sendt dig en salvedug.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

BREV:           

SVAR:

Kære Orla Lindskov 
Der er et emne, jeg beskæftiger 

mig meget med. Og det er: - Hvor-
dan får vi vækst og vækkelse? 

Jeg er leder af en mindre Fri-
kirke, og jeg føler et stort ansvar 
for, at min menighed skal have 
vækst. 

Det har menigheden bare ikke 
nu. Til vore gudstjenester og 
møder ser vi kun sjældent nye 
ansigter. Jeg vil så gerne, at der 
kommer mennesker til os, som 
kan møde Jesus og blive frelst.

Jeg ønsker også, at syge fra 
vores by skal komme og blive 
frelst og helbredt. Jeg har profe-
tisk fået at vide, at jeg har helbre-
delsens nådegave. Den profeti fi k 
jeg af en amerikansk evangelist 
og underviser.  

Han har besøgt os fl ere gange 
og undervist netop i evangelisa-
tion. Alle synes, at hans under-
visning har været fantastisk, let 
forståelig og grundig. Men allige-
vel, efter hans besøg er der ikke 
kommet vækst i vores menighed. 

Vi har haft fl ere udmærkede 
undervisere i evangelisation, 
både danske og udenlandske. 

Jeg har selv været på flere 
seminarer om evangelisation, og 
jeg har også brugt megen tid på 
at undervise min menighed om 
emnet. Men alligevel er det uden 
resultater. 

Jeg har stort set kun fået ros for 
min undervisning af menigheden. 
Jeg har da også brugt enormt 
meget tid på at sætte mig ind i 
emnet. Jeg kan hele teorien.

Nu skriver jeg så til dig. Jeg er 
nemlig ved at blive lidt desperat, 
og min hustru kan mærke min 
desperation.

Årsagen til min desperation 
er nok, at der i de år, jeg har 
været i menigheden, har været 
større afgang end tilgang hvert 
år. Jeg kan ikke lade være med at 
spekulere over, om der er noget 
i vejen med mig og min tjeneste. 
De spekulationer er pinefulde. 

Jeg vågner ofte om natten og 
spekulerer. Mens jeg er vågen, 

beder jeg om, at jeg må få ny 
inspiration og nye ideer, som 
kan bringe menigheden ud af 
dødvandet. 

Disse natlige anstrengelser 
giver mig ofte en dundrende ho-
vedpine. Når det sker, er jeg nødt 
til at tage et par Panodiler for at 
falde i søvn igen. På grund af det 
vil jeg bede om din forbøn og evt. 
om en salvedug til at lægge under 
min hovedpude. 

Det er en lille, men ikke ac-
ceptabel trøst, at mange frikirke-

præster siger, at de oplever det 
samme i deres menigheder. Også 
de oplever mangel på vækst. 

Nogle af dem mener, at si-
tuationen skyldes vantro hos 
danskerne og åndelig tørke i 
vores land. De taler også om, 
at vi mangler Helligåndens regn 
over Danmark.

Tak til dig, hvis du vil give mig 
dit svar og din vurdering af min 
situation.

Venlig hilsen
Frikirkepræsten 

Frikirkepræst: Hvordan får vi vækst og vækkelse?

Vi skal modtage Helligånden som kraft

Uden Helligåndens kraft kan vores kristendom let udvikle sig til teori og veltalenhed. Dette forstod ikke engang Paulus fra 
starten. I Athen fi k hans missionstur et temmeligt magert resultat. Her benyttede Paulus sig af teori og veltalenhed på Areo-
pagos, og resultatet blev, at der kun var få, der kom til tro og sluttede sig til ham. 
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En anderledes bibelcamping
Voksen-Oase i uge 27 på Rudehøj Efterskole har ikke så mange tilbud og spor 
som den store Sommer-Oase. Ingen hoppeborg eller børne- og unge-program. 
Ingen høj professionel lyd, kulørte lamper og røg på scenen. Bare enkel lovsang. 
Og alle kan være med til det hele. Vi hjælper hianden. Alle bliver set og hørt. 

Lejrens tema: Alle talere forkuserer på Liv og Kraft ved Helligånden. 
Pris: Værelse pr. person (på 2-3 mands vær.) 600 kr. (ingen enkeltværelser)
Camping pr. enhed (campingvogn / telt) inkl. strøm 800 kr.
Plus 1.000 kr. hvis man ønsker morgen-, middags- og aftensmad hele ugen. 

Tilmelding: Jens Christian Olesen, jco@danskoase.dk - Bank: 1551 4633011311 
- mrkt. Voksen-Oase. Husk at skrive navn og ønsker i bankmeddelelsen. 
Flere oplysning: Verner Andersen 4059 1700 

Verner Andersen - Helge Pahus - Hans J. Krarup - Per Hyldgaard - Ingrid Markussen - Bess Serner

Helene og Mogens Svendsen - Mark Bradford - Henri Nissen - Ulrik Flinta - Bergur Skovgaard
Liv og Kraft ved H

elligånden

Foruden USAs nuværende præsident Donald Trump deltog også de tidligere præsidenter: George 
H. W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter i Billy Grahams begra-
velse i fredags. Billedet er fra 2009. Foto: CC Flickr Public Domain.

Billy Grahams begravelses-
ceremoni den 2. marts foregik 
på samme måde som hans 
tjeneste startede – under et 
stort hvidt telt foran tusindvis 
af mennesker.

Det skriver CBN News.
I 1949 blev Grahams forkyn-

delse landskendt, da han holdt 
et ”korstog” i Los Angeles under 
et stort hvidt telt, også kendt som 
en ”lærredskatedral”.

– Hans familie og team-med-
lemmer mente, det ville være 
passende også at holde hans 

begravelsesceremoni under et telt 
som en påmindelse om, hvordan 
hans offentlige evangelisering 
startede, siger talsmand for fa-
milien Mark DeMoss.

Æret på Capitol Hill
Fra onsdag til fredag stod ki-

sten fremme i Capitol-bygningen i 
Washington D.C., hvor folk kunne  
komme forbi og vise ham den 
sidste ære. Begravelsen foregik 
fra The Billy Graham Library i 
Charlotte, North Carolina. Cere-
monien samlede familiemedlem-
mer, venner og samfundsledere 

- ialt omkring 2300 mennesker.
Billy Grahams kiste blev efter 

hans eget ønske fremstillet af 
indsatte i Angola-fængslet i Loui-
siana i 2006. Evangelisten havde 
også selv arrangeret begravel-
sens forløb fl ere år før sin død. Det 
var vigtigt for ham, at fokus skulle 
være på evangeliet fremfor ham 
selv, skriver CBN.

Mindetalen blev holdt af søn-
nen Franklin Graham. Billy Gra-
ham blev begravet ved siden af 
hustruen Ruth, som døde i 2007. 

KPK/Bodil

6 amerikanske præsidenter 
til Grahams begravelse

Den internationalt kendte ad-
vokat Li Baiguang døde den 
26. februar på militærhospitalet 
PLA Bayi Hospital i Nanjing.

International Christian Con-
cern (ICC) har videregivet oplys-
ninger om, at Li Baiguang døde 
af leversvigt. Han efterlader sin 
hustru, Xu Hanmei, og parrets 
otte-årige søn.

Li Baigungs fætter, Liu Peifu, 
som var hans partner i advokatfi r-
maet, har fortalt Radio Free Asia, 
at Li åbenbart havde leverkræft, 
selv om han virkede rask.

- Han havde aldrig fået et 
helbredstjek, så han vidste ikke, 
at han var syg. Han kom på hos-
pitalet, da han følte sig dårlig. 
Men han hørte ikke noget om 
det (leverkræft i sidste stadie) 
før disse sidste to dage, sagde 
fætteren til Radio Free Asia. 
Ifølge Reuters har hospitalet 
afvist at kommentere dødsfaldet. 
Liu afviser, at Li var tilbageholdt 
af myndighederne op til sin død.

Mistænkeligt dødsfald
I modsætning til Li Baiguangs 

fætter fi nder hans mangeårige 
ven, Bob Fu fra organisationen 
China Aid, dødsfaldet mistænke-

ligt. Han minder om, at Li tidligere 
på måneden besøgte Washington 
D.C., hvor han deltog i præsiden-
tens National Prayer Breakfast.

- Han har ikke tidligere haft 
leverrelaterede sygdomme, og 
hans død rejser mange spørgs-
mål. Det kinesiske regime bør 
holdes fuldt ansvarligt, siger Bob 
Fu i en udtalelse fra China Aid.

 
Angrebet i oktober

I oktober sidste år blev Li 
kidnappet af over 10 civilklædte 
betjente i Zhejiang-provincen, 
hvor han forsvarede ofre for  
ekspropriation. Han blev alvorligt 
forslået og truet med sønder-
lemmelse, hvis han nægtede at 
forlade stedet. Til sidst blev han 

efterladt på en mark ved siden af 
vejen med sår og blodudtrædnin-
ger. I november 2017 modtog han 
igen dødstrusler.

Menneskeretsadvokat
Li Baiguang, der var kendt som 

en brændende kristen, påtog 
sig det seneste årti hundreder 
af menneskeretssager og blev 
adskillige gange arresteret for 
sit arbejde.

I 2008 modtog han den ame-
rikanske pris The Democracy 
Award fra The National Endow-
ment for Democracy. Blandt andet 
tidligere præsident George W. 
Bush anerkendte Lis utrættelige 
kamp for frihed og menneskeret-
tigheder. Sidste år tildelte China 
Aid Li prisen The 2016 Courage 
Award for Defense of Religious 
Freedom in China. Denne pris er 
tidligere givet til de kristne advo-
kater Zhang Kai, Gao Zhisheng, 
og Li Heping.

ICCs regionale manager, Gina 
Goh, udtaler sin sorg over advo-
katens død og opfordrer til bøn 
for familien og de mange andre 
”kristne advokater, som stadig 
lider i hænderne på det kommu-
nistiske regime.”

Bodil

Kina: 49-årig kristen 
advokat pludselig død 

- Regimet bør holdes ansvar-
ligt for Li’s død, mener Bob Fu.

”Nu kobles Sylvi Listhaugs 
navn til knust glas, trampende 
politistøvler og fortvivlede 
barneskrig i et frikirkeligt lo-
kale”, skriver Dagens redaktør 
Vebjørn Selbekk i en leder.

Justitsminister Listhaug var 
nemlig blevet orienteret, før po-
litiet forrige torsdag brød ind og 
fjernede en afghansk familie fra 
kirkeasyl hos menigheden Nytt 
Liv Sunnhordland.

Politirazziaen skete mellem 
klokken 6 og 7 torsdag morgen, 
skriver Stord24.no. Familien, som 
består af mor, far og tre små børn, 
er konverteret til den kristne tro. 
Men da tingretten i november 
afviste at acceptere familiens 
konvertering, blev også deres 
krav om beskyttelse afvist.

Menighedsleder i Nytt Liv 
Sunnhordland, Frank Håvik, 
som har vidnet i tingretten om 
familiens konvertering, er oprørt 
over politiets handlinger.

– Dette var en dramatisk aktion. 
Politiet stillede med tre politibiler 
foruden en ambulance. De knuste 
vinduerne, og det var det rene 
kommandoraid. Dette er stik i 
modstrid med reglerne for kirkea-
syl, siger han til Stord24.

Håvik peger på, at familiens 
sag var anket til lagmandsretten.

– De har ikke en juridisk gyldig 
dom i sagen, og så kommer de 
alligevel. Dette er helt horribelt, 
siger menighedslederen. Han  har 
ikke haft kontakt med familien, 
efter at politiet fjernede dem.

Hundredårigt værn
Familiens advokat, Jostein 

Løken, undrer sig meget over 
politiets brud på kirkeasylet.

– Det er første gang, jeg hører, 
at politiet går ind i en kirke. Dette 
har været et fl ere hundrede år 
gammelt værn. At denne tradition 

bliver brudt er noget helt nyt, 
siger han.

Også ordføreren i Fitjar kom-
mune, Wenche Tislevoll, (fra 
partiet Høyre) er helt uforstående: 
”Jeg stiller mig meget undrende 
til, at de kan gå ind og hente en 
familie, som har siddet i kirkeasyl. 
Jeg troede, dette var en godkendt 
måde, hvor man kunne føle sig 
relativt tryg. Det er med vantro, at 
jeg hører om, hvad der er sket”, 
siger hun til Stord24.no. 

Ministeren brød sit løfte
Kommunikationsrådgiver An-

dreas Lorange i Justisdeparte-
mentet bekræfter overfor avisen 
Dagen, at den øverste ledelse 
i departementet var varslet om 
pågribelsen i kirkeasylet.

– Justits- og beredskabsde-
partementet blev informeret på 
normal vis af Politidirektoratet, 
siger Andreas Lorange til Dagen.

Sylvi Listhaug (FrP) greb der-
med ikke ind, til trods for, at hun 
mod slutningen af 2016 fredede 
kirkeasylet. Hun udtalte dengang 
ifølge Dagen, at det ikke ville 
blive aktuelt at sende politiet ind 
i kirkerne og at der ikke var gjort 
ændringer i regelsættet. 

KPK/Bodil

Politi brød kirkeasyl:

Afghansk børnefamilie 
pågrebet i norsk menighed

Norges justits- og integrations-
minister Sylvi Listhaug (Frem-
skrittspartiet) vidste besked.
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Uheldig titel på god dokumentarfi lm
om dansk mission i Afrika 

Anmeldt af 
Mogens S. 
Mogensen

En dokumen-
t a r f i l m  o m 
mission! Det 
e r  bes temt 
ikke hverdagskost, så derfor 
spærrede jeg øjnene op, da 
jeg så, at en af verdens mest 
anerkendte dokumentarfi lmfe-
stivaler, CPH:DOX i København 
til marts lancerer fi lmen ”De 
frelste”. 

Når mission en gang imellem 
behandles i medierne, sker det 
ofte på en fordomsfuld måde, og 
titlen på denne fi lm, ”De frelste” 
kunne godt give bange anelser.

I søndags indledte Danmarks 
Radio sin dramaserie ”Liberty”, 
der handler om dansk U-landsar-
bejde i Tanzania – og det var ikke 
just noget kønt billede, der blev 
tegnet af det. Men i modsætning 
til ”Liberty”, der trods alle dens 
dramatiske kvaliteter er og bliver 
fi ktion og derfor ikke giver sig ud 
for at tegne et troværdigt billede 
af dansk ulands-arbejde, så er 
”De frelste” en dokumentarfi lm, 
der søger at skildre virkeligheden. 

Og lad mig sige det med det 
samme: det gør den godt!

”De frelste” handler om et 
spændende kapitel i dansk mis-
sionshistorie, nemlig det mis-
sionsarbejde, som Sudanmis-
sionen påbegyndte i Nigeria i 
1913, og som har ført til, at der i 
dag er en kirke, ”Kristi Lutherske 
Kirke i Nigeria”, med over 2400 
menigheder og ca. 1,9 millioner 
medlemmer. 

Filmen, der er instrueret og 
produceret af Niels Vest og med 
støtte fra Det Danske Filminsti-
tut, bygger på arkivoptagelser, 
foretaget af missionærer gennem 
de sidste 100 år. Det vil sige 
dagbøger, artikler, billeder, fi lm 
og interviews med nigerianske 
kristne og tidligere missionærer. 

To spor
Filmen følger to spor, et histo-

risk omkring missionens begyn-
delse i Nigeria i 1913 og et aktuelt 
omkring situationen i dag, og der 
klippes konstant mellem disse 
på en måde, der antyder, at mis-
sionshistorien ikke bare er fortid. 

Filmen er bygget op om to mis-
sionærers virke, nemlig lægen 
Niels H. Brønnum, der med sin 
hustru Margaret rejste til Nigeria 
i 1913, og sygeplejersken Rikke 
Vestergaard, der efter årtiers 
virke i Nigeria stadig hvert år 
tager 4 måneder ud til sin klinik 
i et fjerntliggende område af 
Nigeria for at fortsætte sit mis-

sionærarbejde. 

Missionens begyndelse
Sammenhængen mellem de to 

spor understreges i fi lmens første 
scene, hvor vi ser en nigeriansk 
kvinde og skoleleder, der iført en 
bluse med et billede af Dr. Brøn-
num minder eleverne om, at ”I 
er her for at forberede jer på at 
drage ud i verden og sprede Guds 

Ord, som blev bragt af denne 
ene mand. … hvis navn var Niels 
Brønnum”.

Et af fi lmens højdepunkter er 
historien om, hvordan Niels Brøn-

nums unge hustru, der var gravid 
allerede, da de sejlede fra Dan-
mark til Nigeria, inden de når helt 
frem til deres missionsområde 
føder en søn, men bliver syg og 
dør og bliver begravet. 

Niels Brønnum sender sin søn 
Holger med en sygeplejerske 
tilbage til Danmark, men fortsæt-
ter sin rejse til Numan, hvor han 
begynder det arbejde i bachama-

stammen, som både han og hans 
hustru så stærkt havde følt sig 
kaldet til. 

Gennem fi lmen hører vi fl ere 
gange, hvordan Brønnum i sin 

dagbog henvender sig til sin søn 
og beskriver, hvad han oplever 
og tænker som missionær. ”Kun 
Gud kender din livsbane¨, men 
jeg håber du engang kommer 
her tilbage, om ikke andet så for 
at besøge din mors grav.” 

Beretningen om Brønnums 
’offer på missionens alter’, at 
han mistede sin hustru og måtte 
sende sin søn hjem, er en histo-

rie, som siden har gjort et meget 
stort indtryk på de nigerianere, 
som blev kristne i forbindelse med 
Brønnums missionsvirksomhed.

Missionen i dag
Et af de temaer, som fi lmen 

behandler, er  netop spørgsmålet 
om kaldet, om missionærernes 
oplevelse af, at Gud kaldte og 
ledte dem til at rejse ned til Afrika 
for at forkynde evangeliet, arbejde 
som læger og sygeplejersker, 
som lærere og meget andet. 

Hvordan de oplevede, at Gud 
kaldte dem,  blev vi ikke indviet 

i, men visheden om at være der, 
hvor de følte, Gud ville have dem, 
spillede en afgørende rolle. 

Og som Rikke Vestergaard 
udtrykte det, så var hun klar over, 

at der var brug for hende ude i 
hendes klinik i et afsides hjørne 
af Nigeria. 

Skulle nogen være i tvivl om 
det, så blev det til overmåde 
klart, når vi fulgte hendes arbejde 
med at tage sig af de ofte meget 
alvorligt syge, inkl. en person, 
som havde fået åbent kraniebrud.

Gennem film, fotos og dag-
bogsoptegnelser får vi et stærkt 
indtryk af, hvad det var, der mødte 
Brønnum og de første missionæ-
rer i Nigeria, og hvordan de – set 
med danske øjne - oplevede 
mødet med afrikanere, afrikansk 
kultur og religion. Samtidig giver 
meget gamle nigerianere deres 
oplevelse af mødet med de dan-
ske missionærer, og den danske 
kultur og den nye religion, som de 
bragte med sig. 

Ikke uproblematisk
Som indledning ti l  f i lmen 

stilles spørgsmålet:  ”Missio-
nærernes film skulle udbrede 
kristendommen. Vil de også 
vise, hvilken pris afrikanerne har 
betalt for den kristne livsstil?” 
Ligesom alle andre religions- og 
kulturmøder (tænk blot på det, 
vi oplever i Danmark i dag), så 
var mødet mellem de danske 
missionærer og afrikanerne ikke 
uproblematisk – og ikke uden 
omkostninger. 

En række af de interviewede 
afrikanere giver udtryk for stor 
taknemlighed over, at de danske 
missionærer bragte dem evange-
liet og den vestlige civilisations 
goder: skoler og klinikker og 
dermed uddannelse og øget 
sundhed. 

På den anden side førte kristen-
dommens krav om monogami til, at 
polygame mænd for at blive kristne 
kun måtte beholde én kone og der-
med måtte sende resten væk – til 
en meget usikker skæbne, måske 
prostitution. En problematik, som 
det indirekte fremgik havde pint 
missionærerne.

Brønnums og Sudanmissio-
nens missionsarbejde sættes i fi l-
men ind i den historiske kontekst, 
som mødet mellem afrikansk 
traditionel religion, islam og kri-
stendom udgjorde. Sudanmis-
sionens arbejde var en del af en 
større bestræbelse på at søge at 
dæmme op mod islams udbre-
delse fra Nordafrika og mod syd. 

Hvad skulle der ske med alle de 
stammer, som fx bachamaerne 
og longudaerne, der fulgte deres 
traditionelle afrikanske religioner? 

Opfattelsen blandt missionæ-
rerne var, at muslimerne blev 
favoriseret af de engelske kolo-
nimyndigheder.

Fortsættes næste side.

En afrikansk skoleleder bærer en bluse med et billede af den danske pioner missionær Niels Brønnum, som for mange nigerianere 
var en helt. Han var den første udsending fra Dansk Forenet Sudan Mission - som i dag kalder sig ”Mission Afrika”. 

Danske missionærbørn leger med afrikanske børn på missionsstationen i Numan, Nigeria, som var den danske missions første brohoved. 

Udfordringen har bedt Mission Afrikas tidligere generalsekretær, Mogens S. Mogensen, om at anmelde en ny dokumentarfi lm om missionens begyndelse.
Selv om dokumentarfi lmen har fået den fordumsfulde titel ”De frelste” er den værd at se, skriver anmelderen. 
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Stillinger

Erhverv

 Pædagogisk medarbejder søges 
 
Vi søger en pædagogisk medarbejder til Kratholmskolens 
Børnehave i Odense. 
Stillingen oprettes pr. 1. april 2018 eller med tiltrædelse snarest 
muligt. Ansættelsesprocenten vil være mellem 80 og 100. 
 
Kratholmskolens Børnehave er en nystartet kristen børnehave, 
som lægger vægt på det kristne livs- og menneskesyn, og vi 
forventer, at ansøger på samme vis tager afsæt i samme 
grundsyn/holdning og aktivt arbejder for det. 
 
Vi kan tilbyde en hverdag med skønne børn, og engagerede 
voksne, der alle stræber efter at skabe de bedste rammer for 
børnenes trivsel og udvikling. 
 
Ansættelsen sker i henhold til den indgåede aftale mellem BUPL 
og FKF (Foreningen af Kristne Friskoler) 
Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. marts 2018. 
Ansøgningen skal sendes til tk@kratholmskolen.dk 
Samtalerne forventes at blive holdt d. 19. og 20. marts 2018 
 
Flere oplysninger kan fås på www.kratholmskolens.dk eller ved 
henvendelse til børnehaveleder Tue Kongsvold på tlf. 30 59 09 33 
 
 

 

Vi søger en forstander til vores bo- og behandlingstilbud i 
Skannerup ved Silkeborg, som vil stå i spidsen for arbejdet 
med at hjælpe udsatte mennesker og lede en fl ok engagere-
de medarbejdere og frivillige.

Du skal have erfaring med at arbejde med udsatte men-
nesker og også gerne misbrugsbehandling. Din grundlæg-
gende uddannelse er diakon, socialpædagog, socialrådgiver 
eller lignende, og derudover har du en lederuddannelse.

Stillingen er på fuld tid med start snarest muligt.

Ansøgningsfrist er onsdag den 28. marts kl. 12.00

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Forstander 
Blå Kors Hjemmet Skannerup 

blaakors.dk

Gennem de sidste tre år er der arbejdet intenst med 
etablering af en højskole i DanskOase. 

Der er udarbejdet vedtægter og værdigrundlag, og 
Oustruplund nær Silkeborg vil danne en optimal 
fysisk ramme om højskolen. Nu skal vi have ansat 
skolens første forstander.
Vi søger en ildsjæl, der er parat til at satse, og som 
vil kæmpe for projektet og for eventyret. 
Vi søger en forstander, med forståelse for og indsigt 
i dansk højskoletradition, der kan bære visionen om 
Oasehøjskolen frem til realisering og start. Vi ønsker 
en forstander, der vil forme og udvikle skolen i dansk, 
karismatisk fornyelsestradition.
Den kommende forstanders faglige baggrund er ikke 
uvæsentlig, men såvel personlige og erhvervsmæs-
sige erfaringer som kompetenceprofil, og hvordan 
kompetencerne kan omsættes til et aktiv for skolen, 
er vigtigere.
Yderligere oplysning
Ønskes yderligere oplysning om skolens idé og  
forventninger til forstanderen, kontakt bestyrelses-
formand Jakob Carl Christensen på tlf. 30 13 17 14 
eller et andet bestyrelsesmedlem.
Ansøgningsfrist  
Fredag d. 23. marts kl. 12.00  
Ansøgningen stiles til  
Oasehøjskolens bestyrelsesformand, Jakob Carl  
Christensen på jakobcarlchristensen@gmail.com
Læs det fulde stillingsopslag på oasehøjskolen.dk

Oasehøjskolen 
søger forstander

CONTROLLER/
teamleder pr. 1. juni 2018 i Vejle 
Vi søger en kollega til en ansvarsfuld stilling, hvor du får 
fi ngeren på pulsen i hele organisationen.
Du skal have fl air for budgetter og regnskaber, samtidig 
med at du er god til at få det bedste frem i folk! 

Se uddybende stillingsbeskrivelse på www.soemandsmis-
sionen.dk/jobs

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kon-
takte forretningschef, Erik Ramballe Hansen på tlf. 33 45 
55 23 / 30 50 69 76.
Send din ansøgning med relevant dokumentation senest 
den 27. marts 2018 til: erik@soemandshjem.gl

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

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

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

God dokumen-
tarfi lm...
Fortsat fra side 15.

Som den skoleleder, der op-
træder i fi lmens indledning, kon-
kluderede i slutningen af fi lmen: 

Hvis ikke Brønnum var kommet 
– og med ham mange andre mis-
sionærer – så ville disse stammer 
være blevet islamiserede.

Accepterer Kristus
Den tidligere ærkebiskop Ne-

muel Baba, som blev født ind i 
en animistisk familie, der blev 
muslimer, og som selv senere 
blev kristen, forholder sig ikke 
ukritisk til den måde, missionæ-
rerne bragte kristendommen på, 
men efterlyser en større kontek-
stuel forståelse, som ikke var så 
udbredt i missionens første tid.       

”Vi siger ikke, at vi har accepte-
ret Brønnum. Nej, heller ikke alle 
de andre missionærer, som kom. 
Nej, vi har accepteret Kristus, 
som blev født for os. 

Det er det, missionærerne 
skulle have lært vort folk. Bibelen 
tilhører alle. Det understreger vi, 
så folk kan passe den ind i deres 
egen kontekst. Som et sort men-
neske kom jeg med alt, hvad jeg 
er, til Kristus.” Og, fortsatte han, 
hvis ikke det er kristendom, så har 
vi ikke brug for kristendommen! 

Det er ikke noget glansbillede, 
fi lmen tegner af missionærerne. 
Filmen skildrer meget realistisk, 
at missionsarbejdet, selvom det 
blev udført med stor idealisme 
og i tillid til Guds ledelse og 
velsignelse, også var præget af 
menneskelig skrøbelighed. 

Inhabil anmelder
Jeg skylder læserne at fortælle, 

at jeg som anmelder af fi lmen 
dybest set er inhabil, da jeg så at 
sige selv er en del af den historie, 
som begyndte med Brønnum, og 
personligt har kendt mange af de 
medvirkende i fi lmen. 

Sammen med min hustru og 
vor søn har jeg selv været mis-
sionær i 10 år udsendt af Su-
danmissionen til Kristi Lutherske 
Kirke i Nigeria, som blev resul-
tatet af Brønnums og mange 
andre missionærers – og først 
og fremmest utallige nigerianske 
kristnes – missionsarbejde, og 
siden været generalsekretær i 
Sudanmissionen i 6 år. 

Og som vi synger i fædrelands-
sangen, ”Jeg elsker de grønne 

lunde”: ”hver glans, hver plet vil 
jeg bære, som falder på Dan-
marks navn”, sådan har jeg det 
også på en måde med Sudan-
missionen. 

I en mere end hundrede år 
lang missionshistorie i Nigeria er 
der meget at være taknemlig og 
stolt over, men der er også sket 
ting, som vi må bekende var pro-
blematiske, skadelige og forkerte. 
Som tidligere missionærer må vi 
vedgå arv og gæld.

Det er ikke til at vide, hvordan 
andre vil opleve at se fi lmen, men 
for mig var det en meget stærk 
oplevelse at følge historien om, 
hvordan danske missionærer 
oplevede, at de blev kaldet af 
Gud til en missionsopgave i det, 
der dengang kaldtes ”det mørke 
Afrika”. 

De oplevede, hvordan de trods 
al deres menneskelige skrøbelig-
hed blev brugt af Gud til i ord og 
gerning at dele de gode nyheder 
om Jesus Kristus med afrikanere, 
så der opstod en menighed og ef-
terhånden en stor kirke, hvor der 
hver søndag sidder langt fl ere på 
kirkebænkene end i folkekirken i 
Danmark.

Er missionshistorien 
ved at være forbi?

Filmen gjorde mine fordomme 
til skamme. Stort set. For jeg 
forstår ikke,  hvorfor instruktøren 
valgte at kalde fi lmen ”De frel-
ste”, da denne titel for de fl este 
danskere giver nogle associatio-
ner, som heldigvis ikke indfries i 
denne fi lm. 

Der er tale om en meget sober 
og nuanceret fi lm, der sætter – et 
også kritisk – fokus på en mis-
sionshistorie, som sjældent er 
blevet belyst. 

En missionshistorie, som hvad 
udsendelse af danske missionæ-
rer angår, er ved at være forbi. I 
slutningen af fi lmen svarer Rikke 
på spørgsmålet om missionærer-
nes rolle er udspillet, at der stadig 
er mange behov, men ”Det er nok 
tvivlsomt, om der kommer fl ere 
efter mig”. 

”De frelste” slutter med, at en 
række scener i fi lmen spilles bag-
læns. Som om historien kunne 
rulles tilbage, men det kan den 
ikke. Og det er vel også en af 
fi lmens pointer, at de nigerianere, 
som vi møder i fi lmen, i høj grad 
netop er præget af den hund-
redårige missionshistorie, som 
Brønnum og mange andre dan-
ske missionærer var en del af. 

Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og de 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
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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

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

Søndag d. 11. marts 2018 kl. 19.00 i

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

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.

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 18/3: Benny Mikkelsen: Hav tro til Gud
Søndag 25/3: Bjarne Kjær: Humanismen er forløber for Antikrist

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.

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 børnehaveseminarium 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.

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

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

sit liv med psykisk sygdom og helbredelse.
Nærmere oplysninger hos Michael Vestergaard, tlf. 28650747
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Søndag d. 4/3 kl. 10:30
Anders Ova
Tema: Helligåndens vejledning

Søndag d. 11/3 kl. 10:30
H.P. Pedersen
Tema: Bibelen; et vindue til Gud

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

Uforglemmelige 
oplevelser

Nordkap med Lofoten 5.7. - 18.7.
Sverige – Lina Sandell tema-rejse 12.7. - 16.7.
Normandiet – oplevelser på alle fronter 16.7. - 24.7.
Norge – det bedste fra Telemarken 17.7. - 21.7.
Bornholm – Solskinsøen 19.8. - 23.8.
Azorerne – Atlanterhavets perle 28.8. - 4.9.
Kroatien – et fantastisk ferieparadis 1.9. - 11.9.

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

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

Teknisk arrangør:

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

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters årstidens 
 middag på Restaurant 
 Empire
• 1 x kaffespecialitet og kage
• 1 flaske rødvin pr. værelse
• Kaffe og te ad libitum 
 i lobbyen
• Fri Wi-Fi

Weekend i Nordjylland

Best Western Hotel Herman Bang
★★★

Tilbring en weekend i hyggelige 
Frederikshavn på et historisk – 
men i dag ganske moderne – hotel 
med en helt særlig atmosfære og 
fine faciliteter, blandt andet den 
amerikanske Restaurant Empire. 
I er naboer til byens førende spa, 
Den Syvende Himmel, og bor på 
en sidegade til byens gågade, som 
strækker sig hele vejen fra den 
smukke kirke til butikkerne i den 
gamle købstads anden ende. 

Ankomst
Fredag og lørdag frem til 25.5.2018.

Pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-  

3 dage på 3-stjernet cityhotel i Frederikshavn

Bogsalg

hosianna.dk

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



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden - husk at skrive: ’5984 
Radio-mission i Afrika’ på 
giro (+01) 6139450 - eller via 
netbank - konto nr. 9570 000 
6139450. Kontakt: henri@
udfordringen.dk

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

39  DK 4100 Ringsted

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITITTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm

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

www.smfdanmark.dkwww.smfdanmark.dk

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Støt                                       projekterDansk Balkan Missions

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

 

• Møder, lejre for romabørn



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -   

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
s
k

228,-

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk

Udfordringen søndag den 4. marts 2018 KIRKELIG VEJVISER / ANNONCER . 15

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Blochsvej 16
6000 Kolding
CVR: 29959064

Tlf.: 22123897
Mail: post@eriksenogsoenner.dk
Web: www.eriksenogsoenner.dk
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Kommentar til 
artiklen om 
Dr. Sharon 
Stones profeti

 
Det var interessant at læse Mir-

jam Røgeskovs artikel i Udfordrin-
gen d. 4. februar om Dr. Sharon 
Stone, som ved et møde i Kirken 
i Kulturcenteret har profeteret over 
Danmark.

Der var imidlertid et eller andet, 
som skurrede i mine ører ved 
læsningen af artiklen.

For det første bruger S.S. Eze-
kiel 37, 1-10 uden at tage fortsæt-
telsen - og dermed forklaringen 
- med. I vers 11-14 står der nemlig:

"Derpå sagde han (Herren) til 
mig." Menneske, disse ben er hele 
Israels folk; de siger: "Vore ben 
er indtørrede, vort håb er slukket, 
det er ude med os!" Derfor skal 
du profetere og sige til dem:" 
Dette siger Gud Herren:" Mit folk, 
jeg åbner jeres grave og fører 
jer op af dem for at bringe jer til 
Israels land. Så skal I forstå, at 
jeg er Herrren, når jeg åbner jeres 
grave, mit folk og fører jer op af 
dem. Jeg giver jer min ånd, så I 
bliver levende, og jeg lader jer bo 
i jeres land. Så skal I forstå, at jeg 
er Herren. Jeg har talt, og jeg vil 
gøre det, siger Herren."

Sådan som jeg ser det, er 
Ezek. 36 og 37 Guds løfte om 
genoprettelse af Israels land og 
folk. Dennne genoprettelse skete 
første gang, da jøderne vendte 
hjem fra fangenskabet i Babylon 
og i endnu større grad, da staten 
Israel blev oprettet i 1948.

Guds indblæsning af livsånden, 
"den sidste procent", som S.S. 
kalder den, gælder stadigvæk det 
jødiske folk, og hvornår den fi nder 
sted, er der nok mange meninger 

om. Selv tror jeg, at det sker på 
Herrens Dag, som bl.a. beskrevet 
i Zak. 12,10 og Zak.14,4.

De spredte knogler, som Eze-
kiel taler om, er det jødiske folk og 
ikke de kristne, som nu værsgo' 
skal se at finde sammen. Den 
kristne kirke er Jesu Kristi legeme, 
som man kan læse om det i fl ere 
af Paulus' breve. Den har eksiste-
ret som sådan siden den første 
pinsedag, da Helligånden blev 
udgydt over apostlene, og næsten 
3000 mennesker omvendte sig og 
lod sig døbe i Jesu Kristi navn til 
deres synders forladelse og fi k 
Helligånden som gave. Ap.G.2.

Endvidere kan man læse i 
artiklen, "at det for kirken er 
et uprøvet område at være en 
hær." Ja, undskyld mig, men har 
kirken bestilt meget andet end 
at være i krig, siden den blev 
født? Hvad med Efeserbrevet 
6,10-19? 2. Kor.10,4? Og mange 
andre steder, hvor der i Det Nye 
Testamente tales om åndelig 
kamp. En åndelig kamp ganske 
vist, men hvilken kamp! Tænk på 
martyrerne - både fortidens og 
nutidens. Alle kristne er med i den 
kamp, hvad enten vi har lyst eller 
ej, og vi træder ikke ud af kampen, 
før vi dør eller bliver bortrykket.

Det kan virkelig skabe stor 
forvirring, når begreberne bliver 
blandet sammen, som det for 
mig at se er sket i den omtalte 
undervisning og profetierne af 
S.S. Her er der tale om mere end 
en strid om ord.

Til slut vil jeg sige, at jeg ikke 
har været til stede ved det i ar-
tiklen omtalte møde, hvor S.S. 
talte. Jeg har reageret på artiklen 
i Udfordringen med referat af 
Dr.Sharon Stones profetier og 
udtalelser.
VIBEKE SØLLNER

NORSVEJ 8, 2.TH

1916 FREDERIKSBERG C. 
 

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. 
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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 8:

Kirsten Feldbæk
Møgelvej 93
7752 Snedsted

Kodeord: Vintergækker

Du kan også vinde, hvis du 
fi nder kodeordet i denne uge, ved 
at sammensætte de bogstaver, 
der står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. 

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
15. 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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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 4/3
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. Sendes 
også mandag kl. 8.35 og lørdag 
kl. 8.30.

Lørdag 10/3
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst, og for Laura
Kjærgaard minder teksten hende 
om en periode om i sit liv, hvor 
hun trøstespiste. Helligåndskir-
kens Kirkekor ved dirigent Anders 
Gaden synger salmen ”Hvad kan 
os komme til for nød” fra Hellig-
åndskirken i Århus. www.dr.dk/tro

Søndag 11/3
14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anskirken, Fredericia
Provst Børge Munk Povlsen, der 
også er sognepræst i kirken, er 
liturg og prædikant Midfaste søn-
dag. Her handler det om troen, 
der er livets brød. Organist er Hans 
Esbjerg. Christianskirken er bl.a. 
kendt for sit alterparti, der er skabt 
af kunstneren Bjørn Nørgaard. Det
består af 24 glasmosaikker. 12 
med gammeltestamentlige og 12 
med nytestamentlige fortællinger. 
Herudover består udsmykningen 
af et guldbelagt alterrelief med 
nadveren som tema og med tydelig 
inspiration fra Leonardo da Vincis 
berømte nadverbillede. Og endelig 
to smukke sølvkandelabre formet 
som to andre fortællinger fra skær-
torsdag: Jesus, der vasker disciple-
nes fødder og Jesus i Getzemane 
Have kort før tilfangetagelsen.
 

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

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

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

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

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

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

DR Radio 

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”

Mandag 5/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 6/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 De højere magter
Anders Laugesen og Paula Larrain 
udfolder troens verden og undersø-
ger livets mysterier gennem åben-
hjertige og nærgående samtaler.

Onsdag 7/3
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 8/3
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 9/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 10/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 11/3
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Nørhå Kirke, 
Aalborg Stift. Midfaste.
Prædikant: Ivan Tabrizi.
Organist: Gurli Korgaard.

Salmer:
10: ”Alt hvad som fuglevinger fi k”
25: ”Hvert et lys i livets nat”
392: ”Himlene Herre fortælle 
din ære”
662: ”Hvad kan os komme til 
for nød”
11: ”Nu takker alle Gud”

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.

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

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

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

Nyhed: E-bøgerNyhed: E-bøger
NU KAN DU KØBE 

UDFORDRINGENS EGNE 
UDGIVELSER SOM E-BØGER

Find E-bøgerne påFind E-bøgerne 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 11.3 sender P1 
gudstjeneste fra Nørhå Kirke i 
Thy. Sognepræst Ivan Tabrizi 
prædiker.

Fredag 9/3 kl. 20.00 viser DR 2 fi lmen ’Unbroken’ om OL-deltageren Louis Zamperini, der 
under Anden Verdenskrig ender som krigsfange i en japansk fangelejr, hvor mishandling og 
tortur venter.  Zamperini overlever mirakuløst alt sammen, og rulleteksterne fortæller, at han 
på et tidspunkt vendte tilbage for at forsone sig med sine bødler. Hvad fi lmen ikke skildrer er, 
at det der gjorde det muligt for Zamperini at søge forsoning, var hans møde med den kristne 
tro, i skikkelse af Billy Grahams forkyndelse. Foto: Still fra fi lmen ”Unbroken”.

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev, prædiker ved DR Kirkens 
gudstjeneste trejde søndag i fasten. Sendes på DR K 4.3. kl. 14.00. 
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Helt ærligt, Zakæus, du burde være smart nok til 
ikke at tage til møder i ørkenen!

Kristeligt Forbund for Stude-
rende har ansat Nanna Gum-
mesen Ellerbek som ny lærer 
på LTC, KFS’ ledertrænings-
center, fra 1. august 2018. 

Dermed bliver Nanna det kvin-
delige islæt i lærerteamet på 
skolen i Ødsted.

Tidligere elev på LTC
KFS har snakket med Nanna 

om hendes kommende stilling 
på LTC.

Hvorfor vil du gerne arbejde 
lige præcis i KFS?

”Jeg synes, KFS er en spæn-
dende størrelse med meget initia-
tiv, substans og menneskelighed. 
Og så har det haft afgørende 
betydning for min egen trosvan-
dring at være en del af KFS på 
forskellige måder, herunder ikke 
mindst at være elev på LTC,” siger 
hun og tilføjer:

”Jeg vil rigtig gerne være med 
til, at KFS og LTC kan få afgøren-
de betydning for andres relation 
til Gud også!”

Hvad glæder du dig 
mest til?

”Jeg glæder mig til at møde 
LTC’ere og følge dem på en del 
af deres vandring med Gud. Det 
glæder jeg mig faktisk rigtig me-
get til. Og til at se, hvad Gud vil 
bruge LTC og mig til i min tid der.”

Modsat er der også ting, hun 
er spændt på:

- Det er nok at skulle udtænke 
og gennemføre undervisnings-
forløb. Det har jeg ikke prøvet før 
i dette omfang. Og… Tæller det at 
skulle fl ytte fra København til Vejle 
med? Det er jeg også ret spændt 
på, indrømmer Nanna.

Hvad betyder KFS’ vision 
om ”at kende Jesus og gøre 
Jesus kendt i studieverdenen” 

for dig?

“Det, synes jeg, da bare er fedt 
at få lov til at være en del af.

Min oplevelse er, at der sker 
mange ting i studietiden, og det 
kunne være helt fantastisk, hvis 
en af dem var, at man kom til at 
kende Jesus (bedre)!”

Sandheden fi ndes
Hvilken baggrund har du, og 
hvordan tænker du, at du kan 
bringe den i spil i din kom-
mende stilling?

”Hmm, det er et stort spørgs-
mål,” refl ekterer hun.

”Jeg kunne nævne mange ting. 
Jeg er uddannet psykolog og 
har dermed en faglig baggrund, 
som indebærer et særligt blik for 
menneskets og virkelighedens 
kompleksitet.

Jeg er blevet skolet i, at der 
ingen sandhed findes, men at 
man altid vil kunne se tingene fra 
fl ere vinkler. I yderste konsekvens 

er jeg ikke enig i dette synspunkt, 
for jeg tror på, at der fi ndes en 
sandhed, og at Jesus både er 
og har den! Men når det er sagt, 
så mener jeg, at der er noget 
givende og konstruktivt i den 
tankegang, som også vil være 
gavnlig ind i en LTC-hverdag.

Jeg har haft en hel del med 
unge at gøre, både frivilligt og 
professionelt. Især har jeg erfa-
ring med at snakke med unge om 
tro og liv, hvad jeg også tænker 
passer godt ind på LTC.”

Hvad bruger du fritiden til?
”Jeg nyder gode snakke, tid 

med søde mennesker, strikning, 
nybagte boller og at bruge tid 
i vores primitive sommerhus i 
Sverige,” slutter hun.

Nanna overtager stillingen ef-
ter Hanne Terp Legarth, der har 
været en fast bestanddel i lærer-
teamet på LTC de sidste 11 år.

Jeg kan ikke fatte, at det kun er 7 år siden, at Phinehas 
udgav deres debutalbum Thegodmachine. Det er endnu 
vildere at tænke på, at de nu har været et band i omkring 
18 år. Siden de blev ”opdaget” så at sige, har de udgivet 
et fuldt album hvert andet år! Lad mig bare sige, at Dark 
Flag ikke viser nogen tegn på, at bandet er ved at gå tør 
for hverken krudt eller ideer.

Albummet her er Phinehas’ første udgivelse på selska-
bet Solid State Records, som har leveret mange klassiske 
udgivelser til den kristne metal- og hardcorescene. Demon 
Hunter, Haste The Day og UnderOath, blandt mange andre, 
slog igennem på Solid State, og hvor er det dejligt, nu at se 
Phinehas få lov til at fremvise deres talenter på dette forholds-
vist legendariske label.

Dark Flag er et konceptalbum. Det fortæller ikke én sam-
menhængende historie hele vejen igennem, men teksterne 
fortæller historier, fra et undertrykt folks synspunkt. I dette 
tilfælde har bandet været meget åbne omkring inspirationen 
bag albummet: De grusomheder, som det Nordkoreanske 
folk har været, og stadig bliver, udsat for. Dette er tydeligt i 
titelsangen ’Dark Flag’, som giver et førstehåndsindtryk af det 
at leve i et diktatorisk regime. En anden meget stærk sang er 
nummeret Hell Below, som er en bøn fra de myrdede borgere 
i Nordkorea om, at regimet må blive dømt for de ting, de har 
udsat folket for.

Denne udgivelse er en perfekt opfølger til 2015’s ’Till The 
End’, og jeg vil også kalde det en perfekt introduktion til dette 
band, hvis du ikke har taget tid til at lytte til dem før. Det er en 
hardcore oplevelse, fyldt med inspirerede guitarsegmenter, 
catchy og kreative breakdowns, for ikke at nævne forsanger 
Sean McCullock’s evne til både at synge alt fra rørende, rene 
og langsomme ballader, til rå og brutale oprørsvers.

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.
 Joey Lønsmann Jensen 

Et Metalcore-
Masterpiece

(Se Luk. 19,1-10)

Nanna skal undervise på 
KFS’ ledertræningscenter

Nanna Gummesen Ellerbek er 
28 år, gift med Emil og uddan-
net psykolog fra Københavns 
Universitet. Hun har tidligere 
været ungdomskonsulent i 
Indre Missions Unge.

Joanita Zachariassen, der del-
tog i TV2s Talent-konkurrence i 
2009, hitter nu i Uganda og har  
ligget som nr 1 i næsten 2 uger.

I 1992 kom Joanita som 9-årig 
fl ygtning fra Uganda til Danmark 
sammen med sin familie. 

Som teenager kom hun ud i 
misbrug af narko og hash, og 
som 18-årig fi k hun TB og var 
tæt på dø. Hendes lunger kunne 
næsten ikke mere. Men hun kom 
sig efter 1 år med behandling 
fra hospitalet. I denne svære tid 
begynder hun at synge og skrive 
sange, dog mest i gospelmiljøet.

Succes i fødelandet
I 2016 vandt hun prisen ‘The 

Africa Crown Award’ som ‘Best 
Female Artist’ under en konkur-
rence i Stockholm. I septem-
ber 2017 prøvede hun lykken 
i  Uganda, hvor hun ikke havde 
været siden siden 2006. Joanita 
fi k mulighed for at varme op for 

en kendt kunster kaldet Maro. 
I oktober udgav hun 2 sange i 
Uganda (på ITunes - AppleMusic- 
Spottyfi ).

Joanitas såkaldte ”Manager” i 
Uganda skulle bl.a. lave en video 
til sangen ‘Kyoyagala‘. Manageren 
fi k ca 10.000 kr til dette - men 
stak af med alle pengene! Joanita 
var lige ved at give op, men fi k 
skrabet 7.000 kr. sammen til at 
lave videoen færdig. Sangen kom 
ud i oktober og blev spillet både i 
radio og tv. Hun fi k også fl ere tv- / 
radio-interviews mm.

Joanita kom hjem til Danmark 
igen i november. I januar 2018 fi k 
hun nyheden om, at Kyoyagala 
ligger nr 1 på Top 10 i Uganda. 
Joanita arbejder nu med at lave 
fl ere sange til Afrika og Europa.

Alle hendes nye 3 sange bliver 
også spillet på Færøerne. Joanita 
håber, at hun som kunster kan 
bygge broer mellem Afrika og 
Danmark med sin musik.

Bodil

Joanita har succes i Uganda

Joanita Zachariassen sang for Dronningen, Prins Henrik og 
Desmond Tutu til Klimagudstjenesten i 2009. I 2011 tog hun 
sanguddannelsen på ‘Complete Vocal Institute’ i Kbh. I 2016 
sang hun for Cindy Mandela (Nelson Mandelas datter) til et 
velgørende arrangement for fl ygtninge. I 2016 optrådte hun også 
til ‘Velkomst Festen’ for fl ygtninge i Forum.
Siden 2017 har hun haft succes i Uganda med sangene Kyoya-
gala (What you want) og Mpola Mpola (Slowly slowly).
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Randy Clark har fl ere gange besøgt Danmark. Læs 
hans aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Mirjam Røgeskov, 
forfatterspire og journalist

Af Tina Varde

Da Jonas Reinholdt Albjerg 
som 17-årig mødte katolske 
Cecilia på handelsskolen, blev 
det starten på et helt nyt liv:

Efter at de havde været kæ-
rester i en måned, mødte han 
sin kommende svigerfar, som 
er vietnameser, men flyttede 
til Danmark i 80’erne: ”Hvis du 
nogensinde skal noget seriøst 
med min datter, så skal du være 
katolik”, lød beskeden.

Jonas svarede: ”Nej det skal 
jeg i hvert fald ikke, og det skal 
jeg nok selv bestemme!”

- Jeg sagde ham imod, fordi 
jeg kunne mærke, at det med 
troen skulle komme indefra – ikke 
fordi jeg skulle giftes med hende, 
forklarer den nu 29-årige Jonas 
Reinholdt Albjerg, som er leder 
af Tax Management Consulting i 
revisions- og rådgivningsvirksom-
heden Deloitte.

Alligevel gift
I 2013 blev parret gift i den ka-

tolske kirke i Svendborg - samme 
år som Jonas, der tidligere var 
protestant, konverterede til den 
katolske tro. 

På det tidspunkt var de i fl ere 
år kommet sammen i kirken, 
hvor han også havde deltaget i 
konvertit-undervisning. 

Som nygift blev han kateket:
- Jeg kom til at undervise børn 

i kirken, fordi der manglede frivil-
lige, yngre ressourcer. Og det var 
jeg indtil efteråret 2016, hvor jeg 
kunne mærke, at privatlivet var 

ved at kamme over. Men jeg giver 
stadig input til de nye kateketer, 
og jeg underviser stadig unge par 
på ægteskabskurser nogle gange 
om året, siger han.

Datter opkaldt efter 
Moder Teresa

Parret har datteren Agnes – 
opkaldt efter Moder Teresa – på 
2½ år og venter tvillinger til marts.

- Det var godt for mig at under-
vise børn i den kristne tro. For jeg 
var nødt til at sætte mig grundigt 
ind i tingene. Hvad er næstekær-
lighed? Hvorfor tror vi på Jesus? 
… I starten læste jeg meget i 
Biblen og i pavernes katekeser, 
for eksempel Johannes Paul II 
om ”Kroppens Teologi”. Man er 
nødt til at have et godt overblik, 
når man underviser - og derfor 
kommer man dybere ind i troen.

”Hvordan kan man lege troen 
ind i børn?” var mit udgangspunkt. 

Vi gik bl.a. på kirkevandring 
- stillede os foran Pinsekirken 
i Svendborg, da jeg skulle for-
tælle dem om den - og foran 
baptistkirken, folkekirken … At 
se kirkerne var godt. Det gav 
børnene mulighed for at blive 
mere involverede. De kunne se, 
at de ikke var særligt langt fra de 
andre kristne trossamfund.

- Vi tog også udgangspunkt 
i: Hvorfor beder vi? Hvad er en 
bøn? Skriv en bøn. Og lærte dem 
at sige tak – at mor og far ikke kun 
er nogle, der siger nej, og at man 
skal huske at være taknemlig. Jeg 
lærte meget af at læse deres bøn-
ner og kigge på deres tegninger, 
siger Jonas Reinholdt Albjerg.

Kurser for unge
Han underviser stadig kom-

mende ægtepar i kroppens teo-
logi og frugtbarhedens gave 
på en-dages-kurser i Kolding: 
Hvorfor kun sex efter ægteskab? 
Prævention og abort …

- Det er emner, som det er 
godt at diskutere, før man indgår 
i et ægteskab, hvor kun den ene 
er katolik. 

- Har man hver sin tro, er det 
også vigtigt at få talt om, hvordan 
eventuelle børn skal opdrages, 
om - og hvordan - der skal bedes? 
At få talt om de tre altre i ægte-
skabet: Spisebordet, sengen og 
kirken.

- Engang var der et par, som 
fandt ud af, at det var for tidligt 
at gifte sig. Og en ikke-katolsk 
mand, som ikke forstod den katol-
ske holdning til prævention: ”Kan 
det være rigtigt, at min kone kun 
skal være en fødeko?” refererer 
Jonas Reinholdt Albjerg.

Når han taler på kirkens vegne, 
blander han aldrig sine egne 
holdninger ind i det.

Men han opfordrer par til at tale 
sammen om det sårbare, stille 
hinanden spørgsmål som: ”Føler 
du dig nogensinde brugt af din 
partner for eksempel til at lave 
mad, tage opvasken og give mas-
sage, selvom du selv er træt?”

- En følte sig omklamret pga. 
mandens ”overnusseri”, når de 
var ude - og havde brug for luft. 
Mens han havde brug for, at hun 
ikke virkede så tillukket og fjern.

- En anden fortalte, at de sang 
bøn i hendes hjem. Men syn-
gende bordbøn var ikke noget for 

hendes kæreste, fortæller Jonas 
Reinholdt Albjerg. 

Der tales også meget om til-
givelse. Om hvor forløsende og 
vigtigt det er for ægtepar at vågne 
op sammen i stedet for at vende 
ryggen til hinanden.

Tæt på Gud
Troen mærker han mest ved 

store begivenheder, eller når der 
er sygdom. Men også som lektor 
i kirken, hvor han kan mærke, at 
han ikke er alene under dagens 
læsning:

- Det er svært at sætte ord på 
det, men: Det er fantastisk at få 
et kald til at tjene kirken! Når jeg 
står og læser, kan ordene pludse-
lig blive meget mere tydelige for 
mig – som at blive fyldt på en el-
ler anden måde, eller blive varm. 
Mine øjne åbner sig lidt mere, og 
jeg kan blive mere bevidst om, 
at det, jeg læser, skal formidles 
til menigheden.

- Som par har Cecilia og jeg 
også mærket Gud sammen: 

Da vi fandt ud af, at hun kun 
kunne blive gravid med hor-
monstimulation, måtte vi igennem 
en masse overvejelser, fordi kir-
ken er imod visse former for hjælp 
til at blive gravid. Skulle vi i stedet 
adoptere? Eller gøre en forskel for 
fattige børn i fx Vietnam? 

- Vi var åbne og talte meget om 
det. En nat havde vi begge den 
samme drøm - om, at vi skulle 
have et barn. Vi følte, at Gud talte 
til os i den drøm. Det lykkedes i 
første forsøg. Vi tror, at Gud var 
med os i det, tilføjer han. 

Kærlighed sendte Jonas
ind i den katolske kirke
Jonas Reinholdt Albjerg blev forelsket og giftede sig med Cecilia. Hun var katolik, og Jonas 
konverterede til den katolske kirke. I dag synes han, det er fantastisk at være med i kirken.

Lad mig understrege: jeg tror på vækkelse, jeg glæder 
mig til vækkelse, og jeg beder for vækkelse, indtil det 
sker! Men jeg har tænkt lidt over, om vi er klar til at bringe 
det offer, som en vækkelse kræver, hvis den altså ikke 
bare skal dø ud, mens vi brænder ud, og de nyfrelste 
falder fra igen.

Jeg tror, vi kan have tendens til at tænke, at vi vil være 
klar, når vækkelsen kommer, men det er netop nu, vi skal 
lade Jesus gøre os klar, så vi ikke bliver udbrændte eller mi-
ster de mange, han vil sende vores vej. Vækkelse er smukt, 
forvandlende og fyldt af Guds kraft, men… 

Er du personligt klar til vækkelse? Er du klar til at give af 
dine penge, ferier og bønner, din tid, søvn og Facebook-profi l 
til, hvad vækkelsen kræver? Ingen irettesættende pegefi ngre 
her, for det handler om, at Gud ønsker at give Danmark noget 
fantastisk, men han ønsker jo ikke, at det ødelægger os i 
længden, fordi vi ikke var godt nok rustet.

Er vores kirker klar til vækkelse? Er vi klar til at inkludere 
alle de forskellige typer mennesker, der vil komme? Er vi klar 
til deres spørgsmål og deres måder at se verden og Gud på? 
Er vi klar til at disciple det store antal nye troende, som en 
vækkelse bringer? Kan vores økonomi rumme vækkelsen?

Jeg tror fuldt og fast på, at Gud sørger for os, og selvfølgelig 
er det ham, der gør os klar, men vi skal jo altså også være lyd-
høre og villige. Og ja, vi vil lære undervejs, men tiden er nu til 
at øve os i det mindre, så vi kan klare det større. Meget større.  

Som i alt andet starter det med, at vi bruger tid med Jesus, 
lærer ham bedre at kende og modtager fra ham. Undervejs 
lærer han os at leve selvopofrende, og det sker et skridt ad 
gangen: Inviter din ensomme kollega på mad, selvom du 
hellere vil lade op foran fjernsynet. Brug tid jævnligt med en 
ny troende eller en i kirken, der har det svært. Giv penge til 
en hjemløs i stedet for at spise ude på fredag. Bed om Guds 
nåde, og tag et skridt.  

Er vi egentlig
klar til vækkelse?
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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

Brug påskeavisen til at give 
troens gave videre til andre
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.

Gi’ det videre...

Infl uenzaen er over os sammen med kulden. Og det har mindet 
mig om en meget speciel vinteroplevelse fra min barndom 
engang i den første halvdel af halvfjerdserne langt ude på 
landet lige i Vendsyssels hjerte. 

Dengang var det nemlig rigtig vinter. Snestormen havde væltet 
strømpælene, så vi var uden strøm i miles omkreds. Skolen var 
lukket. Landevejene var lukket af sne. Det samme var vores 600 
meters privatvej. Men dyrene skulle jo passes, så der blev nye og 
uvante opgaver for hele familien. 

Køerne og de andre dyr skulle have vand - og da pumpen jo 
ikke havde strøm, måtte vi tage brønddækslet af og hejse det op i 
spande. Jeg skal hilse og sige, at køer drikker meget vand! Vores 
stald var indrettet med plads til 25-30 køer plus opdræt i den ene 
side, mens grisene havde deres stier i modsatte side. 

Vi placerede stearinlys på svinestierne for at få lys til arbejdet. 
Nu skulle køerne så malkes med håndkraft to gange om dagen. 
Det var hverken de eller vi vant til, så det gik alt andet end godt. 
Men det har nok lettet dem lidt – og kalve og katte kunne holde 
fest i de dage. For køletanken fungerede jo heller ikke uden strøm.

Så var der fodersituationen: Køernes roer skulle hentes ind ude 
fra roekulen på marken. Afsted med traktor og vogn samt to børn 
med hver sin greb. Vi fi k roerne på vognen og bragt dem ind i stal-
den. Her skulle de hakkes med håndkraft, for roehakkeren kunne 
selvfølgelig heller ikke køre. Heldigvis var der halm i laden - og 
så vidt jeg husker det også noget ekstra grutning klar til grisene.

Måske havde vi ikke ligefrem infl uenza, mens vi var sneet inde. 
Men det er sket, at hele familien har været syge på en gang. Det 
kan man bare ikke tage sig af, hvis man har ansvar for dyr. Så på 
med vanten, bogstaveligt talt.

Det varede nogle dage, før vi fi k strøm igen. Men mindet om de 
specielle udfordringer i stalden i stearinlysenes skær har sat sig 
fast som et godt minde, trods alt.

Og så kommer nutidens genvordigheder måske også lidt i 
perspektiv. Men endnu mere perspektiv får man af den tekst, som 
nogle danskere før i tiden brode-
rede og gav plads på stuevæggen:

Dagen i går gled dig af hænde.
Dagen i morgen er endnu ikke 
kommet.
I dag hjælper Herren. 

Dengang der 
var vintre til


