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Festligt 150 års Festligt 150 års 
jubilæumjubilæum  –   – Reportage side 3Reportage side 3

En kanon med guldstrimler blev skudt af udover de 1000 venner, der mødtes for at fejre Luthersk Missionsforenings 150 års jubilæum i Middelfart i weekenden. 
På scenen sørgede de to veloplagte mødeværter Hanne Rasmussen og Noa Szilas for en uhøjtidelig stemning.             Foto: Jesper Noer, NOERPOL

HVORNÅR og HVORDAN taler 
vi med det moderne menneske 
om, at ansvaret for de ufødte er 
ethvert menneskes sag!

Program på www.rettentilliv.dk

Tilmelding 

e-mail: jegvilleve@rettentilliv.dk 

eller tlf.: 47 52 44 84  
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KOM OG HØR 
MANUEL VIGILIUS 
kommunikationschef i COWI 
give sine bud på 
udfordringerne fra 
vores samtid!

17. marts kl. 9.30
Fredericia Missionshus 
Nørre Voldgade 18
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Billy Graham
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Seerne var begejstrede for 
Peter Ingemanns juleudgave af 
serien ’Størst’, mens DRs store 
dramaserie ’Herrens veje’ – om 
præstefamilien får blandede 
reaktioner. 

Det fremgår af en rapport, som 
Kristelig Lytter- og Fjernseerfor-
ening har udgivet med mediebru-
gernes reaktioner i 2017. 

Jo tættere programmerne kom-
mer på kristendommens kerne, 
jo mere ros får programmerne. 
Etik og sprogbrug optager også 
mange lyttere og seere. 

TV 2-serien Størst får megen 
ros på grund af den seneste ud-
sendelse før jul, hvor vært Peter 
Ingemann tager seerne med 

på en rundrejse i Jesu fodspor. 
DR1-programmer om levende 
tro - Nærradiofonien og Biker for 
Vorherre - får udelukkende ros.

Kritik af Herrens Veje
Så entydige er reaktionerne 

på DRs dramaserie Herrens 
Veje ikke. Serien får ros for at 
sætte tro, kristendom og kirke på 
dagsordenen. Også skuespilpræ-
stationerne får ros. 

Men her stopper festen. 
Mange seere kan ikke genken-

de scenerne fra virkeligheden i 
Folkekirken, og nogle protesterer 

kraftigt over sexscener, nøgen-
badning og udskejelser ved en 
påskefrokost, der løb løbsk. 

- I denne tredje reaktionsrap-
port er det tydeligt, at vores bru-
gere netop roser de udsendelser, 
som tager troen alvorligt, siger 
Mikael Arendt Laursen, general-
sekretær i KLF.

- Derfor bliver det en grumset 
affære, når Adam Price fylder 
vores søndag aftner med drama-
serien Herrens veje, hvor mange 
har svært ved at genkende den 
kirke og den kristendom, som de 
selv bygger deres liv på.

Urimeligt groft sprog
En anden tendens er, at groft 

sprog og bandeord møder massiv 
kritik. Dels fordi groft sprog ifølge 
nogle lyttere og seere vidner om 
et fattigt sprogunivers, dels fordi 
bandeordene fra både værter og 
medvirkende skæmmer program-
merne. 

Mange protester
Ud over ris og ros modtog KLF 

også ca. 100 generelle kommen-
tarer – mest på Facebook. Og 
protesterne fylder meget. 

DR3’s satiriske påskevideo på 

Facebook, ”Gud” gør grin med 
Jesus på korset, og det vakte 
massiv modstand. 

Forlydender om, at P1 ville 
afskaffe programmet Mennesker 
og tro, rejste en storm af protester 
hen over sommeren 2017. Og 
fl ere protesterer også imod, at 
hverken DR eller TV 2 viser jule-
kalendere med kristent indhold. 

Og hele 7 procent af medie-
brugerne har omtalt etiske di-
lemmaer i 2017 mod 0,4 procent 
året før.

SL/Henri.

Kirkelige seere giver DR både ris og ros

Mikael Arendt Laursen
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Som abonnent kan du frit læse 
avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i marts: forunderlig
Kodeord for marts gælder til den 2.4.2018 kl. 9.

Koncert med 90 sangere fra 
Corallerne og South City Gospel
Fredag d. 16. marts kl. 20 er der  dobbeltkoncert med Gospel-
koret Corallerne fra Hillerød og South City Gospel fra Kolding. 

Der er lagt op til en stor gospeloplevelse, når de 90 sangere 
samt solister og band fylder det store smukke kirkerum i Tyrstrup 
Kirke i Christiansfeld.

De to korledere, Birthe Paulsen, Hillerød og Steffen Bay, Kolding 
mødtes for et par år siden i Flekkefjord, Norge til et korleder-seminar 
og tog initiativ til denne fælleskoncert i forbindelse med Coraller-
nes Jyllandsturné. De sidste måneder har de to kor øvet et fælles 
repertoire, men vil også synge sange hvert kor for sig.

Koncerten vil bestå af både nyere og mere traditionelle gospel-
sange fra bl.a. Hezekiah Walker, Richard Smallwood og Israel 
Houghton, men også numre skrevet af de to korledere selv.

”Tyrstrup kirke er jo en utrolig smuk og historisk kirke – også 
kendt som ”Genforeningskirken”, hvor Christian X deltog i en an-
dagt efter at have redet over grænsen ved genforeningen 10. juli 
1920. Vi glæder os til at forene de to kor i Tyrstrup kirke - i et unikt 
musikalsk samarbejde,” siger Steffen Bay.

Billetter á 50 kr. sælges ved indgangen. Børn under 14 år gratis.
Henri.

Ny fi lm-formand
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kri-
stiansen, Svendborg, er valgt som ny 
formand for foreningen Kirke og Film. 
Han efterfølger sognepræst Otto Lund-
gaard, Ringsted. 

Wandsøe Kristiansen blev 1996 præst i 
Fredens sogn, Odense. Herefter var han i 
syv år præst i Marstal på Ærø, og fra 2014 
har han været i Fredens Sogn, Svendborg. 

Lars Peter Wandsøe Kristiansen har altid været optaget af fi lm i 
forkyndelse og formidling – i søndagsprædikenen, ved konfi rmand-
undervisning og i fi lmstudiekredse: 

– Udover natur er fi lm og litteratur vigtige medspillere, når der 
skal formidles kristendom, siger han.

– Film skal ikke bare ses, de skal også debatteres og granskes 
for indhold, der har betydning for, hvem vi er som mennesker. 
Heldigvis skyder kirkebioer og fi lmstudiekredse op rundt omkring.  
Vi skal udnytte de muligheder, fi lmmediet har for at formidle evan-
geliet, også for lægmænd og for alle aldersgrupper. 

Lars Peter Wandsøe Kistiansen har været medlem af Kirke og 
Films bestyrelse siden 2009. Han var medlem af den kirkelige 
fi lmjury ved De Nordiske Filmdage i Lübeck i 2011. 

Henri.

Af Arne Winerdal  
og Henri Nissen

Den 26-årige landsbyprædi-
kant David Wilkerson så tilfæl-
digt en nyhedsartikel i bladet 
LIFE om en bandes brutale 
mord på en handikappet i New 
York. 

Mens offentlighedens had blev 
skruet op mod den brutale ung-
domsbande,  fi k Wilkerson hjerte 
for gerningsmændene.

Det er netop 60 år siden, 
dette skete. I dag kender hele 
verden til Wilkersons indsats for 
at hjælpe udsatte unge - takket 
være bogen og fi lmen ”Korset og 
Springkniven”.

Da David Wilkerson læste om 
den brutale ungdomsmord i New 
York i 1958, besluttede han sig 
straks til at køre de ca. 100 km 
fra sin hjemby i Pennsylvania for 
at overvære retssagen.

Han formåede at komme ind 
i retssalen, men da han derefter 
forsøgte at træde frem for dom-
meren, blev han stoppet. Han 
blev bogstaveligt talt løftet ud 
af vagterne og mødte i stedet 
den samlede New York-presse 
udenfor dørene.

Den næste dag var David Wil-
kerson i avisernes overskrifter og 
i New Yorks radio- og tv-kanaler. 
Han blev beskrevet som en naiv, 
uvidende landsbyprædikant, 
der nægtede at hade de unge 
forbrydere.

På vej hjem til den lille me-
nighed i Philipsburg følte David 
Wilkerson sig både skamfuld og 
mislykket. Han var helt sikker på, 
at han ville miste jobbet som for-
stander for de godt 100 medlem-
mer af den lille pinsemenighed.

Åbne døre
Men det tog ikke lang tid, før 

David Wilkerson vendte tilbage til 
New York. Han forsøgte at komme 
i kontakt med de berygtede ung-
domsbander, der spredte rædsel 
på gaderne i storbyen.

Han stoppede bilen nær Bro-
adway og trådte ud. Pludselig 
hørte han en ung mand sige:

”Hej Davie, præst. Var det ikke 
dig, der blev udvist fra Michael 
Farmer-retssagen?”

Wilkerson spurgte forbløffet, 
hvordan han kunne kende ham. 

”Dit billede er overalt. Dit ansigt 
er let at genkende ... ”

Det viste sig, at skandale-
artiklerne i New Yorks aviser 
åbnede alle dørene for den unge 
prædikant. Lederne af de forskel-
lige bander følte en vis sympati 
med ham, da han dukkede op i 

New York, fordi han viste velvilje 
overfor folk, som resten af   sam-
fundet hadede.

Fik fodfæste
På trods af hård modstand 

og en masse kamp lykkedes 
det hurtigt David Wilkerson at 
få fodfæste i New Yorks under-
verden. Mange af de kriminelle 
teenagere, han opsøgte, havde 
store narkotikaproblemer.

David Wilkerson stod på gade-
hjørnerne og erklærede, at Jesus 
kunne redde disse unge men-
nesker til et bedre liv. Flere kirker 
stod bag ham økonomisk, da det 
første Teen Challenge Center åb-
nede i Brooklyn, New York. Flere 
berømte kriminelle ledere kom til 
tro, såsom bandelederen Nicky 
Cruz, der selv blev en evangelist.

Det er nu 60 år siden, David 
Wilkerson blev en ”berømthed” i 
New York efter balladen i retten: 
det skete den 28. februar 1958.

I dag er der ca. 1000 Teen 
Challenge-centre rundt om i 
verden, der hjælper unge mis-
brugere og kriminelle i David 
Wilkerssons ånd.

Spredt over hele verden
David Wilkerson udviklede 

arbejdet stykke for stykke uden 
at have nogen verdensomspæn-
dende visioner. Ikke desto mindre 
blev hans indsats kendt og kopie-
ret over hele verden.

Bogen ”Korset og Springkni-
ven”, der udkom i USA i 1963, 
spillede en central rolle i at gøre 
Wilkersons arbejde kendt og ac-
cepteret. Det var de to kristne for-
fattere, John og Elizabeth Sherrill, 

der skrev bogen. Den er udgivet i 
mindst 16 millioner eksemplarer 
på 40 forskellige sprog.

I USA fi k bogen stor opmærk-
somhed, da den også blev ud-
sendt med ”Good Housekee-
ping”, et blad for husmødre i 1963. 

Filmen ”Korset og Spring-
kniven”, hvor Pat Boone spiller 
hovedrollen som David Wilker-
son, er blevet set af 50 millioner i 
150 lande. Filmen kom i 1970 og 
blev en af   de første store kristne 
spillefi lm.

Afviste præsidenter
Da de amerikanske præsiden-

ter inviterede ham til Det Hvide 
Hus, nægtede han at komme. 
Han ønskede ikke at sætte sin 
troværdighed over styr.

Det kan man læse i hans søn,   
Gary Wilkersons, nye biografi .

Bogen fortæller også, hvordan 
David Wilkerson præsenterede 
sine dystre fremtids-profetier i be-
gyndelsen af 1970’erne. En del af 
de økonomiske kriser, der ramte 
verden i det 21. århundrede, er 
inkluderet i Wilkersons profetier.

Men Wilkersons nærmeste 
venner i den amerikanske pinse-
kirke, Assemblies of God, havde 
vanskeligt ved at sluge de hårde 
forudsigelser. Distriktsledere 
droppede bekendtskabet, og 
taletilladelsen blev trukket tilbage. 
For ham selv blev dette et hårdt 
slag, da forkyndelsen i USA var 
en stor del af Wilkersons liv.

Nej til Billy Graham
Bogen om David Wilkersons liv 

indeholder mange interessante 
detaljer om hans liv som pastor, 

familiefader og kristen leder. 
Her citeres for eksempel hi-

storikeren Vinson Synan, som 
understreger, at Wilkerson gjorde 
en afgørende indsats for Jesus-
bevægelsens opståen i 70’erne.

Der er mange andre spænden-
de detaljer, som da han sagde nej 
tak til invitationer fra præsident 
Jimmy Carter samt evangelist 
Billy Graham. David Wilkerson 
ønskede ikke at være forbundet 
med andre end sig selv.

De, der ønsker at fi nde David 
Wilkersons eftermæle i New 
York, anbefales et besøg i Times 
Square Church - en menighed 
midt i underholdningsdistriktet 
Broadway. Den blev startet af 
David Wilkerson i 1989 og ledes 
nu af pastor Carter Canlon.

David Wilkerson døde i en 
tragisk bilulykke i 2011 - 79 år 
gammel kørte han frontalt ind i 
en lastvogn i Texas.

Bogen er for nylig genudgivet på 
dansk af Scandinavia, men fi lmen 
kan ikke købes mere.

David Wilkerson mødte 
mordere med kærlighed
 Hans utraditionelle indsats for 60 år siden blev verdensberømt med bogen 
og fi lmen ”Korset og Springkniven” 

Artiklen i bladet LIFE om teeanager-banden i New York, der stod anklaget for mord, 

LEGO-fl y på vingerne
Det fl y, som LEGOs Kirk-fond har skænket til Mission Aviation 
Fellowship, var sammen med 12 andre MAF-fl y på vingerne, 
da Papua Ny Guinea i sidste uge blev ramt af en række vold-
somme jordskælv på op til 7,5 på richterskalaen. 

MAF’s fl y var nogle af de første til at komme de 143.000 men-
nesker til undsætning, som Røde Kors vurderer er berørt af natur-
katastrofen. Mindst 50 personer er omkommet.

 MAF har evakueret adskillige tilskadekomne fra fl ere af de 
isolerede bjergbyer, der er ramt af ødelæggelserne efter jordskæl-
vene og mudderskred. Desuden fragter fl ere af MAF’s fl y, der er 
udstationeret på øen, mad og rent vand til de berørte områder. 

Henri.
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Af Henri Nissen

– Jeg blev aktiv kristen i 2007, 
og har siden samlet bibelvers, 
der betød noget for mig, fortæl-
ler Lillian Wiese. Hun har nu 
skabt en app med bibelvers, 
”Bible Manna”, som man kan 
downloade på sin smartphone.

– Først blev jeg fascineret af 
den visdom, jeg fandt i Guds ord; 
senere oplevede jeg Guds ord 
som kraftfulde og livsforvand-
lende, og nu lever jeg med Gud 
som den eneste sandhed, fyldt 
med opmuntring og vejledning, 
fortæller Lillian. Hun er sjæl-
lænder, men har undervist i mar-
kedsføring på Erhvervsakademiet 
i Esbjerg. Hun bor nu i Aarhus.

– I 10 år har jeg været på vej - 
levet et liv i hans nærhed, og det 
har formet mig til den, jeg er i dag. 

Det er den bedste rejse, jeg 
har været på i hele mit liv, og det 
er denne rejse, der har inspireret 
mig til at udvikle Bible Manna. 

Dele ud af Manna’en
– For ca. 3½ år siden kom 

tanken til mig – jeg ville dele alle 
de bibelvers jeg havde fundet, i 
alt 1221 citater.

Jeg fi k den tanke, at alle de 
bibelvers, jeg havde samlet, 
kunne samles som mannakorn 
i en slags virtuel krukke – imple-
menter i en app, forklarer Lillian.

Udtrykket manna kommer fra 
israelitternes ørkenvandring, hvor 
det regnede med manna, som 

de kunne spise. Senere blev det 
en kristen tradition at skrive bi-
belvers på papirlapper og lægge 
dem i en krukke, så man kunne 
tage et tilfældigt bibelvers, når 
man havde brug for opmuntring. 
Det er denne tanke, Lillian har ført 
videre i app’en. 

Udover at dele bibelsk ”manna” 
ud vil hun også gerne give en del 
af det evt. overskud videre. 

Det gør hun tydeligt i visionen 
for app’en, hvor hun skriver, at ”vi 
vil hjælpe børn, der sulter, lider 
nød eller er på fl ugt.” 

Missionen er at bygge med på 
Guds rige, så brugerne af app’en 
opdager og oplever Guds visdom, 
sandhed og kærlighed. 

Mange har hjulpet 
– Mange har fulgt med i arbej-

det og ville gerne bidrage med 
deres talenter. Nogle har oversat 
til engelsk og tysk, andre har bi-
draget til teksten på hjemmesiden 
og læst korrektur, andre igen har 
programmeret appen og dele af 
hjemmesiden. 

Vi har fået lov til at bruge fotos 
fra folk der har været i Israel.  De 
fl este har bidraget som frivillige. 

I stedet for sølvbryllup
– Kun programmeringen af 

appen har vi betalt os fra. 
Min mand og jeg besluttede at 

skyde penge i appen. 
Så i stedet for at holde et dyrt 

sølvbryllup brugte vi pengene 
på et professionelt app-udvik-
lingsfi rma - det har været en helt 

fantastisk og spændende proces. 
Jeg er meget taknemmelig for 

de mennesker, der har hjulpet 
med at færdiggøre appen og 
hjemmesiden, fortæller Lillian, 
der faktisk har brugt ca. 70.000 
kr. på at udvikle app’en med 
bibelvers. 

Nutidens IT-apostle 
– Vi betragter os som nuti-

dens Apostle, der motiveres af 
at bygge med på Guds rige – vi 
ønsker at arbejde for Guds rige 
og være med til at nå mennesker 
med hans ord - med budskabet 
om frelse og et løfte om at leve et 
liv i hans nærhed, når vi tilhører 
ham, forklarer hun.

– Når vi taler om, at vi er nuti-
dens apostle, er det fordi vil bru-
ger nutidens teknologi i form af 
en app, understøttet af en hjem-
meside, der fortæller om appen. 

Og viser der sig et behov for 
at få en Facebook side, hvor folk 
deler deres vers og fortæller, 
hvad de betyder for dem, så er vi 
også åbne over for det. 

Vi vil gerne bygge med på 
Guds vision om at nå ud til alle 
nationer med Guds visdom, kær-
lighed og vejledning. Vi vil gerne 
være med til at så, give næring og 
høste - alt sammen for at få lov til 
at opleve Guds rige i glimt, leve i 
hans nærvær og være vejledt af 
hans ord. 

Som nutidens apostle har vi 
også ansvar for, hvordan ad-
ministrative opgaver og ledelse 
foregår. Her stødte jeg på begre-

bet Divine Administration, som vi 
tager med os ind i Bible Mannas 
hverdag. 

Divine administration 
– Divine Administration bety-

der, at vi tager Gud med i alle 
vores beslutningsprocesser og 
den måde, vi udfører ledelse og 
administration på. 

Vi vil søge hans vejledning i 
alt, hvad vi gør, og vi vil prøve 
at handle, som Jesus ville gøre. 

For os betyder det, at vi vægter 
gennemsigtighed, ansvarlighed 
og god ledelse højt. 

Idéen om Devine Administrati-
on er relativt ny. Det blev opfundet 
som begreb i forbindelse med et 
seminar planlagt af Danmission 
og Bangladesh Lutherske Kirke i 
2014. De ville sætte fokus på gen-
nemsigtighed, ansvarlighed (stå 

til regnskab for), god implemen-
tering, styring og administration 
af en organisation og arbejde på 
at gøre det lige så helligt som at 
lede kirkens gudstjeneste.

I spidsen for arbejdet står 
Jens Fischer-Nielsen, som er 
tidligere præst i Kvaglund, hvor 
Lillian Wiese var næstformand i 
menighedsrådet, efter at hun selv 
kom til tro.

(Man kan læse mere om Jens 
Fischer-Nielsens arbejde på:  
https://jensfischernielsen.
wordpress.com/2015/04/15/
guddommelig-administration-
kort-udgave/ )

 
Kan bidrage til noget stort

– Vi er en ikke-kommerciel virk-
somhed, der donerer hele over-
skuddet til de mest udsatte børn i 
verden, understreger Lillian. 

Overskudet skal bl.a. gå til Mis-
sion Øst, som hjælper børn og fa-

milier efter de voldsomme kampe 
i den irakiske storby Mosul. Byen 
blev befriet fra ISIS i juli sidste år, 
og tilbage står en udmarvet og 
traumatiseret befolkning. 

– Der er også mange men-
nesker i verden, der jo ikke lider 
nød og ikke har brug for vores 
barmhjertighedshandlinger, men 
de har stadig brug for Guds ord.

De læser Bibelen, hører for-
kyndelse, læser bøger, og nogle 
holder også meget af at  trække 
mannakorn op af en krukke. 

Og det er en kombination af 
de to ting, jeg har tænkt ind i den 
app, jeg har lavet, slutter Lillian. 

Udfordringen har tidligere 
fortalt om Lillians dramatiske 
omvendelse fra ateist til kristen 
i avisen den 23. maj 2012. 

Find artiklen på hjemmesi-
den udfordringen.dk.

Som humanistisk datalog og un-
derviser på bacheloruddannelsen 
i webudvikling har Lillian Wiese 
arbejdet meget med visuel kom-
munikation og interaktionsdesign. 

– Jeg interesserer mig meget 
for tal, systemer, Guds matematik 
og Bibelens budskaber. Det har 
inspireret mig til design af logoet 
til Bible Manna. 

Logoet er fyldt med Guds 
matematik og symbolik

– Det var lidt, som om logoet 
designede sig selv, logoet var 
næsten færdigt allerede i første 
forsøg. Jeg forsøgte at få desig-
nere til at lave et konkurrence-

design, men de sagde, at jeg 
skulle beholde det, som det var.  

Logoet har form som et ikon, 
og bruges som ikon til ap-
pen.  Det består af tre grafi ske 
elementer; et aks, korn og en 
ramme.

Akset består af 12 korn, for-
delt på de to sider, som symbol 
på Jesu 12 disciple; det krones 
af hovedet, som er Jesus.  

Akset rækker ret op mod fa-
deren som symbol på, at kornet 
er klar til høst.

Der ligger syv korn på mar-
ken. 7 er et helligt tal, som re-
fererer til mange fortællinger i 
Bibelen, bl.a. skabelsesberetnin-

gens syv dage, den syvarmede 
lysestage udføres efter Guds nøje 
beskrivelse, Jesu syv breve til de 
syv menigheder, vi læser om i 
Johannes’ Åbenbaring som vejled-
ning i, hvordan vi bygger enighed.  

De syv korn er fordelt med 2 
korn på den ene side og 5 korn 

på den anden side. Det har to 
betydninger. Den første henviser 
til at Jesus mættede 5000 men-
nesker med 5 brød og 2 fi sk. 

Den anden refererer til, at et 
korn skal lægges i jorden for at 
bære mange fold. Jesus siger: 
”Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Hvis hvedekornet ikke falder i 
jorden og dør, bliver det kun det 
ene korn; men hvis det dør, bærer 
det mange fold” (Joh. 12:24).

En firkantet ramme med 
runde kanter omslutter akset og 
kornene. Firkanten er et symbol 
på Guds evige og sande ord, 
som står stabilt på grundplanet. 
Det har runde hjørner, der bløder 
op på fi rkantens hårdhed som et 
symbol på, at han er en kærlig og 
nådig Gud.

Symbolik i designet

Lillian Wiese har 
udviklet en app 
med mannakorn
Efter at hun selv blev omvendt fra ateist til kristen, ønsker hun 
at dele ud af den ”manna”, som hun selv har fundet i Bibelen.

Dansk 
Europamission

Hør Farrin fortælle sin 
historie til Dansk 
Europamissions møde i 
Skt. Johannes Kirke i 
Herning den 14. april 2018. 
Mødet begynder 12.00 med 
frokost og slutter 15.30 med 
kaffe. Tilmelding nødvendig 
senest den 9. april på 44441313 
eller info@forfulgtekristne.dk

n fortælle sin Hør Farrin

Foredrag: Farrin sad i fængsel i Iran 
for sin tros skyld
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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,-

Forbøns-gruppe be’r også for Varde
– Vi er nogle, der beder i Varde kommune og har været i gang siden 2015, så hver 

gang jeg ser billedet i Udfordringen undrer det mig, at vort område ikke er markeret. 

Sådan skriver Kirsten Roswald fra Varde kommune. (Kontakt: kirsten@roswall.net)
De har tidligere tilmeldt sig bønnenetværket under Bedehus.dk. Udfordringen arbejder 
sammen med Bedehus.dk om at få dækket alle danske kommuner ind med forbedere. 

Men ikke alle grupper er med på listen. Hvis andre også beder i en 
gruppe for en bestemt kommune eller by, vil vi gerne have en mail om 
det, så vi kan sætte dem på kortet, og så vi kan sende de månedlige 

bedemails til dem fra Udfordringen.

Der er nu bedegrupper, som tager ansvar for alle de grønne kommuner 
på kortet – samt Varde, som denne gang 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.

Obs!: Der bliver fælles samlinger for forbederne lørdag d. 9. juni i 
Åbenkirke, Herning og den 16. juni i Roskilde Baptistkirke. 

Samt en lands-samling i Citykirken, Aarhus den 29. september.

Mission Øst opfordrer alle 
kirker til at benytte fastetiden 
frem til påske til at støtte sund-
hedscentre og sundhedsteams 
og redde tusindvis af menne-
skeliv i de overfyldte fl ygtnin-
gelejre i Bangladesh.

Næsten 700.000 rohingyaer 
er fl ygtet fra Myanmar til Bangla-
desh, og lige nu opholder de sig i 
overfyldte fl ygtningelejre, hvor en 
kolera-epidemi truer. 

Samtidig truer den årlige mon-
sun-regn med at skabe vold-
somme oversvømmelser. 

Mission Øst forebygger smitte 
og livstruende sygdomme gen-
nem samarbejdspartnere, der 
opretter sundhedsklinikker, la- ver vaccinationsprogrammer og oplærer rohingya-fl ygtninge i at 

oplyse om hygiejne blandt lejrens 
beboere. Samtidig uddeler de fri-
villige sæbe og midler mod diarré.

- Sæbe og medicin redder 
liv. Med bare få kroner kan vi 
give mange familier medicin. 
Èn kirkeindsamling kan redde 
hundrede mennesker, skriver 
generalsekretær Kim Hartzner i 
en appel til kirkerne.

Fasten varer ifølge kirkeåret 
fra askeonsdag før Fastelavn til 
Påskelørdag. Mission Øst sam-
arbejder med organisationen 
Medical Teams International, 
der driver fl ere sundhedscentre 
i fl ygtningelejrene i Cox’s Bazar 
i Bangladesh. 

SL/Henri.

Faste-appel fra Mission Øst: 

Hjælp rohingyaer i Bangladesh

Rohingyarne er blevet fordrevet fra Myamar (Burma), bl.a. 
fordi de er muslimer i modsætning til landets buddhister.

Global Bededag for 
Burma

2018

Siden 2012, i en kampagne for etnisk udrensning, har 
den burmesiske hær tvunget over 600.000 rohingyaer 

ind i Bangladesh.

I en årrække har der været 
afholdt global Bededag for 
Burma den 2. søndag i marts. 

I den anledning har Christians 
Concerned for Burma (CCB) i 
Chiang Mai, Thailand, udgivet 
et blad, som fortæller om situa-
tionen i det asiatiske naboland. 

- Det fremgår heraf, at der 
fortsat er megen brug for forbøn 
for situationen i Burma, fortæller 
Ingolf Bjørsted fra Missionsfor-
bundet, der står i kontakt med 
arbejdet i Thailand og Myamar/
Burma.

Han nævner også  forfølgelsen 
af den etniske gruppe, Rohingya-
erne, i den vestlige del af Burma, 
hvor regeringshæren har forjaget 
ca. 700.000 fra denne stamme i 
en etnisk udrensning.  Og der er 
mange andre konfl ikter mellem 
stammerne og den brutale hær.

I bladet spørger Paul Bradley 
fra Burma Free Rangers ”Hvor er 
Gud i alt dette?” Men han kommer 

også med et svar, nemlig at vi 
kristne kan gøre en forskel:

”Så ved at hjælpe den fysiske 
verden i form af at sætte fanger 
fri, opmuntre de fattige og hjælpe 
de sønderknuste, har vi en uen-
delig indvirkning ved at annon-
cere Herrens år – frelse – wow!” 
skriver han.

Og han formulerer denne bøn:
“Fader Gud, må din Ånd kom-

me over os, som den gjorde over 
Esajas og din søn, Jesus. Må vi 
gå med mod til de steder, hvor 
mennesker er undertrykte og 
sørger. Jeg beder om, at du må 
velsigne os med ressourcer til at 
give fysisk hjælp, og at vi også 
må være villige til at lægge vores 
liv ned, som du gjorde, og prokla-
mere din frelse. Amen.”

Bladet, der indeholder flere 
interessante artikler, både om 
det politiske, etniske og religiøse, 
kan fås på dansk som pdf-fi l ved 
henvendelse til Ingolf Bjørsted på 
e.i.bjorsted@webspeed.dk.

Opfordrer til bøn 
for Burma søndag

situationen i Burma i det hele 
taget.

Henri.

På Hjemmesiden www.prayfor-
burma.org kan man læse mere 
om arbejdet for at hjælpe de 
kristne og andre forfulgte, og om 

Forleden dag var det kvindernes internationale kampdag, hvor 
kvinder forsamles for at styrke kampen for kvinders rettigheder 
overalt i verden. Men spørgsmålet er, om ikke kvinder er ved at 
blive indhentet af netop den kvindetype, som de kæmper for 
at gøre op med, nemlig kvinden, der aldrig siger nej og fi nder 
sig i alt? Den kvindetype har mænd nu fri adgang til gennem 
sexdukker og sexrobotter.

I forrige uge åbnede Doll House i Århus. Det er et bordel, der 
tilbyder kunder at dyrke sex med silikone-dukker, der til punkt og 
prikke ligner virkelige kvinder. Doll House sælger sig selv som 
'stedet, hvor alle gentlemen er velkomne, og pigerne ikke siger nej. 
Det er ikke ment som en spøg, for stedets bestyrer Maria Nielsen 
fortæller, at det er populært blandt mænd at komme for at slå på 
dukkerne, altså at udleve en lyst til at være voldelig overfor kvinder. 

I en tid med en #metoo bevægelse, der vil sætte en stopper for 
mænds krænkelser af kvinder, virker det paradoksalt, hvis ikke 
absurd, at der tilsyneladende hersker en social accept af, at mænd 
kan tæske løs på dukker, der til forveksling ligner kvinder. Selvom 
det er dukker, der slås på, og ikke virkelige kvinder, så består 
kvindehadet og trangen til at krænke jo åbenlyst stadigt. Mænd 
kan være bedøvende ligeglade med kvindekamp, ligestilling og 
#metoo-bevægelsen.

Vi er nået til et punkt i kønskampen, hvor mænd og kvinder 
egentligt ikke længere har brug for hinanden. Kvinden kan sagtens 
klare sig uden en mand i vore dage. Hun kan få børn og stifte familie 
uden en mand. Mænd har sværere ved at klare sig uden en kvinde, 
men efter sexrobotterne (som fl ere og fl ere mænd i udlandet køber 
og opfatter som kærester) kan mænd slippe for at skulle forholde 
sig til kvinders krav, følelser og forventninger til dem. 

Det værste ved robotterne er, at de får os til at miste vores 
menneskelighed. Det, som kendetegner et menneske, er evnen 
til at relatere, til at elske, til at give sig selv. Robotterne gør, at vi 
lever en egocentrisk individualisme, der bringer os tilbage til tiden 
med herre-slave forhold. Måske er de et teknologisk fremskridt, 
men menneskeligt set er de et stort tilbageskridt. De indvarsler en 
anti-human tidsalder. 

Sexrobotter 
indvarsler en 
anti-human tidsalder
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KRAFTEN I NAVNET
Derek Prince, verdenskendt bibellærer og  
bestsellerforfatter, hjælper dig med  at  

er, og lærer Ham mere inderligt 

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries å

DEREK PRINCE

Åbenbaring af den Gud, som sørger for os og helbreder

KRAFTEN
I NAVNET

PRIS

200,-

NYHED

ISBN: 978-87-997889-5-8

Den 20.-21. april inviterer 
Åbenkirke i Herning til LIFT-
konference 2018 under temaet: 
WHO's NEXT. 

Konferencen er for alle kirke-
ledere og deres teams. Og med 
temaet mener man den lille eller 
store fl ok af yngre kræfter, der 
puster lederne i nakken. 

- Hvad gør vi med de unge, der 
gerne vil udfordres?

Betragter vi dem som en trus-
sel eller som en mulighed for 
fremdrift og udvikling?

Er vi faderskikkelser for den 
opvoksende generation?

Tror vi på deres vilde visioner 
og ideer?

Hvilken kultur og stemning 
skal få unge frivillige til at blive 
hængende til ud på de sene 
timer?

Alle, der har interesse i disse 
spørgsmål, vil få gavn af LIFT 
2018, lover arrangørerne.

- Kirker, der ikke tager den 
næste generation alvorligt, ta-
ger ikke sig selv alvorligt, siger 

Lars Bo Olesen, ledende præst 
i Åbenkirke.

Australsk taler
Hovedtaler er Bruce Monk fra 

Equippers Church, New Zealand, 
som har viet sit seniorliv til at 

se den opvoksende generation 
overtage og præge vores kirker.

- Jeg elsker at skabe et miljø, 
hvor vi kan hælde ny vin på nye 
lædersække. Vi kan skabe en 
kultur for den kommende gene-
ration - sige "Velkommen hjem" til 

dem, så de føler sig trygge, siger 
Bruce Monk.

Det bliver praktiske og re-
lationelle dage, med fokus på 
konkrete udfordringer i kulturfor-
andringer.  

Allan Høyer/Henri.

Når ungdommen
puster os i nakken...
Hvem bliver de næste ledere... Og hvordan sikrer man, at unge tager over i kirkerne?
Det er emnet for en konference i Åbenkirke Herning.

- Jeg elsker at skabe et miljø, hvor vi kan hælde ny vin 
på nye lædersække, siger bruce Monk.

Lars Bo Olesen er ledende præst i Åben-
kirke i Herning.

”Der er to spørgsmål, man ikke 
stiller hinanden i Danmark: 
Hvad stemmer du, og tror du 
på Gud? Så er det meget mere 
almindeligt at spørge ind til 
hinandens parforhold og sexliv. 
Selv ville jeg have ønsket, at 
nogen havde introduceret mig 
for den kristne tro som mere 
end blot historier”.

Dina Al-Erhayem

Aarhus Valgmenighed holder 
tre ”kreative gudstjenester” om 
tro, håb og kærlighed - med plads 
til de store og skæve spørgsmål. 

I den første gudstjeneste lør-
dag aften den 10. marts i Aar-
hus Valgmenighed ser man på 
tro som et fælles menneskeligt 
grundlag. 

Er både ateisten, den nyre-
ligiøse, agnostikeren og den 
kristne - sat på denne jord med 
den samme længsel: at der er en 
mening, og at der er nogen, der 
ser os, når vi føler os alene på den 
her ensomme planet? spørger 
præsten Anders Michael Hansen.

Gennem teater, musik og an-
dre kreative indslag spørges ind til 
tro. Hvad er tro? Hvad tror vi på? 

Der er også besøg af tv-vært 
og skuespiller Dina Al-Erhayem, 
som vil fortælle sin troshistorie.

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

“Jeg var ateist, men trådte ind 
i en kirke, foldede mine hænder 
og bad Jesus Kristus om at give 
et tegn, hvis han altså eksiste-
rede. At der kom et tydeligt svar 
tilbage og fortsat gør, er mit livs 
største overraskelse”, siger Dina 
Al-Erhayem. 

”Ingen (lige måske bortset fra 
Gud) havde set det komme, at 
jeg som arabisk ateist fra Gille-
leje skulle opdage, at troen kan 
forvandle den, som banker på”.

Henri.

Højskolesangbogen hyldes med 
12 timers maraton-fællessang
Højskolesangbogen er æresgæsten lørdag den 17. marts, når 
DR inviterer til Danmarks måske største fællessang af mere 
end 160 sange fra ’den blå’. 

Det sker, når DR K og P2 sender 12 timers live fællessang fra 
Dokk1 i Aarhus, Ryslinge Højskole på Fyn og Vartov i København.

Alle kan være med hjemme i stuerne eller møde op på Dokk1 
i Aarhus, hvor værterne Phillip Faber og Mathias Hammer sætter 
det hele i gang klokken 12.00.

I de 12 timer fællessangen varer, vil ni århusianske kor, høj-
skoleelever, DR KoncertKoret, bandet Nephew og solister som 
Pernille Rosendahl og Christian Hjelm synge for på fl ere end 160 
sange fra højskolesangbogen.

Red.

Kreativ gudstjeneste med Dina

Skuespilleren Dina Al-Erhayem
holder gudstjeneste.

Opera for børn i Lindevang kirke
Lørdag den 17. marts fra 16-18 er der opera for børn og deres 
familier – i Lindevang kirke på Frederiksberg.

- Hvis kirken lukker, hvor går Gud så hen? Hvad er det, man 
kan inde i en kirke og hvor kan man fi nde det, hvis man ikke kan 
komme i en kirke?

Det er spørgsmålene, der har sat gang i denne forestilling, der 
appelerer bredt, og med tekstens og musikkens underfundighed, 
alvor og sceniske fremstilling får både børn og voksne en god 
oplevelse, lover arrangørerne.

En engel ved navn Lucy har mistet sine vinger og er faldet fra sin 
sky ned i en helt tilfældig by, hvor hun nu arbejder som kirketjener. 
Da hun falder over et brev, der antyder, at kirken skal lukkes, gør 
hun det til sin mission at forhindre dette. Hun møder tre vise mænd, 
som alle gør krav på kirkerummet.

Lars Fjeldmose har skrevet musikken, og for idé og instruktion 
står Pia Rosenbaum. Opførelsen i Lindevang Kirke sker i samar-
bejde med Frederiksberg Provsti og med støtte fra Frederiksberg 
Kommunes Musikudvalg.

Henri.

Kvinder inviteres til
inspirationsdag i Randers
For syvende gang inviterer Kvinder i Netværk til kvindedag.
Lørdag den 7. april kl. 10.00 - 
21.00 holder Kvinder i Netværk 
inspirationsdag i Randers Pin-
sekirke under temaet ”Rejs dig, 
bliv lys”.

Det bliver en dag med en 
udfordring til at følge Jesus med 
hans styrke og frimodighed. For 
at inspirere til dette har man to 
talere, nemlig Solfrid Sørgård 
Bracher og Lone Kauczki. Solfrid 
Sørgård Bracher er lærer på 

Mariager Højskole og forkynder 
i Mariagerfjord Frikirke, og Lone 
Kaucki er med i lederteamet for 
Kvinder i Netværk.

I løbet af dagen er der sat  god 
tid af til lovsang og tilbedelse og 
mulighed for at modtage forbøn.

Pinsekirken i Randers har 
plads til 130 deltagere, og tilmel-
ding foregår på netværkets hjem-
meside. Det er en prismæssig 
fordel at tilmelde sig inden 31.3. 

Lisbeth
Solfrid S. Bracher er hovedta-
ler på inspirationsdagen.

DR hylder højskolesangbogen 17.3. Foto: Agnete Schlichtkrull
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Steen Jensen Kis Iversen

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Joh. 6,24-35(37)

Jesus som det virkelige, 
livgivende brød

24Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple 
var der, gik de om bord i bådene og sejlede over til Kaper-
naum for at lede efter ham dér. 25Da de havde fundet ham, 
spurgte de: »Mester, hvordan er du kommet herover?« 26Jesus 
svarede: »Det siger jeg jer: I søger mig, fordi I kunne spise 
jer mætte, ikke fordi I forstod betydningen af det under, jeg 
udførte. 27Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den 
mad, som varer ved og giver evigt liv, det liv, som Faderen, 
Gud selv, har givet Menneskesønnen fuldmagt til at give jer.« 
28»Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud?« spurgte de. 29 

Jesus svarede: »At arbejde for Gud vil sige at tro på den, han 
har sendt.« 30Så spurgte de: »Hvilket tegn vil du give os, så 
vi kan tro dig? 31Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fi k 
jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet: ‘Han 
gav dem brød fra himlen at spise.’« 32Jesus svarede: »Det 
siger jeg jer: Det var ikke Moses, der gav dem brød. Det var 
min Far. Og han tilbyder jer nu det virkelige brød fra Himlen. 
33 Guds brød er den, som kommer ned fra Himlen, den, som 
giver liv til mennesker.« 34»Så giv os det brød hver dag!« sagde 
de alle sammen. 35Jesus svarede: »Jeg er det brød, der giver 
liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogen sinde sulte; 
og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste.  

Som barn elskede jeg at spise 
min frokost. Rugbrødsmadder 
med mælk til. Jeg har et stærkt 
barndomsminde om en spege-
pølsemad med remoulade og 
karse, som jeg går og spiser 
ude i haven i solskin. Det er 
en frydefuld oplevelse, og jeg 
husker smagen og stemningen 
endnu.

Som ung begyndte jeg at 
undersøge, hvilke rugbrød 
der smagte bedst. Nogle var 
hurtigt tørre, og andre var uden 
kerner og blev lidt kedelige at 
spise. Jeg nåede frem til, at 
sådan et rugbrød med solsik-
kekerner, som kunne holde sig 
fugtigt længe, var det bedste, 
jeg kunne fi nde på hylderne i 
supermarkedet.   

For nogle måneder siden 
holdt vi en dag om forbøn i vo-
res sommerhus. Her havde en 
veninde medbragt et rugbrød 
som værtindegave. Et STORT 
rugbrød med masser af kerner 
i. Jeg har tidligere selv prøvet at 
bage rugbrød med det resultat, 
at det var totalt hårdt at bide i. 
Ikke en succes.

Men det her rugbrød var an-
derledes. Jeg fi k historien bag.

- Jo, sagde min veninde. – 
Brødet her er lavet økologisk. 
Surdejen fi k jeg for 30 år siden 
af en veninde, som havde fået 
det fra sin bedstemor. Så den 
går over 100 år tilbage!

Da jeg smagte på brødet, var 
jeg overrasket over, hvor nemt 
det var spise, selv med alle de 
kerner i. Det var, som om der 
begyndte en fest i min mave. 
Jeg kunne mærke, at her var 

virkelig et brød med fi bre i, og 
hvor kroppen overgav sig mæt 
og veltilpas. 

Min veninde fortalte videre: - 
I mange af de brød, man køber 
i supermarkedet i den tro, at det 
er rugbrød, er det ofte hvede-
mel og farvestoffer. Der er slet 
ikke så meget sund næring i, 
som man skulle tro. 

Den surdej måtte jeg også 
have, og de første rugbrød er 
blevet bagt. 

Guds ord
- indblæst af Guds ånd

Før jeg blev en kristen, var 
jeg glad for ordsprog og små 
søde rim. ”Smil til andre, og de 
smiler til dig.” Det kunne trøste 
mig på en grå dag, og det er 
måske en meget god leveregel. 
Jeg oplevede dog, at virkelig-
heden var noget mere fyldt med 
latterliggørelse, ondsindet ironi 
og sarkasme. 

Siden min ungdom har jeg 
lært Guds Ord at kende. Og det 
er der virkelig kerner og næ-
ringsstoffer i - ligesom i mit nye 
surdejsrugbrød. Der er en kraft 
i Guds Ord, som langt overgår 
selv det bedste ordspil med ord 
til eftertanke. Det er, fordi Ordet 
er indblæst af Guds Ånd. 

Nu spiser jeg med ærbø-
dighed mit surdejsrugbrød, 
som er overleveret gennem 
generationer og mellem ven-
ner. På samme måde må vi 
læse Ordet, som er givet til 
os fra Gud og overleveret til 
os gennem andre kristne fra 
ældgamle tider. 

Tyg fx lidt på dette ord fra 
Romerbrevet 15:13 ”Håbets 
Gud fylde jer med al glæde og 
fred i troen, så at I bliver rige i 
håbet ved Helligåndens kraft!”   

Af Karin Juul Jensen

Konsulent,
BreakPoint Consult

Det ældgamle rugbrød

Ligesom et kernefyldt ægte rugbrød er godt for legemet, er 
Guds livgivende ord sund mad for sjælen. I søndagens bi-
beltekst kalder Jesus sig selv for ”livets brød”.

S d k J h 6 24 35(37)

”Hvad så med 
dem, der ikke 
bliver helbredt...”
Gennem mere end tyve år har jeg beskæftiget mig med helbre-
delser og mirakler. Det begyndte for alvor, da den afrikanske 
prædikant Charles Ndfi on var i Danmark lige efter år 2000 og 
fl ere gange derefter. 

Jeg var dengang en skeptisk journalist, der lærte utrolig 
meget af at følge ham rundt, hvor hundredvis blev helbredt. 
Men hvor der også var mange, der ikke blev helbredt.

Jeg skrev bogen ”Åndens Magt” om Ndifon og om helbre-
delser i det hele taget. Jeg forsøgte at fi nde svar på de mange 
spørgsmål, jeg selv stillede dengang. 

Og uanset hvor mange fantastiske og skønne mirakler, der 
skete, så var der altid nogle, der skeptisk spurgte: Hvad så med 
dem, der ikke bliver helbredt? Det var - ligesom i dag - især de 
kirkelige, der blev anfægtede af dette problem. 

I bogen forsøgte jeg at give nogle svar. Og jeg vil fortsat 
henvise til bogen - specielt til kapitlet ”Når helbredelsen ude-
bliver...”, hvor problemet behandles lidt mere omfattende, end 
der her er plads til. (Jeg har netop lagt bogen på Hosianna.dk 
som e-bog, så teksten let kan downloades.) 

Det styrker troen
I mellemtiden er helbredelser ved bøn i Jesu navn blevet 

meget dagligdags. Mange ”almindelige” kristne - som jeg selv 
- beder nu for syge, og der sker faktisk mange helbredelser 
rundt om. De fl este hører vi ikke om. Men heldigvis kan vi 
jævnligt fortælle om nogle i Udfordringen. Og som bekendt 
har vi for nylig også udgivet en bog om Hans Berntsens 35-år 
lange trofaste tjeneste med at bede for syge. Her sker de mest 
ufattelige mirakler. Men Berntsen siger samtidig helt åbent, at 
alle ikke bliver helbredt – og at han ikke véd hvorfor.

Men gennem disse guddommelige indgreb ser vi, at det vi 
tror på, ikke blot er en fi losofi , men noget håndgribeligt.

Denne bekræftelse har vi meget brug for i dagens Danmark. 
For vores tro er blevet kompromitteret af det materialistiske 
verdensbillede, som vi er blevet indoktrineret med. 

Vi har brug for igen at se hele virkeligheden som Bibelen 
beskriver den. Så vores snævre verden bliver større, i stedet 
for at vores Gud bliver mindre.

Men selv om så....
For nylig kunne vi fortælle, at troende kristne har over 90 

pct. større chance for at overleve i trafi kken. Her er altså ikke 
tale om en holdning, men om statistik. 

Denne vidunderlige nyhed burde virkelig glæde os og be-
kræfte os. Men igen kalder den på modsigelse: ”For der er da 
også troende, der bliver dræbt i trafi kken. ”

JA! Selvfølgelig. Vi lever jo i en falden verden, hvor der både 
er ulykker, sygdom og mange andre slags lidelser. Men det er 
ikke Guds vilje, alt det onde. Hans plan var paradiset. 

Og de troende, der bliver ramt i trafi kken, eller får kræft 
og andre væmmelige sygdomme er naturligvis ikke mindre 
troende eller gode kristne af den grund. 

Men til trods for, at vi også rammes, så bliver vi ofte skånet, 
som statistikken også viser. Eller vi oplever andre velsignelser 
- midt i lidelserne. Det kan mange læsere bekræfte.

Vi ved fra masser af eksempler, men også fra Guds løfter i 
Bibelen, at Gud er med os i lidelserne. Bibelen nævner ofte, 
at de troende rammes og prøves. Daniel var selv i løvekulen, 
og hans tre venner kom i den brændende ovn. Men de blev 
bevaret i lidelsen. Og der står endda, at der var en fjerde per-
son sammen med dem i ovnen, der ”så ud som en gudssøn”. 
Hvem mon det var? 

På samme måde kan Gud lindre smerten og føre os igen-
nem, selv når vi rammes af ulykker og sygdomme. Også, når 
vi dør af dem, er Han med hele vejen – ind i det evige 
liv, hvor der ingen lidelser og sorg er længere.

Læs også kronik side 7
og Bagsmæk side 20. 
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Af Kirsten Krog

Oxymoronet og 
paradokset i troen
Da jeg for snart en del år 
siden skrev mit cand. mag. 
speciale, dykkede jeg sær-
ligt ned i et sprogligt vir-
kemiddel, som ligger tæt 
på paradokset, nemlig oxy-
moronet – det vil sige sam-
menstillingen af to logisk 
modsatrettede ord i en en-
hedsskabende forbindelse. 

Det kan f.eks. være ”det 
lysende mørke”, ”den fødende 
død” eller ”lysskyggen”. 

Sommetider synes jeg, at 
troslivet bedst fanges i sådan-
ne oxymoroner, og hvis jeg 
forsøger at få troen til at gå op 
i en højere enhed logisk set, er 
jeg for alvor på vej til at rode 
mig ud i alvorlige trosmæssige 
problemer. 

Når løfter bliver 
til anfægtelser

Mange af bibelens skønne-
ste løfter til os kan ende som 
de sværeste anfægtelser, hvis 
vi vil have troen og livet til at 
gå op som en ligning. 

For hvor bliver opfyldelsen 
af løfterne af, og hvordan 
forklarer vi det, vi ser som 
uretfærdighederne i livet? 

Når vi støder ind i disse 
spørgsmål, kan vi ende med 
at opgive troen på løfterne, 
eller vi vælger måske i stedet 
den mere ”fromme” løsning: at 

bekende løfternes opfyldelse 
selvom virkeligheden ser stik 
modsat ud. 

Et oplagt eksempel på det 
sidste er tendensen hos nogle 
kristne til at bekende, at de 
har modtaget en helbredelse, 
som de i virkeligheden ikke 
har fået, for dermed at vise 
deres tro på Guds løfter og 
give ham ære. Men en sådan 
løfteproklamation fører os blot 
ud i uærlighed og er på ingen 
måder at ære Gud. 

En anden løsning kunne 
være at åndeliggøre alle løfter 
i et forsøg på at slippe udenom 
det håndgribelige og konkrete 
i løfterne. For hvordan forhol-
der man sig ellers til livets og 
troens paradokser? 

Accepter mysteriet
Svaret er måske netop at 

lade dem stå som paradokser 
og åbne sig for troens oxymo-
roner. For uden erkendelsen 
og accepten af mysteriet i 
troen bliver kristenlivet fl adt 
og indskrænket, og vi kommer 
let til at skævvride trossand-
hederne. 

Livet og troen kan ikke 
plottes ind i et excel-ark eller 
puttes ned i sorteringskasser, 
for Gud er større end vore 
tanker og hans tanker højere 
end vor logik. 

Bedrøvede, dog glade
Bibelen er da også fyldt 

med eksempler på det para-
doksale, ja nogen vil nok sige 

selvmodsigende, i troslivet. 
I 2 Kor 6,9-10 står der for 

eksempel: ”Som ukendte og 
dog velkendte, som døende, 
og se, vi lever, som tugtede, 
men ikke pint til død, som be-
drøvede, dog altid glade, som 
fattige, der dog gør mange 
rige, som de, der intet har og 
dog ejer alt.” 

Men kan man da være 
ukendt og kendt, død og le-
vende, bedrøvede og glade, 
fattige og rige på samme tid? 

Nej, i en logisk, men også 
flad og indskrænket tanke-
gang og verden er det umu-
ligt, men for Gud er alle ting 
mulige, og denne dobbelthed 
i livet er ofte mere reglen end 
undtagelsen. 

Livet og troen bliver både 
meget rigere, men også mere 
enkelt, når vi vover at give slip 
på det hovedløse i at mene, 
at vi skal forstå Gud og i 
stedet lader ham være den 
uforståelige, men elskende 
Gud, han er. 

Trøsten og rigdommen i 
livet består netop i at gribe 
dette, og derfor er det vigtigt at 
kunne favne troens paradok-
ser og lade mysterierne være 
netop det, de er - mysterier.  

Side om side
Ordene i en sang vi sang 

i Agger Strengekor, hvor jeg 

som ganske ung var med, 
sætter egentlig ganske præ-
cise ord på den virkelighed, 
som troen kan fornemme og 
gribe, men som smutter for for-
standen og netop ikke egner 
sig til øvelser i logik:

Dybt i mit indre 
bobler en glæde,
må jeg end græde 
ved trængsel og sorg.
Lyset, der strømmer ud,
kommer fra dig min Gud. 
Du er min klippe og 
stærk som en borg.

I den troende kan glæden 
og sorgen, lyset og mørket, 
troen og tvivlen ofte leve side 
om side. 

Det kan være en glæde 
på trods af livets omstæn-
digheder, frelsens jubel midt 
i dette livs sorger og lidelser 
og pinefuld viden om egne 
svagheder, eller et råb til Gud: 
”Jeg tror, hjælp min vantro!” 
(Mark 9,24). 

Men det kan også være 
den oplevelse af et mørke, 
som nærværet af ham, som 
er Lyset, pludselig kan afsted-
komme i os. En overvældelse 
af Guds nærvær, som kan 
forekomme som et fravær, 
fordi vi pludselig ser, hvor 
langt vi på grund af synden 
er fra ham – trods nærværet.

Den svenske forfatter, Bir-
gitta Trotzig - som alle de 
tre indledende eksempler på 
oxymoroner er taget fra, og 
som i mange af sine bøger 
er inspireret af 1500-tallets 
digter, klosterstifter og mysti-
ker, Johannes af Korset - har 
en passage i sin roman ”En 
berettelse fra kysten”.

Den graver netop dybt i 
dette mysterium: 

”Vi er mørke og hans, Ly-
sets, vej til os bliver for os 
mørke. 

Thi vi kunne ikke på en gang 
med vore onde, syge øjne se 
ind i hans blik, han det ufor-
gængelige lys. 

Så ser det for os ud, som 
om vi vandrer, som om det er 
os, der tilbagelægger vejen – 
vejen i mørket, fuld af sårende 
skår. 

Men i virkeligheden er det 
ham, som er på vej mod os – 
han baner sig vej ind i os, han 
bryder sig vej tværs gennem 
vor uigennemtrængelighed, 
han splintrer den i skår for os. 

Og det ser for os ud som 
om, vi såres, mens vi stykke 
for stykke befries”. 

Kan to logisk modsatrettede ord skabe en enhed? Ja, det kan de i troens mysterium.

Mag. art i nordisk 
litteratur

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

UDFORDRINGENS EGNE 
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Hosianna.dkHosianna.dk
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Stikkeren og massemorderen 
fra Ny Munkegade 66 i Aar-
hus, Kaj Henning Bothildsen 
Nielsen, vidste meget om 
mange, og alt, hvad han vid-
ste, blev brugt imod dem.

Men hvad han ikke vidste, 
var, at i en ejendom lidt læn-
gere oppe i gaden, kom Jens 
Toldstrup, nedkastningschefen 
i Jylland, en dag og aftalte med 
min far, som var autoforhandler, 
at modstandsfolk kunne hente 
brændsel til deres bilers gas-
generatorer i garagegården Ny 
Munkegade 74, hvor min far 
havde et lager.

Bothildsen vidste heller ikke, 
at om natten kørte min bror 
og hans kammerater ud til 
nedkastningspladserne i Frij-
senborg-skovene og hentede 
våben til sabotageaktioner.

På et tidspunkt blev det for 
risikabelt for min bror at have 
adresse i Ny Munkegade, og 
en aften i februar 1945 gik han 
"under jorden". Af sikkerheds-
hensyn fortalte han os ikke 
hvorhen. Godt det samme, for 
natten efter hørte vi en rude 
blive knust i kælderen til gård-
siden, og et øjeblik efter ringede 
det på hoveddøren til vores 
lejlighed i stueetagen.

Min far var sengeliggende 
på grund af en svær bronkitis 
og hans seng derfor fl yttet ind 
i varmen i stuen. Min mor fi k 
hastigt illlegale blade stoppet i 
kakkelovnen, mens jeg var på 
vej ud for at lukke op. 

"Må jeg få den gadedør låst 
op, ellers skyder jeg låsen i 
stykker!," lød kommandoen til 
mig fra danskeren, der sammen 
med en Gestapomand stod 

uden for på trappen. I havegan-
gen var der fl ere Gestapofolk, 
og en bil ventede på dem. 

Mens Gestapomanden læ-
ste navnene, heriblandt min 
brors, op fra en liste, henvendte 
min mor sig - med isnende 
stemme - til danskeren: "Er De 
dansk?". "Ja," lød svaret, uden 
tegn på skam. Min mor sagde 
ikke mere, så kun med foragt 
på ham.

Gestapomanden viste et 
menneskeligt ansigt: "Ruhig, 
ruhig," beroligede han min far, 
da han så, hvor oprevet og syg, 
han var. Vi kunne med sandhed 
sige, at vi ikke vidste, hvor min 
bror var.

Frihedskampen var også 
en kamp for den ytringsfrihed, 
som i dag skændigt bliver mis-
brugt både til forvanskning af 
modstandskampen og ringeagt 

af, hvad der blev kæmpet for. 
Tydeligst sås det i en minde-
udsendelse i tv 4. maj, hvor en 
forsamling begyndte at synge 
"Kæmp for alt, hvad du har 
kært". Øjeblikkelig skiftede bil-
ledet - helt bevidst - og meget 
utiltalende, at verset ikke blev 
sunget til ende.

Frihedskampen blev også 
kæmpet "med et Fadervor i 
pagt". I dag er Fadervor forbudt 
i mange skoler, fordi det efter 
nogles mening er indoktrine-
rende.

Det er sikkert de samme, der 
kunne finde på at forbyde "I 
Danmark er jeg født", fordi den 
er nationalistisk.

Der er stadig grund til at 
spørge: "Er De dansk?"

KAMMA ANKJÆRØ  
NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

En nat i februar 1945
Kamma Ankjærø mindes en nat under besættelsen, hvor Gestapo mødte op.

Som ukendte og dog velkendte, 
som døende, og se, vi lever, 
som tugtede, men ikke pint til 
døde, som bedrøvede, dog altid 
glade, som fattige, der dog gør 
mange rige, som de, der intet 
har og dog ejer alt.

Paulus.
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg har et problem, som pla-

ger mig enormt. Det er på den 
ene side virkelig pinligt, men 
omvendt kan jeg heller ikke rigtig 
gøre for det. Sagen er den, at jeg 
er blevet alvorligt forelsket i min 
søsters mand. 

De har været sammen i 12 år, 
hendes mand og jeg har altid 
haft et godt forhold til hinanden, 

vi har samme humor og klikker 
bare godt sammen. 

Det startede, da jeg for 1½  
år siden selv blev single, og da 
var det som om, at der skete et 
eller andet i vores kontakt. Det 
sidste stykke tid har han fyldt 
mine tanker dag og nat. 

Jeg har et meget ambivalent 
forhold til det, for på den ene 
side ønsker jeg på ingen måde 

at ødelægge min søsters ægte-
skab eller at såre hende, og på 
den anden side er jeg lykkelig 
over, at jeg overhovedet kan 
blive forelsket igen, fordi bruddet 
med min ex var af en karakter, 
så jeg på et tidspunkt troede, at 
jeg aldrig nogensinde ville blive 
forelsket igen. 

Jeg har svært ved at snakke 
med nogen om det, både fordi, 

jeg synes det er pinligt, men 
også fordi jeg ikke på nogen 
måde vil risikere, at det ”kom-
mer videre”. 

Jeg kan ligesom ikke rigtig 
undgå ham uden, at det vil virke 
højst besynderligt – så hvad i 
alverden gør jeg?

Anonym

Kære Anonyme
Det er en noget penibel situa-

tion, du er i, men jeg hæfter mig 
dog ved, at du direkte giver udtryk 
for, at du ikke ønsker at ødelægge 
din søsters ægteskab eller at 
såre hende. 

Det er et godt udgangspunkt 
at have, når du skal forholde dig 
til situationen: Din søsters ægte-
skab med hendes mand kommer 
i første række, og dine forelskede 
følelser skal derfor ikke være 
styrende for din adfærd. 

Det er en kærlig og respektfuld 
beslutning.

Dernæst lægger jeg mærke til, 
at forholdet til din søsters mand 
begyndte at blive kompliceret 

efter, at du selv blev single. 

Angst for at blive såret
Måske dit brud med din ex har 

haft og stadig har mere betydning 
for relationen til din svoger, end 
du er klar over? 

Du skriver, at du på et tidspunkt 
efter bruddet var bange for, at du 
ikke kunne blive forelsket igen. 

Ofte handler den mistede evne 
til at forelske sig ikke om, at ”man 
ikke kan forelske sig”, men sna-
rere om at man ikke tør, af angst 
for at blive såret igen. 

Det er derfor sandsynligt, at 
forelskelsen i din svoger mest er 
et udslag af, at han repræsen-
terer det mandlige køn, men på 

en god og tryg måde, og netop 
fordi han er ”forbudt område”, 
kan du på en måde roligt slippe 
dine følelser løs uden at risikere 
noget – det vil aldrig blive til no-
get i virkeligheden, og du kan 
derfor heller ikke blive afvist eller 
såret!? Og måske er din lettelse 
over at mærke forelskede følelser 
igen med til at forstærke disse 
følelser? 

Som jeg forstår det, er din 
situation at sammenligne med, 
at en muskel igennem længere 
tid ikke har virket, og at den så 
pludselig virker i forbindelse med 
en gåtur i skoven. 

Begejstringen er følgelig stor, 
men det betyder ikke, at du er 

tvunget til udelukkende at gå ture 
i skoven. 

Den genvundne evne kan med 
fordel anvendes alle mulige andre 
steder, og fordelagtigt er det især 
at søge nyt terræn, hvis det er en 
privat skov. 

Hold lav profi l
Måske kan dette lidt udvidede 

perspektiv på din forelskelse i din 
svoger i sig selv gøre en forskel, 
men jeg vil også råde dig til be-
vidst at holde lidt lav profi l overfor 
ham det næste stykke tid. 

Jeg forstår godt, at det er 
vanskeligt at undgå ham helt, 
men du kan jo gøre dit til, at jeres 
samtaler ikke bliver for private og 

intime, og at I heller ikke tilbringer 
meget tid alene sammen. 

Prøv i stedet at orientere dig 
ud mod andre mennesker, andre 
mænd med kæreste-potentiale. 

Når dit hjerte nu tilsyneladende 
er helet op igen, er det sandsyn-

ligt, at du også kan og tør forelske 
dig i en anden – som er ledig.

Hilsen Suh

Jeg er forelsket i min søsters mand...

Ofte tør vi ikke forelske os igen efter et brud pga frygt for at 
blive såret igen.

Kære Suh
Jeg har undret mig over en 

ting, hvordan kan det være, at 
det svinger så meget, hvad man 
synes om sig selv, når man ser 
sig selv i spejlet? 

Nogle gange er jeg ret godt 
tilfreds med, hvad jeg ser, synes 

jeg er fl ot og lækker.
Men andre gange synes jeg 

virkelig, at jeg er det grimmeste, 
jeg har set. 

Selvfølgelig kan man have 
en dårlig hår-dag eller man har 
ikke lige fået make-up på, men 
alligevel undrer det mig, at der 

kan være så stor forskel – på 
den samme person. 

Hvad kan grunden til det 
være?

Venlig hilsen Nina

Kære Nina
Der er naturligvis nogle helt 

naturlige grunde til, at vi frem-
træder forskelligt i spejlet, bl.a. 
som du skriver, om man har en 
god ”hår-dag”, eller om man har 
nået at lægge lidt pæn make-up. 

Men biologien spiller også ind, 
og bl.a. indvirker hormoner også 
på, hvordan vi ser ud. 

Mest tydeligt ses det i form 
af uren hud, nogle gange med 
synlige bumser og knopper, som 
de fl este synes er meget skæm-

mende, men derudover kan 
hormonelle forandringer også 
påvirke ”gløden” i huden, hårets 
glans osv.

Har man sovet dårligt en eller 
fl ere nætter, ses det som regel 
også hurtigt på huden, ligesom 
vind og vejr, vitamin-mangel m.m. 
også sætter sit præg. 

Især mange kvinder er des-
uden optaget af hvor tynde/tykke 
de er, og vægten og fi guren kan 
jo svinge fra periode til periode 
alt efter, hvor meget fokus der er 
på disse ting. 

Alt dette spiller naturligvis ind, 
når vi ser på os selv i spejlet. 

Dertil kommer der de psykolo-

giske faktorer. 
Når man har en ”dårlig dag”, 

hvor humøret er lavt, og man 
måske er stresset og bekymret, 
ja, så kan man have tendens til at 
se og opfatte sig selv i et meget 
negativt perspektiv og således 
fokusere på fejlene og det, der 
kunne se bedre ud, i stedet for 
at glæde sig over alt det, der er 
smukt og godt. Glasset er halvt 
tomt. 

På en ”god dag” kan det mod-

satte gøre sig gældende, nu er 
glasset halvt fyldt, så selvom 
man måske havde et stort set 
identisk udseende henholdsvis 
den ene og den anden dag, så 
blev den måde, du opfattede og 
så på, forskellig. 

Man kan sige, at din sinds-
stemning i høj grad påvirker den 
måde, du går ind og ”fortolker” 
det, du ser, inden det lander i din 
konkluderende ”indbakke” – og 
dette går lynhurtigt, så vi når sjæl-

dent at opdage denne subjektive 
fortolkning, der sker undervejs. 

Det lyder måske mærkeligt, at 
psyken stort set kan få os til at 
opfatte faktuelle ting forskelligt 
fra den ene dag til den anden, 
men forskning viser faktisk, at 
vores psyke er en meget kraft-
fuld faktor, og at den kan påvirke 
vores hjerne til at opfatte tingene 
anderledes end de objektivt er. 

Fx har man lavet forsøg, hvor 
man har bedt forsøgspersoner 
om at fokusere intenst på forestil-
lingen om, at de sidder med et 
krus varm kakao mellem hæn-
derne – og man registrerede, at 
temperaturen i håndfl aderne steg 
helt op til 1 grad! 

Så udnyt denne din psykes 
evne til at påvirke din fortolkning 
af dit udseende, og forstærk det 
positive perspektiv, så ofte du 
kan – for det virker.

Hilsen Suh

Hvorfor svinger det hvor tilfreds jeg er med mig selv? 

Vores udseende varierer, men det kan også være psyken, 
der påvirker vores opfattelse af os selv.



Udfordringen søndag den 11. marts 2018 MISSION . 9

Af Henri Nissen

1000 venner fejrede lørdag, 
at Luthersk Mission 1. marts 
fyldte 150 år. Det skete ved en 
stor ”familiefest” for LM’ere fra 
hele landet i Lillebæltshallerne 
i Middelfart. 

Det blev en meget festlig dag, 
hvor det meste foregik i en afslap-
pet og selv-humoristisk stemning 
– noget forskellig fra det noget 
stive billede, som mange men-
nesker har fået af LM, fordi det i 
medierne som regel omtales som 
konservativt og på den teologiske 
”højrefl øj”.

Men LM er først og fremmest 
en lægmandsbevægelse af men-
nesker, for hvem troen på Jesus 
er altafgørende. 

Opstod på Bornholm
LM opstod for netop 150 år 

siden på Bornholm i en bølge af 
folkelige vækkelser i Danmark, 
ofte ledet af lægmænd, som 
gjorde oprør imod de rationalisti-
ske præster. Men nogle præster 
var også vakt. Det gjalt præsten 
P.C. Tranberg, som i en periode 
stod i spidsen for en vækkelses-
bevægelse, der kunne samle ca. 
1500 på Bornholm. 

Smeden Christian Møller og 
hustruen Elisabeth fra Nexø var 
fra 1860 med i bevægelsen og 
meldte sig i 1863 ud af Folkekir-
ken, ligfesom de øvrige. Møller 
udgav fra 1865 bladet ”Budskab 
fra Nådens Rige” (i dag det teolo-
giske tidskrift Budskabet).

Han var en af lederne i be-
vægelsen, og han besøgte den 
svenske lægprædikant Rosenius 
i 1866. Her fik han det råd at 
vende tilbage til Folkekirken. Og 

ved et møde på 
gården Sor te-
gård i Aaker på 
Bornholm den 
1.mar ts 1868 
blev Møller og 
andre venner 
en ige  om a t 
danne forenin-
gen ”Bornholms 
forening til evangeliets fremme”. 

Søndag d. 14. juni 1868 sam-
ledes en stor gruppe mennesker 
i Almindingen og stiftede for-
eningen.  

Året efter blev bornholmerfor-
eningen sluttet sammen med en  
forening i København og en på 
Nordsjælland - og navnet blev 
forandret til Luthersk Missions-
forening til evangeliets fremme 
i Danmark. 

Blæsermodtagelse
Det er nu 150 år siden, og det 

blev markeret med, at de tilrej-
sende fra alle dele af landet drak 
morgenkaffe, mens en blæser-

kvintet blæste til samling.
Herefter var der festgudstjene-

ste i en af hallerne, hvor tidligere 
generalsekretær i LM Jens Ole 
Christensen prædikede for 1100 
om emnet ”Alle tiders mission”, 
som også var temaet for jubilæet. 

En ny jubilæumssang var 
forfattet, og koret fra LMH, be-
vægelsens højskole i Hillerød, 
medvirkede ved gudstjenesten, 
hvor der også var nadver.

Luthersk Mission er ellers 
kendt for ikke at være så ”kirke-
lig”, idet man lægger vægt på at 
være en lægmandsbevægelse, 
hvor missionshuse og kredse er 
vigtigere end kirke-liturgi.

De senere år har teologerne 
dog gjort deres indtog, ligesom 
der er opstået en lang række 
frimenigheder indenfor LM.

Kæmpe familefest
Fra kl. 12.20 - 16.00 var der 

festmiddag for 900 gæster, som 
fyldte den største af hallerne.

 Undervejs i middagen var der 

som ved en familiefest forskel-
lige indslag. De to mødeledere 
sørgede for, at stemningen var 
afslappet og uhøjtidelig.

Blandt indslagene var:
• Et udsnit af den historiske 

jubilæumsfi lm om LM, som blev 
fremstillet i 1968 ved bevægel-
sens 100 års jubilæum.

• Besøg Martin Luther - frem-
stillet af skoleleder Ebbe Kaas, 
Brændstrup. Luther brokkede sig 
over, at nogen kaldte sig luthersk. 
Det var ikke hans ønske.

• En video med børn, der  
fortalte om, hvordan de ser LM.

• Børne og Ungdomsleder Lars 
B. Larsen gav sit bud på, hvordan 
fremtiden for LM kan se ud. 

• At LMs store internationale 
missionsarbejde har ændret sig 
blev vist ved, at det ikke var en 
missionær fra de traditionelle mis-
sionsområder, men fra Tyrkiet, 
der blev interviewet på scenen. 

• Og en syrisk kvinde fortalte 
på dansk om, hvordan hun var 
blevet omvendt fra islam til kri-

stendom og havde fundet kristne 
venner blandt LM’ere.

• Tre af LM’s nuværende og tid-
ligere generalsekretærer - Søren 
Skovgaard Sørensen, Jens Ole 
Christensen og Leif Rasmussen 

-  dystede i en quiz med publikum 
om, hvem der vidste mest om LM. 

• Koret Aros fra Aarhus sang 
et potpourri af åndelige sange, 
som gennem tiden har haft særlig 
betydning i LM.

• Og så havde Noa Szilas skre-
vet en humoristisk og selvironisk 
sang om bevægelsen, som pub-
likum morede sig over.

• Undervejs var der for børnene 
et særligt arrangement med krea-
tive aktiviteter, lege, bibelfortæl-
ling med Kids-konsulent Janne 
Bak Petersen og børnemusik-
konsulent Simon Bartholdy.

Dagen s lu t tede med en 
lovsangsgudstjeneste med nogle 
af de nye sange, som bliver brugt 
i LM i dag. 

Sangene blev akkompagneret 
af jubilæumsbandet under le-
delse af musikkonsulent Christian 
Engmark. LM’s generalsekretær 
Søren Skovgaard Sørensen 
prædikede.

Festlig og uhøjtidelig fejring af
Luthersk Missions første 150 år

Over 800 venner deltog i Luthersk Missions store jubilæumsfest. Her stemmer de for sjov om de rigtige svar på en quiz, hvor tre af LMs tidligere og nuværende generalsekretærer var med.

Hvis nogen havde fordomme om, at Luthersk Mission er en stivnakket og selvhøjtidelig bevægelse, blev de gjort til skamme ved jubilæumsfesten.

Hanne Rasmussen og Noa Szilas var dagens konferencierer og 
sørgede for en humoristisk og afslappet stemning.

På en kæmpemæssig storskærm var der bl.a. et video-indslag 
med den tidligere missionær i Sydamerika, Karoline Fredensborg, 
som fortalte om at være barn i LM i 1930’erne. Og hvor meget det 
havde betydet for hende at være med til søndagsskole.

Kraftig papbog med skønne illustrationer og alle de kend-
te danske bordvers. Til glæde og gavn for hele familien!
Fx. Tak den brune ko..., Når fuglen bli’r mættet, Nogle har mad. 
             Hør sangene på www.bordversforbørn.dk

SYNG DE KENDTE BORDVERS

TAK FOR MAD
 - BORDVERS FOR BØRN

A4 BOG - 28 SIDER 

NU KUN KR. 98,-
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Mindst 12 kristne blev dræbt 
og 20 såret i Kasuwan Magani 
i  Nordnigeria under et hævn-
angreb, efter at civile havde 
forsøgt at hindre tvangskon-
vertering af to kidnappede 
kristne piger.

Morning Star News oplyste 
sidste tirsdag, at radikale mus-
limer havde forfulgt de kristne 
og nedbrændt deres huse efter 
forsøget på at befri de to skolepi-
ger. De dræbte kom fra forskellige 

kirker i byen, bl.a. pinsekirken, 
baptistkirken og adventistkirken.

Normal praksis
De kristne havde klaget til 

myndighederne over bortførel-
sen af pigerne, men da der ikke 
skete noget i sagen, havde de 
selv taget affære. De kunne dog 
ikke holde stand over for islami-
sterne, som var bevæbnet med 
automatvåben.

- Muslimerne nøjedes ikke 
med at angribe de kristne, som 

ville befri pigerne. De gik også 
rundt og angreb de andre kristne, 
som de fi k øje på, og brændte 
kristnes huse ned, siger en af 
kirkelederne.

En indbygger i Kasuwan Ma-
gani siger om situationen:

- Det er normal praksis for mus-
limer i Kaduna State. De bortfører 
små kristne piger og tvinger dem 
til at blive muslimer, og når de 
kristne modsætter sig, angriber 
de dem for at give det indtryk, at 
der er tale om en religiøs konfl ikt, 

forklarer Omega Funom.

Hvad gør myndighederne?
Blandt de kristne er der stor 

frustration over regeringens 
manglende evne eller vilje til at 
beskytte dem.

- Den slags vold mod kristne 
gør mig meget trist, men hvad 
kan vi gøre ud over at bede Gud 
gribe ind. Vi vil fortsætte med 
at prædike fred og tolerance i 
vore kirker, uanset hvor meget 
vi provokeres af vore muslimske 

naboer, siger pastor John Hayap 
fra The Christian Association of 
Nigeria.

Nyhedsbureauet AFP beretter 
om en anden episode i Kaduna, 
hvor 13 blev dræbt i sammenstød 
mellem kristne og muslimske 
unge. Efterfølgende blev der sat 
ild til mange huse og forretninger, 
oplyser en talsmand for politiet. 

I dette tilfælde blev 20 mis-
tænkte dog arresteret, og både 
politi og militær blev udsendt for 
at genskabe ro og orden.

Der har været forskellige mod-
stridende oplysninger om den 
seneste massekidnapning af 110 
skolepiger fra Dapchi. I første om-
gang forlød det, at pigerne havde 
nået at fl ygte, senere at de fl este 
var blevet befriet. Men nu er den 
offi cielle melding, at de 110 piger 
stadig er i bortførernes hænder.

Bodil

Islamistiske grupper som Boko Haram bortfører ofte kristne nigerianske skolepiger, som derpå tvinges til at konvertere og gifte sig 
med islamister. Regeringen har endnu ikke befriet de sidste 100 af de 276 ’Chibok-piger’, som blev bortført i 2014. Nogle af dem er 
blevet tvunget til at udføre selvmordsaktioner for terrorgruppen.

12 dræbt i 
et forsøg 

på at befri 
de kristne 
skolepiger

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. 
Men alle kan være med til det hele. Vi hjælper hinanden. Alle bliver set og hørt. 

Lejrens tema: Alle talere fokuserer 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: Indsend navn(e), adresse, tlf., e-mail og ønsker om indkvartering 
til jco@danskoase.dk. Tilmelding er gældende, når beløbet er indbetalt på konto 
1551 – 4633 011 311 mrk. ”VoksenOase”. Vi sender en bekræftelse på e-mail.
Flere oplysning om lejren: Verner Andersen tlf. 40 59 17 00.  

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

De kristne er frustrerede over den nigerianske 
regerings passivitet overfor muslimsk terror.

Liv og Kraft - ved H
elligånden

Liv og Kraft - ved H
elligånden
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Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk

Af Samuel Nymann Eriksen

Jeg møder Mi Sun på et spar-
tansk indrettet kontor i Seoul 
i Sydkorea, hvorfra lokale 
koreanske kristne, med støtte 
fra Dansk Europamissions gi-
vere, hjælper nordkoreanere 
på fl ugt. 

Af sikkerhedshensyn kan vi 
ikke her nævne hendes rigtige 
navn. Mi Sun har oplevet det 
nordkoreanske styres grusomhed 
på egen krop og set den ramme 
hendes nærmeste. Dog er der 
ingen bitterhed at spore, idet hun 
fortæller sin bevægende historie. 

- Da jeg var seks år gammel, så 
jeg, at min mor havde et tørklæde 
med et kors, som hun behandlede 
med stor andægtighed. Jeg våg-
nede om natten og hørte min mor 
græde og holde korset i hånden. 

Som barn så jeg også min mor 
mumle, når hun var i køkkenet 
– jeg troede, det var en særhed 
hos min mor.  

Jeg så min mor med korset to 
gange. ”Hun sagde: Du må ikke 
sige det til nogen, ikke engang 
din mand”. Dengang blev Jesus 
fremstillet som en svindler i rege-
ringspropagandaen i Nordkorea. 
Jeg så min mor mødes med andre 
kvinder, men de skiftede emne, 
når jeg kom. De var kristne, der 
mødtes i hemmelighed. 

Mor talte ikke om ”Jesus” og 
”Gud”, men ”Himlen”.

Efter Koreakrigen var der man-
ge krigsenker, som kom til min 
mor og fi k ris – og jeg hørte min 
mor fortælle en enke, at hvis du 
taler med et menneske, kan det 
forråde dig, men hvis du taler 
med himlen, vil himlen løse dit 
problem. 

Jeg tænkte: Hvem er i himlen? 
Og jeg husker også, at mor 
sagde, at hvis du har problemer, 
vil du opleve helbredelse, hvis du 
råber til himlen. Jeg tror ikke, hun 
havde en bibel, men hun sagde, 
at jeg skulle være ærlig og dele alt 
med andre. Min mor var læge, og 
derfor kom mange til hende, også 
gravide, og mor underviste dem 
og gav sit eget tøj til mennesker, 
der manglede. Nogen sagde, at 
min mor var født til at elske andre, 
at hun var godhjertet. 

Ikke kun den nærmeste familie, 
men også andre slægtled kunne 
blive arresteret, hvis det blev 
opdaget, at min mor var kristen.

Da jeg var en lille pige, var min 
mor derfor ikke tryg ved at betro 
sig til mig, da den mindste fejl 
kunne afsløre hende. 

Hun sagde: ”Himlen kender 
dine tanker, gode og dårlige og 
du skal have gode tanker og 
elske andre”. Jeg tænker, at det 
må have smertet min mor meget 
ikke åbent at kunne dele sin tro.  

Jeg er i dag meget involveret i 
kristent arbejde, og det må være 
på grund af min mors bønner.  

Flygtede til Kina 
- Da jeg fl ygtede til Kina, be-

søgte jeg en undergrundskirke. 
Der så jeg et kors – og så forstod 
jeg, hvad mors kors betød – og 
forstod hendes tårer. Da forstod 
jeg, at når mor talte om himlen, 

talte hun om Jesus.  
- Så din mor såede frø i dit liv, 

selvom hun ikke fortalte dig alt om 
den kristne tro? 

- Ja, jeg er meget taknemmelig 
for min mor, som delte sin tro 
under så vanskelige vilkår. Derfor 
føler jeg en stærk forpligtelse til at 
udføre den tjeneste, som min mor 
ikke kunne udføre.  

Far blev martyr
- Min mand var barnebarn af 

en pastor, der var med i væk-
kelsen i Pyongyang i 1907. Han 
så mange kristne blive dræbt af 
den nordkoreanske regering, 
også hans farfar. Han blev dræbt 
en dag under den tidlige mor-
genbøn, da Nordkoreas hær var 
blevet besejret og fl ygtede mod 
nord. Soldaterne sov på jorden 
under fl ugten og hørte lyden af 
min mands farfars prædiken og 
sang i kirken. Han sagde bl.a., 
at vi skulle byde USA velkom-
men. Soldaterne brød derfor ind 
i kirken og skød min farfar.  

Min mand var kun syv år, da 
hans farfar led martyrdøden. 
Noget tid forinden havde han 
givet ham et kram og havde 
mumlet nogle ord. Da min mand 
blev kristen, fandt han ud af, at 
hans farfar havde bedt for ham.  

På grund af farfarens død, 
som var en regeringshenret-
telse, og da hans forældre 
var døde i krigen, kom han på 
børnehjem. 

I skolen lærte min mand den 
nordkoreanske propaganda, 
hvor Jesus og præster blev 
fremstillet grimt, men fordi han 
havde hørt om Gud som barn, 
holdt han fast i troen. 

Han holdt sin farfars fortid 
hemmelig, ja han skjulte det 
for mig, hans hustru. Det kunne 
havde været en meget stor 
velsignelse, hvis vi havde delt 
troen med hinanden og med 
vores børn.  

Min mand fik en drøm om 
frihed i Sydkorea. Han havde 
en god sangstemme og gik på 
musikskole. På skolen fandt han 
sammen med en fætter, og de 
forsøgte at fl ygte til Sydkorea via 
Rusland. Han blev straffet med 
ti års straffearbejde i kulminer i 
den nordlige del af landet. 

Vi mødte hinanden som teen-
agere, før han blev straffet. Vi 
blev gift, da vi boede i minebyen. 
Det er et mirakel, at han overle-
vede, da han arbejdede i bun-
den af minerne, som var dårligt 
sikret. Dagligt var der ulykker.  

Hvilken songbun (socialt klas-
seniveau i Nordkorea, red.) var 
du og din mand på under straf-
fearbejdet i minerne? 

- Min morbror blev torture-
ret af japanerne (under den 
japanske besættelse af Korea 
i 1910-1945), så min songbun 
var god. Min mor så min far blive 
dræbt. I Nordkorea er der en 
særlig grav for nordkoreanere, 
der blev henrettet af japanerne. 
I Sydkorea er der et museum, 
der viser japanernes tortur af 
koreanerne.  

Min far var militærlæge under 
Koreakrigen og blev dræbt af 
japanerne. Min mor var læge, så 
vi havde en meget høj songbun. 
Desuden blev min morbror of-
fi cielt anerkendt som krigshelt. 

Min mand blev angivet
Min mand flygtede til Kina i 

1996 uden at sige det til os. I Kina 
mødte han en koreansk-ameri-
kaner i Kina, som var engageret 
i en kirke. Min mand begyndte at 
gå i kirke, blev leder af koret og 
begyndte at læse teologi.  

Pastoren gav engang min 
mand penge til tøj. En tømrer an-
gav ham, og han blev arresteret af 
det kinesiske politi. Tømreren tog 
pengene fra min mand. 

Min mand vidste, at han ikke 
ville overleve i Nordkorea. Der-
for ringede han til min søster 
og fortalte alt. Min mand blev 
tvangsrepatrieret til Nordkorea 
med en meddelelse om, at han 
havde haft kontakt til en kirke og 
sydkoreanere (hvilket betyder 
hård fængselsstraf i Nordkorea). 
Han blev tortureret voldsomt i 
seks måneder for at få ham til at 
nævne navne. 

Tro på Jesus og fl ygt!
Familien havde kontakt til en 

partiboss, som fandt ud af, at 

han stadig var i live, og familien 
fi k mulighed for at tale med ham.  

Dengang var jeg meget fattig 
og sultede (i hungersnøden i 
1990’erne, hvor mange døde 
af sult) og jeg kunne derfor ikke 
give en gave til forhørslederen, 
så jeg kunne ikke besøge ham. 

Men to af vore børn, en søn 
på 17 år og en datter på 15 år, 
fi k fat på kul, stjal det, solgte 
det og købte en gave, de kunne 
give i fængslet. På et tidspunkt 
tog min mand vores søns hånd 
ned under bordet og skrev i 
den: 1. Tro på Jesus. 2. Bed til 
Jesus, og han vil altid svare. 3. 
Bliv ved med at bede, når du har 
problemer. 4. Selvom du ikke 
ser ham, er han der. 

Han sagde også, at han ikke 
ville overleve, ”men hvis jeg 
overlever, vil jeg fortælle om 
Jesus”. Han sagde også, at de 
skulle fl ygte, og han fortalte om 
kirken. Min søn og datter fortalte 
de fire budskaber og sagde: 
”Vores far har altid været så god 
– så må Jesus også være god”. 

Børnene forstod nu, at pro-
pagandaen de var vokset op 
med, som talte ned om den 
kristne tro, var forkert. Min søn, 
datter og jeg begyndte at bede 
sammen, og alt hvad vi bad 
om, fi k vi.  

En dag mødte jeg en nord-
koreansk kvinde i Kina, som 
gav mig et stykke papir gemt i 
stof, som jeg skulle smugle ind 
i Nordkorea. Jeg fi k at vide, at 
jeg skulle lære det uden ad – det 
var Fadervor.  

Da jeg kom til Kina, så jeg 
for første gang en Bibel, hvor 
jeg fandt Fadervor. I maj 1997 
døde min datter på 27 år af sult 
i Nordkorea. Mange begyndte 
at stjæle for at skaffe penge til 
mad. Min datter havde udført 
hårdt fysisk arbejde for at tjene 
penge, men det var ikke nok, og 
hun døde hjemme. Min anden 
datter og søn er begge her i 
Sydkorea sammen med mig.   

Jeg blev tvangshjemsendt to 
gange til Nordkorea fra Kina, 
kom i fængsel og tiggede på 
gaden. Jeg kom endelig til Syd-
korea via Thailand og Burma, 
slutter Mi Sun med et taknemligt 
smil. 

Fakta : I  2003 begyndte 
Dansk Europamissions givere 
at hjælpe nordkoreanere på 
fl ugt fra landet med husly, mad 
og hjælp til fl ugten. I 2010 be-
gyndte projektet, hvor medicin 
indsmugles til undergrunds-
kirken i Nordkorea. Senere 
blev hjælpen suppleret med 

Mi Suns mand blev tortureret i seks måneder. Billedet viser en af de mere milde torturmetoder, 
der anvendes i Nordkoreas fængsler. Øjenvidner beretter derudover om at fanger får skåret 
legemsdele af, uden bedøvelse, og gravides børn tvangsaborteres. 

Så forstod hun
hvad moderens 
kors betød
To gange i sin barndom så Mi Sun tilfældigvis sin mors kors, ligesom hun så 
moderen mødes med andre kvinder, som pludselig skiftede samtaleemne, 
når hun kom forbi. Først da hun fl ygtede til Kina, forstod hun meningen...

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke 
vise et billede af Mi Sun forfra, 
men her fortæller hun med ryg-
gen til sin beretning til Samuel 
Nyman Eriksen.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
16. -  18. marts 2018

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

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)

Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

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)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65

Coaching for ledere
Bjarke Holt Pedersen
kontakt@c4you.dk 
Tel: 61 28 04 11

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 
minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

Tlf. 21950209 el. 50518818;  mail: kris@kris-dk.dk
Hjemmeside: www.kris-dk.dk

v/cand.pæd. og psykoterapeut MPF
Birte Hjermind Jensen, Hillerød
sikkert.sted@gmail.com    
Telefon: +45 2984 5703

Omsorg for ånd, sjæl og krop
- psykoterapi på kristen grund

IPSICC

Terapi, Aarhus 
Metahus.dk 

 Præst, Cand. Theol.  
Metakogni v terapeut 

 

Få effek v hjælp nu! 
Stress, angst, depression, 

præsta onsangst,  
mistrivsel, krise.  

Benjamin Kobborg 
Tlf. 2972 2959  

info@metahus.dk 
Metahus.dk 

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)
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Anmeldt af Kristian Kristiansen

Samfundet løber rundt med 
en konstant skamfølelse 
- og den rækker helt ind i 
sproget. Mange unge føler 
ikke, at de kan leve op til 
de mange kropsidealer og 
præstationskrav, de konstant 
præsenteres for. 

Børnene skammer sig over for-
ældre, og de voksne skammer sig 
måske over ikke at kunne fi nde 
tid til alt det, de udmærket godt 
véd, de burde.

Det er ikke altid så let at tale 
om - og endnu sværere at få gjort 
noget ved. Det har psykologen 
Krista Korsholm Bojesen prisvær-
digt sat sig for med denne bog, 
der også kommer med et bud på, 
hvorfor skammen fylder så meget 
for os moderne mennesker.

Men ellers er begrebet skam 
jo ingenlunde en moderne fore-
teelse. Forfatteren leverer en 
glimrende analyse af den ældste  
- hun kalder det sågar den ultima-
tive - skam-beretning i den kristne 
kulturkreds, Adam og Evas syn-
defald. Her ses også den klare forbindelse mellem samvittighed og skam; man skal nemlig huske 

på, at vi mennesker ikke gør no-
get, vi senere skammer os over, 
netop for at komme til at skamme 
os. I stedet gør vi noget, som lige 
her og nu virker fristende, men 
som vi ikke forstår eller kan over-
skue konsekvenserne af.

Krista Korsholm leverer også 
en række konkrete redskaber, 
som kan bruges til at arbejde 
med vores værdisæt, og hvordan 
vi ser på os selv. Og det er vigtigt 
at blive skammen kvit, fordi den 
stjæler vores tro og vores håb. I 
stedet skal vi drage nåden ind:

”Nåden tilbyder både tro og 
håb. Tro på, at vi er værdifulde, 
og at skammen tager fejl. Håb for, 
at fremtiden kan byde på bedre 
følelser, end vi har lige nu. Håb 
for, at det forkerte, vi har gjort, 
kan tilgives, og at vi kan komme 
videre” (s. 197).

Og fremfor alt - for at citere 
forfatterens yndlings-sentens: 
Nåden er ny hver morgen.

Krista Korsholm Bojesen:
”Skam.” • 203 sider • 200 kr. 
Bibelselskabets Forlag

En håndsrækning til 
at blive skammen kvit
Psykolog Krista Korsholm sætter ord på samfundsproblemet ’skam’.

Mark Buchanan udfordrer læ-
serne til at vurdere, om deres 
daglige og kirkelige aktivititer 
er rettet imod Guds kald. Som 
Jonas fl ygtede fra Nineveh, 
kan kristne også fi nde på at 
flygte fra dem, Gud kalder 
dem til at række ud til.

Der tales i dag meget om, 
hvorvidt kirken er relevant eller 
ej. Men har kirken i vore dage 
mistet pointen med det hele? 
Mange kirker tænker meget over 
musikvalget, men forsømmer at 
række ud til samfundet omkring 
os. Når de endelig rækker ud, så 
er det ikke til dem, Gud kalder os 
til, men som Jonas fl ygter de fra 
Gud og hans kald.

Kirken søger trygheden i at 
være kirke for sig selv, og den 
forkynder et evangelium, der 
skaber frygt. Det er ikke en guds-
frygt, men en frygt for at række 
ud til dem i samfundet, der har 
allermest brug for det. Buchanan 

mener, at det kan medføre en 
kirke præget af frygt og angst, 
fordi vi ikke følger Guds kald.

Buchanan siger, at hvis vi i 
stedet ser frygten i øjnene og 
følger Guds kald, vil vi vokse med 
opgaven, og det vil gøre os mere 
dristige og frygtløse.

Et budskab for vores tid
Bogen er meget indholdsrig, 

og det tager tid at fordøje alle 
Buchanans tanker. Buchanan 
har skrevet en god blandning af 
undervisning, der understøttes 
af mange praktiske eksempler. 
Den første del af bogen belyser 
problemstillingen, som kirken står 
over for i dag, mens den anden 
del indeholder praktisk vejledning 
i, hvad kirken kan gøre for at 
imødegå den.

Jeg har selv været involveret 
i meget udadrettet kristent ar-
bejde i socialt belastede områder, 
fængsler og på den ydre mis-

sionsmark, og jeg kan genkende 
Buchanans beskrivelse af den 
vækst og frygtløshed, der kom-
mer af at være på mission med 
Gud.

Jeg vil anbefale bogen til alle 
kristne, da kirken i dag er tilbøjelig 
til at løbe væk fra Guds kald og 

har brug for hjælp til at vende om.
Anmeldt af Craig Deaton

Mark Buchanan: Din kirke er 
for tryg - Hvorfor det bringer 
hele verden i oprør at følge 
Jesus • 293 sider • 225 kr.
Mediacellen

Gør vi det 
samme 
som Jonas?
Professor og forfatter Mark Buchanan opfordrer 
os til at se frygten i øjnene og følge Guds kald. 

Fan udgiver 
Jørn Nielsens 
indlæg som bog
Når en skribent oplever, at hans 
fan udgiver hans læserbreve og 
andre indlæg i bogform, så må det 
betragtes som en anerkendelse.

Men det er nu sket for Jørn Nielsen fra 
Næstved, som mange af Udfordringens 
læsere også kender fra hans mange 
kontante og velformulerede indlæg om 
samfundets og kirkens forfald og om det ægte evangelium.

Det er Knud Enevold Andersen, Ebeltoft, der har samlet alle 
Jørns indlæg og fået dem trykt i en bog i A4 format på 288 sider!

”Jeg synes simpelthen, at han ramte plet, når han skrev noget. 
Derfor gemte jeg alle hans indlæg,” fortæller Knud Andersen.

Jørn Nielsen takker i forordet for æren med et ”spagfærdigt 
forord”, som han kalder det. Han nævner en norsk prædikant-ven, 
som på sine gamle dage ikke orkede at prædike mere, men til 
gengæld kunne skrive. 

”Ham tænker jeg på nu, da jeg med mine fyldte 81 år er nået til 
min livsaften og ikke kan udfolde mig rent fysisk i samme omfang 
som førhen. Men som den nævnte gamle prædikantven i Norge får 
jeg ved Guds nåde stadig lov at slå på få intakte forkynderstrenge 
gennem det skrevne ord,” skriver Jørn Nielsen, der indrømmer, at 
”tonen måske ikke altid er lige blid”; men han håber, at læsere vil 
gøre som de ”retsindige jøder” i Berøa: ”De tog imod ordet med al 
god vilje og granskede daglig skrifterne.” Ap.G. 17,11.

Bogen ”Jørns breve” kan bestilles hos Knud E. Andersen 
på mail: k940@outlook.dk for 250 kr plus porto.

Jubilæumsmagasin fortæller 
om LM’s sidste 25-50 år
Luthersk Mission kan i år fejre, at de i 150 år har eksisteret 
som Missionsbevægelse. Jubilæumsmagasinet ’Alle tiders 
Mission!” ser nærmere på de sidste 50 år i missionens 
historie.

18 artikler med hver sit tema og af en lang række forskellige 
forfattere ser på udvikling, arbejds- og missionsformer, nye idéer, 
drøftelser, projekter m.m. Sammen med et fi nt indblik i missionens 
arbejde får man som læser også glimt af udviklingen i Danmark, 
som fx i artiklen om de kristne friskoler og efterskoler af Leif Bach 
Kofoed og i artiklen om arbejdet blandt fl ygtninge i Danmark af 
Else Wive.

Af andre artikler kan nævnes: 
LM’s nyere historie - tal, oversigt og tendenser af Birger Reuss 

Schmidt, Kloden kalder - international mission af Carsten Skovga-
ard-Holm, Nadver og frimenigheder af Andreas Ipsen, og LM og 
de andre af Søren Skovgaard Sørensen.  

Artikler og forfattere er udvalgt af redaktionen bestående af Peder 
Toft (ansv.), Hakon Christensen og Leif Bach Kofoed. Modtagere 
af LM’s avis tro & mission har modtaget magasinet gratis og kan 
også læse det i en pdf-udgave på LM’ hjemmeside. 

Jørn Nielsen – nu 81 år.
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Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

Nu kan du downloade e-bøger
Alle de bøger, som Udfordringen har udgivet, kan nu downloades som e-bøger. Også de udsolgte! 
Det vil sige, at du kan hente bøgerne ned på din iPad eller PC. Så kan du læse dem på din computer 
/ smartsphone eller printe dem.  

E-bøgerne fi ndes i pdf-format, så man kan se, hvordan de oprindelige sider ser ud. Desuden kan de læses op 
af et tekstlæsnings-program (Se herunder). 

Prisen er under halvdelen af den trykte bogs pris. De fl este bøger koster kun 48 kr.

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

...og 
mange 
fl ere!

Gå til Hosianna.dk nu og vælg E-bøger – så 
har du om få minutter din bog til rådighed.

Tre gospelsangere fra Polen repræ-
senterer 1000 sangglade polakker 
ved Aktiv Missions årsmøde den 
18. marts i Karlslunde Strandkirke. 

I år holdes den 20. Gospelfestival 
i Krakow med støtte fra Aktiv Mis-
sion. Peter Steinvig fra Karlslunde 
Strandkirke var med til at sætte det 
hele i gang.

En enkelt gospelworkshop med 50 
sangere er på knap 20 år blevet til 60 
gospelkor med i alt 1000 sangere i 
alle aldre. Det er virkeligheden i Polen, 
hvor gospelglæden spreder sig som 
ild i tørt græs.

- Gospel breder sig ud over alle 
grænser. Det er helt vildt! fortæl-
ler Peter Steinvig, der er organist i 

Karlslunde Strandkirke og leder af 
gospelkorene Kefas og Saints & Sin-
ners i Danmark.

I oktober 1999 blev han inviteret af 
danske Lea Kjeldsen i Polen til at holde 
en gospelworkshop i Krakow. Han tog 
den engelske gospeldirigent Ruth 
Lynch med, og sammen holdt de en 
uges gospelworkshops, som sluttede 
med en stor koncert i byens katedral.

- Der var kun 50 sangere tilmeldt, 
så det var ikke noget stort - men ka-
tedralen var stor! Og da tiden var inde, 
blev det en fuldpakket koncert. Folk 
stod allevegne! Det var overvældende!

Fra den tid voksede det bare. Kra-
kow Gospel Choir blev dannet, og 
siden er det gået over stok og sten. 
Mission Gospel er med Lea Kjeldsen 
i spidsen også blevet til Mamagospel 
for spædbørn og deres mødre, samt 
børnekor, studenterkor, voksenkor og 
seniorkor.

Og gospelfestivalen, som Peter 
Steinvig var med til at starte, er blevet 
startskud til 60 gospelkor med tilsam-
men 1000 sangere over hele landet. 
Festivalen holdes i år for 20. gang.  

Hvad føler du ved at have en aktie 
med i det?

- Jeg er dybt taknemmelig over at 
blive brugt. Men hvorfor blev det lige 
mig, når andre er meget bedre?

Tre sangere fra de polske gospel-
kor - Katarzyna Kruk, Anita Górska 
og Maria Pabisiak - synger sammen 
med Lea Kjeldsen akkompagneret 
af Peter Steinvig ved Aktiv Missions 
årsmøde i Karlslunde Strandkirke 
søndag den 18. marts. Aktiv Mission 
støtter ”Mission Gospel” i Polen og er 
desuden engageret i et omfattende 
evangeliserende og socialt arbejde i 

Rusland, Albanien og Indien.
Årsmødet er åbent for alle og fi nder 

sted i Karlslunde Strandkirke søndag 
den 18. marts kl. 13.30. Der bliver ser-
veret kaffe og kage under årsmødet, 
og efterfølgende byder Aktiv Mission 
på gratis frokost.

SL/Henri.

Bedstefar
Bedstefar, jeg spø’r dig lige ud, 
er du oppe i himlen hos din gud? 
Bor du på en stjerne ude i det fjerne?
Bedstefar, er du et stjerneskud?

Bedstefar, det er bare lille mig, 
der vil ha’ en lille snak med dig. 
Har du fået brevet, mor og jeg har skrevet, 
bedstefar, jeg håber, det fandt vej.

Bedstefar, da englen kom herned, 
kom den så med fred og kærlighed? 
Kom de gamle venner, alle dem, du kender 
bedstefar - og fulgte dig af sted?

Bedstefar er du i himlens by? 
eller har du sat dig på en sky. 
Får du vin og kager – er der mon en bager
bedstefar, er alting godt på ny?

Bedstefar, jeg ved, du elsker mig, 
og du ved, jeg også elsker dig. 
Jeg er trist og stille, for jeg er så lille 
bedstefar, så lille og så bleg.

Bedstefar, vi har din paraply, 
hvis det sku’ bli’ regnvejr på din sky 
Tar’ du dine piller, har du dine briller 
bedstefar, er der en stjerneby?

Bedstefar, jeg passer på din kat, 
den skal sove i min seng i nat. 
Men min lille have, som vi to sku’ lave, 
den er groet til med græs og krat.

Bedstefar, mit billede af dig 
står på bordet lige ved siden af mig. 
Jeg kan se din stjerne blinke i det fjerne, 
og jeg mærker, søvnen er på vej.

Hans Jørgen Buchberg

Årsmøde med polsk gospel
Danskere har været igangsættere for 60 gospelkor i Polen. Nu kommer tre sangere til Missions Østs årsmøde. 

Peter Steinvig er taknemlig.

Tre sangere fra de polske gospelkor synger ved Aktiv Missions årsmøde i 
Karlslunde Strandkirke søndag den 18. marts. 
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

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 9:

Kirsten Pahus
Herborgvej 18
6900 Skjern

Kodeord: Tryllestav

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

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

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
22. 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!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
Abonnenter 

får 5 pct. rabat.
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Møder & Arrangementer

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

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

Lørdag d. 17. marts kl. 14  - 16
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt!

Møder & Arrangementer

Stillinger

Er du glad for 
Udfordringen?

Så støt arbejdet
 med en gave!

Gaver kan indbetales
til Missionsfonden 
med skatte-fradrag 

- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

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

9570 - 0006 139450.

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.

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

li
22

G d i d

HADERSLEV kl. 16.00
Frikirken Multihuset Haderslev

KØBENHAVN kl. 10.30
Evangeliekirken Frederiksberg

AARHUS kl. 16.00
Citykirken

TÅRS kl. 10.30
Kirken I Kulturcenter Vendsyssel

BROVST kl. 15.00
Fristedet i Brovst

24.
februar

25.
februar

17.
mars

18.
mars

18.
mars

Den norske misjons-

organisasjonen Troens Bevis 

har fokus på verdens unådde.

Vi kommer til en kirke nær 

deg med ferske rapporter fra 

misjonsfeltet.

Velkommen!

Kai Johansen           Glenn Tønnessen

Erhverv

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

Ingen er sa 
tryg i fare
AERA præsenterer kendte salmer i en ny indpakning båret af 
smukke vokaler og akustiske instrumenter. 
KØBENHAVN: Københavns Kulturcenter, 24. marts kl. 15.00
Køb din billet på www.billetto.dk (Søg efter AERA)
AALBORG: Intimsalen - Musikkens Hus, 27. marts kl. 19.30 
Køb din billet på www.musikkenshus.dk
PRIS: 155,- kr (børn under 3 år gratis) 

- påskekoncerter til fordel for fattige børn i Østeuropa 
med salmebandet AERA

MISSION UDEN 
GRÆNSER

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 25/3: Bjarne Kjær: Humanismen er forløber for Antikrist
Søndag 1/4: David Hansen: Påske - en overgang og en indgang til noget nyt 
 

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

Søndag d. 18/3 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
Tema: Hav tro til Gud
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 11/3
14:00 Gudstjeneste fra Christi-
anskirken, Fredericia
Provst Børge Munk Povlsen, der 
også er sognepræst i kirken, er li-
turg og prædikant Midfaste søndag. 
Her handler det om troen, der er 
livets brød. 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 ty-
delig inspiration fra Leonardo da 
Vincis berømte nadverbillede. Og 
endelig to smukke sølvkandelabre 
formet som to andre fortællinger 
fra skærtorsdag: Jesus, der va-
sker disciplenes fødder og Jesus i 
Getzemane Have kort før tilfange-
tagelsen. Sendes også mandag kl. 
8.35 og lørdag kl. 8.30.

Mandag 12/3
22:40 Efter holocaust
Fransk dokumentar fra 2016.
(After the Holocaust). I det meste 
af Europa endte 2. Verdenskrig 
den 8. maj 1945. Hitler var død, og 
de allierede hære havde indtaget 
Tyskland. Koncentrationslejrene 
var blevet befriet, og et sort kapitel 
i menneskehedens historie var om-
sider blevet lukket. Troede vi. Men 
for mange af Europas overlevende 
jøder fortsatte lidelsen og sorgen. 
De havde ingen steder at vende til-
bage til, hverken hjem eller familie,
og måtte desperat kæmpe for en 
ny start i livet.

23:40 Retssagen mod Eichmann
Engelsk autentisk drama fra 
2015. (The Eichmann Show)
Israel, 1961. Tv-instruktøren Leo 
Hurwitz gør sig klar til at transmit-
tere direkte fra retssagen mod 
SS-officeren Adolf Eichmann - 
manden, der var ansvarlig for 
deportationen og udslettelsen af 
seks millioner jøder under 2. ver-
denskrig. Det bliver en begivenhed, 
der kommer til at gå over i historien, 
både politisk og tv-mæssigt.

Søndag 18/3
14:00 Gudstjeneste fra Heden-
sted kirke.
Sognepræst Thea Køllgaard Olsen 
er liturg og prædikant ved Mariæ 
Bebudelse. Gudstjenesten er et 
sammenspil mellem organist Anni
Poldrugatsch, sopran Marie Ny-
borg Jørgensen og Susanne Bech-
mann på fl øjte. Gennem tekst og 
musik udfoldes bl.a. Marias lov-
sang. Hedensted kirke ligger som 
byens ældste hus på en naturlig 
forhøjning i terrænet. En romansk 
bygning af granitkvadre fra før år
1200. Med det tilbyggede hvidkal-
kede tårn og hvælvinger fremtræ-
der kirken stor. På det romanske 
kalkmaleri i apsis, Maiestas Do-
mini, ser man Kristus stående som 
himmelkongen med korsstaven og 
lysende mandorla, kun omgivet af 
Peter og Paulus.
 

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.

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

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

DR Radio 

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”

Mandag 12/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 13/3
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 14/3
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 15/3
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 16/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 18/3
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Munkebo kirke.
Fyns stift. Maria bebudelse.
Prædikant: Eva Fischer Boel.
Lovsangsleder: René Blomberg.
Salmer: 
15: ”Op al den ting”
71: ”Nu kom der bud fra englekor”
73: ”Vi synger med Maria”
72: ”Maria hun var en jomfru ren”
10: ”Alt, hvad som fuglevinger fi k”

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.

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

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 
grader E= øst. Engelsk kanal. Un-
dervisning / forbøn for syge. Eks-
tra parabol muligvis nødvendig. 
Program og teknisk 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

Oplysninger om kristne radiostationer kan sendes til: 
redaktion@udfordringen.dk

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.

Provst Børge Munk Povlsen 
prædiker Midfaste søndag i 
DR Kirkens gudstjeneste fra 
Fredericia. 

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

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

Torsdag den 15. marts kl. 23.00 sender GOD TV dokumentaren ’Billy Graham - A life remembe-
red’. Dokumentaren har samlet nogle af højdepunkterne fra Billy Grahams 60 års tjeneste som 
evangelist. Sendes også 17.3 kl. 14.30 og 18.3 kl. 0.00. GOD TV fi ndes i alle Viasats program-
pakker og i mange bredbånds- og kabelnet. Kan desuden ses via app og på www.god.tv

Eva Fischer Boel.

INDSKOLINGSLÆRER TIL JAKOBSKOLEN 
Jakobskolen i Aarhus søger en lærer til en fast stilling fra august måned. Ansøgningsfrist d. 
5. april. Se mere på www.jakobskolen-aarhus.dk 

 

Stillinger

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

Radio Ådalen
Egen antenne: 96,4-107,1 MHz 
Fællesantenne: Skjern 92,7 MHz, 
Videbæk 103 MHz samt netradio
www.radio-aadalen.dk

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/

Kristne TV-kanaler 
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Ung Udfordring t

Scan QR koden og lyt til ’Let them fall 
in Love’ med Cece Winans  

K
unstner: C

ece W
inans  -  Titel: Let them

 fall in Love  -  G
enre: G

ospel  -  D
ow

nload: itunes.com
  -   P

ris: 69 kr.

Jeg ved ikke med dig, men jeg har kun fundet et par 
stykker, som fungerer for mig. (Se 2. Mos. 20:1-21)

Sidste fredag i februar var teenagere fra hele landet taget til Kolding for at være med til Believe XL. Fotos: Simon Nyawade Madsen

Over 300 teenagere
festede til Believe XL
Den årlige teenage- og ungdomsfest Believe XL samlede en lørdag i Kolding unge fra hele landet.

Af Camilla 
Hald

Fredag d. 23. 
februar afholdt 
Euroclass og 

Efterskolen Kildevæld i sam-
arbejde med The House deres 
årlige teenage- og ungdoms-
fest Believe XL. Igen i år var 
der masser af underholdning 
og feststemning med et festligt 
set-up.

Foruden café, slikbod, pho-
tobooth og UV-lys, som efter-
hånden ligger tæt på implicit 
i eventnavnet Believe XL, var 
der i år adskillige mindeværdige 
optrædender fra dygtige artister. 
Natasha Ivanova, som blandt an-
det er kendt fra Danmarks Modig-

ste, og Ninja Warrior og hendes 
team, bedre kendt under navnet 
Street X, fremførte et formidabelt 
parkourshow. De formåede også 
at udfordre publikum til selv at 
påtage sig mod til at overvinde 
deres frygt. Dette gjorde de 
blandt andet ved at udfordre til 
forskellige halsbrækkende stunts.

Populært band fra UK
Twelve24 (UK), som normalt 

holder til i Manchester, men i 
øjeblikket turnerer kloden rundt, 
havde også fundet vej til Kolding. 
Bandet brillerede med deres 
energifyldte musik og formåede 
virkelig at skabe en fest blandt 
tilhørerne, som med glæde viste 
deres lækre dancemoves frem. 
Samtidig benyttede Twelve24 
anledningen til at dele trosopbyg-
gende historier fra deres eget 
liv og pegede hen på, at det har 
betydning at leve for noget, der er 
større end sig selv – nemlig Gud, 
og det som er hans plan for hvert 
enkelt menneske. 

Masser af dans
Igen i år var der også danse-

optrædener fra både Euroclass 
og dansegruppen Bounce, som 
også i den grad leverede og kom 
ud over scenen. Efter de forskel-
lige indslag var dansegulvet frit, 
mens DJ Baklash sørgede for, 
at feststemningen var helt i top. 

Publikum gav den gas på dan-
segulvet, i slikboden og i caféen 
og hyggede med gode venner så 
vel som med nye bekendtskaber. 
Der var deltagere fra mange 
forskellige steder i Danmark og 
også helt fra Tyskland. 

En af dem, der havde taget 
turen til Kolding sammen med 
sin teenagegruppe, var Celine 

fra Herning. Celine var yderst 
begejstret for eventet:

- Det var mega fedt. Især at 
møde sine venner igen. Og så var 
det vildt fed musik, sådan seriøst 
godt! Der var bare en god atmos-
fære at være i, for man kunne 
være sig selv og bare danse, 
fortæller Celine. 

Believe XL er en oplagt mulig-
hed for at invitere venner med, 
som normalt hverken kommer i 
kirke eller teenage- & ungdoms-
aktiviteter. David som er fra 
Kolding fortæller glad: 

- Næsten hele min klasse kom 
med, og det var så fantastisk! De 
fi k en helt anderledes oplevelse, 
end de troede.

Jonas, som også er fra samme 
by, tilføjer:

- Synes alt i alt, at det var en 
vildt fed aften, og jeg ser frem til 
næste års Believe XL.

Believe XL er et alkoholfrit og 
gratis arrangement, som siden 
2013 har været holdt i Kolding i  
slutningen af februar. 

Parkourteamet Street X udfordrede deltagere til selv at prøve. 

Glade teenagere festede i Kolding - uden alkohol.

UK bandet Twelve24 optrådte.

Bliv inspireret af en dygtig sanger med slagkraft og mange 
år i branchen!

“Let them fall in love” ligner en retroplade, og det er den 
også - på en måde. Stilen er fra den tid, hvor Cece blev kendt 
første gang. Hun er vel et sted i halvtredserne nu...kan man 
dog ikke se på coveret. Nogen af os kvinder holder os bare 
godt, hvad kan man mere sige….nå, nu til indholdet:

Titlen på pladen antyder, at lytteren måske kommer til at 
mærke en nyforelskelse ved køb af pladen. Og i gospel-format? 
- Interessant! I hvertfald kan jeg, uden for mange spoilers, 
fortælle, at man bliver sendt tilbage til god, gammeldags, 
velskrevet, personlig, gedigen, sort gospel. Det er klassisk! 
Baggrundskor... De skiftende rytmer, som går fra ballader til 
rytmisk gospel til solosang, og naturligvis de storladne vokale 
afl everinger. Lydmæssigt er der noget for enhver, altså dem 
der har hang til gospel..

Jeg tror faktisk ikke, at nogen der kan lide gospel, ikke ville 
kunne lide dette. Og fordi fru Winans er så dygtig til også at 
synge enormt poppet og lige-på-tonen, er det enormt har-
monisk. Og det er faktisk her, hvor fi lmen knækker en kende 
for undertegnede. Fordi: Gospel, i hvertfald for mig, er de der 
situationer, hvor solosangeren på scenen fyrer den så meget 
af, at remmene på kjoler og hatte på publikum næsten falder 
af. Skrig og sang smelter sammen. Passion for Gud, udtrykt 
af solisten gennem de stolte, høje toner, slår benene væk 
under selv korpiger og bandet, og man må bare indse, det er 
et helligt øjeblik. Det manglede jeg lidt på pladen. Det er en 
skam, at Winans ikke tager fl ere chancer. Men udover det: køb 
pladen, lær sangene og bliv forelsket igen.

Marianne Glitfeldt

Bliv forelsket igen



Udfordringen søndag den 11. marts 2018  19Ung Udfordringt

Af Sabina Mathew

Den 11. januar 2018 sætter 
jeg for første gang mine fød-
der på rumænsk jord. 

Vores band Aera, crew og 
to babyer på henholdsvis seks 
og otte måneder bliver varmt 
modtaget i lufthavnen af Mis-
sion Uden Grænsers rumænske 
medarbejdere. 

Vi bliver indlogeret i et gæste-
hus i byen Sibiu, derefter kører vi 
mod byen Victoria, som ligger ca. 
45 minutters kørsel derfra. 

Vi ankommer til en lille gammel 
kirke. I kirkens kælder ligger køk-
kenet og spisesalen. 

Her bliver vi mødt af en masse 
glade børn, der har sat sig godt 
til rette ved bordene. De griner og 
taler sammen. Smiler og vinker til 
os. De føler sig tydeligvis hjemme 
og føler sig trygge her i kirken. 

De ansatte gør klar til mad, 
og nogle sætter sig ved børnene 
og begynder at synge sammen 
med dem. 

Vi sætter os ned for at være 
med på en snak. Nogle af dem 
forstår ikke engelsk, så de store 
børn oversætter for de små. Her 
er en glad, afslappet og hjemlig 
stemning. Køkkenholdet er i fuld 
gang og servicerer med glæde og 
energi til store og små. 

Børnene fortæller mig, at de 
kommer her hver dag for at få 
mad. Det her er deres hjem. Fan-
tastisk at se, hvordan alle tager 
sig af hinanden. Babyer bliver 
kysset og krammet, og de store 
tager sig af de små. 

Rumænske børn
synger danske salmer

De næste par dage er fuldt 
pakket med minikoncerter rundt 

omkring i landsbyen Victoria, 
storbyen Sibiu og i de omkringlig-
gende snedækkede bjerge. 

Børnene følger os alle dagene. 
Ikke fordi de skal, men fordi de 
har lyst til at være med. Mission 
Uden Grænsers ansatte sørger 
for dem og kører dem rundt, så de 
kan være med. De serverer te til 
dem, som de kan varme sig med. 

Selv i minus ni grader står 
børnene tålmodigt udenfor, iført 
det, man herhjemme vil kalde 
for overgangsjakker og kondisko. 

Med smil på læberne synger 
de med på de danske salmer, 
som de lærte den første aften, vi 
var sammen. 

De bor i et skur
Vi får lov til at tage hjem og 

besøge en af de nye familier, 
som Mission Uden Grænser er 
begyndt at hjælpe. 

En familie med mor, far og 
deres seks børn. De bor i et 
skur, ca. 35 m2 med to rum. Et 
soveværelse, hvor alle sover på 
tæpper og tynde rullemadrasser, 
og et rum med en brændeovn, 
lille tekøkken og en sofa. Ingen 
legetøj, intet spisebord, ingen 
spisestole, intet tv, ingen iPad. 
Intet, der kunne minde bare lidt 
om et dansk hjem. 

Toilettet er et fælles lokum ude i 
gården, som deles med de andre 
familier, der også bor i skure ved 
siden af. 

Vi lytter til moren, der fortæl-
ler, hvordan de bliver hjulpet 
af Mission Uden Grænser. De 
modtog bl.a. en julekasse med 
mad i december måned, og for 
et par måneder siden fi k de deres 
første vaskemaskine. Ellers var al 
tøjvask blevet gjort i hånden. 

Her møder vi tydeligvis en 
familie, der intet har, men som 
er blevet mødt med en Guds 
kærlighed, gavmildhed og ac-
cept, hvilket har givet dem håb 
for fremtiden, selvom der er lang 
vej endnu. 

Lever og ånder for andre
Jeg har oplevet en utrolig fat-

tigdom 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 i det fysi-
ske rum, 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 set ansatte knokle og 
sætte sig selv til side for at hjælpe 
børn og familier, der kæmper med 
fattigdom. 

Jeg har oplevet et hold af 
ansatte, der lever og ånder for, 
at andre mennesker skal lykkes. 

Jeg er så taknemlig for, at jeg 
fi k lov til opleve dette smukke (i 
denne tid, iskolde) land og fanta-
stiske varme folkefærd. 

Det, der rørte mig mest, var 
Mission Uden Grænsers helhjer-
tede ansatte, der uden tvivl gør 
en kæmpe forskel for børn og 
familier i Rumænien. 

Ser styrken i deres øjne
Sabina Mathew har været i Rumænien sammen med sit salmeband Aera. 
Bandet vil i 2018 give en række støttekoncerter til fordel for Mission Uden 
Grænsers arbejde i Rumænien. Hun fortæller her om sit møde med landet.

Sabina Mathew fortæller om  
nøden, fattigdommen og hå-
bet om en bedre fremtid.

Jeg har talt med mange kristne, som med 
ild i øjnene har forsikret, at de ville med på 
gaden og udbrede Guds rige. Lige på fal-
derebet havde man desværre ikke tid eller 
fandt ud af, at det ikke var deres tjeneste. 

Fjenden elsker at stække de kristne ved hjælp 
af frygt. Djævelen ved godt, at Gud ikke har givet 
os en fej ånd, men ved vi det selv? Man kan ikke 
udøve Helligåndens kraft mere, end man selv 
tror er muligt.

Curry Blake siger: ”Hvis den kristne tro efterlod 
mig i verden som en åndelig svækling, der blev 
underkuet af mørkets kræfter, ville jeg søge noget 
andet. Heldigvis siger Guds ord, at ”han som er 
i jer, er større end han, som er i verden.” Hvis 
Guds søn, ved Helligånden, bor i hjertet, må han 
også have et vist mål af himmelsk herredømme 
gennem vores liv.”

Problemet er, når vi dybest set ikke har tillid 
til vores himmelske far. Når vi bedømmer Guds 
ord ud fra vores erfaring i stedet for at bedømme 
vores erfaring ud fra Guds ord. Dette er årsag til 
de falske doktriner, man ser i dag. Frygt forventer, 
at Gud ikke vil holde sine løfter. Frygt tror mere på 
Djævelen end på Gud. ”Frygt fi ndes ikke i kærlig-
heden”.  ”Nej, nu må vi være vise og realistiske”, 
er udtalelser, som ofte kommer af frygt.

Filmaktuelle Churchill talte til briterne, da Hitler 
var ved at besejre hele Europa: ”Jeg har fuld tillid 
til, at når alle gør deres pligt og intet bliver forsømt, 
vil vi endnu engang kunne forsvare vores ø-rige 
og ride krigsstormen af. Vi vil stå stand mod 
tyranniets trussel. Om nødvendigt i årevis, om 
nødvendigt alene. Vi vil blive ved til enden, vi vil 
kæmpe på havene, vi vil kæmpe på strandene, 
og vi vil kæmpe på landjord. Vi vil kæmpe på mar-
kerne og på gaderne. Vi overgiver os ALDRIG!” 

Som genfødt Helligåndskristen er det mod-
sætningsfyldt at give efter for frygten. Selv om 
det er nemt at være taktisk tilbageholdende eller 
sige smukke hensigtserklæringer, dør mennesker 
hver dag uden at blive forsonet med Gud. Tænk, 
hvis det var dig! Ansvaret for at nå ud ligger hos 
Guds folk!

Frygt ikke!

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København  
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Den nyeste film om Jesus
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Min friske mor på næsten 101 år fortalte, ”malede” og citerede 
i går aftes. Hun havde hørt de dybe ord fra sin far. Det var 
ikke ansvarsløshed, men visdom. Det var ikke fortrængning, 
men livseliksir. At lade noget ligge kan være afgørende for 
at komme videre. De store spørgsmål igennem livet blev for 
mine bedsteforældre og forældre afklaret i bøn og stilhed.   

Min bedstefar var domorganist i Haderslev Domkirke i 40 år. Han 
færdedes i alle kirker og var kendt som en bønnens mand. Mine 
bedsteforældre fi k ni børn, men de tre børn døde som spædbørn. 
Han har helt sikkert bedt til Gud om, at de skulle overleve. De døde. 
Sorgen skyllede på denne måde ind over deres liv tre gange. De lod 
ikke passivt deres sorg og spørgsmål ligge, men gav dem til Gud. 
De formåede at komme videre, for der hvor svar ikke fi ndes, må vi 
lade det ligge. At tænke på det, vi skal lade ligge, kan medføre både 
psykisk og fysisk sygdom. For nedslået sind suger marv af ben. 
Guds nåde bar dem igennem, også i livets allersværeste stunder. 

I dag vil vi gerne, at alt skal kunne fi kses og give mening. Vi 
hører ofte sætningen: ”Det giver mening”. Vi har taget magten og 
forlanger nærmest, at vore indre regnestykker skal gå op.  

Kan og skal livet ind i vores kontrollerede excel-ark?
Citatet er udtryk for en sund magtesløshed. Ikke uansvarlighed, 

men magtesløshed.  
Ordet magtesløshed fi ndes nærmest ikke i dagens samfund.
Overser vi de modnes visdom i dagens travle Danmark?
Er ordene universelle til alle tider?
Fortid og nutid. Det svære. Det traumatiske. Det meningsløse. Det 

uforløste. På psykiatrisk afdeling arbejder vi med det, der fylder. Det 
svære fra fortiden, der ikke fylder, lader vi ligge. Associationerne 
til citatet er mange. 

En af mine tanker gik i løbet af aftenen tilbage i tiden til Reinhold 
Niebuhr, der i 1932 formulerede de kendte ord:

Gud giv min sindsro til
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting, jeg kan, 
og visdom til at se forskellen.

Så jeg lever en dag ad gangen,
nyder et øjeblik ad gangen
og tager imod de svære tider, som er vejen til fred.

Så jeg, som Jesus gjorde, tager denne syndige
verden, som den er,
ikke som jeg vil have den til at være.

Så jeg stoler på, at han vil bringe alle ting i orden,
hvis jeg overgiver mig til hans vilje.
Så jeg kan være rimeligt lykkelig i dette liv
og uendeligt lykkelig med ham i det 
næste liv i al evighed.

”Det må 
vi lade ligge”

Påskeavisen kan bestilles 
senest 21.3 på Udfordringens 
webbutik: Hosianna.dk / mail@
udfordringen.dk / 7456 2202. 

Aviserne kan ikke bestilles 
enkeltvis, men kun i pakker til 
uddeling - inkl. pakkeporto, fx: 
10 stk. : 100 kr. / 25 stk. : 175 
kr. / 100 stk. : 425 kr. 

Aviserne leveres som pakke-
post med Post Nord til nærmeste posthus lørdag forud for pal-
mesøndag. Se mere i Udfordringen uge 10 eller på Hosianna.dk

Mel.: I en kælder sort som kul
Tekst: Noa Szilas
1.
Ethundred' og femti år 
- må vi gratulere
Jubilæum, nådeår 
- vi akkumulerer.
Fejrer her for alle mand
LM1 i det danske land.
Hils nu på din næste
først da kan vi feste.
2.
LM har en fi n kultur:
sidder ned og synger,
mest fordi vor etiket
den på skuld'ren tynger.
Løfter hånden kun halvt op2

for ved munden at sig' stop.
"Hov, der vor min hoge:
nu' der kaf' og kage!"
3.
Venner har vi mange af
i det danske landskab:
ELN3 og DBl4
højrefl øjens mandskab.
KFS5 og KPl6,
venner kommer for at bli’
Vi si’r tak til alle,
som vi venner kalde.
4.
Å.S.S.7 blev S.O.S.8,
infl ation i FS9.
LM plus et B og U10,
intet nyt i LS11.

SSS12 blev JOC13,14

HEN15 ti| HNE16

HPJ17 ved roret,
Så forkyndes Ordet18.
5.
Nicklas styrer T&M19,
Kaja20 skriver klummer.
Missionær’ne skriver hjem:
”Se nu til vor kummer!”.

LM’ern er i sit es,
Lindgreen2l råber: ”SOS” 22 -
Hør! vi mangler penge!
Støt os inden længe!”.
6.
LM’ern fra Østdanmark
snakker hele tiden
det er træls at lytte til
når man er fra Jylland.
Men fra West, der lyder det:
”... .. ...
.. ... .. ” 23

Det æ båre dæjli’!”
7.
”Pasta Par|y” det er ’in’
for de mindste poder.
Fylder Jesus-lovsangen
ind i deres ho’der.
Er man barn så får man grød,
til de voksne: Wien og brød 24

Og med det in mente
får vi det ’al dente’.25

8.
Hip hurral for Luthersk M
det er det vi fejrer,
mange år har du igen
mange sommerlejre.
Vi må vogte på Guds Ord
dække op et nadverbord.
Sår’n må vi stå sammen
og nu si’r vi: ”Amen!”

Forklarende noter 
fra forfatteren:

1 Luthersk Mission
2 Onde tunger vil vide, at en 

LM’ers arme når sit absolutte 
højdepunkt under kaffen, når kaf-
fekoppen føres op til munden (og 
ikke under lovsang).

3 Evangelisk Luthersk Netværk
4 Dansk Bibelinstitut
5 Kristeligt Forbund for Stu-

derende
6 Kristent Pædagogisk lnstitut 

aka Carsten Hjort Pedersen
7 Ândelige Sange og Salmer 

(sangbog)
8 Sange Og Salmer (sangbog)
9 Fællessang (sangbog som 

nu også forefi ndes i en 4. udgave)
10 Luthersk Mission + Børn 

+ Unge
11 Landsstyrelsen
12 Søren Skovgaard Sørensen 

(nuværende generalsekretær 
i LM)

13 Jens Ole Christensen (tidli-
gere generalsekretær i LM)

14 Sætningen kan (mis)forstås 
i begge retninger, hvorfor den, der 
rimer bedst, er valgt her.

15 Hans Erik Nissen (tidligere 
forstander på LMH (Luthersk Mis-
sions Højskole, Hillerød))

16 Henrik Nymann Eriksen 
(nuværende forstander på LMH 
(se fodnote 15 for forklaring))

17 Henrik Peter Jensen (nuvæ-
rende formand i LM)

18 Ordet ’Ordet’ refererer her 
til Guds ord, som det altså er 
repræsenteret i Bibelen (og her 
er der naturligvis tale om 92’er-
udgaven, da den er den mest 
’korrekte’ at anvende i vores 
kirkelige kredse og ikke

sådan noget som ”Bibelen på 
hverdagsdansk” og andet liberalt 
pjat...!)

19 Luthersk Missions interne 
avis ”Tro & Mission”

20 Kaja Lauterbach er en del 
af LM’s kommunikationsteam og 
skriver godt 1/3 af alle artikler 
i T&M.

21 Her er det LM’s resursechef, 
Johnny Lindgreen, der refereres 
til, og ikke den svenske journalist 
og børnebogsforfatter, Astrid 
Lindgren, som man ellers umid-
delbart skulle tro. Den kvikke 
læser bemærker, at der er to 
e’er i Johnnys efternavn og kun 
ét i Astrids.

22 Her er det altså ikke en 
reference til sangbogen SOS (se 
fodnote 8), men til det interna-
tionalt anerkendte nødråb ”Save 
Our Souls”. Med andre ord er 
det altså et udtryk for et råb om 
økonomisk hjælp til LM.

23 Vestjyder siger jo ikke så 
møj, så her er der bare et halv 
minuts stilhed.

24 Her refereres naturligvis til 
det kendte bagværk Wienerbrød, 
i form af den såkaldte ’tøhø-
humor’ (som en del fædre benyt-
ter sig fl ittigt af landet over), men 
heri ligger også en mere seriøs 
og teologisk funderet reference: 
nadveren.

25 lndrømmet: det er måske 
lidt søgt, men som barn får man 
Guds Ord i en let spiselig version 
som ”blød pasta”. Som voksen 
skal der være lidt mere at tygge 
på, hvorfor vi gerne vil have det 
’al dente’- altså fra italiensk ’til 
tanden’ (hvilket jo som bekendt 
er en gastronomisk betegnelse 
for, hvordan f.eks. pasta skal 
tilberedes). Dog kan vi kun få en 
solid undervisning som voksne, 
når vi har børnelærdommen ’in 
mente’. Jf. Hebr. 5,17-14

Sjov jubilæumssang om LM med noter


