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Af Steen Jensen

Der er en markant stigning i 
antallet af danskere, der føler 
sig som socialt udsatte, viser 
en ny holdningsundersøgelse 
fra Rådet for Socialt Udsatte.

Stigningen fi ndes både blandt 
de helt unge og i gruppen mid-
aldrende. I gruppen 18-35-årige 
svarede 14 procent, at de føler 
sig socialt udsatte, mod 5 procent 
i 2015. Hos de 35-55-årige er tal-
let steget fra 9 procent i 2015 til 
16 procent.

- En af de ting, der springer 
mig i øjnene i den her holdnings-
undersøgelse, er, at vi har en 
voksende gruppe af mennesker i 
vores samfund, som af den ene 
eller anden grund, føler sig sat 
uden for fællesskabet. Det er et 
stort problem for sammenhængs-
kraften, fællesskabsfølelsen og 
solidariteten i vores samfund, 
siger Jann Sjursen, formand for 
Rådet for Socialt Udsatte.

Særligt lavt uddannede
Det er særligt blandt dem med 

lavest uddannelse, der svarer, 

at de føler sig socialt udsat, 
mens folk med videregående 
uddannelse og generelt de ældre 
generationer svarer, at de aldrig 
har været socialt udsat.

- Man kan se, at det særligt 
er de yngre generationer, der 
oplever at have problemer med 
social udsathed. Det tyder på, at 
der ikke er manøvreplads i den 
måde samfundet efterhånden er 
indrettet på. 

Hvis man ikke snorlige følger 
den gængse ”formel” - går i skole, 
tager en uddannelse, får et fuld-
tidsjob osv. - så risikerer man at 

falde igennem. Det gør det svært 
for dem, der bare ikke passer ind 
i den formel, og for dem der har 
psykiske eller fysiske problemer. 
De risikerer at blive hægtet af og 
parkeret på kanten af samfundet, 
siger Jann Sjursen.

Myten om de dovne 
har tabt pusten

Holdningsundersøgelsen, som 
analysebureauet Epinion har 
foretaget for Rådet for Socialt 
Udsatte, viser også, at fl ere dan-
skere generelt peger på uretfær-
dighed i samfundet som årsag til, 

at der eksisterer socialt udsathed 
i Danmark. På spørgsmålet om, 
hvorfor mennesker bliver socialt 
udsat, viser undersøgelsen, at 
fl ere danskere i højere grad end 
tidligere peger på samfundsmæs-
sige forhold frem for individuelle 
karakteristika.

- Det lader til, at myten om de 
dovne udsatte har tabt pusten. 
Det bør være stof til eftertanke i 
det politiske system, at uretfær-
dighed i samfundet træder frem 
som en væsentlig årsag til social 
udsathed, siger Jann Sjursen.

Flere føler sig sat udenfor fællesskabet
Markant stigning i antallet af danskere, der føler sig som socialt udsatte.

Jann Sjursen er formand for 
Rådet for Socialt udsatte.

Møder på SHALOM
Marts:
24. marts: Weekend udfrielsesseminar med    
 Arche Ministries. Tilmelding: 2288 5025

April:
5. april kl. 19.00: Møde med Profet Steve Meyering, USA
12. april kl. 19.00: Møde med Evangelist Christina Munir,   
 Pakistan
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Læs George Verwers
forfriskende ærlige 
beretning om sit liv 

og arbejde.

Netop udkommet på 
dansk!

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as

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

Therese er Danmarks første fødselspræstTherese er Danmarks første fødselspræst
Therese Therese Strand Kudajewski er Danmarks første præst for gravide Strand Kudajewski er Danmarks første præst for gravide og nybagte mødre. Mange tager imod tilbuddet om en præstesamtale. og nybagte mødre. Mange tager imod tilbuddet om en præstesamtale. 
En af dem var Julie fra Randers som havde været igennem en traumatisk fødsel. Læs interviewet side 3.En af dem var Julie fra Randers som havde været igennem en traumatisk fødsel. Læs interviewet side 3.
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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.

- Med et kald til tjeneste følger 
også stor glæde og velsig-
nelse. Det er gennem årene 
blevet til mange stjernestunder 
med MAF, som har gjort mig til 
en glad og lykkelig pensionist, 
siger Arne Puggaard, formand 
for MAF Danmark. Den 29. 
marts kan han fejre sin 80 års 
fødselsdag.

Arne Puggaard kom med i MAF 
Danmark på opfordring af den 
tidligere formand Fillip Engsig-
Karup i 2001. Han blev valgt ind 
i MAF Danmarks bestyrelse og 
påtog sig hurtigt ansvaret for 
organisationens informations-
arbejde.

Da var Arne Puggaard netop 
blevet pensioneret fra Danmarks 
Radio, hvor han i 40 år arbejdede 
med redigering af TV-programmer 
og siden forhandler på kontrakter 
med eksterne produktionssel-
skaber. 

Arne og hans hustru Kamma 
har gennem de over 15 år, hvor 
de har været engageret i MAF 
Danmark, besøgt og rapporteret 

fra rigtig mange MAF-projekter. 
Det er blevet til rejser til Uganda, 
Tanzania, Bangladesh, Papua Ny 
Guinea, Timor-Leste, Arnhem-

land og Madagaskar. 
- På vore rejser har vi mødt 

mange dedikerede medarbejde-
re, der har et enestående kristent 
fællesskab, og som på trods af 
store udfordringer, arbejder ihær-
digt på at udleve MAF’s mission, 
siger fødselaren, der skal fejre 
den runde dag med sine fi re børn, 
svigerbørn og otte børnebørn. 

Reception i Hillerød
I forbindelse med 80-års fød-

selsdagen er der reception lør-
dag den 31. marts kl. 11 – 15 
på Luthersk Missions Højskole, 
Ansgarvej 2 i Hillerød.

I stedet for personlige gaver op-
fordrer Arne Puggaard til at give 
MAF en donation via MobilePay 
3042 9658 eller gavekonto 1551 
– 9581162. Mærk gaven ”AP80”.

Bodil

    

P1-vært Christoffer Emil Bruun 
bliver redaktør for DR Tro
Christoffer Emil Bruun (45) er blevet redaktør for trosstoffet 
i DR. Der er tale om en nyoprettet stilling, som skal styrke 
tros- og eksistensstoffet i DR Tro, oplyser DR.

Christoffer Emil Bruun skal fortsat være med i P1-programmet 
’Tidsånd’, selv om han nu bliver redaktør for DR Tro. Den nye re-
daktør blev først ansat i DR i 1994, hvor han kom ind i Radiohuset 
via DRs talenthold. Christoffer Emil Bruun var dog i perioden 2011-
2016 kronikredaktør og lederskribent på Politiken .

Han er uddannet historiker fra Københavns Universitet, og har  
arbejdet med ungdomsstoffet i det tidligere ’P4-i-P1’, ’U-land under-
søger’ og ’Sproglaboratoriet’ på P1. Han har også lavet en række 
historieprogrammer på radio og tv, blandt andet programserierne 
’Der er noget galt i Danmark’ på DR2 og ’Kold krig’ på DR K.

Som redaktør for DR Tro får Christoffer Emil Bruun blandt andet 
den daglige ledelse for trosprogrammer i radioen som ’De højere 
magter’, ’Tidsånd’ og gudstjenesten søndag på P1, ligesom han 
skal være med til at sætte nye tv-programmer om trosstoffet i gang.

Selv siger Christoffer Emil Bruun, at han er blevet mere og mere 
interesseret i tros- og eksistensstoffet, efter at han i en årrække 
især har beskæftiget sig med historie og sprog.

”For nogle kan trosstoffet kan forekomme lidt støvet og gammel-
dags. Men det behøver ikke være hverken højtideligt eller kedeligt. 
Tro og religion er jo noget af det vildeste og mest eventyrlige, som 
fi ndes i vores verden,” mener den nye redaktør for DR Tro.

Christoffer Emil Bruun bliver redaktør for trosstoffet i DR. 
Foto: Bjarne Bergius Hermansen

80 år – og stadig på vingerne

I 2014 besøgte Arne og Kamma Pug-
gaard MAF’s projekter på Madagaskar.

En af de store missionsprofi ler 
i Det Danske Missionsforbund, 
dr. Viggo B. Søgaard, der i en 
menneskealder har rejst verden 
tynd, har afsluttet sin livslange 
missionstjeneste og begivet sig 
ud på sin sidste rejse.

Mønsterbryderen
Viggo Søgaard blev født i 1939 

i Brovst som nr. otte ud af en sø-
skendefl ok på 12. Hans forældre 
arbejdede ved landbruget og fl ere 
af børnefl okken var allerede ude 
og tjene fra 11 års alderen.

Et overraskende besøg i det 
enkle hjem af Viggos lærer, hr. 
Schmidt, blev imidlertid årsag til, 
at den tilsyneladende opvakte 
dreng blev indskrevet på Fjerrit-
slev Private Mellem- og Realskole. 
Her fi k han en friplads og her blev 
for alvor den nysgerrighed og 
studielyst vakt, der skulle føre en 
lille dreng fra Brovst rundt som 
konsulent i hele verden.

Her er jeg, send mig
Efter realeksamen valgte Viggo 

Søgaard at uddanne sig som 
radiotelegrafi st i Den Danske Ma-
rine. I denne periode besluttede 
han sig for at forfølge det, han altid 
siden har betragtet som et kald fra 
missionens herre: Hvem skal jeg 
sende, hvem vil gå bud?

Fra 1960 til 1963 læste Viggo 
dels på Glasgow Bible Training 
Institut, dels på London Univer-
sity. I 1961 stødte hans forlovede, 
Ketty Boelskifte til og gennemførte 
en toårig bibel- og missionsskole 
i Glasgow. I 1963 blev parret 
ordineret ved Det Danske Mis-
sionsforbunds årskonference. De 
blev umiddelbart efter gift og i 
oktober gik turen til Thailand, hvor 
sprogstudierne begyndte.

Visionen om at sprede evan-
geliet via radio og medier tog 
samtidig form og de første ele-
menter til det, der i dag er et 
stort mediecenter i Chiang Mai, 
Fredens Stemme, gjorde sin 
spæde start som et mobilt studie 
i et folkevognsrugbrød.

Efter 13 år i Thailand, med en 
studiepause midtvejs i USA på 1½ 
år, kom ægteparret Søgaard hjem 
til Danmark i slutningen af 1976. 
Med sig havde de Annette på 12 
år og Kim på 8 år. 

I en kort periode blev det til 
en ansættelse på Baptistkirkens 
skoler i Tølløse (Højskole og Teo-
logisk Seminar) samtidig med at 
Viggo Søgaard med stor succes 
etablerede et træningsforløb for 
ansvarlige ledere i Det Danske 
Missionsforbund, MBL – Mis-
sionsforbundets Bibel- og Leder-
træning.

Det skulle dog vise sig, at de 
kontakter, som Viggo Søgaard 
havde skabt sig ude i den store 
verden åbnede en række døre, 
som han måtte gå ind ad. 

Opbygningen af Fredens Stem-
me, erfaring fra produktion af ra-
dioprogrammer og kassettebånd, 
dybdegående undersøgelser 
af thailænderes tankesæt samt 
studier på Wheaton College i Il-
linois, USA, havde givet Søgaard 
nogle meget værdifulde redska-
ber til tidssvarende kommunika-
tionsteorier. Det gjorde ham til 
en skattet gæsteunderviser på 
mange konferencer, fakulteter og 
universiteter, der havde mission 
på dagsordenen. 

Hvem er din modtager?
Med fi re enkle spørgsmål, der 

i første omgang sender tanken 
i retning af Søren Kierkegaard, 

opstillede Viggo Søgaard en basis 
for al kommunikation af de gode 
nyheder: Hvem er din tilhører? 
Hvor er din tilhører? Hvad har din 
tilhører brug for? Hvordan kan du 
møde din tilhørers behov? 

Det nybrud i missionstænk-
ning, som Lausannebevægelsen 
skabte fra 1974, blev en vigtig 
platform for Viggo Søgaard. Han 
hentede selv stor inspiration fra 
dette netværk og blev meget na-
turligt initiativtageren til stiftelsen 
af Den Danske Lausannegruppe. 
Det var da også i dette regi, på 
konferencen i 1980 i Pattaya, at 
Søgaard for alvor slog igennem 
med sine kommunikationsteorier.  

Hvis din næste skal forstå 
dig, må du forstå ham. Ingen 
fi k sagt dette bedre end Søren 
Kierkegaard i slutningen af det 
19. århundrede. Og kun få fi k i 
slutningen af det 20. århundrede 
tydeliggjort dette bedre for tidens 
missionsstrateger end den mand, 
hvis forældre i sin tid skulle over-
tales til at lade ham læse videre.

Respekten for medmennesket, 
dets baggrund og forudsætning 
var med til at udvikle de teorier, 
hvormed Viggo Søgaard beri-
gede både den kristne radio- og 
tv-produktion såvel som mange 
andre formidlingsprocesser. Bud-
skabet var klart: Din evne til at 
kommunikere det du har på hjerte, 
lykkes lige så langt som du tager 
din modtager alvorligt.

Fra konferencen i Pattaya gik 
det slag i slag med studier på 
Fuller Graduate School of Inter-
cultural Studies med efterfølgende 
ansættelse i 1986 samme sted 
som professor, nu som doktor i 
interkulturel kommunikation.

I Asien holdt Søgaard fra 1979 
til 2008 ganske mange vigtige 

kommunikationskurser for en 
lang række asiatiske kirke- og 
organisations-ledere. 

Fra 1982 til 1986 var Viggo 
Søgaard seniorkonsulent i World 
Vision. Derefter var han i næsten 
20 år, ansat som mediekonsulent 
hos De Forende Bibelselskaber, 
med særligt ansvar for udvikling af 
alternativer til trykte medier (for de 
mange, der ikke kan læse). 

I alle år fra sin afslutning som 
direktør for Mediecenteret, Fre-
dens Stemme i Chiang Mai, i slut-
ningen af 1976 og frem til 2009, 
var Viggo Søgaard konsulent for 
Det Danske Missionsforbunds 
arbejde i Thailand.

Bøger
Det er igennem de mange år 

blevet til en række bøger fra Viggo 
Søgaards hånd, der handler om 
medier, research og kommunika-
tion. Den første, Cassette Ministry 
fra 1974, udfyldte med uventet 
et salg på 11.000 eksemplarer 
tydeligvis et tomrum. Den havde 
primært fokus på anvendelse af 
lydkassetter i missionens tjeneste. 

I 2009 skrev Viggo Søgaard 
sin livshistorie under overskriften 
’Knudepunkter’. En bog med et 
væld af oplevelser og overvejel-
ser, der samler sig i taknemme-
lighed til den Gud, som efter dr. 
Søgaards mening er den største 
kommunikator af alle.

Viggo Søgaard efterlader sig 
hustruen Ketty, to voksne børn og 
tre børnebørn.

Der er bisættelse fra Vester-
markskirken, Grindsted, fredag 
d. 23. marts kl. 16.00.

Peter Götz/Bodil

Nekrolog: Dr. Viggo B. Søgaard
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Stor missionsprofi l er død

Nyansættelser i Indre Mission
Teologistuderende Peter Højlund, Aarhus, 
er ansat i en tjeneste som projektmedarbej-
der i Indre Mission fra den 1. marts 2018 til 
den 28. februar 2019. 

Ansættelsen er på 8 timer ugentligt og med 
særlig vægt på produktion af YouTube-video-
erne PepTalks. Peter er 23 år og har tidligere 
været ansat som ungdomsmedarbejder i Indre 
Missions Ungdom. 

Viceforstander på Løgumkloster Efterskole, 
Stefan Schmidt Christensen, Løgumkloster, 
er ansat i en tjeneste som fritidsforkynder i 
Indre Mission fra den 1. marts 2018. 

Stefan er 33 år, gift med Mette og har 1 barn. 

Lærer Lisbeth Worm Hansen, Svendborg, 
er ansat i en tjeneste som fritidsforkynder 
i Indre Mission fra den 1. marts 2018. 

Lisbeth er 37 år og gift med Søren. 

Fritidsforkynder fylder 80 år
Fritidsforkynder i Indre Mission Johannes 
Kloster, Hodsager, fylder 80 år den 17. 
marts 2018.

Den 1. maj 2017 kunne Johannes Kloster 
fejre 25 års jubilæum som fritidsforkynder i 
Indre Mission
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Ny livskvalitet - foredrag og Ny livskvalitet - foredrag og 
forbøn ved Hans Berntsen forbøn ved Hans Berntsen 

Lørdag den 14. April
kl. 14 på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

Obs! Begrænset antal 
pladser i mødesalen.
Ring 7456 2202 eller 
mail@udfordringen.dk
og få et nummer, så du 
er sikker på at få en stol.  
Gratis adgang og forbøn.
Åbent i caféen fra kl. 10.
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Præst hjalp
Julie med 

fødselstraume
Therese Strand Kudajewski er Danmarks første præst for gravide 

og nybagte mødre. Hun har bl.a. hjulpet Julie fra Randers, 
som oplevede en traumatisk fødsel sidste sommer.

Af Steen Jensen

Fødselstallene 
i Danmark er 
igen på vej op 
efter nogle års 
nedgang. En af 
dem, der har bidraget til det, 
er Julie Viola Jeppesen fra 
Randers, som sidste sommer 
fødte lille Agnes på Regions-
hospitalet i Randers.

Det skulle have været en helt 
igennem glædelig oplevelse, men 
der var komplikationer. Agnes 
kom til verden to måneder før 
terminen, og det skulle vise sig 
at blive en traumatisk oplevelse 
for Julie.

Hun fi k hjælp af Therese Strand 
Kudajewski, der er Danmarks før-
ste præst for gravide og nybagte 
mødre, og som siden maj sidste 
år har været tilknyttet Jordemo-
dercentret i Randers.

Alle gravide tilbydes samtaler 
med præsten, og mange siger 
ja tak.

En fødsel er for mange før-
stegangsfødende en så livsfor-
vandlende oplevelse, at kvinden 
oplever sit liv på en helt ny måde, 
som rammer noget dybt og eksi-
stentielt, mener Therese Strand 
Kudajewski.

Hun undersøgte derfor i 2013 
i forbindelse med en selvbetalt 
orlov mulighederne for, at kirken 
kan hjælpe familier under gravi-
ditet og barsel. Hun forestillede 
sig en stilling som funktionspræst 
på linje med fængselspræster og 
hospitalspræster.

- Det giver mening for præster 
at være tilstede i de livsfaser, 
hvor vi er allermest åbne for, at 
der er mere mellem himmel og 
jord. Selv om det i reglen ikke er 
det religiøse, der spørges til, sker 
det, og nogle gange har jeg tilbudt 
at bede en bøn, alt afhængig af 
situationen, siger Therese Strand 

Kudajewski.
Det åndelige islæt kommer 

mest til udtryk ved, at det er en 
præst, der er samtalepartneren, 
mener Therese, og deri ligger 
underforstået, at ”livet er en Guds 
gave”, og at samtalen bæres 
oppe af det kristne livssyn om 
det hele menneske. På den måde 
adskiller samtalerne sig ikke 
væsentligt fra andre sjælesorgs-
amtaler, hun har som præst.

Føltes som overgreb
Langt de fl este kvinder føder 

på helt almindelig vis og uden 
komplikationer. Men i nogle 
tilfælde sker det, at der opstår 
problemer. Som det skete med 
Julie.

Den 5. juli sidste år blev hun 
mor for første gang. Julie havde 
glædet sig, men pludseligt fi k 
hun veer og måtte hasteindlæg-
ges på neonatalafdelingen i 
Randers. Her blev Agnes taget 
ved kejsersnit.

- Jeg nåede lige at få set 
hende. Så løb de afsted med 
hende, og jeg så hende først 
igen tre timer senere. Det føltes 
som et overgreb, og det blev 
alt andet end den magiske op-
levelse, det skulle have været, 
fortæller Julie.

Agnes vejede knapt 2000 
gram og blev fjernet fra den 
nybagte mor og lagt i kuvøse 
med slanger, sonde og alt det 
nødvendige udstyr.

Da Julie og Agnes endelig 
kom hjem, var al opmærksom-
hed nu rettet mod at få Agnes til 
at udvikle sig på den bedst tæn-
kelige måde. Hun voksede og 
udviklede sig, som hun skulle, 
og kom på omgangshøjde med 
børn, der fødes til terminen, og 
efter nogle måneder faldt der ro 
over den lille familie.

Men den turbulente tid havde 
tæret på Julie. Hun fi k omsider 
tid til at mærke efter i sig selv, 

og hun mærkede en ”knude” 
i maven, havde let til tårer, og 
vidste ikke hvorfor.

Sorg og dødsangst
Til sidst bookede Julie en tid 

hos Therese Strand Kudajewski.
- Allerede ved den første sam-

tale skete der noget. Therese 
var dygtig til at lytte og spørge 
ind. Hun spurgte til, hvordan jeg 
havde det i tiden inden fødslen, 
hvad der skete ved kejsersnit-
tet, og sammen fandt vi ud af, 
at der havde være en form for 
dødsangst. Og at de sad som en 
kæmpe sorg i mig, at Agnes var 
blevet taget ud af mig, siger Julie 
Viola Jeppesen.

I dag har hun det godt, selv 
om sorgen er en proces, der ikke 
lige forsvinder, men tager tid at 
lægge bag sig. Hun er glad for, 
at hun fi k tilbuddet om samtaler 
hos præsten, som hun ser som et 
fantastisk sikkerhedsnet at have 
adgang til.

Ville du have opsøgt en psy-
kolog, hvis der ikke havde været 
dette tilbud med en præstesam-
tale?

- Det ved jeg faktisk ikke. Min 
familie og kæresten mente, at 
det skulle jeg, men det er en 
overvindelse at opsøge en psyko-
log, og desuden er der også det 
økonomiske aspekt. Samtalerne 
med præsten virkede mindre 
voldsomt, og det foregik i vante 
omgivelser, og desuden stolede 
jeg på jordemoderen, som jeg 
havde et godt forløb med, og 
som kunne anbefale præsten, 
siger Julie.

Bred pallet af emner
Der er frit slag for de emner, 

der tages op i samtalerne.
Nogle gange er mændene 

også med, og de fl este sam-
taler kredser om parforholdet 
og det at blive familie. Det kan 

være, at parforholdet er ved at 
gå i stykker, og det kan være 
meget ensomt, hvis manden 
har svært ved at relatere til 
barnet i maven, siger Therese, 
men ellers er det en bred pal-
let af eksistentielle emner, 
der bringes op. Nogle mærker 
vrede, magtesløshed, angst for 
fremtiden eller følelser helt fra 
barndommen, der pludseligt 
popper op.

Therese Strand Kudajewski 
mener, at vi har en meget ske-
matisk opfattelse af, hvad man 
skal føle i bestemt livssituatio-
ner, fx at man som gravid skal 
være glad.

Men så enkelt er det ikke, 
mener hun. 

- At blive mor er en glæde-
lig begivenhed, men det kan 
samtidig være svært og meget 
ensomt, og i forbindelse med 
graviditet og fødsel foregår der 
åndeligt og mentalt nogle pro-
cesser, som er meget vigtige for 
selve moderskabet og kvindens 
muligheder for at kunne knytte 
sig til sit barn, siger præsten.

Therese Strand Kudajewski 
peger på, at moderne selver-
hvervende kvinder er vant til 
at skulle have styr på alting og 
derfor kan blive overrumplede 
af det kontroltab, der er uløseligt 
forbundet med en ellers glæde-
lig begivenhed.

Ofte bliver tankerne om liv 
og død nærværende, og den 
følelse af udødelighed, man kan 
have som ungt menneske, bliver 
der vendt op og ned på under 
en graviditet, mener Therese. 

- Døden kan pludselig blive 

et nærværende tema, fordi 
angsten for at miste det lille 
barn selvfølgelig er til stede. 
Det giver en særlig sårbarhed, 
som kvinder i dag måske har 
sværere ved at håndtere end 
tidligere, siger Therese Strand 
Kudajewski.

Positivt feedback
Hun har fået meget positiv 

feedback fra jordemødrene, 
som har sagt, at de simpelthen 
synes, det er så spændende. 
Jordemødrene tager jo imod 
børn hver dag, siger Theresa, 
så for dem er det religiøse sprog 
egentlig ikke så langt væk. For 
selv om de arbejder naturvi-
denskabeligt, har de et fi nt blik 
for det religiøse felt, mener hun.

Therese Strand Kudajewski 
håber, at hendes initiativ kan 

inspirere andre præster til at 
etablere et lignende tilbud. Hun 
mener, at det er vigtigt, at kirken 
også er synlig i sammenhænge, 
der ligger ud over det traditio-
nelle præstearbejde. Præster 
har en åndelig dimension at 
byde på, modsat fx psykologer, 
og for mange kvinder og mænd 
kan det være første gang, de 
overhovedet møder og samtaler 
med en præst face-to-face.

Til daglig er Therese Strand 
Kudajewski sognepræst i Store 
Brøndum, Siem, Torup og Bror-
strup-Ravnkilde sogne i Nordjyl-
land, men har fået øremærket 
25 % af sin stilling til arbejdet 
på Jordemodercentret. Her 
samtaler hun med de gravide og 
nybagte møder hver mandag. 
Nogle gange er også kvinder-
nes ægtefælle eller kæreste 
med til samtalerne.

Julies fødsel af lille Agnes blev en traumatisk oplevelse med akut kejsersnit. Hun tog efterfølgende 
imod tilbuddet om at tale med præst for gravide og nybagte mødre Therese Strand Kudajewski.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Af Bodil Lanting

En nedgang på 700.000 kr. i 
støtten fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd gør, at Afrika Intouch  
må lukke med udgangen af 
marts. Nu er bestyrelsen dog i 
dialog med Mission Afrika om 
en fortsættelse af arbejdet.

Den kristne børne- og ung-
domsorganisation Afrika InTouch 
blev stiftet i 1993 for at formidle 
inspiration fra Afrika til Danmark 
og fremme børn og unges vilkår 
i Afrika. Visionen er med AITs 
egne ord, at ”alle børn og unge i 
Danmark bliver sat i bevægelse 
af Afrika og rørt af Gud”.

Nye muligheder
Med den kommende lukning 

af AIT bliver denne vision dog 
ikke opgivet. AIT og Mission Afri-
ka har nemlig aftalt, at der skal 

dannes et børne- og ungdoms-
udvalg, til at varetage de unges 
interesser i Mission Afrika. I løbet 
af foråret håber Mission Afrika 
at kunne ansætte en børne- og 
ungdomsmedarbejder.  

I missionsselskabet håber 
man at kunne videreføre de akti-
ve internationale partnerskaber, 
som AIT allerede har, og som 
betyder meget for de frivillige.

Missionsselskabet opfordrer 
nu til, at folk støtter det nye bør-
ne-ungearbejde i Mission Afrika 
og at AITs medlemmer tegner 
medlemsskab af Mission Afrika. 

Prisen vil - ligesom det tidli-
gere kontingent til AIT - være 
på 75 kr. årligt for personer 
under 25 år.

Mission Afrika glæder sig 
til  at få mange børn og unge 
som medlemmer med den nye 
ordning. 

Samtidig vil Afrika InTouch 
kunne fokusere 100% på net-
værket og frivilligheden i stedet 
for at skulle bruge mange kræf-
ter på drift og administration, 
forklarer Mission Afrika i en 
pressemeddelelse. 

Kontoret er fl yttet
AITs kontor er allerede fl yttet til 

Mission Afrikas kontor i Højbjerg. 
Her vil AITs netværksmedarbej-
der Tuja Stæhr Berg være med 
til at sikre en god overgang til 
Mission Afrika.

Både Mission Afrika  og Afrika 
InTouch har forpligtet sig til at 
arbejde for at rejse penge til en 
børne- og ungdomsnetværker, 
som kan varetage børne-og 
ungearbejdet samt facilitere de 
frivilliges arbejde. 

Bestyrelsen i AIT vil fortsætte 
som frivillige i Mission Afrika og 
flere af medlemmerne indgår 
sammen med repræsentanter 
fra Mission Afrika i en gruppe, 
som skal arbejde for at få stablet 
børne-og ungdomsarbejdet på 
benene, oplyser bestyrelsen i 
Afrika InTouch.

Afrika InTouch lukker

Af Bodil Lanting

TV2-regionerne har udskrevet 
en konkurrence, som skal fi nde 
Danmarks bedste fællesskab. 
Men en regel om at religiøse 
og politiske fællesskaber ikke 
kunne deltage fi k stærk kritik 
fra FrikirkeNet og KLF, Kirke 
og Medier. Nu har TV2 ændret 
betingelserne og beklager.

De otte TV2 Regioner, Lokale 
og Anlægsfonden og Tuborgfon-
det vil med konkurrencen hylde 
de mest fantastiske fællesskaber 
i Danmark. I første omgang var 
religiøse og politiske organisa-
tioner dog udelukket fra konkur-
rencen om en regional pris på 50.000 kroner plus chancen for 

at gå videre til landsfi nalen med 
en hovedpris på 100.000 kroner.

Det fi k i sidste uge både Frikir-
keNet og KLF, Kirke og Medier til 
at protestere.

 
Diskrimination

TV2 Lorrys redaktør Nanna 
Andreasen begrundede først på 
ugen afvisningen af religiøse 
og politiske fællesskaber. Fokus 
skal være på noget, ”der samler 
os på tværs af politiske eller 
religiøse overbevisninger. Politik 
og religion kan virkelig skille folk 
ad”, understregede redaktøren 
den 13. marts i Kristeligt Dagblad.

Både FrikirkeNet og KLF, Kirke 
& Medier fandt det diskrimine-
rende. Generalsekretær Mikael 
Wandt Laursen fra FrikirkeNet 
talte om ”åbenlys diskrimination”.

”Kristne organisationer laver 
sjældent inititativer kun for sig 
selv. De engagerer sig og inte-
resserer sig for hele samfundet”, 
sagde Mikael Wandt Laursen til 
Kristeligt Dagblad. 

Inkonsekvens
KLF, Kirke & Mediers general-

sekretær Mikael Arendt Laursen 
fandt den oprindelige afvisning af 
værdibårne fællesskaber ”meget 
fordomsfuldt og diskriminerende”. 
Han mente, at konkurrencen 
automatisk ville udelukke ethvert 
fællesskab, som ”spreder mere, 
end det samler”.

Han tilføjede, at TV2-Regio-
nerne normalt opfatter de kristne 
fællesskaber som en del af ”For-
eningsdanmark”.

- Uge efter uge tager TV2-
Regionerne fat på livets store 

spørgsmål og dækker kirke, 
kristendom og kristne nøgternt 
og ordentligt. Derfor virker denne 
frasortering eller devaluering af 
de kristne fællesskaber en kende 
ureflekteret og inkonsekvent, 
fastslog Mikael Arendt Laursen 
og opfordrede TV2-Regionerne 
til at invitere alle med. 

Og kritikken blev hørt.

TV2 beklager
Redaktør Nanna Andreasen 

beklager nu sine tidligere ud-
talelser og understreger, at det 
aldrig har været hensigten at 
udelukke de kristne fællesskaber. 
Hun understreger dog, at fælles-
skaberne skal være åbne overfor 
mennesker, der ikke tror eller har 
en anden religion.

Betina Bendix, der er direktør i 
TV Syd og er ordførende direktør 
for TV 2-Regionerne, har nu sør-
get for, at kriterierne er blevet æn-
dret og betegner udelukkelsen af 
kristne fællesskaber som en fejl.

Mikael Arendt Laursen er glad 
for dialogen med TV2 og takker 
FrikirkeNet for samarbejdet. Han 
opfordrer nu alle kristne fælles-
skaber i hele landet til at deltage 
i konkurrencen:

”Det er en gylden mulighed for 
at vise, hvad der kendetegner 
kristne fællesskaber, og de-
monstrere den mangfoldighed, 
der er i de kristne fællesskaber 
på tværs af køn, alder, sociale 
skel, etnicitet, politisk ståsted og 
så videre”, understreger Mikael 
Arendt Laursen.

Nedgang i støtten fra DUF betyder at AIT lukker. Nu vil Mission Afrika prøve at videreføre arbejdet.

AITs netværksmedarbejder 
Tuja Stæhr Berg sidder nu 
på Mission Afrikas kontor i 
Højbjerg.

TV2: ’Kristne må alligevel være 
med i Fantastiske Fællesskaber’ 
TV2-Regionerne beklager nu, at de i første omgang udelukkede kristne fra konkurrencen.

- Udelukkelsen af kristne 
er ’åbenlys diskrimination’, 
mente Mikael Wandt Laursen 
fra FrikirkeNet.

Konkurrencen 
Tilmeldingsfristen for no-

mineringer er den 1. april. 
I hver region vil jurymed-
lemmer nominere 10 af de 
tilmeldte fællesskaber. Den 
28. september kåres otte 
regionale vindere, hvoraf 
én senere kan vinde hoved-
præmien. 

I første omgang var en af 
betingelserne, at ”Fælles-
skabet må ikke være politisk 
eller religiøst.”

Nu lyder kravet så, at fæl-
lesskaberne skal være åbne 
og samle mennesker ”på 
tværs af fx etnisk oprindelse, 
religion eller politisk ståsted.”

KLFs generalsekretær 
Mikael Arendt Laursen tak-
ker nu TV 2 for en god og 
konstruktiv dialog.

Kritik fra KLF og FrikirkeNet virkede:

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

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

Som jeg sætter mig ned for at skrive denne klumme, fornem-
mer jeg, at verden er gået fra forstanden og er spundet ind i 
en spiral af vrede, had og ondskab, som den ikke kan komme 
ud af. Eller måske ikke ønsker at komme ud af. 

Jeg har netop set nyheder. Storbritannien vil udvise 23 diplo-
mater, fordi man mener, at Rusland står bag forgiftningen af den 
tidligere russiske dobbeltagent Sergei Skripal og hans datter, som 
begge blev fundet livløse på en bænk i den engelske by Salisbury. 

Rusland afviser at have noget med forgiftningen at gøre og den 
britiske regering har indtil videre ingen beviser for deres påstand. 
Skripal er ikke nogen betydningsfuld person, men alligevel reagerer 
den britiske regering som var det et angreb på selve nationen. 

Under den kolde krig ville et forgiftningsforsøg på en eks-spion 
have forgået i det skjulte og være blevet forbigået uden alt for megen 
mediebevågenhed for at undgå, at situationen kom ud af kontrol. I 
dag gør stormagterne alt, hvad de kan, for at provokere hinanden, 
hidse gemytterne op og opildne til konfl ikt. Man fremsætter rask 
væk anklager uden bevis og uden først at forsøge at ordne sagerne 
ad diplomatiets vej. Og medierne er villige tjenere. Det er som om 
verden vil en ny total krig. 

Samtidigt ruller #Metoo skandalerne, hvor seksuelle krænkelser 
og overgreb i stort omfang bliver afsløret. Det vidner om en kultur, 
hvor respekt, omsorg og kærligheden til næsten er forsvundet. 
Mange kvinder er ikke bare sårede, men også vrede. De ønsker 
et opgør med det, som de kalder den patriarkalske samfundorden, 
og det er drevet af noget, der ligner et had mod den “hvide magt-
fulde mand”. Det er forståeligt, at krænkede kvinder er vrede og 
forurettede, men #metoo bevægelsen risikerer at grave så dybe 
grøfter mellem kønnene, at det vil sig udvikle til en reel krig, der 
ville trække spor ind i mange parforhold og familier, der allerede 
er mere splittede end nogensinde før.

Verden er vred. Meget vred. Hvad skal bringe den tilbage til 
fornuft, forsoning og fred? Der er ikke mange andre svar end Guds 
kærlighed, som hvert enkelt individ må vende tilbage til i sig eget 
personlige liv. Hvordan samfundet, det politiske system, reagerer 
på det store plan, har at gøre med hvad der bor i det enkelte men-
neskes hjerte. 

Verden er vred. 
Meget vred. 
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Kursus for Alene-forældre 
I påskeugen, d. 28.-30 marts, indbyder KFUM/KFUK forældre, 
som er alene med deres børn, til kursus og fællesskab på 
Diakonhøjskolen i Aarhus. Temaet er ”Krisen og vejen ud”.

Kurset er for forældre, som er blevet alene på grund af skils-
misse, dødsfald eller brud af et papirløst forhold. Nogle har et 
barn – andre mange. Nogle har børn på fuld tid – andre blot en 
weekend hver anden uge. Men alle kender til de problemstillinger, 
der kan opstå, når man står alene som forældre, og det savn, der 
kan være efter voksent selskab og støtte.

Under kurset kan man vælge bare være med og tage imod, 
mens netværket opbygges og udbygges. Der er plads til alle, hvad 
enten man lige har mistet og står midt i krisen – eller om man er 
kommet videre og ser fremad mod livets nye muligheder.

Der vil være oplæg ved arbejdsmiljøkonsulent og teolog Hans 
Marstrand Jensen samt socialpædagog Vibeke Solhøj Andersen.

Kurset kulminerer med en festaften om torsdagen, som slutter 
med en stemningsfyldt midnatsgudstjeneste.

Bodil

Af Steen Jensen

15.433 meldte sig ud af folke-
kirken i 2017. Det er markant 
færre end i 2016, hvor tallet 
var oppe på 24.728 udmeldte. 
Faldet i 2017 svarer til 0,6 pro-
centpoint, hvilket er færre end 
de to foregående år, hvor faldet 
var omkring 1 procentpoint 
begge år.

Pr. 1. januar 2018 var folkekir-
kens medlemsprocent på 75,3, 
hvilket svarer til at 4.352.507 dan-
skere er medlemmer af folkekir-
ken, altså tre ud af fi re danskere.

- Vores danske folkekirke skil-
ler sig heldigvis ud fra mange af 
vores nabolande ved en meget 
høj medlemsandel. Og andelen er 
jo endnu højere, hvis man tager 
højde for, at vi har fået mange 
nye medborgere, som ikke er 
eller bliver medlemmer af folke-
kirken, siger Kirkeminister Mette 
Bock (LA).

I Norge er der en medlemspro-
cent på 71,5, mens Sverige, hvor 
kirken er adskilt fra staten, har et 
medlemstal på 61,2.

I 1997 havde folkekirken en 

medlemsprocent på 86,1, så 
faldet i perioden er altså 10,8 
procentpoint.

Den faldende dåbsprocent er 
sammen med en øget befolk-
ningsandel i Danmark af men-
nesker med et andet trosforhold 
hovedårsagerne til, at folkekir-
kens medlemsandel er faldende.

Men faldet skyldes også, at der 
både i 2012 og 2016 kunne måles 
en kraftig stigning i udmeldel-
serne som følge af debatten om 
vielser af homoseksuelle i 2012 

og Ateistisk Selskabs kampagne 
for at få danskerne til at melde sig 
ud af folkekirken i 2016.

Mellem 57 og 84 procent
Den laveste medlemsprocent 

er i Københavns Stift med 57,6 
procent. Her tegnede man sig da 
også for 22 procent af udmeldin-
gerne i 2017.  I Viborg Stift, hvor 
medlemstallet er højest, er 84,6 
procent af befolkningen medlem-
mer af folkekirken.

Københavns Stift er til gengæld 

det eneste, der kan fremvise en 
marginalt stigende dåbsprocent 
– den steg til 39,9 procent fra 
39,6 året før. 

Samlet er andelen af danske 
børn, der bliver døbt inden de 
fylder ét år, faldet til 60,3 procent 
fra 61,5 procent året før.

Færre melder sig
ud af folkekirken
Folkekirken står stadig stærkt blandt danskerne. Medlemstallet falder, men i et lavere tempo. 
Myten om folkekirkens snarlige død kan man godt skyde en hvid pind efter.

De fi re gospelkor i Aabenraa 
GospelFamily er fra 1. marts 
blevet én fælles folkeoply-
sende forening, Aabenraa Go-
spelFamily, som skal være 
uafhængig af Aabenraa Sogn. 
Samtidig stopper korleder 
Torben S. Callesen i sognet for 
at hellige sig korledelsen og 
udviklingen af GospelFamily.

GospelFamily, som har over 
200 medlemmer, søger derfor nu 
nye og egnede lokaler og midler 
til at kunne afl ønne Torben S. Cal-
lesen og eventuelle nye korledere. 

- Det har nok været længe 
undervejs, GospelFamily og 
menighedsrådet har ikke trukket 
i samme retning; vi i GospelFa-
mily har kunnet se potentialet og 
derfor higet efter fl ere resurser 
for at kunne udvikle korarbejdet, 
fortæller Torben Callesen. 

"Det har vi nu taget konsekven-
sen af. En af de ting vi håber, 
selvstændiggørelsen kan føre 
med sig, er muligheden for at 
fi nde nye, gode øvelokaler, hvor 
de nuværende ikke er egnede til 
så mange og så store kor som 
vores. Derudover åbner det også 

op for at kunne tilbyde gospel til fx 
pensionister og de GospelTeens, 
som vokser ud af koret. Der er 
rigtig mange idéer og planer, som 
vi i de nye bestyrelser nu vil sætte 
os ned og arbejde med, så vi kan 
være klar med dem lige efter 
sommerferien", tilføjer Torben S. 
Callesen.

Selv om selvstændiggørelsen 
af GospelFamily formelt er trådt i 
kraft, vil korene dog være at fi nde 
i Aabenraa Sogns menighedslo-
kaler og kirke indtil sommerferien. 

Begejstrede skoleelever
Aabenraa GospelFamily har 

haft et intenst år med hele to go-
spelmusicals, som er set af over 
5000 begejstrede skoleelever i 
Aabenraa, Sønderborg og Vejle. 

Der har også været en stor go-
spelfestival på Sønderstrand - og 
ikke mindst deltagelsen i sidste 
års Cirkus Summarum, som det 
eneste kor i hele Danmark, har 
været med til at give korene mod 
på at satse på GospelFamilys 
udvikling. 

Den største succes
- Den største succes af alle 

er dog, at vores kormedlemmer 
igen og igen fortæller, at korene 
er det sted, hvor de kan være sig 
selv og være trygge, fortæller 
Torben videre. 

"Det tager vi som et sundheds-
tegn: at se børn, unge og voksne 
udvikle sig, få tillid til sig selv og 
fi nde et sted at 'føle sig hjemme'. 
Det er ganske enkelt fantastisk.

Her er plads til alle, som vil 
bakke op, og det er vores over-
bevisning, at ALLE kan lære at 
synge, fordi gospel synges med 
hjertet. Vi håber fremtiden vil 

åbne op for, at endnu fl ere fi nder 
glæde i gospelmusikken og det 
varme fællesskab, der følger 
med", slutter Torben S. Callesen.

Formanden for menigheds-
rådet i Aabenraa Sogn, Sarah 
Arnkjær, siger til Ugeavisen.dk, at 
sognet ikke kan bruge fl ere penge 
på gospel. I stedet vil sognet 
bruge penge på fx. babysalme-
sang, konfi rmandforberedelse og 
skole-kirke-samarbejdet, tilføjer 
Sarah Arnkjær.

Bodil

GospelFamily 
bliver selvstændig

- Den danske folkekirke har en meget høj medlemsandel sam-
menlignet med vores nabolande, siger kultur- og kirkeminister 
Mette Bock (LA).

’GospelFamily’ er en samlende betegnelse for fi re gospelkor  i 
Aabenraa, hhv. GospelSpirer, GospelRoots, GospelTeens og 
GospelOaks. Der er således et gospelkor til sangere i alle aldre.
Foto: Ludmilla Parsyak.

Vejrvært taler til KLF-årsmøde
TV 2/Danmarks meteorolog Lone 
Seir er gæst, når KLF, Kirke & Medier 
holder årsmøde for Øresund-områ-
det i Hillerød Kirkes lokaler mandag 
d. 19. marts.  Lone Seir taler kl. 19:00. 

Vejret er en solid seermagnet - de 
fl este vil gerne have pålidelige oplysnin-
ger om det vejr, som vi har haft – og det 
vejr, som er under optræk. Lone Seir vil 
fortælle om arbejdet som meteorolog: 
Om hvor mange måder man kan arbejde 
med vejr på, og hvor overraskende for-
skelligt vejrudsigter kan formidles. 

Har TV 2 en særlig måde at gøre det på – sammenlignet med 
fx. DR? Er det rigtigt, at vejret er bedst på TV 2?  

KLFs tidligere landsformand pastor emer. Frede Jørgensen 
holder andagt på årsmødet. 

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier er én af landets stør-
ste mediebruger-organisationer, og medlemmerne er fordelt i 
netværk ud over hele landet. Fra Øresund-afdelingen, der har 
Esther Schultz Nielsen som formand, udpeges repræsentanter 
til de relevante debatfora ved både DR København og TV 2/Lorry.  

Bodil 

Ny kristen friskole i Aarhus
Den 22. marts vil der være informationsmøde for kommende 
forældre og andre interesserede i pionerprojektet Salomosko-
len. Mødet fi nder sted i Citykirken på Viborgvej 173 i Aarhus.

Placeringen af den nye kristne friskole er indtil videre offentlig-
gjort til at være ”beliggende i Aarhus V”. Bestyrelsen forventer at 
kunne oplyse den konkrete adresse på informationsmødet. Deri-
mod vil man ikke kunne sætte navn på den kommende skoleleder 
før sidst i marts eller primo april.

- Der er stor mangel på plads på den eksisterende kristne friskole 
i Aarhus - Jakobskolen. Derfor var det også Jakobskolens initiativ i 
begyndelsen af 2017 at indkalde til et møde for alle interesserede, 
som ønskede endnu en kristen friskole i Aarhus. Jakobskolen har 
i de senere år oplevet stadig stigende ventelister. Det samme har 
Egebakkeskolen, som er en privatskole på folkekirkeligt grundlag, 
hvor mange kristne familier også sender deres børn, oplyser Me-
rete Dalsgaard på vegne af Salomoskolens bestyrelse.

Bestyrelsen oplever, hvordan Gud baner vejen for den nye skole, 
selvom meget stadig er ’ukendt vand’, tilføjer Merete Dalsgaard.

Bodil

Lone Seir medvirker 
på KLF-årsmødet.
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Steen Jensen Kis Iversen

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Luk. 1,46-55

Marias lovsang
46 Maria svarede ved at bryde ud i lovsang: »Jeg priser Her-

ren af hele mit hjerte! 47 Jeg fryder mig over Gud, min Frelser, 
48 for han har udvalgt mig, sin ringe tjener. Alle kommende 
slægter vil kalde mig velsignet, 49 for den Almægtige har gjort 
store ting mod mig. Han er en hellig Gud, 50 og hans trofaste 
nåde gælder alle, der ærer ham. 51 Han straffer enhver, som 
har hovmod i hjertet, og spreder dem for alle vinde. 52 Verdens 
fyrster styrter han fra tronen, men de ydmyge ophøjer han. 53 

De sultne mætter han med alt godt, men de rige sender han 
tomhændet bort. 54 Han er kommet for at hjælpe sin tjener Is-
rael ved at opfylde sit løfte om nåde, 55 det løfte, han gav vores 
forfædre, om at velsigne Abraham og hans børn for evigt.«  

Teksten til Maria Bebudel-
sesdag er dette år ”Marias 
Lovsang”, der gennem alle 
tider siden kristendommens 
udbredelse har været sunget 
i klostrene som en daglig del 
af den traditionsrige tidebøn. 

Mange, der har været på 
retræteophold i klostre verden 
over, vil kende lovsangen som 
noget, man gradvist lærer at 
kende udenad – og til sidst 
hører indvendigt som en klang 
af toner, der synges i hjertet. 

Lovsangen udtrykker Marias 
glæde og overraskelse, efter 
hun har modtaget bebudelsen 
om, at hun skal være mor til 
Guds Søn. Det er en ufattelig 
tanke, og man kan som kvinde 
nemt leve sig ind i den ”over-
vældethed”, som den dengang 
meget unge Maria må have følt, 
da hun stod ansigt til ansigt med 
ærkeenglen Gabriel. Ufatteligt 

og rystende må det have været 
at få at vide, at hun skulle bære 
et barn, undfanget af Gud, midt 
i sin egen skrøbelige sårbarhed. 

Derfor siger hun også, ifølge 
lovsangen: ”Han har set til 

sin ringe tjenerinde …” Og så 
fortsætter hendes lovprisning 
af Gud som den almægtige, 
som har øvet vældige gerninger, 
styrtet de mægtige fra deres 
troner, ophøjet de ringe og mæt-
tet de sultende, mens han har 
sendt de rige tomhændede bort. 

Marias forståelse af Gud
Marias lovsang er en kon-

centreret ”maggiterning” af 
evangeliet, en lovprisning, som 
indeholder stadigt nye lag i 
forståelsen af, hvem Gud er, 
som den, der frelser og befrier 
menneskeheden. Derfor har 
lovsangen også ”holdt” gennem 

2000 år, mens den på daglig ba-
sis er blevet sunget i klostrene. 

Maria vidste, måske ikke 
fuldt og helt, men dog intuitivt, 
hvad det var, hun stod overfor. 
Hun vidste, at hun ville blive en 
fødende, altså én, som læg-
ger krop til et under, ufatteligt, 
en søn, som er Guds billede, 
Guds menneskevorden, selve 
inkarnationen af Guds væsen. 
Det var det, hun blev bebudet. 

Men hvordan var det til at bære, 
som den fattige og ydmyge 
kvinde, hun var? Var hun mon 
ikke ved at gå i spåner ved 
tanken om det, hun stod over-
for, eller var det netop gennem 
overbevisningen om, at Gud bar 
med i dette, at hun overhovedet 
turde hengive sig til at blive mor, 
Gudsfødersken, som man siger 
det i ortodoks tradition?  

Mysterium og lidelse
Maria kom, ydmyg som hun 

var, til at bære et stort ver-
densmysterium, både som 

fødende, og senere som moder. 
Og hun kom til at stå overfor 
stor lidelse, da hun foran korset 
måtte se sin søn dø, uden at 
kunne forstå, hvorfor. 

Professor Theodor Jørgen-
sen, der døde i begyndelsen af 
året, har i en prædiken udtrykt 
sammenhængen omkring det, 
som skete for Maria:  

”Måske skulle vi stryge al 
romantikken og åbne vore øjne 
for, at langfredag så småt alle-
rede tog sin begyndelse julenat: 
Et sårbart spædbarn, født i 
fattigdom af arme forældre, der 
ikke kunne fi nde andet herberg 
end en stald og sidenhen selv 
måtte af sted som fl ygtninge, 
forfulgt af kong Herodes. Dér 
begyndte det menneskeliv, 
som Gud valgte at leve i sin 
Søns skikkelse, velvidende 
at det måtte ende på et kors. 
Men det blev ikke det sidste. 
Det er en ufattelig tanke, men 
påskemorgen overvandt Gud 
sin egen død i Jesu korsdød og 
dermed alle menneskers død. 
En ufattelig tanke, men tænkes 
og tros må den alligevel. ”

I Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn. Amen.

                       Af Elizabeth Knox-Seith

Stiftspræst / 
Netkirken

Hvad var det 
for et mysterium
Maria stod overfor?

”Marias Lovsang” har gennem alle tider siden kristendommens udbredelse inspireret troende til 
bøn og lovsang. I klostrene har den været en daglig del af den traditionelle tidebøn.

Maria kom, ydmyg 
som hun var, til at 
bære et stort ver-

densmysterium, både 
som fødende, og 

senere som moder. 

Ufatteligt og rystende 
må det have været 

at få at vide, at hun 
skulle bære et barn, 

undfanget af Gud, 
midt i sin egen skrø-

belige sårbarhed. 

Af Henrik Engedal

Selv om dette ikke gælder i alle livets forhold, så gælder det 
i sammenhængen mellem ånd, sind og krop. Den anerkendte 
hjerneforsker Dr. Caroline Leaf har igennem de seneste år 
vist, hvordan vores tanker hænger meget mere sammen med 
vores fysiske velvære og sygdomme, end vi hidtil har vidst. 

Dr. Leaf er også kristen og forklarer, hvordan den nyeste 
forskning peger på, at alle de ting Jesus og Bibelen råder 
os til ift. tankemønstre, frygt, positivitet osv., faktisk nu doku-
menteret har en meget stor effekt. Faktisk siger Dr. Leaf, at 
75-98% af vores psykiske og fysiske sygdomme kommer fra 
vores tanker! Vildt, ikke? 

Det er jo godt nyt for os, som prøver at leve efter Jesu vej-
ledning til livet. Men hvad med dem, som ikke har haft denne 
viden før nu? De har måttet stole på, at Bibelens ord om disse 
områder er sande, selvom de ikke vidste det. De har måtte 
basere deres handlinger på noget, som (endnu) ikke var bevist 
at have en gavnlig effekt for dem.

Og sådan er det med det åndelige – ja, faktisk hele livet. 
For Ånd, sjæl og krop hænger jo altså sammen. Fx: ”I tro fatter 
vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er 
blevet til af noget synligt.” (Hebr. 11,3) eller når Jesus siger, at 
vi ikke skal gå rundt og frygte noget, men have tillid til Gud. 
Eller de mange andre ting Jesus siger om, hvordan vi skal 
leve og tænke.

Vi ved ikke altid, hvornår videnskaben (som består af 
mennesker) fi nder ud af, at det faktisk er smart – eller om 
den overhovedet gør det. Videnskaben åbenbarer jo Guds 
skaberværk stykkevis. Så i sidste ende handler det om, hvem 
vi tror og stoler på: Guds ord fra Bibelen eller den midlertidige 
viden vi har på det bestemte tidspunkt i 
verdenshistorien, som vi lever i. Hvis 
Gud er skaberen, så giver det bedst 
mening at tro på hans vejledning, 
fremfor skabningens. 

Tro er bedre
end viden

dspunkt i 
r i. Hvis 
t bedst
edning,
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Af Iver Larsen

Hvornår indstiftede 
Jesus nadveren?
Den sidste påske, Jesus fejre-
de sammen med sine disciple, 
var et afgørende vendepunkt. 

For jøderne var det væsentligt 
at mindes og fejre, hvordan Gud 
på mirakuløs vis reddede dem 
fra slaveriet i Egypten. Moses 
var dengang deres frelser og 
befrier og den, som formidlede 
den gamle pagt med Israels 
folk. Men Jesus indstiftede en 
ny pagt ved denne sidste på-
skefejring. Derfor ser vi kristne 
tilbage på denne påskefejring 
ikke som en befrielse fra fysisk 
slaveri, men en befrielse fra 
syndens slaveri gennem det 
offer, som Jesus selv bragte. 
Jøderne slagtede et lam denne 
påskedag, mens Jesus selv 
blev vores påskelam.

En af vigtigste profetier om 
Messias fi nder vi i 5. Mosebog 
18,15: ”Han vil oprejse en profet 
som mig for jer.”  Forventningen 
om denne profets komme var 
stærk blandt jøderne på Jesu 
tid. Nogle spurgte Johannes 
Døber: ”Er du Profeten?” Det 
var han ikke, men Jesus var. 
Peter nævnte denne profeti i sin 
tale i Ap. G. 3,22: Moses sagde: 
”Herren jeres Gud vil oprejse en 
profet som mig for jer.” Stefanus 
nævnte den samme profeti i Ap. 
G. 7,37: Moses sagde: ”Gud 
vil oprejse en profet som mig 
for jer.” 

Paulus nævnte den samme 

profeti i sin tale i Ap. G. 13:32-
33: ”Vi fortæller jer de gode 
nyheder om det løfte, som blev 
givet til vores forfædre, at det 
løfte har Gud opfyldt for deres 
”børn” (efterkommere), da han 
oprejste Jesus for os, som det 
også står beskrevet i salme to: 
”Du er min Søn, jeg har født dig 
i dag.”” (Min egen oversættelse 
fra grundsproget. Nogle har fejl-
agtigt troet, at der her er tale om 
opstandelsen fra de døde, men 

det drejer sig om inkarnationen, 
at Jesus blev sendt til jorden og 
født som et menneske og som 
en profet.) 

Jøderne så fremad til, at 
denne profet skulle komme - og 
gør det stadig. Vi kristne ved, 
at profeten er kommet. Det var 
Jesus.

Forståelsen af
”den tredje dag”

Alle evangelierne er enige 

om, at Jesus opstod søndag 
morgen. Det var på den tredje 
dag efter hans død. Da man i 
Bibelen - såvel som i Afrika og 
Mellemøsten i dag - tæller da-
gene inklusivt, vil den første dag 
være fredag, anden dag lørdag 
og tredje dag søndag. Men da 
vi i Vesten tæller eksklusivt, har 
enkelte fejlagtigt troet, at Jesus 
måske døde om torsdagen. 
Ifølge vores sprogbrug er tre 
dage efter torsdag søndag. Men 

den tredje dag efter fredag er 
altså søndag.

Det fejlfri offerlam
Nogle fortolkere mener, at 

Jesus ifølge Johannesevangeliet 
indstiftede nadveren dagen før 
påskemåltidet, således at det 
måltid, han fejrede med discip-
lene, ikke var selve påskemåltidet. 

Det er en misforståelse, som 
bygger på enkelte vers i Johan-
nesevangeliet. Det fejlfri offer-
lam skulle fremstilles til offentlig 
beskuelse og vurdering den 10. 
Nisan, som i det pågældende år 
var en søndag (Palmesøndag). 

Det var den dag, Jesus gjorde 
sit indtog i Jerusalem og stillede 
sig frem i Templet som det fejlfrie 
offerlam. Påskelammene blev 
slagtet den 14. nisan, altså tors-
dag, hvor måltidet foregik om af-
tenen. Dagen efter, om fredagen, 
blev Jesus korsfæstet, altså ikke 
samtidig med de fysiske offerlam. 
Mon ikke Jesus’ egentlige, ånde-
lige offer fandt sted i Getsemane 
torsdag aften?

Der er især to grunde til den 
nævnte misforståelse. De jødiske 
ledere havde ved solopgang fre-
dag besluttet at overgive Jesus til 
Pilatus for at få ham korsfæstet. I 
Johannes 18:28 står der: ”De gik 
ikke ind i borgen for at de ikke 
skulle blive urene, men i stedet 
kunne fejre (spise) påsken.” 

Der er her ikke tale om det 
første og store påskemåltid, som 

jo var overstået om aftenen dagen 
før. Påske blev fejret en hel uge 
med en række festmåltider. På 
denne fredag var der tale om et 
andet festmåltid (Chagigah), som 
blev ofret om morgenen og spist i 
løbet af dagen. For øvrigt ville ens 
urenhed være forbi, når dagen 
var forbi, så havde det været 
et aftensmåltid, havde der ikke 
været problemer med urenhed.

Jesus for Pilatus
I Johannes 19,14 får vi en 

tidsangivelse om, hvornår Je-
sus blev bragt til Pilatus denne 
fredag morgen. Der står: ”Det 
var Påskens beredelsesdag, 
ved den sjette time.” 

Ordet beredelsesdag var da-
tidens navn for fredag, hvor man 
forberedte sig til sabbatten. Det 
er således ikke en forberedelse 
til selve påskemåltidet. Påsken 
varede en uge, så der ville altid 
være en beredelsesdag og en 
(højhellig) sabbat i påskeugen.  

Desuden bruger Johannes til 
forskel fra de andre evangelier 
den romerske tidsregning, som 
vi også bruger i Vesten i dag, 
således at den sjette time er 
kl. seks om morgenen, altså 
fredag morgen, dagen efter at 
de havde spiste påskemåltidet. 

Efter at have været hos både 
Herodes og Pilatus, blev Jesus 
så korsfæstet tre timer senere, 
kl. 9. om formiddagen.

Nogle fortolkere siger, at Jesus indstiftede nadveren dagen før selve påskemåltidet.
Bibeloversætter Iver Larsen forklarer i ugens kronik, hvorfor han mener, at det er en misforståelse.

Bibeloversætter, lingvist

Evangelierne fortæller, at Jesus spiste påskemåltidet sammen med sine nærmeste disciple og indstif-
tede nadveren aftenen før han blev korsfæstet. Foto: Fra fi lmen Son of God.

Debat

Er Faderens 
gaver medfødte?

Den 4. marts bragtes en artikel 
af Mirjam Elbæk Rasmussen: 
“Guds Gaver.” Muligvis har jeg 
misforstået indledningen. Her skri-
ver M.E.R: “Allerede fra fødslen 
har vi fået “Faderens gaver” som 
ofte bliver betegnet som naturlige 
anlæg.”

Derfra læser jeg de følgende 
linier som henførende til Hellig-
åndens gaver som altså værende 
medfødte talenter, vuggegaver 
eller hvad udtryk, vi vil bruge. Hvis 
jeg har opfattet det sådant, vil jeg 
respektfyldt for M.E.R.`s fi ne og 
dygtige kronik  hævde, at det for 
mig er svært at at forbinde med 
f.eks. Paulus og Peters udtalelser  
om gaverne. Hos apostlene læser 

Hvorfor 
ikke fl ytte
ambassaden?

Det er endnu et knæfald for 
det anti kristne Islam og EU, at 
Danmark endnu ikke har fl yttet 
ambassaden til Jerusalem. Og 
siden hvornår har faren for kon-
fl ikt, været til hinder for at vi gør 
det rigtige. Kristne bør ikke lide af 
menneskefrygt!

Og hvad det palæstinensiske 
folk angår, så eksisterer det ikke. 
Det er en simpel fabrikation, 
begået af sovjetiske Primakov, 
så den arabiske palæstinensiske 
befrielses organisation, PLO 
kunne se dagens lys i 1964. Der 
var bare intet at befri, for Gaza var 

jeg det som gaver kun givet  til per-
sonligt troende. Altså efter de har 
fået et tæt personligt fællesskab 
med Jesus Kristus. Populært sagt 
er nådegaverne “hvad Jesus KAN” 
mens Åndens Frugt (Gal.5:22-23) 
er, hvad Jesus ER. Eller hans 
sindelag overfor andre.  Disse to 
herligheder får vi kun del i af nåde 
ved tro, dåb og Helligåndens fl yt-
ten ind. Hvis det altså skulle være 
ment som “naturlige anlæg” – så 
må jeg sige nej.  

Et par eksempler: Kan nådega-
verne tungetale og helbredelsens 
gaver være medfødte? I så fald 
ville tusinder i vort land kunne 
praktisere disse gaver og ledige 
sygehussenge være det skønne 
resultat. Igen: Det er muligt, at jeg 
har opfattet det hele skævt. I så 
fald synes jeg, der burde komme 
et lidt mere uddybende  forklaring.

Men skulle jeg have misfor-
stået indledningen, beder jeg 
undskylde.

JØREN MØLHEDE,
FÆNØVÆNGET 11,
9990 SKAGEN

besat af Ægypten og Vestbred-
den var besat af det Judenfreie 
Jordan. Mange begår den fejl at 
tro at fi listrene var arabere. Det 
var de ikke, men derimod et in-
doeuropæisk havfolk fra Kreata. 
De havde fået smæk i Gosen, og 
bosatte sig derfor i vore dages 
Gaza område. Fra 200 år f.kr hører 

man intet mere til det.
Idag er det arabere der bor i 

Gaza og man kan kende dem på 
deres heilen og slogan, Hamas 
Hamas - jews to the gas!

FLEMMING LAU

KRAGEMOSEVEJ 3
4200 SLAGELSE

Det er knæfald for islam og EU, når Danmark ikke fl ytter ambassaden 
til Jerusalem, skriver Flemming Lau. 
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Kære Trætte
Det er en kendsgerning, at der 

er et meget tæt forhold mellem 
vores indre legeme og vores ydre 
legeme. 

Når vores indre påvirkes i dårlig 
retning, så påvirkes vores legeme 
også i dårlig retning. Vores indre 
tilstand påvirker faktisk vores le-
geme nok mere, end vi til dagligt 
tænker over.

En mængde sygdomme giver 
vi næring ved f.eks. at bære på 
utilgivelighed, nedtrykthed, frygt, 
sorg, ængstelse, utilfredshed, 
dårlig samvittighed, had, eller 
mistillid, som følge af skuffelser, 
og også vrede. 

I dit tilfælde, siger du, er dit for-
hold til din mand ikke godt. Tænk 
det grundigt igennem, for sådan 
et forhold har omkostninger for 
jer begge.

De lige nævnte dårlige til-
stande i vores indre, stammer 
fra Syndefaldet. Derfor kalder 
jeg dem for Syndefaldets sinds-
tilstande. 

Guds tanke var, at vi menne-
sker skulle være fyldt med retfær-
dighed, fred, lys, glæde osv. Men 
så kom Syndefaldet sat i scene 
af djævelen, og det ødelagde det 
hele. For Syndefaldet blev årsag 
til et vældigt angreb på os men-

nesker af forkerte sinds-tilstande.
Du skriver, at du efter at have 

skændtes med din mand, føler dig 
uendelig træt. 

Ja, netop i den sammenhæng 
er træthed et tegn på, at dit fysi-
ske såvel som dit psykiske over-
skud er opbrugt. I den tilstand er 
din modstands-kraft mod sygdom 
nedsat. Dit immunforsvar er også 
svækket.

Du fortæller, at du har været til 
forbøn mange gange. Men det har 
ikke hjulpet. 

Her skal du vide, at der er 
nogle, som ikke kan modtage 
helbredelse fra Gud ved forbøn. 
Tit er det fordi, de i deres indre 
har lukket noget forkert ind. 

Det er ikke godt at bære rundt 
på Syndefaldets frugter i sit indre. 
Det er vi mennesker slet ikke 

beregnet til.
Du skriver også til mig, at du 

er blevet udsat for uretfærdig 
behandling. Det er ikke godt. Men 
vi er faktisk ikke lovet retfærdig-
hed her på Jorden. Jeg tror, at 
alle mennesker oplever at blive 
udsat for uretfærdighed, mens 
de opholder sig på denne planet.

Mennesket var af Gud skabt 
til at leve i daglig glæde. Men så 

kom syndefaldet. Men det var 
faktisk glæden, vi skulle have 
levet i. Det var Guds plan og 
tanke. Glæden er derfor også det 
sundeste for os. 

Læs i denne sammenhæng 
hvad der står i Ordsprogenes Bog 
kap. 17, vers 22: ”Glad hjerte giver 
godt helbred, modløshed udtørrer 
knoglerne. ”

Udtørrede knogler: - Hvad 
mener Bibelen med det?   Det er 
døden, der her tales om. Mangel 
på glæde er altså livsfarligt.

Man kan spørge, om det ikke 
er urealistisk altid at skulle være 
glad?

Nej, det er det ikke ifølge Bibe-
len. Men problem er bare, at vores 
glæde bliver udfordret hele tiden.

Nu spørger du måske: - ”Hvor-
dan kan jeg bevare glæden i 

mit liv?
 - Arbejd på andres glæde. – 

Spred glæde omkring dig. – Så 
glæde, så vil du høste glæde. Det 
er en åndelig lov. Det siger Jesus. 

Her er vi så nødt til at gå til 
Jesus for at drikke af Helligån-
dens kilde. Forvandlingen af vo-
res tanker og vores indre formår 
vi ikke selv. Det er Guds værk ved 
Helligånden. Her rækker vores 
egne evner og kraft ikke til.

Jeg ved, at mænd kan være 
vanskelige. Det kan kvinder også. 
Men brænd ikke dit krudt af på at 
skændes med din mand. Det er 
spild af kostbar energi og spild 
af kostbar tid. Det spild er livet 
for kort til. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov,
Jeg synes, det er vigtigt, at 

du får at vide, hvad der er sket 
for mig.

Såret på mit underben er 
lægt, efter at du bad om, at det 
måtte ske.

Det blev et kort brev. Men 
jeg følte, at jeg skulle skrive 
det til dig. 

Tak og venlig hilsen fra
En ældre kvinde, som fi k 

lægedom af Jesus.

Syndefaldets sindstilstande er skadelige

”Jeg skændes ofte med min 
mand. Og efter hver gang 
føler jeg mig uendelig træt.” 

Fra SYGDOM til SUNDHED

BREV:           

SVAR:

Kære Orla
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi jeg gerne i bibelsk sammen-
hæng vil vide noget om, hvordan 
vi kan forebygge sygdom.

Bibelen taler meget om helbre-
delser, især om alle de helbredel-
ser, som Jesus udførte, og som 
de første disciple udførte. 

Også din Brevkasse handler 
om helbredelser. Det er jo na-
turligt nok. Der er jo ikke noget, 
der er større for en syg end at 
blive rask. Desuden ser det jo 
også ud, som om der bliver fl ere 
og fl ere syge i vores land, også 
syge kristne. I min menighed er 
der i hvert fald mange syge. Det 
berører os alle.

Når jeg nu spørger ind til, hvor-
dan vi kan forebygge sygdom, så 
mener jeg selvfølgelig, at der må 
findes en eller anden form for 
vejledning i Bibelen.

At man ved sund, økologisk 

kost og i det hele taget ved 
motion og lignende, kan bevare 
sit helbred. Det er jeg med på. 
Det læser man jo om hele tiden 
i enhver avis og i alle ugeblade. 
Jeg vil derimod gerne vide om 
det åndeliges påvirkning af vores 
helbred. 

Jeg skriver også, fordi jeg 
forleden under min bibellæsning 
faldt over Markus-evangeliet 
kap. 16, især vers 18, hvor 
der blandt andet står disse 
mystiske ord: - ”og drikker de 
dødbringende gift, skal det ikke 
skade dem;”

Så vidt jeg forstår, handler 
disse vers om nogle specielle 
egenskaber ved de troende. 
Det med at indtage gift uden at 
blive skadet, det er jo i høj grad 
aktuelt, når man hele tiden læ-
ser om, hvor forurenede vores 
fødevarer er af sprøjtegift og af 
andre dårlige stoffer.

Men nu til noget andet. Jeg er 
nemlig slet ikke rask selv.

Jeg er blevet døbt med Hel-

ligånden på et møde i en Pin-
sekirke. Jeg synes, jeg fi k det 
så godt i lang tid efter. Men 

alligevel døjer jeg nu fortsat med 
min nedtrykthed og træthed. 

Jeg skændes ofte med min 

mand. Og efter hver gang føler 
jeg mig uendelig træt. Jeg er 
meget vred på ham og utilfreds. 
Jeg føler, at jeg er blevet meget 
udsat for uretfærdighed.

Jeg føler også mistillid til stort 
set alle. Min psykolog siger, at 
det skyldes alle de skuffelser, jeg 
har oplevet.

Jeg er slet ikke rask fysisk. Jeg 
døjer meget med mit blodtryk og 
med min fordøjelse. Jeg har været 
til forbøn mange gange. Men det 
har ikke hjulpet. Jeg føler mig 
stadig syg og træt.

Mon du kan sige noget til mig, 
som kan hjælpe.

Venlig hilsen
Den Trætte.

Hvad siger Bibelen om at forebygge sygdom?

Vi er skabt til at leve i daglig glæde. Arbejd på at så glæde, så vil du også høste glæde.



Af Mirjam Røgeskov, journalist

Awake-konferencen løber i 
år af stablen for syvende år i 
træk i Kirken i Kulturcenteret 
i København, men det lå be-
stemt ikke i kortene, at kon-
ferencen ville blive til noget. 
Det er faktisk et vidnesbyrd 
i sig selv, hvordan konferen-
cen startede i Danmark. Det 
fortæller Asbjørn Kristiansen, 
som er præst og ansvarlig 
leder for konferencen. 

Historien starter i 2011, hvor 
kirkens ledende præst, Jarle 
Tangstad, og Finn Jegård tager 
til et møde i Malmø med Randy 
Clark og Bill Johnson. Randy 
Clark rejser verden rundt for 
at manifestere Guds kraft og 
bringe vækkelse. 

De to udsendinge ønsker at 
få Bethel-præsten, Bill John-
son, til Danmark, men Finn 
Jegård oplever Gud sige, at de 
skal invitere Randy Clark, fordi 
han bliver vigtig for nationen 
Danmark.

”Finn siger til Gud, at hvis det 
er fra Ham, skal det være na-
turligt, at han løber ind i Randy 
Clark. Sidste dag siger han til 
sin hustru, at det ikke var noget, 
for han er ikke stødt ind i Randy. 

Lige inden de kører hjem til 
Danmark, går Finn hen mod 
toilettet med blikket rettet mod 
gulvet. Han er ved at gå ind i en 
mand, som også går med blikket 
i gulvet, og da Finn kigger op, er 
det Randy Clark. 

Finn inviterer ham til at kom-
me til Danmark for første gang,” 
fortæller Asbjørn Kristiansen. 

2 afl ysninger banede vej
Finn Jegård og Randy Clark 

går ind i et rum og kigger på 
deres kalendere. Randy Clark 
kan først komme om tre år, men 
Finn Jegård insisterer på, at han 
skal komme næste år. 

I samme øjeblik kommer 
Randy Clarks assistent ind og 
fortæller, at de netop har fået 
et afbud fra Asien – derfor kan 

Randy Clark pludselig komme 
til Danmark året efter. 

Det første Awake fi nder sted i 
2012, og en nat i Orlando, USA, 
inviterer Asbjørn Kristiansen og 
Jarle Tangstad Randy Clark til at 
komme igen.

”Vi sad i fl ere timer, og det 
var fuldstændig umuligt, at 
han kunne komme igen året 
efter. Men så gentog det vilde 
sig endnu en gang: Randy 
Clarks assistent kommer ind 
og siger, at de netop har fået et 

afbud, så han igen kan komme 
til Danmark,” husker Asbjørn 
Kristiansen. 

Derefter blev det fast, at 
Awake-konferencen bliver af-
holdt hvert år i København.

Ny kærlighed og tro
Visionen for Awake er, at 

mennesker må genfi nde deres 
kærlighed til Jesus og få en 
fornyet tro. 

Asbjørn Kristiansen fortæller, 
at mange mennesker har taget 
imod Jesus under konferencen, 
hvilket er det største vidnesbyrd, 
men det primære mål er, at de 
kristne deltagere oplever en op-
vågnen, derfor navnet ’Awake’. 

”Når jeg lukker øjnene, fore-
stiller jeg mig, at Gud sender en 
ny softwareopdatering, hvor vi 
kan blive holdt til ilden. At vi får 

et nyt møde med Jesus og på 
den måde bliver fornyet,” siger 
Asbjørn Kristiansen. 

Det oplevede et hårdt trængt 
ægtepar, som henvendte sig til 
Inger og Asbjørn Kristiansen 
i Oslo. 

Manden spørger, om de ikke 
har med Awake at gøre, hvor-
efter han fortæller, at han og 
hustruen har mistet tre babyer 
på grund af en genfejl. De kunne 
ikke fi nde ro og mening, og de 
tvivlede på, om Gud var til. 

”De var ødelagte og forslået, 
så de tog til Awake for at prøve 
at redde det hele, fordi de hå-
bede, at Gud vil møde dem der. 
Under  en lovsang begyndte 
Gud at helbrede dem indeni, 
og da sangen var færdig, kunne 
de sige til hinanden, at de sta-
dig har savn og ubesvarede 
spørgsmål, men al bitterhed og 
forvirring var forsvundet. 

Det er jo en helbredelse af 
format, og det er også en af 
årsagerne til, at vi har Awake,” 
siger Asbjørn Kristiansen.

Giv det videre
Han har også hørt mange 

historier om mennesker, som 
er blevet fysisk helbredt under 
konferencen. En af dem er en 
kvinde, som havde en diskus-
prolaps. Hun kunne intet og 

måtte derfor sidde hjemme og 
streame Awake.

”Hun sagde til Gud: ’Hvis du 
kan være der på konferencen, 
kan du også være her hos 
mig’, og hun blev fuldstændig 
helbredt, mens hun streamede. 
På et senere tidspunkt stopper 
hun ved en bænk, hvor en mand 
sidder med rygsmerter. 

Hun fortæller, at hun selv har 
haft det sådan, men at Jesus 
har helbredt hende. Hun får lov 
at bede for ham, og han bliver 
helt rask,” fortæller Asbjørn 
Kristiansen.

Og spørger man ham, er det 
næststørste vidnesbyrd, når 
mennesker hører eller oplever 
noget med Jesus, som de selv 
går ud med til andre. 

”Mit mål med Awake er, at vi 
skal have lyst til at praktisere, 
hvad vi har hørt, når vi går 
herfra. 

For eksempel gik en kvinde 
til forbøn, og da Randy Clark 
rører hende, ryger hun i gulvet. 
Der tænker hun: ’Gud, hvis du 
kan bruge Randy, kan du også 
bruge mig’. 

Da hun kommer tilbage til sin 
hjemby, beder hun for to vejar-
bejdere, som bliver helbredt. Det 
er kun et eller to døgn efter, hun 
tog fra Awake. 

Nu har hun bedt for rigtig 
mange mennesker og set man-
ge helbredelser,” fortæller As-
bjørn Kristiansen.

Rolland Baker til Awake
Dette års Awake bliver afholdt 

d. 26.-29 april, og i år kommer to 
talere, som ikke har været med 
på Awake før. 

Den ene er Rolland Baker, 
som er mangeårig missionær og 
gift med Heidi Baker. Sammen 
har de en tjeneste, der tager 
sig af over 12.000 forældreløse 
børn dagligt i Mozambique, og 
de har bygget tusindvis af kirker. 

”Rollands peronlighed og 
trosliv er helt specielt, så vi får 
et møde udover det sædvanlige. 

Han har gennemlevet mange 
ting, og han tager hvert møde 

som om, det er det sidste, han 
får lov til at holde. Han bringer 
noget helt unikt, han er teologisk 
stærk og mennesker oplever 
meget, når han betjener,” siger 
Asbjørn Kristiansen. 

Dr. Rolland Baker har været 
angrebet af fl ere fysiske syg-
domme, for eksempel en meget 
svær grad af demens, så han 
hverken kunne tage bad, tale 
eller genkende mennesker. 
Lægerne gav ham kort tid at 
leve i, men han blev fuldstændig 
helbredt.

Dawkins gør, som 
Jesus gjorde

Den anden nye taler er Robby 
Dawkins, som startede en bør-
nekirke, da han var 12 år, og 
han har været ungdomspræst 
i mange år. Han er nu præst 
i egen kirke i en by i Illinois, 
og byens borgmester tilskriver 
kirken, at kriminaliteten er faldet 
voldsomt. 

Gennem fl ere år har Robby 
Dawkins nemlig gået på gaden 
og vist Guds kraft gennem hel-
bredelser, udfrielser og at men-
nesker mærker Guds nærvær. 

Hans største fokus er at udru-

ste kristne til at gå på gaden og 
gøre, hvad Jesus gjorde.   

”Han har nogle vilde historier, 
og når han beder og betjener, er 
det en historie for sig. Han har 
så meget i sig. 

Det er tre forskellige profi ler, 
Awake får i år, for Tom Jones er 
hyrden og den mere faderlige 
type. Han kender Helligånden, 
og alt kan ske på et møde,” 
siger Asbjørn Kristiansen om 
årets talere. 

Dr. Tom Jones har trofast 
været med på Awake i Kø-
benhavn de sidste syv år. Han 
rejser verden rundt med en 
passion for at se vækkelse, og 
at mennesker skal opleve Guds 
Faderkærlighed. 

Forventningerne til årets 
Awake er nærmest garanteren-
de høje hos Asbjørn Kristiansen.

”Der er ingen tvivl om, at 
hvis du kommer bare en lille 
smule åbenhjertet til konferen-
cen, vil Gud benytte sig af den 
mulighed og give dig en enorm 
overraskelse. 

Vi vil få et møde med Ham og 
blive udfordret voldsomt,” lyder 
hans håbefulde ord.
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Årets Awake-konference kommer ikke til at gå stille for sig, og deltagerne 
vil få et nyt møde med Jesus. Det forventer konferenceleder Asbjørn 
Kristiansen, som har hørt mange vidnesbyrd om, hvordan menneskers 
liv er blevet forvandlet på de tidligere Awake konferencer.

Roland Baker 
kommer til 
årets Awake

Dr. Rolland Baker og hans kone, Heidi, med nogle af deres mozambiquiske familiemedlemmer.

Tom Jones ses her ved et tidligere års Awake.

Robby Dawkins startede en børnekirke da han var 12 år. 
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Ærkebiskop Justin Welby
har døbt Meghan Markle 
Forud for brylluppet med Prince Harry i maj er Meghan Markle 
blevet døbt og konfi rmeret ved en privat ceremoni i Den ang-
likanske Kirke.

Den 36-årige Meghan Markle havde selv valgt at blive døbt af 
ærkebiskop Justin Welby, som forud for dåben havde undervist 
hende i Den anglikanske Kirkes lære.

Ifølge Reuters.com fandt dåben sted i Chapel Royal at St. James’ 
Palace i London i forrige uge. Prince Charles og hans hustru Camilla 
deltog, hvorimod Dronning Elizabeth II ikke var tilstede.

Det var ikke et krav men derimod Meghan Markles eget valg at 
konvertere i forbindelse med det forestående bryllup. Hun voksede 
op i et protestantisk hjem men gik i en katolsk skole. I 2011-2013 
var hun gift med den jødiske fi lmproducent Trevor Engelson. Men 
hendes baggrund er ikke noget problem, fastslår ærkebiskoppen.

- Vi har talt om det, som vi altid gør det, når vi skal vie nogen 
som er separerede og har en nulevende partner, udtaler Justin 
Welby. Han tilføjer, at han glæder sig til at vie det populære par i 
St. George’s Chapel i Windsor Castle. 

Bodil

Sammen med 10 andre nordi-
ske organisationer for trosfri-
hed har Stefanusalliansen lavet 
en ny digital læringsplatform 
for trosfrihed. FNs special-
rapportør for trosfrihed roser 
tiltaget.

Platformen er udviklet af net-
værket Nordic Ecumenical Net-
work on Freedom of Religion or 
Belief (NORFORB). Netværket 
består af 11 nordiske organisa-
tioner, som arbejder internationalt 
for tros- og samvittighedsfrihed. 
De norske organistioner Stefa-
nusalliansen, Mellomkirkelig råd 
og Norges Kristne Råd er med i 
netværket.

– Vi ønskede at samle mange 
af vore ressourcer på et sted og 
så er det vokset ganske organisk. 
Nu har vi næsten 50 forskellige 
aktører, som ønsker at være med, 
ser værdien af det og vil bruge det 
i deres arbejde, siger Lisa Winther 
fra Stefanusalliansen til KPK.

– Platformen har vakt interesse 

både i FN-systemet, EU, OSCE 
og ICG. Dette er et universelt ma-
teriale, som kan bruges af alle for 
at bedre forståelsen af trosfrihed, 
tilføjer Lisa Winther.

Lanceret på FN-møde
Læringsplatformen for trosfri-

hed blev lanceret offi cielt den 6. 
marts i Genève. Det skete under 
menneskerettighedsrådets 37. 
møde. 

FNs specialrapportør for tros- 
frihed, Ahmed Shaheed, ud-
trykker begejstring for den nye 
platform, som skal lære både 
enkeltpersoner, civilsamfund og 
diplomater om trosfrihed.

– Dette kommer uden tvivl til at 
udruste mennesker til at kunne 
kræve deres ret til tros- og samvit-
tighedsfrihed. Den bidrager med 
vigtig klargøring af rettigheder, 
udtaler Shaheed i en pressemed-
delelse fra Stefanusalliansen.

Ahmed Shaheed er selv en af 
de eksperter, som netværket har 
brugt til at udvikle platformen. 

Bekymrende global trend
Den nye netbaserede lærings-

platform skal ifølge Stefanusal-
liansen bruges i kampen for at 
vende en bekymrende global 
trend med stigende restriktioner 
for trosfriheden.

– I samfund med store udfor-
dringer for trosfriheden er det  
vigtigt at arbejde både nedefra og 
oppefra. Vi må bygge en politisk, 
juridisk og social kultur af tros- og 
samvittighedsfrihed, siger Lisa 
Winther.

Ifølge Pew Research Centre 
lever 79 procent af verdens be-
folkning i lande, hvor de risikerer 
diskriminering og overgreb alene 
på grund af deres tro eller livssyn. 
Restriktioner fra myndighederne 
baseret på religiøst tilhørsforhold 
er også øget mange steder.

– Vi ser især, at fl ere natio-
nalistiske bevægelser, som er 
religiøst motiveret, skaber et 
klima, som kun giver begrænset 
plads for dem, der tænker og tror 
anderledes, siger Lisa Winther. 

Hjælp for diplomater
og organisationer

Læringsplatformen indeholder 
korte fi lm, øvelser og materiale, 
som både kan bruges i grup-
petræning og selvstudier. Den 
er således målrettet både enk-
letpersoner, organisationer, tros-
samfund og beslutningstagere. 

– Vi vil på sigt også udvikle 
mere skræddersyet materiale for 
beslutningstagere, især diploma-
ter og parlamentarikere, både i 
vore lande og ude på felten, siger 
Lisa Winther.

Ressourcerne er blevet udvik-
let i dialog med eksperter og en 
international referencegruppe af 
personer fra forskellige trosretnin-
ger. Både fi lmenew og meget af 
det skriftlige materiale er oversat 
til fl ere store sprog.

 KPK/Bodil

FNs specialrapportør for 
menneskerettigheder i Iran, 
Ahmed Shaheed (til højre), 
er begejstret for den hjem-
meside, som Stefanusallian 
har startet sammen med 10 
nordiske organisationer. Her 
ses han i samtale med Lisa 
Winther fra Stefanusallian-
sen, som har været med til at 
udvikle platformen. 
Foto: Stefanusalliansen

FN roser nordisk 
netside om trosfrihed

Den amerikan-
ske skuespiller 
Meghan Markle 
er blevet døbt og 
konfi rmeret i Den 
anglikanske Kirke 
forud for brylluppet 
med Prince Harry 
den 19. maj.

Den 54-årige Mike Pompeo, 
som skal være ny udenrigs-
minister i USA efter Rex Tiller-
son, er kendt for sine kristne 
værdier. 

Republikaneren Mike Pompeo 
er tidligere medlem af Repræsen-
tanternes Hus for Kansas. Han 
tilhører partiets konservative Tea 
Party-fl øj og har været chef for 
efterretningstjenesten CIA.

Mike Pompeo fi k i sin tid top-
karakterer på militærakademiet 
West Point og har været offi cer i 
hæren. Han forlod dog hæren ef-
ter fem års tjeneste for at studere 
jura på Harvard. 

Abortmodstander
Ifølge LifeSiteNews.com har  

Pompeo igennem mange år 
været kendt som abortmodstan-

der og støtte af familievenlige 
initiativer.

Som medlem af kongressen 
udtalte Pompeo, at han mener, 
livet begynder med undfangelsen. 

Han har også støttet den såkaldte 
Sanctity of Human Life Act,  som 
fastslår, at menneskeligt liv be-
gynder med ”befrugtning, kloning 
eller en funktionel ækvivalent” 
og at ethvert menneske helt fra 
starten har del i alle juridiske og 
forfatningsmæssige rettigheder 
og privilegier.

Pompeo har også kæmpet 
for af afskaffe statsstøtte til bl.a. 
abortgiganten Planned Parent-
hood.

For traditionelt ægteskab
Mike Pompeo, som er fortaler 

for det traditionelle ægteskab, 
er kendt for sin modstand mod 
LGBT-initiativer.

- Det, at man ud af den blå luft 
skaber er ret til vielse, går imod 
århundreders fælles forståelse 
af vores forfatning. Det er et cho-

kerende magtmisbrug. Det er 
forkert. Jeg vil fortsætte kampen 
for at beskytte vores med hellige 
institutioner. 

Kansasborgere og hele natio-
nen fortjener intet mindre, sagde 
Mike Pompeo, da samkønnede 
vielser blev tilladt i USA.

”Jeg er og vil altid være prolife 
og forsvare livet fra undfangelse 
til naturlig død. Jeg vil fortsat 
kæmpe imod skatteyder-betalt 
abort. Jeg vil helt og fuldt støtte 
det traditionelle ægteskab som 
institution. 

Stærke familier er den vigtigste 
byggesten i vores republik og vi 
må besvare dem af hensyn til 
vores samfund og vores kultur,” 
tilføjede Mike Pompeo.

Bodil

Ny udenrigsminister er prolife

Mike Pompeo er kendt som 
forsvarer af traditionelle  
kristne værdier.

11-årigt geni vil modbevise 
Hawking mht. Guds eksistens
Ifølge Peter Maillis, som er græsk ortodoks præst, er sønnen 
en helt almindelig dreng, der elsker sport og videospil. Men 
samtidig er den kun 11-årige William stærkt på vej til at blive 
astrofysiker.

William Maillis, som bor i Pennsylvania, kunne tale i hele sætnin-
ger, da han var 7 måneder gammel. Han kunne lægge sammen, da 
han var 21 måneder og gange som to-årig. På det tidspunkt læste 
han børnebøger og skrev en lille bog med titlen ”Happy Cat”.  Som 
fi re-årig lærte han matematik, tegnsprog og græsk. Og som fem-
årig slugte han en 209-siders geometribog på en aften - hvorefter 
han vågnede og løste opgaver næste morgen. Som ni-årig blev 
han student, hvorefter han startede på Carnegie Mellon University 
sidste efterår, skriver Faith.it.

Ifølge historieprofessor Aaron Hoffman tager William Maillis ikke 
noter som de andre studerende. Han sidder bare og lytter, læser 
og absorberer materialet, fortæller læreren til ugebladet People.

Det unge geni er efterhånden blev en international kendis. Og 
han fortæller åbent om sin drøm:

- Jeg vil være astrofysiker, så jeg kan bevise overfor den viden-
skabelige verden, at Gud eksisterer, sagde William for nylig i et 
interview med Hellenic College Holy Cross. Han uddybede:

”Der fi ndes jo disse ateister, som siger, at der ikke er nogen 
Gud. Men i virkeligheden kræver det mere tro at tro, at der ikke 
fi ndes nogen Gud... For det giver mere mening, at noget har skabt 
universet, end at det har skabt sig selv. Det kræver mere tro at sige, 
at universet skabte sig selv end at noget andet har skabt det, for 
det er mere logisk”, lyder Williams forklaring. Han er også uenig 
med nogle af Einstein and Hawkings teorier om sorte huller og har 
allerede sine egne ideer til at bevise, hvordan verden blev skabt.

Bodil

- Jeg vil bevise, at Gud er til, siger den 11-årige William Mail-
lis. Han blev student som 9-årig. Nu læser han på universitetet 
for at blive astrofysiker og for at bevise, at den netop aføde 
videnskabmand og ateist Stephen Hawking tog fejl.
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Af Bodil Lanting

Kinas folkekongres har netop 
fjernet en regel, som sætter 
grænser for, hvor længe en 
præsident kan sidde på mag-
ten. Dermed kan Xi Jinping 
blive siddende resten af livet.

Det skriver AFP.
Forslaget var en del af en større 

pakke med forfatningsændringer 
fra kommunistpartiet. Som for-
ventet gik forslaget glat igennem 
folkekongressen: Af de 3.000 
stemmeberettigede stemte kun to 
imod, mens tre undlod at stemme.

Kinas leder siden 2012
I oktober 2017 blev Xi genvalgt 

til sin anden femårsperide, som 
så skulle sikre ham magten indtil 
2023. Men denne regel er nu 
ophævet. Xi Jinpeng er både 
præsident og generalsekretær 
for Kinas kommunistiske parti 
og formand for landets centrale 
militære komité.

Siden magtovertagelsen i 2012 
har han sikret sig magten i par-
tiet bl.a. ved at få tusinder af 
medlemmer dømt og straffet for 
korruption.

Kirker bliver angrebet
I januar nedrev de kinesiske 

myndigheder en megakirke i 
Linfen. Kristne i Kina har i fl ere 
år oplevet overgreb, fx har myn-
dihgederne fjernet kors på kirke-
bygningerne, mens kristne, der 
protesterede er blevet straffet 
med fængsling og bøder.

Så sent som i forrige uge 
foretog myndighederne et an-
greb mod en historisk katolsk 
kirke, Nantang Catholic Church, 
i Henanprovinsen og arresterede 
flere af kirkens præster. Uden 
forudgående varsel undersøgte 
myndighederne området omkring 
kirken og afbrød strømmen. 

Da præsterne meldte sagen 
til politiet, blev de arresteret og 
deres telefoner blev konfi steret. 

Samtidig blev alle kirkens fi re kors 
ødelagt. Under Xi Jinpeng har 
regeringen ødelagt kirker og fjer-
net kors i provinserne Zhejiang, 
Jiangxi, Henan, Shanxi, Shaanxi 
og Xinjiang, skriver China Aid.

Lederen erstatter Kristus 
I den sydlige del af Kina fi k de 

kristne for nylig besked om at 
fjerne kristne billeder fra husene.

The Washington Post har cite-
ret myndighedernes direkte be-
sked til de kristne: ”Jesus Kristus 
vil ikke hjælpe jer ud af fattigdom 
eller helbrede jeres sygdomme, 
men det vil det kinesiske kom-
munistparti. Derfor skal I fjerne 
disse billeder af Kristus og sætte et 
pænt foto af præsident Xi Jinping 
op i stedet.”

Denne billedstorm var en del af 
en kampagne, som angiveligt skal 
”smelte den hårde is i de religiøse 
troendes hjerter” og ”hjælpe dem 
til at få troen på partiet”. Og partiet 
er nu Xi Jinping.

Den stærke leder vil gennem-
føre en kinesisk socialisme i en ny 
æra. Og i denne æra er der ikke 
meget plads til kristendommen.

Kinesisk Führer
Xi Jinpeng er af mange blevet 

sammenlignet med Mao Zedong, 
hvis 27 år ved magten ifølge 
iagttagere kostede mindst 45 
millioner kinesere livet. Maos ef-
terkommere fi k gennemført nogle 
reformer, som skulle hindre histo-
rien i at gentage sig. Blandt disse 
var en regel om at den kinesiske  
leder højst kunne have magten i 
to fem-årsperioder.

Formand Mao døde i 1976, og 
reformerne har fungeret indtil nu, 
hvor Folkekongressen har sikret 
Xi Jinpeng magten på livstid.

Både politikere og medier i 
Kina er nu begyndt at kalde Xi   
“lingxiu,” en ærbødig titel for en 
leder, som ikke har været anvendt 
siden Maos tid. Tyske medier 
oversætter den kinesiske titel 
lingxiu med “Führer.”

Kommunistpartiet omtalte Xi 
som lingxiu i oktober 2017. Her-
efter har medierne fulgt trop, og 
sidst i februar i år lød det fra en 
statslig tv-kanal: ”Folkets lingxiu 
er elsket af folket!”, skriver John 
Stonestreet og Roberto Rivera 
i en kommentar på den kristne 
hjemmeside BreakPoint.

De to iagttagere omtaler også 
personkulten omkring den nye 
leder, som har udstedt et over-
raskende forbud mod tegnese-

rien Peter Plys. Årsagen til dette 
forbud er efter sigende, at vittige 
hoveder har sammenlignet Xi 
med tegneseriefi guren, der be-
skrives som en ”bjørn med en 
meget lille hjerne”. 

Men situationen er alt andet 
end morsom, forsikrer de to 
BreakPoint skribenter.

De peger på, at partikongres-
sen har gjort Xis tanker om den 
nye æra til en del af forfatningen. 
Xi har også vist magt og aggres-
sion både over for nabolandene 
og USA. For nylig var Kina fx. tæt 
på at starte en krig med Indien 
over et fjernt område af Himalaya, 
ligesom Kina har foretaget eks-
pansion i Det sydkinesiske Hav.

Så Kina er ikke ved at blive 
mere demokratisk i takt med den 
øgede velstand i landet. I stedet 
ser man, at undertrykkelse, stats-
kontrol og og konfrontationer igen 
stikker hovedet op, understreger 
Stonestreet og Rivera. 

Men alt dette kommer over-
hovedet ikke som nogen over-
raskelse for Kinas kristne. Det er 
bare os andre, som først nu er 
ved at indse, hvordan situationen 
er, slutter de to iagttagere fra 
BreakPoint.

’Fører Xi’ er dårligt nyt 
for Kinas kristne
Xi Jinping har sikret sig magten resten af livet. Han vil indføre en ’æra med kinesisk socialisme’.

Kinas stærke mand omtales som 
den første siden Mao som en 
”lingxiu”, dvs. leder. Tyske medier 
oversætter ordet med ”Führer”. 

Folkekongressen har netop vedtaget kommunistpartiets forslag om, 
at Xi Jinping skal være præsident på livstid. Forslaget blev næsten 
enstemmigt vedtaget af de 3.000 stemmeberettigede.

”Det er én ting at tale til Jesus, Det er noget andet, når 
Jesus taler til dig. Hvis jeg ikke tager fejl, kaldes det sind-
syge at høre stemmer.”

Det sagde talkshowværtinde Joy Behar i programmet The View 
på ABC den 13. februar, hvor man diskuterede en udtalelse af Mike 
Pence. Vicepræsidenten havde nemlig fortalt, at han taler i tunger 
og at Jesus taler til ham.

Mens Joy Behars medvært, Sonny Hostin, udtalte, at hun ikke 
brød sig om, at vicepræsidenten taler i tunger, beskrev Joy Behar 
fænomenet som en sindsygdom. Det har ført til mange protester 
fra kirkeligt hold. Nu har Joy Behar selv ringet til Mike Pence for 
at undskylde sin udtalelse

Joy Behars manager, Bill Stankey, har efterfølgende sagt til The 
Washington Post, at hun havde en varm og åbenhjertig samtale 
med Mike Pence. De havde blandt andet diskuteret, hvordan de 
begge var vokset op i den katolske kirke. 

En kilde fra Det Hvide Hus siger i en email, at Joy Behar 
undskyldte overfor vicepræsidenten, som modtog hendes und-
skyldning. Pence havde dog tilføjet, at han ikke var krænket på 
egne vegne men derimod på vegne af de millioner af evangelikale 
kristne, som ser ABC TV og dermed Behars show. Han havde 
derfor opfordret hende til at gentage den undskyldning offentligt, 
som hun netop havde givet ham privat.

Bodil

Mike Pences udtalelse om, at han hører Jesus tale, når han beder, 
fi k talkshow-vært Joy Behar til at kalde vicepræsidenten sindssyg. 
Nu har hun undskyldt.

Ny
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Nye vinkler på 
Det Nye Testamente

JAN HOLM  
MORTENSEN

Jesus og de 
jødiske fester
Israels festkalender 
som guide til Det Nye 
Testamente
I denne flot illustrerede bog 
gennemgår tidligere præst i 
Israel, Jan Holm Mortensen, 
de jødiske fester på Jesu tid 
og giver nye vinkler på de 
kendte tekster i Det Nye Te-
stamente.

»... ord, man før læste hen over som 
overflødige regibemærkninger, bliver det, 
som skaber sammenhæng mellem Det 
Gamle og Det Nye Testamente.«
Bodil F. Skjøtt, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen

Se, din konge  
kommer
Malebog for 9 til 
90-årige

Fordyb dig i påskens 
budskab, imens du maler 
de smukke og fantasifulde 
tegninger. 

Forær den til venner, 
familie, større børn og 
børnebørn.

Halv pris ved køb af 10 stk.!

32 sider
99,95 kr.

288 sider
249,95 kr.

Bodil

Ny

DDDe
Ny

- I januar ødelagde regerin-
gen en kinesisk megakirke. 
I februar indførte regeringen 
nye regler om kontrol af alle 
former for religiøs aktivitet 
inklusive det, der foregår i 
private hjem, skriver tænke-
tanken Denison Forum.

Også det at kalde sig præst, 
udgive religøst materiale eller stu-
dere teologi skal nu registreres.

Kommunistpartiet vil overvåge 
alle borgere og føre kontrol med 
både virksomheder og embeds-
mænd.

Alle skal vurderes
Målet er, at hver eneste kine-

sisk borger får en Social Credit 
Score, en elektronisk fil med 
data fra både offentlige og private 
kilder. Dermed vil man sikre den 
rette adfærd i alle forhold lige fra 
energiforbrug til generel lydighed 
mod kommunistpartiet.

Folk med en høj score vil blive 
belønnet med kortere ventetid 
på hospitaler, billigere offentlig 
transport og gratis fi tnesstilbud.

Folk med lav score vil derimod 
kunne opleve restriktioner blandt 
andet mht. job, lånemuligheder, 
transport og mulighed for skole-
valg for deres børn. 

Flere provinser er begyndt at 
bruge TV og LED-skærme på of-
fentlige steder for at udstille folk 
med lav score i en salgs ”offentlig 
gabestok”. 

”Det er let at forestille sig 
virkningen af et sådant totalitært 
system for kristne, som vælger 
Kristus frem for kommunismen. 
Nu hvor præsident Xi har sikret 
sig diktatorisk magt uden at skulle 
stå til ansvar for nogen, vil truslen 
mod de troende i Kina sandsynlig-
vis øges”, vurderer Jim Denison.

Bodil

Kinas borgere får ’sociale point’

- Truslen mod kristne i Kina er 
øget, vurderer Jim Denison.

Komiker undskylder 
overfor Mike Pence
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Valby, Bibelcamping 6-13. juli (IM)
Bornholm, Bibelcamping 6.-14. juli (IM)
Lystruphave, Bibelcamping 7.-19. juli (IM)
Kolding, SommerCamp 7.-13. juli (Apostolsk Kirke)
Mørkholt, Familiecamping 7.-14. juli (IM)
Sundeved Centeret, Bibelcamping 7.-14. juli (IM)
Haderslev Næs, Ung Uge, 7.-14. juli (LM)
Vesterbølle Efterskole, voksenlejr 7. juli-14. juli 
(KFUM/KFUK)
Sletten, Fælles sommerlejr 8.- 13. juli (FDF)
Gammelbro, Aleneforældrecamping 9.-15. juli (IM)

Uge 28-29
Mørkholt, UngCamp 14.-21. juli (IM)
Hadsund, Bibelcamping 13.-20. juli (IM)
Mariager, SommerCamp 14.-20. juli (Pinsekirken)
Haderslev Næs, Familieuge 14.-21 juli (LM)
Horsens, SommerOase 14.-21. juli (Dansk Oase)
Hvide Klit, Familiecamp 14.-21. juli (KFUM/KFUK) 
Fjellerup, Bibellejr 14. - 21. juli (Nyt Liv)
Løgumkloster, Sommerlejr 15. - 20. juli (Kr. Fællesskab)
Remmerstrand, Familielejr 15. - 21. juli (KFUM/K) 

Uge 29-30
Fårevejle, Bibelcamping 19.-28 juli (IM)
Hurup, Bibelcamping 20.-27. juli (IM)

Ferie med indhold på kristne sommercamps og lejreFerie med indhold på kristne sommercamps og lejre  
Uge 24-25
Harboøre, teltmøder 11.-17. juni (IM)
Vildsund, Thy, teltmøder 14.-18. juni (IM)
Virksund, Kyllingelejr 16.-17. juni (LM)

Uge 25-26
Mørkholt, Seniorcamping 1, 23.-30. juni (IM)
Mørkholt, UNO Seniorcamping singler 23.-29. juni (IM)
Haderup, Seniorcamping 25.-29 juni (IM)

Uge 26-27
Tree House Camp, 30. juni - 7. juli ((KFUM/KFUK)
Virksund, Børnelejr 30. juni-3. juli (LM)
Virksund, Juniorlejr 3.-6. juli (LM) 
Sarons Slettes Bibelcamping 30. juni - 6. juli 
Lystruphave, Teencamp 1.-6. juli (IM)
Sydvestjyllands Efterskole, Juniorsportscamp 1.-6. juli. 
(DFS) 
Stouby, Højskolecamping, 1.-6. juli (KFUM/KFUK)

Uge 27-28
Blåkilde Efterskole, Sommerhøjskole 50+, 5.-8. juli 
(KFUM/KFUK) 
Fjellerup, Stævne 6.-8. juli (Ordet og Israel) 
Den sidste Reformation sommercamp 6.-13. juli

Tullebølle, Bibelcamping 20.-28. juli (IM)
Holmsborg, Bibelcamping 20.-28. juli (KFUM/KFUK)
Haderup, Bibelcamping 21.-28. juli (IM)
Mørkholt, Bibelcamping for alle 21.-28. juli (IM)
Mørkholt, Teencenter MTC 21.-28. juli (IM)
Haderslev Næs, Ung Familie Uge 21.-28. juli (LM)
Efterskolen Lindenborg, Sommerstævne 22.-28. juli 
(Baptistkirken og Det Danske Missionsforbund)
Sletten, Familielejr 22.-28. juli  (FDF)
Fjellerup, Familielejr 22.-28. juli (UMO)

Uge 30-31
Aalborg Efterskole, Familiejr 22.-28. juli (Familier på Vej) 
Brande, Bibelcamping 23. - 29. juli (Troens Ord)
Skovgårde, Bibelcamping 27. juli-3. august (IM)
Mørkholt, UNO Camping (singler) 28. juli-3. aug. (IM)
Hjallerup, Bibelcamping 28. juli-4. august (IM)  
Haderup, Bibelcamping (særlige behov) 29. juli-2. aug. (IM)

Uge 31-33
Skovgårde, Seniorcamping 4.- 10 august (IM)
Mørkholt, Seniorcamping2, 11.-17 august (IM)
Hirtshals, teltmøder 15.-20 august (IM)

Oplysninger om lejre og stævner kan sendes til:
redaktion@udfordringen.dk
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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
Eller bestil på 7456 2202

Det kristne Hotel Aalborg vil 
gerne tydeliggøre hotellets 
kristne profi l. Derfor bliver der 
i hotellets nye tilbygning indret-
tet et særligt andagtsrum, hvor 
kristne og åndeligt søgende 
kan gå ind og bede i ro og fred. 

I et sekulariseret samfund, hvor 
kristne symboler bliver færre og 
færre, føler ledelsen sig kaldet 
til at gøre mere for at vise den 
kristne profi l. Det kommer ikke 
til at ske i form af kors på væ-
relserne eller kristne malerier i 
lobbyen men ved at indrette et 
særligt andagtsrum i den nye 
tilbygning, som lige nu er under 
konstruktion. Rummet vil blive 
udsmykket således, at det ind-
byder til fordybelse i den kristne 
tro, bl.a. med forslag til bønner og 
taksigelser, som gæsterne kan 
søge Gud ud fra.

- Andagtsrummet skal ikke 
være neutralt. Det skal kommu-
nikere noget, som hjælper folk i 
gang med at bede. Det skal vise 
vejen, siger hotelchef Bo Kikken-
borg. Han fortsætter: 

- Vi oplever, at der i samfundet 
bliver mindre og mindre plads til 
kristne symboler og dét at være 
kirke. Derfor har vi en stor og 
vigtig opgave i at synliggøre, at 
vi er et kristent hotel.

Bøn og tjeneste 
Hotellet er det tidligere sø-

mandshjem med dybe rødder 
i den kristne tro, og denne arv, 
ønsker ledelsen at udleve i dag. 

Først og fremmest går hver 
en krone af overskuddet fra 
hoteldriften til velgørende formål 
– der sidder ingen aktionærer 
eller kapitalfonde og venter på at 
høste profi tten. 

Dernæst fastholdes troen på 
Jesus som den vigtigste kultur-
bærer på hotellet, og mange 
ansatte, der færdes dagligt på ho-
tellet, er personlige kristne. Hver 
morgen mødes de til morgenmad 
og andagt og beder sammen for 
dagen og for gæsterne. 

- Andagten er en integreret del 
af arbejdsdagen, hvor vi lægger 
hotellet og vores gæster over i 
Guds hænder. Denne samling 
er med til at holde fokus for per-
sonalegruppen og gøre os mere 
ægte og nærværende, siger Bo 
Kikkenborg. 

I det daglige ønsker ledelse og  
personale at praktisere diakoni-
tankegangen, hvor ”tjenesten” er 
i centrum, frem for missionstanke-
gangen, der sætter ordene først. 

- Det er den måde, vi er i mis-
sion på: Vi møder gæsten, ser 
dem, lytter og handler på deres 
behov. Når vi tjener med denne 

næstekærlighed først, ser vi, 
at hjerter langsomt åbnes, bar-
riererne sænkes, og på deres 
initiativ opstår der muligheder for 
mere åndelige samtaler, siger Bo 
Kikkenborg. 

Byens kristne bærer
ånden ind på hotellet

Der er mange levende menig-
heder og organisationer i Aalborg, 
og Bo Kikkenborg drømmer om, 
at endnu fl ere af de kristne grup-
peringer i byen vil benytte hotel-
lets faciliteter. Ikke for driftens 
skyld men for at støtte det gode 
formål og bringe den kristne 
ånd med sig ind på hotellet. Af 
samme grund bliver det også 
muligt at booke det kommende 
andagtsrum til fx bedesamlinger 
for mindre grupper. 

- Som et kristent fællesskab er 
vi sammen blevet betroet den op-
gave at bære ånden med os, hvor 
vi går, og når antallet af kristne 

på hotellet stiger, er vi endnu 
fl ere til at sprede hjertevarmen, 
det gode budskab og den kristne 
atmosfære til de øvrige gæster. 
Det er en meget opmuntrende 
tanke, siger han. 

Den nye tilbygning til Hotel 
Aalborg ventes at være klar til 
indvielse i januar 2019.

Fordommene lever
Men det er ikke uden udfor-

dringer at operere som kristent 
hotel og tidligere sømandshjem i 
et sekulariseret samfund. Mange 
har fordomme om, hvad det vil 
sige at være et kristent hotel, og 
disse fordomme kan være svære 
at komme til livs. Fx at man på 
hotellet ikke må spille kort, bande 
eller drikke alkohol. 

Andre tror, at hotellet stadig er 
et sømandshjem, og det associe-

rer de med, at der sikkert er godt 
beskidt, tæt af røg og fyldt med 
ludere og lommetyve på gangene. 

Fordommene kunne ikke være 
længere fra sandheden, men 
når man vælger betegnelsen 
kristen, må man leve med folks 
fordomme – det gælder ikke bare 
for et kristent hotel, men for alle 
kristne i et sekulariseret samfund 
som Danmark, siger hotelchef Bo 
Kikkenborg: 

- Når man opererer med noget, 
som handler om tro og kristen-
dom, er der en tendens til, at det 
bliver vendt til noget negativt en-
ten på den ene eller anden måde. 
Det kender vi nok alle sammen til. 
Men det er den risiko, vi står med 
som kristne her i landet. Og det 
tager vi med. 

Red.

Hotel Aalborg har plads til bøn
Hotelchef Bo Kikkenborg (i midten) beder for dagen, for hotellet og for gæsterne. Personalet mødes hver dag til morgenmad og bøn. 
Til højre ses Bo Kikkenborg i det rum, som bliver det kommende andagtsrum i den nye tilbygning. 
Fotos: Next Edition

Det tidligere sømandshjem moderniserer og bygger til - og vil gerne være kendt som et kristent hotel.

Om Hotel Aalborg
Hotel Aalborg er det gamle sømandshjem i nye klæder. Hotel-

let har de seneste år gennemgået en større renovering, ligesom 
omgivelserne i samme periode også har udviklet sig positivt. 
Derudover er Hotel Aalborg netop påbegyndt en markant udvi-
delse af hotellet, som på én gang fordobler antallet af værelser 
og faciliteter og vil gøre det til et 3-stjernet superior hotel. Det 
nye hotel står klar i 2019. 

Hotel Aalborg drives af fonden Aalborg Sømandshjem, der er 
en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at yde støtte til 
humanitært og socialt velfærdsarbejde – specielt for søfolk og 
andre i det maritime miljø. Fonden har tilknytning til den danske 
folkekirke, og alle aktiviteter tager afsæt i kristne værdier. 

Hotellets overskud går ubeskåret til socialt velfærdsarbejde, 
primært Seaman Aalborg i tæt samarbejde med Aalborg Havn 
og Handelsfl ådens Velfærdsråd. 

Bo Kikkenborg står uden for og ser på den nye tilbygning. I baggrunden 
ses det gamle hotel.
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Møder & Arrangementer

Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Udfordringen, Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld, tlf.: 74562202

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

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

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

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold på 
hjemmesiden! 

Læs artikler eller avisen 
som E-avis. 

Find oplysninger om 
login på side 2 i avisen.

info@sarons-slette.dk /22883035

Bibelcamping
30. juni - 6. juli

12. maj har vi generalforsamling
kl. 13.00 og årsmøde kl. 14.30

Rune Edvardsen og Per Hyldgaard m.fl.

Program for bibelcamping og d. 12. maj 
kommer på vores Facebook side.

Udlejning

Ferie & Rejser
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

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 1/4: David Hansen: Påske - en overgang og en indgang til noget nyt 
Søndag 8/4: Peter Kjær: Har du besluttet at følge Jesus? 

Søndag d. 18/3 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
Tema: Hav tro til Gud

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse
Forbøn for frelse - Åndsdåb og syges helbredelse

Velholdt sommerhus udlejes billigt
Gerå nær Aså (Vendsyssel), rolige omgivelser, børnevenligt 
på vandsiden. Weekend eller ferie. Rimelig pris.  
www.østerhavshytten.dk.   Tlf. 9846 6331 / 2343 7231

PROFETI 
FLYTTER GRÆNSER

www.aglow.dk • facebook.com/aglowdanmark • tlf. 21 33 86 42 

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

Libanon
mød mellemøstens kristne

Rejseledere: 
Merete Bandak, Nysted og 
Mikkel Bandak, København

Tilmelding inden d. 10. juli. Herefter forhør om plads.

17.-25. september

Libanon er et unikt land med en fantastisk historie, 
en smuk natur og en gæstfri befolkning. Vi besø-
ger kristne fra det arabiske mindretal og oplever 
bibelske steder. Gå på opdagelse i Beirut, Sidon 
og Tyrus. Rejselederne har besøgt Libanon mange 
gange og har gode lokale kontakter.

Mød Kristendemokraternes
politiske næstformand

Sydvestjyllands Efterskole, Kirkebrovej 7, 6740 Bramming
Hør et aktuelt oplæg om familiepolitik 
 – stil spørgsmål og deltag i debatten! 
Kaffe, the og kage er gratis.
Alle er velkomne! Kom selv, og tag naboen med!

S d j ll d Ef k l Ki

Isabella Arendt
Mandag 19. marts 2018
kl. 19.30

Du går glad hjem!

Søndag d. 25/3 kl. 10:30
Bjarne Kjær
Tema: Humanismen er forløber
 for Anrikrist
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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 10:

Jákup Hansen
Birmavej 36
2300 Kbh S

Kodeord: Pennevenner

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 
5. april 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.



Husk forbøn for Husk forbøn for 
Danmark den sidsteDanmark den sidste  

mandag hvermandag hver
måned kl. 19-21.måned kl. 19-21.    
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GGod læsningod læsning
LIVSFORVANDLENDE 

BØGER FRA 
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Find også e -bøger, fi lm og musik på Find også e -bøger, fi lm og musik på 

Hosianna.dkHosianna.dk

Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

Stillinger

Diverse

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

Friskolen i Bramming
søger nye lærere
Vi søger pr. 1. august 2018 nye kolleger til Friskolen i Bramming. 
Stillingerne kan bygges op af fl ere forskellige fagkombinationer. 
Dansk, matematik, engelsk og natur og teknologi står højt på 
ønskelisten. Kan du se dig selv i tysk, musik eller historie, er 
dette også en fordel.

Vi forventer, at du:
• Har en positiv og anerkendende tilgang til børn og voksne.
• Er fokuseret på elevernes ressourcer og vil udvikle deres 

potentiale.
• Kan arbejde i overensstemmelse med skolens kristne grund-

holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi tilbyder dig:
• En arbejdsplads med skønne børn samt engagerede kolleger, 

der ser frem til at have dig med i samarbejdet om vores skole.
• Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem LC 

og fi nansministeriet.

Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 134 elever fordelt 
fra 0. kl. – 9. klasse og en SFO med 55 børn fra 0.- 4. klasse. På 
Friskolen har vi et overskueligt skolemiljø, gode rammer, fokus på 
faglighed og en skole bygget på det kristne livs- og menneskesyn.

Send din ansøgning med relevante bilag vedhæftet på mail til 
info@friskolen.dk

Har du spørgsmål og ønsker noget uddybet, er du velkommen 
til at kontakte skoleleder Lars Juul Mikkelsen på skolens telefon: 
75 17 24 49, på mobil: 30 27 55 52 eller via mail: info@friskolen.dk.

Ansøgningsfrist: 17. april 2018. 
Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 17.

Friskolen i Bramming, Gabelsvej 12 C, 6740 Bramming

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 

 

Jakobskolen i Aarhus søger en lærer  l en fast s  lling fra august måned.
Ansøgningsfrist d. 5. april. Se mere på www.jakobskolen-aarhus.dk

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

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

Stillingen er på fuld tid med start snarest muligt.

Ansøgningsfrist er onsdag den 28. marts kl. 12.00

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Forstander 
Blå Kors Hjemmet Skannerup 

blaakors.dk

Bogsalg

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

Musiklærer:
En deltidslærer ca. 80 % til fast stilling søges til august 2018. 
Stillingen indeholder musik i indskoling og mellemtrin. Andre 
skolefag kan komme i spil.
For den rigtige ansøger kan stillingen blive op til 100%.
Ansøgningsfrist 5.4.2018.

Pædagogmedhjælpere:
2-3 deltidspædagogmedhjælpere søges til 
august 2018. Ca. 15-25 timer pr. uge. 
Arbejdsopgaver i vuggestue, børnehave og SFO. 
Evt. mulighed for vikartimer i skolen.
Ansøgningsfrist 2.5.2018.

Det er vigtigt, at du kan lide 
at være sammen med børn og 
unge mennesker.
Ansøgeren må være i over-
ensstemmelse med skolens 
kristne holdning og aktivt 
arbejde for denne.

Oplysninger og ansøgning til Thorkild Bjerre-
gaard sendes på mail: TB@mkf.dk (Tlf. 2445 6197)

Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.

Ansættelse sker efter overenskomst med FM og 
LC samt BUPL og FKF.

Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet 
afdelingsopdelt skole – ca. 80 ansa  e – vuggestue 
med 25 børn – børnehave med 70 børn.

Ferie & Rejser

OPLEVELSESREJSE TIL

Kom med den 6.-13. oktober 2018, hvor 
Mission Afrika og SAT-7 arrangerer en 
spændende rejse til Cypern. 

Vi skal besøge gamle ruiner, moderne tv-studier 

og flotte badestrande. Kom med og oplev de sted-

er, hvor Paulus fortalte  om Gud og se, hvordan 

SAT-7 via satellit og internet formidler troen i dag.

Se mere på missionafrika.dk/oplevelsesrejse

Tøv ikke med at melde dig til – der er rift om billetterne

ESREJSE TIL

CYPERN

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

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

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:



Udfordringen søndag den 18. marts 2018       TV / RADIO . 17

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

Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
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 hvid-
kalkede tårn og hvælvinger frem-
træder kirken stor. Sendes også 
mandag kl. 8.35 og lørdag kl. 8.30.

Mandag 19/3
14:50 Vores verden gennem 500 
år (2:6) Tysk dokumentarserie fra 
2017. (The Luther Code)
Det var et nyt revolutionerende syn 
på verden og ikke en fornyelse af 
troen, der startede Martin Luther 
og reformationsbevægelsen for 
500 år siden. I 1600-tallet blev 
de første massemedier født, og 
handlen blev global. Med Keplers 
opdagelse af de faste planetbaner, 
begyndte mennesket en både ån-
delig og teknologisk udvikling. Et 
moderne essay over 500 års refor-
mationshistorie og betydningen for 
det moderne menneske. Sendes 
også tirsdag kl. 14:15.

23:35 Jødernes fl ugt - Vidnernes 
historie. For 73 år siden lykkedes 
det for over 7000 danske jøder at 
fl ygte til Sverige og dermed undgå 
at blive arresteret af Gestapo og 
deporteret til koncentrationslejren 
Theresienstadt. I dokumentar-
filmen fortæller de overlevende 
danskere, hvis liv for altid blev 
forandret, om de dramatiske begi-
venheder, som fandt sted i det tysk-
besatte Danmark i oktober 1943. 
Filmen beretter om angsten, om 
de smertelige tab og den uendelige 
lettelse ved ankomsten til friheden 
i det neutrale Sverige.

Tirsdag 20/3
15:10 Vores verden gennem 500 
år (3:6) Tysk dokumentarserie fra 
2017. (The Luther Code)
Sendes også onsdag kl. 13:55.

Onsdag 21/3
14:45 Vores verden gennem 500 
år (4:6). Tysk dokumentarserie 
fra 2017. (The Luther Code). 
Sendes også torsdag kl. 14:10.

23:45 De skjulte børn
Dansk dokumentar fra 2013.
Redningen af de danske jøder i 
1943, står som et lyspunkt i histo-
rien fra 2. Verdenskrig. De fl este 
danske jøder nåede at flygte til 
Sverige inden nazisterne fangede 
dem. Nogle børn kom dog aldrig så 
langt og blev efterladt i Danmark, 
mens deres forældre flygtede. I 
dokumentaren fortæller tre af disse 
børn om deres oplevelser af at leve 
skjult under krigen og ikke mindst, 
hvad der skete, da deres forældre 
vendte tilbage efter krigen. Sendes 
også palmesøndag kl. 14:45.

Torsdag 22/3
15:05 Vores verden gennem 500 
år (5:6) Tysk dokumentarserie fra 
2017. (The Luther Code)
Sendes også fredag kl. 13.55.

Fredag 23/3
14:50 Vores verden gennem 500 
år (6:6). Tysk dokumentarserie 
fra 2017. (The Luther Code)

Lørdag 24/3
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. For radio-
journalisten Kjeld Koplev handler 
den bl.a. om, at vi skal tro på og 
lære af visioner. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Fryd dig, du Kristi 
brud” fra Helligåndskirken i Århus.

03:30 Store danskere - Kai Munk
Digterpræsten Kaj Munk var 30er-
nes og 40ernes store dramatiker, 
men den 4. januar 1944 blev han 
myrdet af Gestapo. Forinden havde 
han i prædikener, skuespil og taler 
udfordret besættelsesmagten, 
samarbejdspolitikerne og værne-
magerne. Men Munk havde selv i 
30erne været forblændet af Mus-
solini og Hitler. Efter mordet blev 
Kaj Munk et symbol på dansk mod-
stand mod den tyske besættelse. 
Sendes også søndag kl. 03:10.

Palmesøndag 25/3
14:00 Gudstjeneste fra Heden-
sted kirke. Palmesøndag bæres 
bibel og lys ind i kirken af spej-
dere fra Hedensted. Sognepræst 
Morten Seindal Krabbe er liturg 
og gennem sine refl eksioner over 
billeder af Storm P, åbnes dagens 
evangelie. Kirkens børne og ju-
niorkor medvirker under ledelse 
af Bodil Rønow.
 

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

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

DR Radio 

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”

Mandag 19/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 20/3
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 21/3
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 22/3
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 23/3
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 24/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Palmesøndag 25/3
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

09.54 Gudstjeneste
Lindevang Kirke. Københavns 
Stift. Palmesøndag. Prædikant: 
Christiane Gammeltoft-Hansen.
Organist: Lars Nielsen Sardemann. 
Salmer:
76: ”Op! Thi dagen nu frembryder”
86: ”Hvorledes skal jeg møde”
176: ”Se, hvor nu Jesus træder”
380: ”Op dog, Zion! Ser du ej”
217: ”Min Jesus, lad mit hjerte få”

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
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.

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

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

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

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

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.

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

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 
grader E= øst. Engelsk kanal. Un-
dervisning / forbøn for syge. Eks-
tra parabol muligvis nødvendig. 
Program og teknisk support: www.
revelationtv.com

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

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

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/

Den Kristne Producent Komité (DKPK) og Danske Idébaserede 
Lokale Elektroniske Medier (DILEM) inviterer til årsmøde i 
Kulturcenteret, Drejervej 15, Kbh. NV den 21. april, hvor ledere 
fra Kulturstyrelsen vil redegøre for love og regler og besvare 
spørgsmål.

To ledere fra Slots- og Kulturstyrelsen vil holde oplæg om lo-
kalradioernes problemstillinger i forbindelse med den nye lov om 
ikke-kommerciel radiovirksomhed, der trådte i kraft ved årsskiftet. 
Lokale tv-stationer kan også få gavn af den nye viden, og der vil 
være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Den nye lov kræver blandt andet, at lokalradioer skal sende 
mindst én time hver uge med ”lokalt indhold”. Men hvad menes 
med lokalt indhold? Skal det være af lokale, med lokale og om 
lokale? Eller kan mindre gøre det? Kan den ugentlige time med 
lokalt indhold opdeles i mindre udsendelser i løbet af ugen? 

Kulturstyrelsen medvirker fra kl. 13.30-15.00. Hvis der bliver tid til 
det, vil de også arrangere en workshop, hvor deltagerne får til op-
gave at spille ”radio- og tv-nævn” og afgøre nogle ”grænse-sager”. 

Der vil være generalforsamling for medlemmer af DKPK og DI-
LEM kl. 10.00. Her medvirker daglig leder af KKR/TV, Nick Hansen.

Dagen starter med kaffe og rundstykker. Der er frokost mellem 
generalforsamlingen og mødet med Kulturstyrelsen. Det er gratis 
at deltage hele dagen. Tilmelding senest d. 15. april 2018 til e-mail: 
dagligleder@dkpk.dk.

Bodil

Daglig leder af KKR, Nick Hansen, medvirker, når DKPK 
og DILEM holder årsmøde den 21. april.

Kulturstyrelsen 
deltager ved 
medie-årsmøde
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Der er vel ingen grund til at gøre et problem ud af 
dette her, vel?   (Se Markus 10:25)

På Mariager Højskole kan 
eleverne tilvælge en bachelo-
ruddannelse i teologi som et 
supplement til et traditionelt 
højskoleophold.

I den forbindelse indgår sko-
len et nyt samarbejde med det 
australske og pentekostale ud-
dannelsescenter AlphaCrucis 
College, hvilket dermed erstatter 
det hidtidige samarbejde med 
Harvest Bible College.  

Fra 2018 har Harvest Bible 
College og AlphaCrucis valgt at 
slå sig sammen, og er nu en af 
de største udbydere af kristen 
uddannelse i Australien inden 
for teologi, tjeneste, mission, 
management, rådgivning og 
socialvidenskab. Skolen har såle-
des et bredere uddannelsestilbud 
end før. 

AlphaCrucis har 14 lærere på 
doktoralt niveau og har dermed 
et godt forskningsmiljø, som kan 
uddanne helt op til PhD niveau. 
Deres bagland er Australian 
Christian Churches (Assemblies 
of God), og er derfor også kendt 
i pentekostale sammenhænge 
over hele verden. Hillsong Col-
lege Sydney får også deres ak-
kreditering herfra.

Positivt samarbejde
Et team bestående af tre af 

højskolens ansatte har ansvar for 

at koordinere, vejlede og udvikle 
bacheloruddannelsen. Det består 
af Peter Makovini, som tager 
sig af akkreditering, økonomi 
og det daglige samarbejde med 
AlphaCrucis. Leif Petterson har 
det overordnede ansvar for Høj-
skolens undervisningskvalitet og 
indhold. Endelig bliver Jonathan 
Bisgaard ansvarlig for vejledning 
af elever. 

Leif Petterson er i stor for-
ventning til samarbejdet med 
AlphaCrucis.

- Vi har en god kontakt til 
lederen for hele uddannelses-

centret Stephen Fogarty. Han 
planlægger en rejse til Danmark 
for at styrke vores kontakt, hvilket 
vidner om deres engagement, 
siger Leif. Han glæder sig over, 
at højskolen med dette samar-
bejde kan styrke det akademiske 
niveau:

- Det giver en enestående 
mulighed for alle, som ønsker 
at uddanne sig i tjeneste. Vi 
kan tilbyde en uddannelse, der 
både vægtlægger akademiske 
undervisning, hands on erfaring 
med aktivt arbejde i kirker samt 
personlig coaching forløb. Alt 
sammen er med til at udruste 

og udvikle unge i reel tjeneste, 
fastslår han.

10 får bachelorgrad
i løbet af 2018

På nuværende tidspunkt er 
der 10 elever, som fuldfører en 
bachelorgrad i løbet af 2018. De 
nuværende Harvest-elever bliver 
overført til AlphaCrucis undervis-
ningstilbud.

Mariager Højskole har netop 
udvidet sine faciliteter med en 
ny administrationsbygning og har 
derfor mulighed for at optage 10 
ekstra elever i løbet af foråret. 

Kamp om pladserne
på FCU’s førstehold
FC Udfordringen er kommet 
stærkt i gang med opstarts-
træningen til den nye sæson. 
På klubbens førstehold, der 
spiller i KBU Serie 1, er der 
historisk stor konkurrence om 
pladserne.

 En række tidligere profiler 
på holdet er vendt tilbage efter 
kortere og længere pauser. Der 
er desuden dukket en del nye, 
stærke spillere op. Og så er en 
række spillere, der i efterårssæ-
sonen var profi ler på klubbens 
andethold, blevet rykket op i før-
steholdstruppen her i opstarten. 

Samtidig har holdet fået ny 
cheftræner i Nicolaj Florin, der 
er kommet til klubben fra en 
rolle som assisterende træner 
på Hvidovres andethold i Kø-
benhavnsserien. Derfor har alle 
spillere på førsteholdet skullet 
vise deres evner frem for et nyt 
trænerteam. Det tilsammen be-

tyder, at intensiteten og niveauet 
til træning og kamp har fået 
adskillige hak op af. Spillende 
assistenttræner Jonas Rømer 
Haugegaard siger: 

- Det er ingen hemmelighed, at 
det er utrolig sjovt at være både 
spiller og træner på FC Udfordrin-
gens førstehold lige nu. Der bliver 
virkelig gået til den til træning og 
kamp – alle vil vise Nicolaj og jeg, 
at de skal være en del af vores 
hold. Samtidig – og måske det 
aller vigtigste – lever det unikkke 
FCU-sammenhold stadig i bedste 
velgående i omklædningsrum-
met. Så vi er optimistiske forud 
for den nye sæson.

Førsteholdet har indtil videre 
spillet fem træningskampe, hvil-
ket har givet fire sejre og et 
uafgjort resultat. Den 29. marts 
åbner holdet sæsonen med en 
udekamp mod Rødovre.

Nye trænere
Også klubben andet- og tred-

jehold er gået i gang med forbe-
redelserne til den nye sæson, 
men har dog stadig deres første 
træningskampe til gode. På 

begge hold har der været 
udskiftninger på trænerposten, 
ligesom fl ere nye spillere også 
her har meldt deres ankomst. 

Dameholdet er startet trænin-
gen i marts og er også optimister 
forud for den nye sæson. Sports-
chef i FC Udfordringen, Peter 
Anthon, siger:

- Jeg glæder mig meget over 
udviklingen på alle klubbens hold. 
Især er jeg glad for, at FCU igen 
har et damehold. I bestyrelsen 
er vi optagede af hele tiden at 
gøre, hvad vi kan for med små 
skridt at forbedre rammerne om 
alle klubbens hold, tydeliggøre 
klubbens værdigrundlag og sikre, 
at den særlige FCU-ånd lever på 
alle hold. Vi er ikke en klub, men 
en familie, og det er vigtigt for 
os, at alle klubbens medlemmer 
oplever det.

Sportschef Peter Anthon glæ-
der sig over udviklingen i FCU.

Nyt samarbejde giver
bedre uddannelsestilbud
Mariager Højskole indgår nyt samarbejde om bacheloruddannelse, som betyder fl ere muligheder.

Mariager Højskole’s Academic Board: Peter Makovini (tv), Leif Petterson og Jonathan Bisgaard (th). 

h

Michael W. Smith vil være ’ung med de unge’ og har lavet 
en dance/pop plade.

Ja, I læste rigtigt. Det seneste udspil fra Michael Whitaker 
Smith lyder ikke som det plejer. Sangene er måske ikke væ-
sentligt anderledes, men instrumenterne er hovedsageligt 
elektroniske og trommerne programmerede. For de, der ikke 
kender hans store bagkatalog, lyder han tidsvarene, og vil 
være et spændende nyt bekendtskab. For gamle fans, kan det 
være en hård pille at sluge, men efter et par gennemlytninger, 
begynder man at nynne med (som man plejer).

   
Dette med eksperimenter er ikke usædvanligt fra hans side. 

F.eks. har han forsøgt sig som skuespiller i fl ere kristne fi lm, 
og kan ses lige nu på Netfl ix i en birolle i fi lmen ’90 minutes 
in Heaven’. Efter at have været en af de førende kristne pop-
artister i mange år brød han med stilen og udgav lovsangs-
pladen ’Worship’ i 2001, som blev en kæmpe succes. Måske 
bliver ’A Million Lights’ ligeledes en succes. 

   
Der leges med effekter på stemmen, som i sangen ’Chra-

shing waves’ hvor der synges igennem en ’Vocoder’, og han 
synger både højere og dybere end man har hørt før. I sangene 
’Forgive’ og ’Who you are’ går han op i falset, og i ’You make me 
feel this way’ synger han ganske dybt. Det lyder godt det hele.

   Pladens mest iørefaldende nummer er ’Revolution’, og så 
har han også en spændende duet med Jordin Sparks, som 
vandt sangkonkurrencen ’American Idol’ tilbage i 2007, nemlig 
sangen ’Hey love’.

   De fl este af de 13 sange holder dance/pop stilen, men efter 
den 9. sang kommer der også nogle ’almindelige’ popsange, 
der lyder som han plejer. 

   Bare en uge efter denne udgivelse, udgav han også en 
live lovsangsindspilning med titlen ’Surrounded’. Så er der 
noget for enhver smag.

Mark Hill

Stilskifte for 
Michael W. Smith
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Af Bodil Lanting

Det overordnede tema er 
’GUDS MISSON - for os - for 
verden’, når mange hundrede 
studerende mødes i Skander-
borg til dette års påskelejr.

Påskelejren har således fokus 
på det at kende Guds rednings-
plan for verden og gøre den kendt. 
For mission er Guds pulsslag 
gennem hele Bibelen.

”Jesus skal gøres kendt, så 
mennesker kan få et livsforvand-
lende møde med den Gud, der 
har skabt dem, elsker dem og 
selv taget straffen for deres oprør, 
så alle mennesker – gennem tro 
på Jesus – har fri adgang til Gud.

Dette er Guds vilje. 
Mission er Gud selv, der opsø-

ger det fortabte for at frelse det”, 
hedder det i oplægget.

Talerne
Påskelejrens hovedtalere er 

stud teol. Michael Bak Nygaard, 
som er i præstepraktik i Odense, 
Glenn Scrivener, som er præst i 
Den anglikanske Kirke i  England 
samt Dr. theol. Jens Bruun Kofo-
ed,  fra Dansk Bibel-Institut, som 
forsker i Det gamle Testamente.

Kødløs KFS?
Blandt de 8 forskellige spor, 

som deltagerne kan vælge imel-
lem under lejren, er der temaer 
som ”Trosforsvar” og ”Pas på 
verden”. 

KFS-sekretær Kristian Kappel 
vil undervise om bæredygtighed 
og verdens ressourcer og opfor-
dre til debat om forbrug, velfærd, 
materialisme og klimaforhold.

I det seneste nummer af KFS’ 
magasin Til Tro, hvis tema er 
”Mad”, kommer Kristian Kappel 
ind på samme emne og spørger, 
om man ikke burde overveje at 
droppe kødet på KFS’ lejre.

Stress fylder meget
Med debatten om mad og res-

sourcer har KFS taget et at tidens 
hotteste trends op. For mange 
danske unge forsøger sig med at 
være vegetarer.

Stress er et andet emne, som 
fylder meget blandt studerende. 
Det tager KFS op på en tema-
eftermidddag, hvor psykolog 
Christian Bæk bl.a. vil  tale om 
typer og forebyggelse af stress.

Table talks
Til bibeltimerne på Påskelejr 

2018 bruger man gruppekonce-
pet ’Table talks’, som skal afl øse 
de tidligere responsgrupper.

Konceptet går ud på, at man 
mødes i en fast gruppe lejren 
igennem til bibeltimerne. Man 
sidder i gruppen omkring et bord 
og snakker om bibelteksten før 
undervisningen. Efter undervis-
ningen snakker man om et oplæg 
fra underviseren i bordgrupperne.

’Table talks’ vil køre på både 
gym- og studenternes bibelti-
mespor.

Påskelejr 2018 har 
temadag om stress
Mange hundrede studerende mødes til KFS’ påskelejr i Skanderborg den 24.-28. marts.

Over halvdelen af de danske studerende føler sig ofte stressede. KFS 
tager problemt op på en temadag under påskelejren. Her vil psykolog 
Christian Bæk fra Aarhus stille skarpt på stress blandt studerende bl.a. 
med eksempler på niveauer af stress og gode råd om forebyggelse.

Jens B. Kofoed taler om Guds 
mission i Det gamle Testamente.

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
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BEST WESTERN

Lovsangsbandet Ungkirke fra 
Aalborg Citykirke udgiver d. 
23. marts albummet ”Håb”, 
som består er syv helt nye, 
danske lovsange. 

Med Ungkirkes egne ord så er 
”Håb” en fortælling om Gud som 
vores Far, der fra tidernes morgen 
har våget over os og elsker os 
betingelsesløst. Fællesnævneren 
for alle sangene er, at vi har et 
håb, og ifølge bandleder Simon 
Lionel bunder håbet i Guds tro-
fasthed: 

- Som kristen kan man ind i 

mellem glemme Guds trofasthed; 
at han er med os, hvor end vi går, 
og at han skaber nyt. Vi husker 
det søndag, ja, men hvad med 
tirsdag? Vi har brug for hele tiden 
at erklære Guds trofasthed over 
vores liv. Hans løfter er vores 
håb, og det bærer dette album 
stort præg af.

Tekst og lyd på højt niveau
Ungkirke har selv skrevet tek-

sterne og komponeret arran-
gementerne til alle lovsangene. 
I processen har gruppen fået 
hjælp fra eksterne rådgivere, 

bl.a. er teksterne gennemgået 
teologisk af kirkens præst, mens 
musikken er mikset og mastered 
af John Rees fra Life Church i 
Bradford, England. John Rees 
er professionel musikproducer 
og var også inde over Ungkirkes 
forrige album. 

- Det teologiske aspekt af 
lyrikken er enormt vigtigt, fordi 
det giver sangene dybde og ånd. 
Og fordi vi ønsker at ramme en 
bredere målgruppe end blot de 
etablerede kirker, så skal musik-
ken være lækker og professionelt 
mikset. Derfor har vi igen hentet 

hjælp fra en af de dygtigste, 
kristne producere i Europa, siger 
Simon Lionel. 

Spiller over hele Danmark
Ungkirke-bandet opstod i 2013 

i forbindelse med lovsangen til 
Ungkirkes egne ungdomsguds-
tjenester i Aalborg Citykirke. 
Gruppens første album med egne 
sange, ”Himlen kalder”, udkom 
i 2014, mens det andet album, 
”Lad hele jorden se”, udkom i 
2016. 

Gennem årene er Ungkirke 
blevet et kendt navn i kristne 

kredse landet over, og de bliver 
ofte inviteret til at spille til fx 
Willow Creek, Oase, Mosaik 
Leder, Sommercamp i Mariager 
og ungdomsgudstjenester rundt 
om i landet. 

- Siden det første album har 
vi udviklet os meget både ånde-
ligt, musikalsk og professionelt. 
Især den åndelige udvikling har 
været altafgørende for bandets 
udvikling som helhed – uden tvivl. 
Derudover er vi i dag endnu mere 
sammentømrede og spiller bedre 
sammen end nogensinde, siger 
Simon Lionel. 

”Håb” udkommer offi cielt fre-
dag d. 23. marts 2018 og bliver 
tilgængelig digitalt på Spotify, 
iTunes, Apple Music, Google 
Play, YouTube, Deezer, Tidal og 
Amazon. Samtidig kan man på 
www.håb.ungkirke.dk bestille 
albummet på CD, downloade 
akkorder m.m. Allerede nu er det 
muligt at forudbestille albummet 
på Ungkirkes hjemmeside. 

Aalborg Citykirke er en del af 
Frikirkenet og Danske Kirkers 
Råd. Læs mere på www.ungkirke.
dk og www.aalborgcitykirke.dk.

Bodil

Aalborg: Ungkirke udgiver nyt lovsangsalbum

Ungkirke er navnet på både de unges afdeling og lovsangsband i Aalborg Citykirke. Ungkirke har lavet fl ere musikudgivelser og spiller jævnligt kon-
certer over hele landet. Sangskriverne er Joachim Keller, Jesper Jakobsen og Julie Petterson. Sangerne er Simon Lionel, Olivia Lionel og Catharina 
Yngvesson. Bandet består af Joachim Keller (klaver), Mads Houe Sørensen (bas), Benjamin Kronborg (trommer), Nicolai Kjærgaard (elguitar) og 
Jesper Jakobsen (akustisk guitar) 
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Af Bodil Lanting

- Jeg vil ikke kalde det en forud-
anelse, men jeg fik den her 
tanke om at lade mit hår vokse 
i to år, selv om jeg ellers går 
meget op i mit udseende. Og så 
fi k jeg muligheden for at spille 
Samson, fortæller den britiske 
skuespiller Taylor James til The 
Christian Post.

Det var noget nyt for Taylor 
James at medvirke i en kristen 
fi lm, og han fortæller, at han har 
lært meget af instruktøren.

- Bruce Macdonald, som var 
den ledende instruktør af fi lmen, 
ledte teamet med kærlighed og 
venlighed. Jeg har aldrig hørt ham 
skælde ud på nogen eller være 
aggressiv eller dominerende. 
Han lytter til alle, fortæller Taylor 
James til CP.

Startede med bøn
Det gjorde også stort indtryk 

på skuespilleren, at teamet altid 
startede optagelserne med bøn.

- Der var mange dage, hvor vi 
bare gik i gang med at fi lme. Men 
Bruce ville bede en bøn, og det 
blev noget, jeg blev helt afhængig 
af. Nogle dage ville jeg sige til 
ham: ”Bruce, kan vi lige have et 
øjeblik før denne scene?”.

- Jeg følte mig tryg ligesom 
med en faderfi gur. Så det er nok 
det, jeg tager med mig fra arbej-
det med ’Samson’ og Pure Flix 
teamet, forklarer skuespilleren.

Han tilføjer, at han fortsatte 
med at bede efter at optagelserne 
af fi lmen var afsluttet. Og han vil 
fremover også bede før optagel-
ser til ikke-kristne Hollywood-fi lm.

- Det er en fantastisk ting at 
give andre mulighed for at medi-
tere eller bede. Jeg er sikker på, 

at det er noget, jeg vil tage med 
mig. Nogle dage i form af bøn, 
nogle dage som en slags mind-
fulness og sommetider mest som 
lidt ro, siger James Taylor.

Tilgivelse og kærlighed
Skuespilleren forberedte sig 

ved at studere den bibelske be-
retning om Samson i Dommerbo-
gen. Og fi lmen handler om Guds 
kærlighed, mener han.

- Jeg tror, budskabet er, at Gud 
er villig til at tilgive os og elske os, 
uanset hvor mange gange vi fal-
der eller synder. Det handler om 
kærlighed. Jeg håber, at folk tager 
det med sig, at Guds kærlighed er 
så stærk, forklarer han.

Taylor James tilføjer, at han var 
glad for at kunne spille Samsons 
udvikling over et 20 års forløb.

- Man starter med hans ung-
dom, hvor han er selvsikker og 

stolt og charmerende og jagter 
damer. Man ser ham blive for-
elsket og miste det hele. Man 
ser hans passion og frygt og 
sårbarhed og hans kampe og 
udfordringer, siger Taylor James.

Kristen produktion
Manuskriptet til ”Samson” er 

skrevet af Zachary Warren Smith, 
Jason Baumgardner, Galen Gil-
bert og Timothy Ratajczak. 

Det amerikanske filmstudio 
Pure Flix har lavet en række 
kristne fi lm og familiefi lm som fx. 
”God’s Not Dead”. 

Foruden Taylor James med-
virker Billy Zane, Golden Globe-
winner Rutger Hauer, Jackson 
Rathbone, Lindsay Wagner og 
Caitlin Leahy i ”Samson”. Filmen, 
som havde premiere i USA den 
16. februar, er optaget i Sydafrika.

To år før Taylor James blev 
bedt om at spille titelrollen i 
den nye fi lm om Samson fi k 
han den tanke, at han skulle 
lade håret vokse uden at 
klippe det. 
I fi lmen spiller Taylor James 
den bibelske enmandshær 
over en 20 års periode, dvs. 
fra Samson var i begyndelsen 
af tyverne til hans død som 
40-årig.

’Samson’ lærte noget om bøn

Giv påskeavisen 
- til dine naboer!
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Den nyeste film om Jesus
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Kun få danskere får gavn af på-
skens budskab, fordi det vigtig-
ste som regel drukner i reklamer 
og underholdning. 

Derfor udgiver Udfordringen 
en speciel udadvendt påskeavis 
Palmesøndag den 25. marts 
- ugen op til påske. Avisen for-
muleres, så den henvender sig 
til almindelige danskere. 

Påskeavisen kan bestilles senest 20.3 på Udfordringens 
webbutik: Hosianna.dk / mail@udfordringen.dk / 7456 2202. 

Aviserne kan ikke bestilles enkeltvis, men kun i pakker til ud-
deling - inkl. pakkeporto, fx: 10 stk.: 100 kr. / 25 stk.: 175 kr.  / 
50 stk.: 250 kr.  / 100 stk.: 425 kr. 

Aviserne leveres som pakkepost med Post Nord til nærmeste 
posthus lørdag forud for palmesøndag. Se mere i Udfordringen 
uge 10 eller på Hosianna.dk

Bestil senest tirsdag den 20. marts 
- så er du sikker på, at få det ønskede antal.

Astrofysikeren, profes-
sor Stephen Hawking, 
som døde 14.3.18, 76 år 
gammel, har jeg fulgt 
med særlig interesse, da 
han ligesom en af vore 
nære venner led af den 
uhelbredelige sygdom 
ALS, som han fik som 

21-årig.  Mod alle odds fi k han alligevel et langt liv, selvom 
lægerne dengang kun gav ham 2 år at leve i.  Gud gav ham i 
sin langmodighed ekstra respit.

Han hyldes nu verden over som det forskergeni, han var, og 
hans foredrag samlede store skarer, selvom han kun kunne tale 
gennem avancerede computere.  Han fi k mange ekstra år til at 
tænke over livet, og det var præcis, hvad han gjorde.  Han traf et 
ateistisk livsvalg med påstanden om, at ”vi er blot en avanceret 
type aber på en lille planet fra en gennemsnitlig stjerne.  Vi kan 
forstå universet, og det gør os særlige...” 

Jeg tænker på en anden rullestol-berømthed, nemlig Joni 
Eareckson Tada (f. 1949), der som 17-årig blev lam fra skuldrene 
og nedefter efter et udspring i en pool med for ringe vanddybde i 
CA.  Ja, så ”meningsløs” er hendes historie, og dog behagede det 
Gud at herliggøre sig gennem hendes ulykke for over 50 år siden 
og gøre hende til et levende vidne om frelsen i  Kristus og hans 
store nåde og kærlige ledelse. Hendes bøger blev bestsellers, og 
hendes vidnesbyrd fra mange platforme rørte hjerterne.

Ja, to dramatiske hændelser.  Hawking blev verdensberømt som 
en højt profi leret ateist, der beklagede, at han som videnskabs-
mand nogensinde havde været så dum at give plads til Gud i sit 
verdensbillede, og en kristen kvinde, for hvem Kristi evangelium 
kom til at fylde alt i hendes liv som det eksistentielle svar, videnskab 
og fi losofi  ikke kunne give.

Hawking blev nok den mest 
berømte, verdsligt set, men Jonis 
stjerne kom til overgå alle andre 
lysende ”stjerner” i glans og viste fra 
sin rullestol den vej for andre, som 
er Ham, Guds Søn, der er vejen, 
sandheden og livet.

Ateisten Hawking 
og den kristne Joni

Jørn Nielsen,
Næstved


