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Den fælles kristne ugeavisDen fælles kristne ugeavis

At fi nde sig selv og Gud i naturenAt fi nde sig selv og Gud i naturen
Naturvejleder og forsker Simon Høegmark fortæller om, hvordan naturen kan åbne os – og hvordan han selv har oplevet ’Vor Herre i Naturen’ - s. 12

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

Forbøn m. Hans Berntsen Forbøn m. Hans Berntsen 
Lørdag den 14. April
kl. 14 på Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. 

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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Obs! Opfølgningsmøde med spørgsmål og svar 
den 16. og 23. april kl. 19 i Café Morgenstjernen.

Af Steen B. Jensen

Folketinget har med en lovæn-
dring øget selvbestemmelsen 
for alvorligt syge, men loven 
har vakt bekymring hos fl ere.

Før påske vedtog alle Folke-
tingets partier en lovændring, 
der giver alvorligt syge patienter 
mulighed for at fravælge livs-
forlængende behandling. Men 
lovændringen har vakt bekym-
ring hos fl ere, som har advaret 
om, at loven nærmer sig aktiv 
dødshjælp.

Aktiv dødshjælp er stadig for-
budt, og ifølge det politiske fl ertal 

skal det fortsat være sådan. 
Sundhedsminister Ellen Thrane 
Nørby (V) understregede da også 
ved lovens vedtagelse, at lovæn-
dringen ikke betyder, at Danmark 
nu indfører aktiv dødshjælp, som 
det kendes fra fx Holland.

- Vi indfører ikke muligheden 
for, at man siger, at den 18. maj 
vil jeg gerne bestille tid til at af-
slutte livet. Det er et meget klart 
politisk valg. Det her handler ikke 
om, at man skal kunne bestille sin 
død, men det handler om at øge 
selvbestemmelsen i forhold til, 
hvornår man eksempelvis ønsker 
at stoppe en behandling, sagde 
sundhedsministeren til TV2.

Selv om Ellen Thrane Nørby 
selv foretrækker betegnelsen 
”passiv dødshjælp”, har der frem 
til lovvedtagelsen lydt bekym-
rende røster, bl.a. fra Kristelig 
Lægeforening og Kristendemo-
kraterne (KD).

”Etisk glidebane”
KD-formand Stig Grenov skrev 

i et debatindlæg i Kristeligt Dag-
blad i januar, der det ”reelt er en 
indførelse af aktiv dødshjælp”, 
og hér i avisen advarede tidli-
gere medlem af Etisk Råd, Peter 
Øhrstrøm, allerede i september 
om, at det ”meget vel kan føre 
os ud på en etisk glidebane, 

der vil bringe os til det, som vi 
efter sigende ikke vil have – aktiv 
dødshjælp”.

Lovændringen indebærer bl.a. 
en ændring i brugen af såkaldt 
palliativ sedering, der handler 
om at give døende patienter 
beroligende og smertestillende 
medicin, som sikrer, at patienten 
kan dø uden smerter. I den nye 
faglige vejledning til sundheds-
personalet ændres perioden for 
afsluttende palliativ sedering fra 
”timer til døgn” til ”dage til uger”.

Med andre ord vil alvorligt 
syge patienter fremover kunne 
fravælge videre livsforlængende 
behandling, selv om lægerne 

vurderer, at man kan leve videre 
i fl ere uger.

Det er bl.a. denne åbning for, 
at sundhedspersonalet skal med-
virke til patienternes ønske om at 
afslutte livet, selv om døden ikke 
er umiddelbart forestående, som 
har vakt bekymring.

”Hvor lang tid må den skønne-
de restlevetid være, når forløbet 
sættes i værk? Hvis det er to uger, 
hvad så med tre, fi re, fem eller 
fl ere uger? Hvilke(n) læge(r) skal 
pålægges at vurdere fremtiden for 
et sygdomsforløb, man dybest set 
ikke kender?” skrev Stig Grenov 
i sit debatindlæg forud for lovens 
vedtagelse.

Ellen Thrane Nørby hæfter sig 
ved den øgede selvbestemmelse, 
som alvorligt syge patienter får. 
Med loven indføres fx et såkaldt 
behandlingstestamente, som er 
et juridisk dokument, hvor dan-
skerne på forhånd får mulighed 
for at vælge til og fra omkring evt. 
livsforlængende behandling.

- Fremover vil man klart kunne 
sige, hvornår man synes, nok er 
nok. Det ønske skal sundheds-
personalet respektere. Og det 
betyder meget, for hidtil har den 
faglige vurdering talt højere end 
den enkeltes ret til at bestemme 
og sikre en værdig død, sagde 
sundhedsministeren til TV2.

Politikere gør det nemmere at vælge døden
Men det er en moralsk glidebane, hvis sundhedspersonalet medvirker til dødshjælp, mener KD. Ministeren taler om ’passiv dødshjælp’.

Nanna er en af 

de unge ’Jesus 

soldater’ - Side 23.



 
Ugens profi l: Samuel Nymann Eriksen
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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 april: uskyldig
Kodeord for april gælder til den 7.5.2018 kl. 9.

I 1996 bad Dansk Europamis-
sions bestyrelse  missionær 
Henrik Ertner Rasmussen om 
at blive generalsekretær.

Det skete efter en turbulent 
periode, hvor fl ere generalsekre-
tærer i kortere perioder fulgte i 
grundlæggeren H.K. Neerskovs 
store fodspor.

Men med Henrik Ertner Ras-
mussen faldt der ro over feltet.

Han skiftede karriere fra kon-
servatorieuddannet musiker (spil-
lede obo) til at blive teolog med 
speciale i arabisk og islamologi. 

Han fi k sin missionserfaring i 
den muslimske verden sammen 
med hustruen Nete - med syv år i 
Egypten, udsendt af Danmission, 
og i Østeuropa som udsendte til 
Albanien af Brødremenighedens 
Danske Mission.  

Taknemlig
Henrik fortæller om tiden: 
”Siden 1980, hvor jeg blev 

kristen, har jeg kendt til og støt-
tet Dansk Europamission. At 
jeg senere skulle blive leder af 

Europamissionen, havde jeg 
ikke i min vildeste fantasi kunnet 
forestille mig – men Gud overskri-
der vore vildeste fantasier! – Tak 
derfor til Gud og til bestyrelsen 
for den tillid, der blev vist mig 
ved kaldelsen til generalsekretær, 
og for de mange gode stunder i 
tjenesten for missionen i ind- og 
udland, blandt partnerne og ikke 
mindst på sekretariatet sammen 
med medarbejderne, uden hvem 
Europamissionen ikke ville være 
det, den er.”  

Henrik Ertner Rasmussen vil 

fortsat tjene forfulgte kristnes 
sag, bl.a. med konsulent- og 
foredragsvirksomhed, dels for 
Dansk Europamission og dels 
som selvstændig. 

Ny generalsekretær
Samuel Nymann Eriksen læ-

ste som ung med stor interesse 
Dansk Europamissions blad samt 
bøger udgivet af Dansk Euro-
pamission, hvor østeuropæiske 
kristne fortalte om forfølgelsen 
under kommunismen, men også 
om Guds overnaturlige indgriben 
midt i trængslerne. 

Samuel er cand.scient.pol. 
og havde arbejdserfaring fra 
bl.a. Rambøll Management og 
Undervisningsministeriet, inden 
han i 2008 blev ansat i Dansk 
Europamission. 

Siden da har han beskæftiget 
sig med en lang række opgaver, 
lige fra udvikling af den digitale 
kommunikation, ansøgninger til 
statslige puljer, tilsynsbesøg hos 
samarbejdspartnere, foredrag, 
økonomistyring og til udvikling 
af bladet. 

Glidende overgang
Siden 2015 har Samuel også 

været ansvarlig for personale, 
økonomi, kommunikation og 
projekter, mens Henrik har ud-
viklet nye arbejdsområder, og 
generationsskiftet er således 
implementeret skridt for skridt 
over en årrække.

“Jeg ser det som et stort privi-
legium at få lov til at være med i 
arbejdet,” siger Samuel.

”At hjælpe og udruste den 
forfulgte kirke, så den kan hjælpe 
nødstedte i lokalsamfundet og 
i ord og handling være et vid-
nesbyrd.  Evangeliet om Jesus 
Kristus forvandler også i dag 
tusindvis af menneskers liv i Mel-
lemøsten, Centralasien og Asien”, 
fortæller Samuel. 

Generationsskiftet vil blive 
markeret i forbindelse med Dansk 
Europamissions møde lørdag den 
14. april i Sct. Johannes kirke i 
Herning, hvor alle er meget vel-
komne til at deltage.

Henri.

Generationsskifte i 
Dansk Europamission

40 års jubilæum 
Søndag den 1. april 2018 kunne fritids-
forkynder i Indre Mission Jens Martin 
Jacobsen, Tårs, fejre 40-års-jubilæum. 

Familiemedarbejder i Region Øst
Volontør ved Internationalt Kristent Center i Aarhus Thomas 
Kildeholm Jensen, Aarhus, er ansat i en tjeneste som mis-
sionær i Indre Mission med særlig fokus på familier, fra den 
1. august 2018.

Ansættelsen fordeler sig med 33% lokalt i Græsted Indre Mission 
og 67% i Indre Missions Region Øst. Thomas er 28 år. 

Thomas Kildeholm 
Jensen skal være 
missionær for Indre 
Mission på Sjælland  
fra august. Forinden 
skal han giftes med 
sin forlovede, Louise.

Samuel Nymann Eriksen afl øser Henrik Ertner Rasmussen den 14. april.

Integrationsprisen 2018 gik 
til kristen fl ygtning fra Irak
Elektrotekniker Samir Bagi (59) fi k overrakt Tværkulturelt Centers 
integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2018 af Bent Melchior 
på Tværkulturelt Centers forårskonference i Kbh. den 16.marts. 

Samir Bagi fl ygtede til Danmark i 2000 fra Saddams Husseins 
Irak sammen med sin syvårige søn. To år senere fi k han familiesam-
menføring med sin kone Busra og de to yngste børn.

Samir Bagi fandt hurtigt arbejde som radiomontør. I 2008 kom han 
i menighedsrådet ved Ågerup Kirke, hvor han fortsat er aktiv. Da byen 
for to år siden modtog et større antal fl ygtninge fra Syrien og Eritrea, 
tog han initiativ til Etnisk Forum - et brobygningsprojekt med café 
og samvær i sognegården på tværs af religion og etnisk oprindelse.  

- For dig har kirken været en indgang til fællesskab i et nyt land. 
Som kaldæisk kristen har hele dit liv været gennemsyret af tro. Du 
erfarede tidligt, at Gud fi ndes over det hele. I Danmark besluttede du, 
at du ville være aktiv og positiv og gøre noget godt. Og det har du 
gjort. I dag, 18 år senere, er det dig, der hjælper nye borgere. For du 
har selv været i den situation, om de nu er i. Og dermed er du den 
allerbedste lærer, nogen kan få – og en inspirerende repræsentant for 
de mange irakere i Danmark, sagde tidl. overrabbiner Bent Melchior 
i sin tale til Samir Bagi. 

Bodil

Nye navne i Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening
Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) 
har ansat to nye medarbejdere: Annette 
Langdahl 33 timer ugentlig og Kamilla 
Jakobsen 6 timer ugentlig. Anledningen 
er, at foreningen har modtaget en dona-
tion fra Borgfonden til et toårigt projekt, 
Omsorg Med Holdning.

Annette Langdahl har tidligere været ansat 
som deltids sygeplejefaglig konsulent. Hun 
kommer nu fra en stilling som adjunkt ved 
sygeplejeskolen UC-Syd og begynder som 
projektleder og udviklingskonsulent pr. 1. 
april 2018.

Kamilla Jakobsen er ansat fra 1. marts som 
kommunikationsmedarbejder. Hun arbejder 
desuden i ”Kirke på vej” og har sin egen blog, 
”På Herrens Mark”.

Projekt Omsorg Med Holdning omfatter tre 
indsatsområder, hhv. Kompetenceudvikling i 
åndelig omsorg, Tydeliggørelse af et kristent 
menneskesyn i sygeplejen og Omsorg for 
Omsorgsyderen. Projektet blev præsenteret 
ved foreningens landsmøde den 6.-7. april 
på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Hædret af kolleger
- Det er vigtigt for mig at se det enkelte menneske som unikt 
og holde fast ved, at ethvert menneske har værdi. Dette er for 
mig kernen i kristendommen, siger Vivi Engholdt Hansen, som 
modtog Dansk Kristelig Sygeplejeforenings Omsorgspris 2018 
den 6. april. 

”Du kan godt sætte dig ned og snakke 
lidt med ham. I hvert fald holde hans 
cigaret.” Med den besked blev Vivi Eng-
holt Hansen som teenager sendt over til 
naboens søn, som var blevet lam efter et 
styrt fra taget. ”Måske var det begyndel-
sen til at blive sygeplejerske”, fortæller 
den nu 62-årige Vivi Engholt Hansen. 

Hun tog sin uddannelse fra Aarhus 
Kommunehospital i 1979. Siden har hun 
været ansat i Aarhus, Nigeria, Hader-
slev, Kolding og Nordjylland, inden hun 
landede på neurologisk afdeling, Ålborg 
Universitetshospital Nord, hvor hun har 
været ansat de sidste 12 år. 

Det er kollegerne herfra, der har indstillet Vivi til prisen. I deres 
begrundelse skriver de bl.a.: ”Vivi er et vidunderligt menneske med 
empati i blodet og smil på læben. Hun ser hele vejen rundt om pa-
tienten. Hendes omsorg for patienterne er en inspiration for os alle. 
Hun kan fortælle historier fra et langt, sygeplejefagligt arbejdsliv, som 
forbløffer og betager os. Hun er god til at hygge om os kolleger og få 
os til at grine højt. Hun kan skrive en sang med rim og versefødder, 
som altid rammer plet. Vivis kristne tro og menneskesyn ligger til grund 
for hendes etiske og moralske sygepleje.”

Juryen lagde vægt på, at det er en samlet afdeling, der står bag 
nomineringen. Prisoverrækkelsen fandt sted ved en temaeftermiddag 
på Diakonhøjskolen i Aarhus den 6. april, hvor både kolleger og fami-
liemedlemmer dukkede op. Vivi er gift med Ole Steen Hansen, som 
er præst i Åbybro. Parret har fem børn og 11 børnebørn.

 Det er fjerde gang, DKS uddeler Omsorgsprisen. Den tildeles en 
sygeplejefaglig person, der ses som rollemodel for værdig pleje med 
høj faglighed og fokus på medmenneskelighed og nærvær. Prisen 
består af 2000 kr., en buket, et diplom og en sygepleje-statuette. 

Bodil

Annette Lang-
dahl

Kamilla Jakobsen

Tidl. overrabbiner Bent Melchior overrakte integrationsprisen til 
Samir Bagi på Tværkulturelt Centers forårskonference.

Vivi Engholt Hansen

Henrik Ertner Rasmussen

Kvinder i Netværk
Lørdag den 7. april mødtes 120 
kvinder til inspirationsdag i 
Kvinder i Netværk i Randers 
Pinsekirke under temaet ”Rejs 
dig, bliv lys”.

Dagen havde fokus på at følge 
Jesus med hans styrke og frimo-
dighed. For at inspirere til dette talte 
Solfrid Sørgård Bracher og Lone 
Kauczki. Solfrid Sørgård Bracher er 
lærer på Mariager Højskole og for-
kynder i Mariagerfjord Frikirke, og 
Lone Kauczki er med i lederteamet 
for Kvinder i Netværk.

I løbet af dagen var der sat god 
tid af til lovsang med Hanne Lyng-
lund, Wenche Braatland Larsen 
(Norge) og Nicolai Langvad Mak-
sten m/band. Der var mulighed for 
at modtage personlig forbøn.

Lisbeth.

Solfrid Sørgård Bracher

Lone Kauczki
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Dansk soldaterhjem i Estland
Af Bjarke Friis
KFUMs Soldatermission.

Klokken er 19:45, og jeg befi n-
der mig på KFUMs Soldater-
hjem i Tapa Baracs i Estland. 
Det er tid til aftenandagt. Sol-
daterhjemslederen Malene 
Vangsgaard Asmussen deler 
sangbøger ud til den fl ok, der 
sidder på soldaterhjemmet i 
øjeblikket. 

Soldaterne indstiller eller dæm-
per deres igangværende aktivite-
ter for at være med i andagten. 

Fællessangen er måske lidt 
mere forsigtig end i en typisk 
dansk sognekirke, men hver 
fugl pipper med sit næb – og et 
par stykker er ikke bange for at 
stemme godt i. 

Denne aften er der 10 med til 
andagten. Antallet svinger meget 
fra aften til aften afhængig af 
hvilke aktiviteter, der ellers er i 
lejren. 

Flere soldater giver udtryk 
for den holdning, der synes at 
være dominerende: Når man 
er på KFUMs Soldaterhjem og 
klokken bliver 19:45, så deltager 
man i den andagt, der nu engang 
holdes. De hjemlige rammer 
kan have betydning, og det er 
almindelig høfl ighed og respekt 
for de to soldaterhjemslederes 

værtsskab at deltage i det pro-
grampunkt, der er forberedt. 

Soldaternes dagligstue
KFUMs Soldaterhjem fungerer 

som dagligstue for de udsendte 
danske soldater. Det er hjemlige 
rammer, som soldaterne kender 
fra Danmark. Særligt i tiden som 
værnepligtig bliver KFUMs Solda-
terhjem fl ittigt frekventeret. Her er 
der ingen sergenter, der råber ad 
dem, for på KFUMs Soldaterhjem 
er alle lige. 

I Danmark oplever soldaterne 
også, at der er sang, andagt og 
bøn i løbet af aftenen. I KFUM-
traditionen vægtes både ånd, 
sjæl og legeme, og derfor skal 
der både være plads til andagt, 
at have det sjovt og at dyrke kam-
meratskabet. 

Opbakning fra ledelsen
I Estland er KFUMs Soldater-

hjem blevet det oplagte samlings-
punkt, når man vil socialisere. 

Soldaterne rejste fra Danmark 
først i januar måned, og de to 
soldaterhjemsledere Malene 
Vangsgaard Asmussen og Alex-
zia Thiyakarajah drog afsted med 
samme fl y som soldaterne. 

Gennem de seneste 20 år er 
samarbejdet mellem KFUMs 
Soldatermission og Forsvaret 
blevet tættere, og det ses særligt 

ved etablering af soldaterhjem for 
udsendte danske soldater. 

Oberstløjtnant Winther lyder 
betegnelsen Chef DANCON, 
og han er øverstbefalende for 
de udsendte danske soldater i 
Estland. Winther udtrykker det 
således: ”Soldaterhjemmet er 
en del af missionen i Estland, 
og sådan har jeg tænkt mig at 
det skal fortsætte. Det fungerer 
som en dagligstue, og når vi har 
besøg slutter vi på soldaterhjem-
met. Vi inviterer gæsterne ind i 
dagligstuen”. 

Lars Løkke på besøg
I løbet af de første måne-

der i Estland har soldaterne og 
soldaterhjemmet haft besøg af 
bl.a. statsminister Lars Løkke 
Rasmussen. 

Det tætte samarbejde mellem 
Forsvaret og KFUMs Soldater-
mission viser en anden virkelig-
hed end den agressive sekula-
risme, der er kommet til udtryk 
andre steder i spændingsfeltet 
mellem kirkelige organisationer 
og det offentlige Danmark.  

At skabe god stemning
Philip og Jonas er to af de ud-

sendte danske soldater. De bru-
ger også KFUMs Soldaterhjem i 
Slagelse, hvor de er udsendt fra, 
men her i Estland er der mere tid. 

”Det er et godt sted at komme 
i kontakt med nogen, der har helt 
andre funktioner under udsen-
delsen”, forklarer Jonas, der er 
gevær 1’er i tredje deling. 

”Pigerne er fl inke og med til at 
skabe en god stemning og sætte 
en god ramme. Se bare hvor godt 
hjemmet er indrettet. Der gik ikke 
engang to uger, så var det oppe 
at køre”, siger Philip, der er IT-
befalingsmand. 

Indretningen adskiller sig fra de 
andre rum i lejren. Her er hjem-
lige elementer som for eksempel 
klaver, guitar, bøger, blomster og 
pynt til forskel fra den funktionelle 
og nøgterne stil i lejren. 

Nybagt kage
De to soldaterhjemsledere har 

fået en særlig populær post: De 
sørger for nybagt kage to gange 
dagligt. Duften breder sig hurtigt 

i bygningen og tiltrækker hurtigt 
en fl ok soldater. 

Hver søndag morgen laver de 
to soldaterhjemsledere brunch 
for alle danske soldater i lejren, 
og det er noget af et tilløbsstykke. 

Hele ugen igennem er der 
brætspil til fri afbenyttelse, hvor 
kammeraterne kan dyste og 
udfordre hinanden. 

Tro under en udsendelse 
Jeg er interesseret i at høre Jo-

nas og Philip fortælle om kristen 
tro. De er begge unge mænd, 
altså den gruppe, der de seneste 
år har stået for en del udmeldelser 
af Folkekirken formodentlig som 
en følge af Ateistisk Selskabs 
negative kampagner. 

”Det er meget personligt”, 
begynder Philip. ”Religion kom-
mer tæt på for nogen, når døden 
kommer tættere på. I Afghanistan, 
hvor jeg tidligere har været ud-
sendt, læste vi altid ’Soldatens 
bøn’, før vi kørte ud af lejren, og 
feltpræsten lyste velsignelsen”. 

Jonas supplerer og mener, at 
det har stor betydning hvilken 

form, den kristne tro præsenteres 
i. Traditionelle gudstjenester har 
mindre appel, mens Jonas deri-
mod har været til spaghettiguds-
tjenester hjemme i Danmark. 

”Når man får børn, begynder 
man at overveje, hvad man vil 
give videre til dem”, forklarer Jo-
nas. Philip nikker genkendende til, 
at formen har betydning. I Odense 
har han deltaget i rockgudstjene-
ster og andre koncerter i kirker.

På soldaterhjemmet i Estland 
forsøger Malene og Alexzia at 
fi nde en form til andagten, der 
passer til hverdagen her. 

”Andagten er en kort seance 
med ord, som man kan tænke 
over. Samtidig er det en del af at 
være på Kuffen”, lyder der fra de 
to soldater. 

”Kuffen” er soldaternes beteg-
nelse for KFUMs Soldaterhjem. 
En andagt, som de to unge mænd 
kan huske, er historien om de to 
fodspor i sandet. I vanskelige pe-
rioder er der kun ét sæt fodspor, 
hvilket er dér, hvor Gud bærer os. 

”Den historie kan nemt over-
føres til vores hverdag”, forklarer 
Jonas. ”For det er præcis sådan, 
at vi er der for hinanden ude i 
felten. Nogle gange er jeg med til 
at bære en kammerat, men det 
andre gange er mig, der bliver 
båret”.  

Den andagt, de to soldater 
kan huske viser meget godt si-
tuationen omkring KFUMs Solda-
terhjem som udsendt. Det er ikke 
altid, man kan huske andagten, 
men der følger altid en stemning 
med. På KFUMs Soldaterhjem 
sættes rammen for fællesskabet, 
og rammen har betydning for den 
måde, soldaterne er sammen 
med hinanden på. Her gøres tro 
til en del af det liv, der leves med 
hinanden. 

To af soldaterne, Jonas (tv) og 
Philip (th) på KFUMs Soldater-
hjem i Estland. 

To soldater træner de taktiske færdigheder – i et spil Stratego. 

Malene (tv. i midten af billedet) og Alexzia (th) er ledere af KFUMs Soldaterhjem i Estland. Flere 
soldater fremhæver deres særlige evne til at lytte. 

På KFUMs Soldaterhjem i Estland giver daglig andagt og søndagsbrunch rytme på de udsendte danske soldaters foretrukne samlingssted.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

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

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Aarhus: Fælles årsfest 
om mission på Torvet
Den 14. april holder Promissio, Israelsmissionen og Menighedsfakultetet fælles årsfest.

Af Bodil Lanting

Alt for mange mennesker i vor 
tid kender ikke Jesus. Det gæl-
der både i Danmark og i resten 
af verden.

Det mener Menighedsfakul-
tet samt missionsselskaberne 
Promissio og Israelsmissionen, 
som deler lokalerne på Torvet, 
Katrinebjergvej 75 i Aarhus N. 
Den 14. april inviterer de tre 
organisationer til fælles årsfest. 

Om formiddagen samme dag 
vil begge missionsselskaberne 
holde deres årsmøder, mens MF 
holder Åbent Hus.

Vælg 2 a’ syv seminarer
Under årsfesten kan man væl-

ge at deltage i to seminarer af 3 
kvarters varighed. Promissio har 
besøg af Mekane Yesus-kirkens 
vicepræsident, pastor Kiros La-
kew, som fortæller om ”Etiopisk 

storbymission med bøn, sved 
og tårer”. To unge studerende 
fortæller om ”Unge og mission”, 
og bibeloversættelseskonsulent 
Iver Larsen fortæller om ”Mission 
og teologi i bibeloversættelse”. 
Fra MF medvirker prof. emeritus 
Peter V. Legarth med et seminar 
om Moseloven, professor Kurt 

Christensen taler om kristen væk-
kelse blandt muslimer, og stud.
theol. Kristoffer Kruse taler om 
apologetik og mission i seminaret 
”Med både hoved og hjerte”.

Festgudstjeneste
Efter middagen slutter den 

fælles årsfest med en festguds-

tjeneste i Christianskirken ved 
stud. theol. Martin Barslund Kirk 
og landssekretær for MF, Nils 
Andersen. Liturg er sognepræst 
Anders Kobbersmed.

Tilmelding til årsmøder og 
fælles årsfest på www.teologi.
dk/tilmeld

Tidl. generalsekretær i Isra-
elsmissionen, Bodil Skjøtt, 
taler om ”Når teologi og mis-
sion inspirerer hinanden”.

Promissios generalsekretær 
Frede Ruby Østergård byder 
velkommen og indleder den 
fælles årsfest med andagt.

Fakultetsleder på MF, 
Thomas Bjerg Mikkelsen. for-
tæller om visionen bag den 
fælles årsfest på Torvet.

Kommandohejsning i Hvide Sande 
Sømandsmissionens skibe ”Bethel” og ”Duen” indleder som-
mersæsonen med en festlig kommandohejsning den 16. april kl. 
17 i Klittens Menighedshus i Hvide Sande. 

For sømandsmissionærerne er kommandohejsningen en vigtig 
begivenhed, fordi den sætter årets missionssejlads i gang med besøg 
i et hav af danske havne. Her kan alle komme ombord, der er åbent 
skib, kaffe på kanden og tid til en snak. Skibet sejles oftest af frivillige 
ildsjæle, men en af skipperne er også ansat i Sømandsmissionen som 
sømandsmissionær. 

Ved kommandohejsningen medvirker bl.a. generalsekretær Nicolaj 
Wibe og sømandsmissionærerne Jørgen Knudsen og Hanus Poulsen. 
Efter den traditionelle suppe går alle til indsejlingsslusen, hvor skibene 
ligger. Kl. 19 holder Thomas Christensen, tidl. sognepræst, en kort 
andagt og velsignelse, og efter et par sange, kaffe og fl aghejsning, 
er skibene klar. De afsejler i aftensolen ca. 19.55. Alle er velkomne 
til det gratis  arrangement, oplyser sømandsmissionær Finn Løvlund.

Fra april til september besøger Duen og Bethel de danske havne.
Man kan se sejlplanen på www.somandsmissionen.dk 

Hanne Baltzer/Bodil

Sømandsmissionens skib ”Bethel”.

Af Steen Jensen

17 kvinder har i løbet af de 
seneste fem år fået tilladelse 
til en sen abort, som de ikke 
skulle have haft.

Det vurderer Abortankenæv-
net i sit tilsyn med sene aborter, 
viser aktindsigter fra regioner 
og Abortankenævnet. I samme 
periode har tre kvinder fået af-
slag, selv om de burde have fået 
tilladelser. Afgørelser, som de 
dog valgte ikke at anke, skriver 
Jyllands-Posten.

Liselott Blixt, sundhedsordfører 
for Dansk Folkeparti, kalder de 
forkerte afgørelser for ”frygtelige”. 
Til Ritzau siger hun, at hun er klar 
til at styrke hensynet til fostret.

- Når man er så langt henne i 
en graviditet, at der er tale om en 
sen abort, vil der ofte være tale 
om et barn, som kan leve videre. 
Derfor skal vi også tage hensyn 
til barnet, siger Liselott Blixt, som 
vil spørge sundhedsministeren, 
om lovgivningen kan gøres bedre.

Alene sidste år fi k 785 kvinder 
tilladelse til en sen abort, mens 76 
fi k afslag. Ifølge Jyllands-Posten 
fi k 168 kvinder tilladelse af sociale 
årsager, mens 617 gravide fi k en 
sen abort efter fund af genfejl og 
misdannelser hos fostret.

Det er de såkaldte abortsam-
råd i regionerne, der tager stilling 
til ansøgningen. Hvert råd er 
sammensat af en læge, en jurist 
samt en psykiater eller læge med 
socialmedicinsk kendskab.

Sundhedsminister Ellen Thra-

ne Nørby (V) siger til Jyllands-
Posten, at hun er overbevist 
om, at ”abortsamrådene gør sig 
umage”, og at hun vil drøfte sagen 
med ordførerne.

Klinger hult
Hos foreningen Retten til Liv 

glæder det landssekretær El-
len Højlund Wibe, at nogen har 
”været obs” på problemet, men i 
det store billede ”klinger det hult”, 
mener hun.

- Enhver abort er en abort 
for meget. Hvad med de 15.000 
aborter, vi har i Danmark hvert år, 
eller hvad med de knapt 800 sene 
aborter, der er givet tilladelse til? 
Jeg synes, der på en måde er 
noget hykleri i forargelsen over, at 
der er truffet forkerte afgørelser i 
enkelte sager, for selvfølgelig er 
det godt med selvransagelse, 
men så bør selvransagelsen 
gå videre. Hvorfor skulle alle de 
andre børn så dømmes til dø-
den? siger Ellen Højlund Wibe til 
Udfordringen.

Foregår som fødsel
Den normale grænse for fri 

abort går ved 12. uge. Efter den 
14. graviditetsuge foregår aborten 
som en fødsel.

Kun Aarhus Universitetshospi-
tal i Skejby har et særligt afsnit til 
sene aborter med bl.a. lydtætte 
vægge og afskærmede forhold, 
viser en rundspørge til danske 
sygehuse, som Jyllands-Posten 
har foretaget.

På de øvrige 20 sygehuse med 
fødeafdeling bliver kvinderne 

indlagt på enten fødegangen, 
gynækologisk afsnit eller svang-
reafsnittet.

- Det er rigtig, rigtig forstyr-
rende hele tiden at blive konfron-

teret med, at man ikke selv får 
et levende barn med hjem, siger 
Dorte Hvidtjørn, jordmoderlektor 
ved Syddansk Universitet, til 
Jyllands-Posten.

17 tilladelser til sene aborter var forkerte
Retten til Liv:  Fint med fokus på det, men forargelsen klinger hult.

#Metoo bevægelsen, hvor kvinder står frem om fortæller om 
seksuelle krænkelser og overgreb, har skabt et bestemt billede 
af manden, der krænker.  Vi tænker på ham som en stærk mand 
med magt. Men måske holder dette billede slet ikke, for dykker 
man lidt under de overfl adiske, hierarkiske magtstrukturer, er 
der meget, som tyder på, at krænkeren er alt andet end ovenpå. 
Han er snarere en knækket og svag mand, der selv er blevet 
krænket. Ofte af sin far.

 På DR’s hjemmeside kan man i øjeblikket fi nde en dokumen-
tarfi lm med titlen “Mordere i gruppeterapi”. Den foregår i et højsik-
kerhedsfængsel i Californien, hvor de indsatte afsoner lange straffe 
for voldelige forbrydelser. Som en del af deres rehabilitering er de 
indsatte i gruppeterapi. Undervejs i forløbet kommer det frem, at 
de alle sammen har haft problemer med deres fædre. Enten har 
de ikke anerkendt dem, eller også er mændene faderløse. 

Fraværet af en fader har skabt en sorg og en vrede i dem, som 
de ikke har kunnet håndtere og som har resulteret i krænkende 
og kriminelle handlinger. Dermed ikke sagt at alle, der er opvokset 
uden en fader, automatisk bliver kriminelle eller krænkere. Men 
fælles for mange kriminelle er, at de er faderløse.

 Der er derfor noget, der tyder på, at der er sammenhæng mel-
lem krænkelser og de drenge, der vokser op uden deres rigtige far. 

De mange seksuelle krænkelser, som tilsyneladende sker i vor 
tid, er ikke selve problemet, men blot et symptom på noget, der er 
gået helt galt i vores kultur, nemlig opløste familier. Drenge uden en 
fader bliver usikre og svage, og derfor krænker de senere kvinder. 
De handler i afmagt, og ikke fordi de er stærke. For det er ikke en 
stærk mand, der er sikker på sig selv og som er opvokset med 
sunde idealer og moral, som vælger at krænke kvinder. 

Seksuelle krænkelser opstår ikke blot ud af den blå luft hos nogle 
forskruede enkeltindivider, men i en kultur, som har et fællesansvar 
for værdier og moral. Og den kultur, som former os allermest, er 
kernefamilien. Det er først nu, vi for alvor begynder at se konse-
kvenserne af familiens opløsning og fædrenes fravær. 

Faderløse drenge 
risikerer at blive 
krænkere og kriminelle 
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Hjælpeorganisationen Mission 
Øst inviterer til årsmøde den 22. 
april i Hjordkær ved Rødekro.

 
Hundredvis af kvinder i afsi-

desliggende landsbyer i Nepal 
har lært at læse, skrive, regne 
og tjene et levebrød. Tusindvis 
af børn og unge med handicap 
i Armenien har modtaget læge-
hjælp og genoptræning, så de 
kan komme i skole på lige fod 
med andre børn. Over 100.000 
overlevende i den krigshærgede 
irakiske by Mosul har modtaget 

akut nødhjælp.
Alt dette – og meget mere – har 

kunnet lade sig gøre gennem Mis-
sion Østs hjælpearbejde i 2017 
på grund af gaver og donationer 
fra enkeltpersoner, foreninger, 
kirker, virksomheder og offentlige 
myndigheder.

Hjælpearbejdet
Det vil Mission Øst fejre ved et 

årsmøde, der fi nder sted søndag 
den 22. april kl. 13 i Hjordkær Mis-
sionshjem, Klintvej 2A, Hjordkær 
ved Rødekro i Sønderjylland.

Her vil Mission Østs gene-
ralsekretær Kim Hartzner give 
et overblik over hjælpearbejdet 
med særligt fokus på forfulgte og 
udsatte mennesker i Afghanistan, 
Armenien, Bangladesh, Irak, 
Myanmar, Nepal, Nordkorea, Sy-
rien og Tadsjikistan, som Mission 
Øst er sat i verden for at hjælpe. 
Mission Østs medarbejdere vil 
fortælle om deres besøg i 2017 i 
Armenien, Irak og Nepal. 

Samtidig vil deltagerne kunne 
deltage ”vir tuelt” i et af Mis-
sion Østs seks børnecentre i 

det krigsramte Irak. Centre, hvor 
tusindvis af børn får hjælp til at 
bearbejde deres traumer. Endelig 
vil der være hilsner fra de lande, 
Mission Øst arbejder i, og en gen-
nemgang af de mange resultater, 
som hjælpeorganisationen takket 
være de mange gavmilde støtter 
har opnået i 2017.

Der serveres gratis frokost kl. 
12 – og forinden er alle velkomne 
til at deltage i gudstjenesten kl. 
10.30 i Hjordkær Kirke.

Svend

Aarhus: Dobbelt-forelæsning om 
trosfrihed og kristenforfølgelse
Den tyske professor Christof Sauer 
holder to forelæsninger på Menig-
hedsfakultetet i Aarhus d. 23. april.

Den første forelæsning med titlen 
»Understanding freedom of religion 
or belief and persecution« starter kl. 
10.00. Fra 11.15 starter en forelæsning 
med titlen »Martyrdom and mission: 
Christian theological interpretations«.

Herefter er der frokost og åben 
debat om emnet samt årsmøde for 
Evangelisk Alliances repræsentant-
skab. Prisen er 125 kr. – incl. forplej-
ning. Tilmelding på www.teologi.dk 
senest 19. april. 

Christof Sauer er professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse 
ved »Giessen School of Theology« i Tyskland og deltidsansat ved 
»Evangelische Theologische Faculteit Leuven« i Belgien. 

Thomas Bjerg Mikkelsen, der er fakultetsleder på Menigheds-
fakultetet og formand for Evangelisk Alliance i Danmark, udtaler: 

”Hvis vi skal forstå de kristnes situation og komme dem til und-
sætning, er det vigtigt, at vi tilegner os præcis viden og lærer at 
forstå, hvad religiøs forfølgelse i det hele taget er. Hvornår skal vi 
tale specifi kt om kristne? Hvornår skal vi tale om religionsfrihed 
og menneskerettigheder for alle?”

Forelæsningerne, som arrangeres af MF og Evangelisk Alliance 
foregår på Katrinebjergvej 75, Aarhus N.

Bodil

Voksen-Oase bliver til Plus-Oase
I uge 27 holdes der en ekstra 
Oase bibelcamping foruden 
den store SommerOase i 
uge 29. Den nye camping 
blev kaldt Voksen-Oase. Men 
nu skifter den navn til Plus-
Oase.

Det skyldes, at der på Som-
merOase også er en alders-
gruppe, der kaldes Voksen-Oa-
se. For at undgå forvirring ved 
tilmelding, har initiativtagerne 
nu valgt Plus-Oase. Samtidig 
er der oprettet en hjemmeside: 
Plus-Oase.dk, hvor man kan 
tilmelde sig og se program og 
talere m.m.

Plus-Oase bliver en mere klassisk bibelcamping og foregår om-
kring Rudehøj Efterskole, mens SommerOase nu holdes omkring 
en stor landbrugsskole ved Horsens.

Henri.Foreningen for Kristne i So-
cial- og Sundheds-Sektoren 
(KriSoS) holder 19. april en 
konference i Kulturhuset Rej-
sestalden i Jægerspris.

Her tager man fat på nogle 
påtrængende emner i sundheds-
sektoren. Nemlig: Stress, ud-
brændthed, angst og depression.

Det er Arno Steen Andreassen, 
der underviser fra kl. 10-14.

Han er uddannet Ernæringste-
rapeut og Logoterapeut. Han har 
ledet en ernærings- og psyko-
terapi-klinik, samt været præst 
og direktør for NGOer i over 20 
år. Han er medlem af Frelsens 
Hærs arbejdsgruppe for stress 
og velvære. 

Herefter fortæller Lis Askoholm 
om et arbejde blandt prostitu-

erede og handlede kvinder i Kina. 
Arbejdet hedder Eden, og man 
forsøge her at hjælpe kvinderne 
fri af sex-industrien i Asien. Der 
sælges smukke og unikke smyk-

ker til fordel for arbejdet.
Kl. 18.30 holder KriSoS sin 

generalforsamling. Det er Inga 
Helver, der er formand.

Om aftenen er der koncert 
med Andreas Flensted Jensen 
og Reg Downey.  De har spillet i 
Canada, England, Sverige, Tysk-
land, Schweitz, Letland, Norge og 
Færøerne. I 2016 udgav de cd’en: 
A Collection Of Songs From The 
Heart. Og i 2017 julecd’en: A 
Son Is Given. Til deres koncerter 
synger de begge, og Andreas, 
som er uddannet klassisk pianist, 
spiller klaver.

Alle er velkomne til alle møder. 
Det koster 200 kr. at være med 
hele dagen, eller 100 kr. at være 
med til koncerten.

Henri.

KriSoS holder konference om 
stress i sundhedssektoren

Arno Steen Andreassen vil 
fortælle om frustrationer, vel-
være, de sundeste folk på jor-
den, mad, søvn og hvad stress 
gør ved ens krop og sind.

Pige-fridagsferie i Fjerritslev
På Hotel Sanden Bjerggård er der ’fridage’ for kvinder i da-
gene 16.-18. april. Der bliver tid til både at nyde naturen og 
høre foredrag.

Ingrid Lisby, Esbjerg, vil fortælle om ’Troens ord på væggen’, 
de gamle broderede billeder på væggen med et skriftord. Hvor 
blev de af? Hvad fortalte og fortæller disse billeder? Mona Kjær 
Nielsen, Snejbjerg, vil fortælle om de forfulgte kristne kvinder i 
verden. Missionsorganisationen ’Åbne Døre’ sætter fokus på, hvad 
Bibelen fortæller om tilgivelse. 

Indre Mission er arrangør af ”fridagene” på Sanden Bjerggaard.
Bodil

Generalsekretær Kim Hartz-
ner ses her sammen med 
børn fra det forfulgte mindre-
tal, yezidierne.
Foto: Mission Øst

Årsmøde med fokus på forfulgte

- Hvornår skal vi tale 
specifi kt om forfølgelse 
af kristne, spørger Tho-
mas Bjerg Mikkelsen.

Organisationen Åbne Døre 
kommenterer DR3s miniserie,  
”Jesus unge soldater”, hvor 
to af de unge kristne rejser ud 
med bibler til forfulgte kristne 
i forbindelse med én af Åbne 
Døres ungdomsrejser. 

”I serien fremstilles rejsen som 
farlig og ulovlig, men vi i Åbne 

Døre Danmark ønsker at under-
strege, at vi ikke smugler bibler, 
men vi leverer bibler til lande og 
samarbejdspartnere. Det gør vi 
ikke, fordi det er ulovligt, men fordi 
distributionen af kristen litteratur 
er besværliggjort af forfølgelse i 
de pågældende lande.

De rejser, vi sender danskere 
ud på, har primært det formål at 

opmuntre mennesker, der lever 
i lande, hvor det at være kristen 
er særdeles udfordrende, og give 
dem mulighed for at læse i en 
bibel på deres eget sprog. 

Der har efterfølgende været 
gjort en del overvejelser om, 
hvorvidt det har været hensigts-
mæssigt at invitere DR3 indenfor 
hos Åbne Døre. Valget om at 

lade DR3 fi lme vores ungdoms-
arbejde ligger under en tidligere 
ledelse, som havde et ønske om 
at profi lere Åbne Døres arbejde 
positivt. Nu har vi ændret vores 
procedure for mediers besøg 
hos os, ligesom vi i fremtiden vil 
knytte vores ungdomsarbejde tæt 
til hovedorganisationen. 

Åbne Døre har engageret og 
troværdigt tjent verdens kristne 
gennem mere end 60 år, og vi 
vil fortsat have det fokus at tjene 
verdens forfulgte kristne med 
bibler, nødhjælp, undervisning, 
genopbygning, advokathjælp, 
mikrolån og meget mere”, skriver  
Åbne Døre den 4. april 2018.

Bodil

”Jesus unge soldater” brød ikke loven
Åbne Døre i kommentar til miniserie:
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UGENS PRÆDIKEN                        Af Ole Bækgaard 

Hvad er formålet med tungetale? Det fi k jeg 
en ny forståelse for ved at læse en bog af 
biskop dr. Bill Hamon. Faktisk har jeg læst 
bogen fl ere gange den sidste måned, fordi 
jeg tænkte, at budskabet også kunne være 
til gavn for Udfordringens læsere.

Bogen hedder ”70 reasons to speak in ton-
gues”, og jeg vil nøjes med bare at nævne et 
par tanker fra bogen.

Herhjemme er der sjældent blevet lagt værdi 
i at tale i tunger, fordi vi er så præget af den 
lutherske teologi - hvor nogle er meget bibeltro 
på nogle udvalgte områder, men åbenbart helt 
overser andre sider af evangeliet. Som fx nåde-
gaverne, der er nævnt i 1. Kor. 12. Her nævnes 
tungetale også, ligesom Apostlenes Gerninger 
og brevene nævner, at de talte i nye tunger.

Ikke kun en pinsekirke-ting
Det er vigtigt, at vi som kristne ikke lader en 

bestemt teologi eller tradition blokere for det, 
som er sandt og bibelsk. Og der er jo slet ingen 
tvivl om, at det er bibelsk korrekt, at kristne 
taler i tunger. Men på grund af den mangelfulde 
undervisning - selv i pinsekirker - er der stor 
uvidenhed og mange misforståelser om, hvad 
tungetale egentlig gør godt for.

Og hvis man ikke lige støder på nogen 
medkristne, der forbarmer sig over os, så går 
man nemt glip af denne gave. 

Selv talte jeg ikke i tunger i mange år, selv 
om jeg var kristen og døbt med Helligånden. 
”Gud kunne jo bare give mig tungetale, hvis 
han ønskede det,” tænkte jeg. Sådan siger 
mange desværre også om helbredelser og de 
andre nådegaver. Men det er altså ikke sådan, 
det virker i Guds rige. 

Vi må række ud efter - strække os i vores 
vaner og teologi. Vi må ydmygt bede om at få 
disse gaver fra Helligånden, og gå i tro, hvis 
vi skal opleve mere.

Tungetale som personligt bønnesprog
Det menes, at der er over 600 mio. kristne 

i verden, som taler i tunger. Men de fl este har 
måske kun sagt nogle få ord - og derefter bru-
ger de ikke tungetalen ret meget. Det skyldes 
ofte manglende undervisning om, at det faktisk 
gavner os at tale i tunger.

Det er ikke mærkeligt, hvis du tvivler på, at 
det, du eller andre taler i tunger, er ægte - for 
det udlægges jo sjældent, som det egentlig 
burde, hvis det bruges offentligt. (1. Kor. 14, 27)

Men her vil vi se på tungetale som dit per-
sonlige bønnesprog. For ”De, der taler i tunger, 
styrker sig selv.” (1. Kor. 14, 4). 

Videnskabelig undersøgelse bekræfter
Men her er en øjenåbner for os, der gerne vil 

have et bevis på, at det ikke er volapyk.
Dr. Andrew Newberg sammenlignede 

hjerneskanninger af kristne, der bad i tunger, 
med buddhistiske munke, der chantede under 
meditation, og katolske nonner, der bad. 

Undersøgelsen viste ganske forskellige 
resultater mellem dem, der bad i tunger og 
de andre. Frontallappen - den del af hjernen, 
der sidder lige bag panden og betragtes som 
hjernens kontrolcenter - viste ikke aktivitet hos 
de kristne, der bad i tunger. Mens hjernelappen 
hos nonnerne og de buddhistiske munke der 
chantede, var synligt aktiv.

Opdagelsen viser, at almindelig bøn og bud-
dhistisk chanting er en bevidst handling, som 

styres af den bevidste hjerne, men at tungetale 
ikke er noget, hjernen frembringer.

Ifølge Bibelen er det da også Helligånden, 
der virker.

Og som Paulus skriver i 1. Kor. 14,2: 
For den, der taler i tunger, taler ikke til men-

nesker, men til Gud; ingen forstår ham jo, det, 
han taler ved Ånden, er hemmeligheder.”

Og i v14: ”For hvis jeg taler i tunger under 
min bøn, er det ganske vist min ånd, der beder, 
men min forstand er uden frugt.” (Kan også 
oversættes: Min forstand er inaktiv.)

Hvorfor gør Gud det?
Det giver os en ny forståelse af, at tungetale 

ikke er noget, vi frembringer, men noget Gud 
gør. – Hvorfor gør Gud det så?

Her har dr. Bill Hamon en spændende tanke 
og erfaring fra sin lange tjeneste:

Hvis vi taler i tunger i bøn, giver vi Gud 
mulighed for at tale visdom og kundskab ind i 
vores ånd - udenom vores forstand, som så let 
indsnævrer og fi ltrerer det åndelige fra.

Og tungetalen er samtidig den lille dynamo, 
der aktiverer de andre nådegaver, anfører dr. 
Hamon. Han nævner fx, at når han har profe-
teret eller bedt til helbrdelse for hundredvis, 
og mærker en afmatning, så vender han sig 
bort og taler i tunger nogle minutter, hvorefter 
kraften aktiveres igen.

Tungetalen er altså en måde, vi kan bruge 
til at gen-aktivere vort åndelige liv. Det er en 
måde at opfl amme de nådegaver, som vi har 
fået, men måske ikke bruger. (2. Tim. 1,6)

Nu har jeg selv brugt tid på at tale i tunger, 
siden jeg fandt bogen, selv om det ingen me-
ning giver for forstanden. For hvis Gud på den 
måde får mulighed for at tale ind i mit hjerte, 
så værs’go! Kom Helligånd!

Kan du forestille dig noget bedre, end at din 
himmelske Far vil tale til dig og skabe 
orden i det indre kaos? Læge og 
styrke? Give visioner?

Og her er Guds mulighed til os.

Tilsyneladende er denne 
tekst enkel og ligetil. Jesus 
spørger Simon Peter, om han 
elsker ham, faktisk mere end de 
andre disciple, ja, han spørger 
3 gange, og Peter svarer hver 
gang bekræftende. 

Man forstår vel godt, at Peter 
efterhånden blev bedrøvet over, 
at Jesus blev ved at spørge ham 
om det samme, som om Jesus 
ikke rigtig troede ham.

Hvorfor spurgte Jesus
Men Peter fandt vist ud af, 

hvorfor Jesus spurgte ham igen 
og igen.

Meget tyder på, at Peter var 
en mand med store ord og 
armbevægelser. Flere gange 
oplever vi hans stærke ord, fuld 
af entusiasme og løfter om, at 
’om så alle andre forlader dig 
Jesus, jeg forlader dig aldrig’ 
og lignende udtalelser. 

Og det var ikke mange dage 
siden, at netop Peter forrådte 
Jesus i ypperstepræstens gård 
– ja, det blev også til 3 gange, 
mon ikke Peter lige kom i tanker 
om dette?

Den skrøbelige klippe
Det var svært at være den 

gode, velmenende fi sker, der 
bare så helhjertet forsøgte 
at gøre det rigtige, Det var jo 
heller ikke længe siden, at 
Jesus havde sagt om Peter, 
at han skulle være den klippe, 
som evangeliet skulle bygges 
på. Han gav ved den lejlighed 
Simon Johannes’ søn navnet 
Peter, som netop betyder klippe.

Hvad var han dog for en 
klippe? En klippe er jo noget, 
der står fast, noget der ikke 
rokkes. 

Hvad tænkte Herren dog på, 

når han valgte Peter til at bære 
evangeliet ud i verden?

Havde Jesus været en an-
svarlig arbejdsgiver i vores 
tid, ville Peter sikkert slet ikke 
komme i reel betragtning.

Indrømmet, Peter var skrøbe-
lig, sådan som vi også er, men 
netop i vores skrøbelighed og 
magtesløshed er det, at Gud 
kan udøve sin kraft i ord og 
handling. 

Der er egentlig noget opmun-
trende i, at Peter i al sin skrøbe-
lighed og fornægtelse alligevel 
blev anerkendt og brugt af Gud 
– så er der måske også håb for 
os. Gud fylder vores mangler ud 
med sin kraft!

Et dybere engagement
Jesus så i Peter længere end 

som så. Det var ikke Peters 
medfødte kompetencer, han 

så på, men Peters evne til i 
kærlighed at bygge sit liv på 
det, Jesus havde lært ham. Det 
var langt dybere og vigtigere, 
nemlig: Hvordan Peter havde 
det i sit indre. Kort sagt: ’Peter 
elsker du mig?’- for der skal 
andet end store ord til den 
kaldelse, som Peter havde 
fået: At ’vogte mine får’ som 
Jesus sagde. Han skulle være 
drevet af ægte kærlighed, og 
engang skulle han betale den 
ultimative pris for sin tro.

Ord til Peter – og os 
Hvis vi skal være oprigtige, 

du og jeg, så er denne tekst 
også Herrens ord til os her og 
nu. Kan vi svare Jesus, som 
Peter gjorde? 

Hele vores tro er baseret på 
kærlighed til Jesus, som hans 
disciple gerne skal udtrykke i 
kærlighed og omsorg for deres 
næste.

Den første kærlighed
Netop denne centrale tekst 

får mig altid til at spørge mig 
selv, hvilken måde jeg udlever 
min tro på. Jeg må gøre op med 
mig selv og spørge: Er jeg gen-
nem årene blevet overfl adisk, 
måske kynisk, og har glemt at 
overveje, om ordene i Åben-
baringsbogen 2.4 også kunne 
være mig, ordene til menighe-
den i Efesos:  ’du har svigtet 
din første kærlighed’!

Derfor er Jesu ord til Peter 
altså også ord til dig og mig og 
kræver et ærligt svar fra os. Det 
var magtpåliggende for Herren, 
at Peter virkelig forstod betyd-
ningen af, at den hjerte- og 
åndsforbundne kærlighed var 
drivkraften i Peters, og dermed 
også i vores liv.  

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Johs. 21, 15-19

Peter siger ja til at følge Jesus
Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og 

sagde til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere, 
end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede Peter, »du ved, at 
jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus. 16 Jesus 
gentog spørgsmålet: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« 
»Ja, Herre,« sagde Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så 
tag dig af mine får,« sagde Jesus. 17 For tredje gang spurgte 
han: »Simon, Johannes’ søn, holder du virkelig af mig?« Peter 
blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre 
gange. »Herre, du kender alle ting,« sagde han, »du ved, at 
jeg holder af dig.« »Så pas mine får,« sagde Jesus. 18 Derefter 
fortsatte han: »Det siger jeg dig, Peter: Da du var ung, bandt 
du selv et bælte om livet og gik hvorhen, du ville. Men når du 
bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden 
vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke 
har noget ønske om at gå hen.« 19 Jesus sagde de ord for at 
tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter 
sagde Jesus til ham: »Følg mig!«

Et centralt 
spørgsmål til os

En ny forståelse 
af tungetale
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Af Jeppe Bach Nikolajsen

En ung kvinde fra Fijiøerne 
holder foredrag. Hun fortæller 
om at være marginaliseret, 
og om at være engageret i 
mission fra en marginaliseret 
position. 

Hun argumenterer overbe-
visende for, at Jesus blev født 
blandt marginaliserede, at han 
ikke drev mission fra en privi-
legeret, magtfuld samfundspo-
sition, og at han døde som en 
marginaliseret person. 

Personlig erfaring og teo-
logisk refleksion forenes på 
bevægende vis, og hun får stå-
ende applaus af de godt et tu-
sinde deltagere på konferencen.

Det er kristne fra det globale 
syd, som sætter dagsordenen. 
Det mærkes tydeligt. De er 
dygtige, selvsikre og farverige. 
Ingen europæere eller nord-
amerikanere præsenterer ho-
vedforedrag. Nej, kristne fra 
den vestlige verden må pænt 
sidde og lytte og tage ved lære, 
når afrikanerne og sydkorea-
nerne forelæser. Konferencen 
lader ingen være i tvivl om, at 
tyngdepunktet i den globale 
kristendom er rykket mod syd.

 
Senere snakker jeg med 

en evangelikal teolog, som er 
formand for adskillige evangeli-
kale kommissioner. Han fortæl-
ler, at det missionsdokument, 
som Kirkernes Verdensråd 
godkendte i 2013, forinden var 
blevet tilsendt en evangelikal 
kommission, som gjorde deres 
indsigelser gældende. Herefter 
blev alle foreslåede ændringer 
imødekommet. “Hvad skal man 
så stille op?” spørger han med 
et smil. “Så er det jo svært at 
være kritisk!”

På trods af årtiers ophedede 
debatter mellem økumeniske og 
evangelikale synes disse parter 
nu i den grad at være på talefod 
med hinanden. Fra talerstolen 
bliver der tilmed opfordret ikke 
blot til dialog mellem økumeni-
ske og evangelikale, men også 
til samarbejde mellem disse; 
mange af konferencedeltagerne 
er da også evangelikale.

Ovenstående beretninger er 
fra en global missionskonferen-
ce, som netop er blevet afholdt i 
Arusha, Tanzania, af Kirkernes 
Verdensråd. Siden begyndelsen 
af det tyvende århundrede har 
der været afholdt globale mis-
sionskonferencer rundtomkring 
i verden. Den første og mest 
berømte blev afholdt i Edin-
burgh i 1910.

På baggrund af denne kon-
ference blev Det Internationale 
Missionsråd etableret, som af-
holdt en række globale mis-
sionskonferencer frem til 1961. 
Dette år blev Det Internationale 
Missionsråd optaget i Kirkernes 
Verdensråd, og en afdeling med 
benævnelsen Kommission for 
Verdensmission og Evangelise-
ring blev derfor oprettet. Denne 
kommission har siden haft an-
svar for afholdelsen af globale 
missionskonferencer. Disse 
konferencer har udgjort mile-
pæle inden for missionsteologi i 
mere end et århundrede og har 
ofte afsløret nye udviklingsten-
denser. Konferencen i Arusha 
var den fjortende konference 
siden konferencen i Edinburgh.

Kirkernes Verdensråd har 
omkring 350 medlemskirker. 
Ikke blot protestanter og orto-
dokse, men også romerskka-

tolske kristne var repræsenteret 
på konferencen. Den Romersk-
katolske Kirke har dog aldrig 
været medlem af Kirkernes 
Verdensråd, men er alligevel 
engageret på forskellig vis, 
hvilket også kom til udtryk ved, 
at en skriftlig hilsen fra Pave 
Frans blev formidlet.

Mange uenigheder eksisterer 
fortsat, men de var meget lidt 
fremtrædende i foredrag og 
paneldebatter. Og alle var sam-
let i bøn til og tilbedelse af den 
treenige Gud. Det gjorde indtryk 
at se den kristne kirke i al sin 
bredde og mangfoldighed være 
repræsenteret i Arusha. Kulturel 
mangfoldighed og kristen enhed 
fremstod bestemt ikke som 
modsætningsforhold. Konferen-
cen var en stærk påmindelse 
om at søge enhed, ikke altid 
på trods af forskellighed, men 
også på baggrund af en positiv 
anerkendelse af mangfoldighed.

Fakta om 
missionskonferencen

• Missionskonferencen i 
Arusha blev afholdt den 
8.-13. marts

• Cirka et tusinde deltog i 
konferencen, elleve fra 
Danmark

• Kirkernes Verdensråd 
blev etableret i 1948

• Kirkernes Verdensråd 
har omkring 350 med-
lemskirker 

• Jeppe Bach Nikolajsen 
er medlem af Dansk 
Missionsråds Studie-
udvalg, lektor og forsk-
ningsleder ved Menig-
hedsfakultetet i Aarhus 
og professor II ved Me-
nighedsfakultetet i Oslo.

Kristne fra det globale syd 
sætter den nye dagsorden
Jeppe Bach Nikolajsen fortæller om missionskonferencen i Kirkernes Verdensråd.

Fotos fra konferencen er taget af Albin Hiller.

Lektor og og forskningsleder,
Menighedsfakultetet, Aarhus
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære A.
En dansk talemåde lyder så-

dan: ”Det kan også blive for meget 
af det gode”. Hvad menes der 
med det? Hvis noget er godt – er 
det så ikke bare bedre, jo mere af 
det? Det giver jo ikke umiddelbart 
mening. 

Men det er måske netop det, 
der er din udfordring: At du i din 
oprigtige iver efter at gøre det 
gode, både i forhold til Gud og 
mennesker, kommer til at gøre 
det ukritisk og uden at tage højde 
for det samlede billede – uden at 
tage højde for konteksten?! Du 
som menneske har nemlig dine 
begrænsninger, og dine ressour-
cer er ikke uudtømmelige. 

En gerning bør ikke vurderes 
udelukkende på dens indhold, 
men også ud fra, hvordan det 

påvirker den, der gør det. 
Når du altså stræber efter at 

fi nde en balance mellem både at 
tilgodese dine egne behov, men 
samtidig også ønsker at tjene 
Gud og mennesker, så bliver du 
nødt til at vurdere hver enkelt 
situation i dens hele kontekst, fra 
gang til gang. 

Det kan lyde og synes vældig 
besværligt, og det kan faktisk 
også godt være et krævende 
stykke arbejde. Men måske er det 
netop derfor, at mange menne-
sker ikke når i mål med en god og 
sund vurdering? Simpelthen fordi 
de ikke orker at gøre sig det ar-
bejde? I stedet er det nemmere at 
leve mere sort/hvidt, og altid gøre 
enten det ene eller det andet. 
Jeg tror, dette bl.a. er årsagen til, 
at så relativt mange mennesker 

tiltrækkes af fanatisme, om det 
så er religiøst, politisk eller andet, 
netop fordi, der her er stærke, 
karismatiske ledere, der hellere 
end gerne vil fortælle, hvad der 
er rigtigt og forkert – så slipper 
man for selv at tage stilling til det, 
men kan blot gøre, som der bliver 
sagt. På en eller anden måde er 
det fristende nemt. 

Formål og konsekvenser
Så – når du ønsker at fi nde en 

god balance mellem de to positio-
ner mellem at være selvdestruktiv 
vs. egoistisk, så må du i gang med 
at lave research. Spørg dig selv i 
den pågældende situation:

1) Hvad er formålet med din 
eventuelle handling: Er det for at 
hjælpe/tjene – eller er det snarere 
for at undgå at få dårlig samvittig-

Kære Suh
Jeg har i det sidste stykke tid 

gået i terapi og arbejdet med mit 
desværre ret lave selvværd. 

Det har været rigtig godt, og 
blandt andet er jeg blevet op-
mærksom på, at jeg altid tænker 
på alle andres ønsker og behov 

før mine egne. Det prøver jeg så 
nu at ændre på, men hold da op, 
hvor er det svært. 

Især er jeg udfordret af, at jeg 
som kristen jo gerne vil leve som 
et næste-kærligt menneske og 
gøre en forskel, hvor jeg kan. Så 
hvordan fi nde balancen mellem 

at sætte mine egne behov mere 
i fokus – men samtidig ikke blive 
egoistisk og stadig kunne tjene 
Gud ved at tilgodese andre men-
neskers behov? 

Venlig hilsen A.

Kære Suh
Jeg håber, du kan hjælpe mig 

med et problem. Sagen er den, 
at min mand er et meget socialt 
menneske, og han arbejder i 
et fi rma, hvor de holder mange 
fester/sammenkomster. Det er 
selvfølgelig dejligt, at de har et 
godt fællesskab, for det giver et 

godt arbejdsmiljø, og min mand 
er da også meget glad for sit 
arbejde. Alt det forstår jeg godt, 
men det er lidt svært for mig, 
at han så ofte er sammen med 
nogle mennesker, som jeg ikke 
(i hvert fald meget lidt) kender, 
og at han har det så sjovt og 
godt med dem. Jeg bliver jaloux 

og føler mig udenfor, og når han 
skal af sted, så bliver jeg ked 
af det og i negativt humør. Jeg 
synes ikke, jeg hverken kan eller 
vil forbyde ham at tage af sted, 
men jeg ville sådan ønske, at det 
ikke var så tit.

På forhånd tak.
Hustruen

Kære Hustru
Den situation, som du beskri-

ver, er bestemt et problem, som 
du og din mand må løse sammen 
– for det er ikke kun et problem for 
dig, det er også et problem for din 
mand, for det piner dig – og du er 
hans kone! 

Først og fremmest må du 
overveje: Er din mand klar over, 
hvad det gør ved dig? Mænd er 
ikke tankelæsere, så med mindre 
du fortæller ham, hvordan du har 
det med hans megen omgang 
med kollegaerne, så er det ikke 
sikkert, at han har nogen anelse 

Er jeg egoist, hvis jeg sætter mine egne behov først?
hed? For er det det sidstnævnte, 
så handler det måske egentlig 
om noget helt andet end blot et 
ønske om at tjene. Og måske er 
den dårlige samvittighed slet ikke 
berettiget?

2) Hvilke konsekvenser vil 
det have for dig selv: Vil den 
eventuelle handling udmatte, 
udtrætte dig på en måde, så 
det får negative konsekvenser i 
forhold til andre pligter du måtte 
have (arbejdsmæssigt, i forhold 
til din familie m.m.)? Eller måske 
være destruktiv for dig fysisk og/
eller psykisk?

Ud fra svarene på disse to 
spørgsmål må du vurdere, om du 
fortsat vil foretage dig den pågæl-
dende handling eller ej – og læg 
så mærke til udfaldet. Og husk, 
al begyndelse er svær, men med 
tiden vil det bliver lettere for dig at 
vurdere og skelne.

Hilsen Suh

om det. Og hvis han ikke rigtig 
ved, at du har et problem med 
det - bliver ked af det – så har 
han intet incitament til at ændre 
på situationen. Dernæst bør du 
gøre dig det helt klart, hvad det 
er, der påvirker dig negativt ved, 
at han tager så ofte af sted. 

Har I for lidt tid sammen?
Du skriver, at du bliver jaloux 

– men er det i forhold til andre 
kvinder på hans arbejde (altså et 
romantisk/seksuelt perspektiv), 
eller handler det om forholdet til 
hans kollegaer generelt (at han 
tilbringer tid sammen med nogle, 
som ikke er dig)? For handler det 
om jalousi i forhold til andre kvin-
der, kan det måske handle om, 

at du savner at blive bekræftet i 
hans kærlighed og affektion over-
for dig, hans hustru? Og at det 
ville afhjælpe din jalousi, hvis han 
blev mere opmærksom på det. 

Er det i forhold til alle hans kol-
legaer generelt, kan det måske 
handle om, at I to tilbringer for lidt 
tid sammen, og/eller at den tid I 
har sammen går op i hverdags-
trummerum og praktiske opgaver, 
mens det romantiske, sjove, 
afslappede ikke bliver prioriteret? 

Skidt er det jo, hvis han får sit 

behov for hygge og sjov dækket 
på arbejdet og derfor ikke gider 
prioritere det med dig, hans kone, 
derhjemme. 

Spørg - og invitér
Du skriver også, at du føler dig 

udenfor. Handler det om, at du 
længes efter fl ere informationer 
om, hvad han laver, når han er af 
sted? At du bliver inddraget lidt 
mere i de mange festligheder, ved 
at han fortæller mere? Så spørg, 
spørg, spørg, og fortæl din mand, 

Dine handlinger skal ikke 
kun vurderes ud fra, hvad 
andre oplever men også på, 
hvordan de påvirker dig selv.

Min mands fi rmafester gør mig jaloux
hvorfor du gerne vil vide noget om 
festerne – at det er fordi, du på 
den måde oplever, at I deler liv 
med hinanden. 

Det kan også være, at du har 
brug for at kunne sætte ansigt og 
person på din mands kollegaer? 
Nogle gange aftager jalousien og 
det angstprovokerende, når man 
pludselig ved, at det drejer sig om 
Hans, Pernille og Laurits … 

Snak med din mand, om de evt. 
holder en fest, hvor ægtefællerne 
kan inviteres med – og hvis det 
ikke er muligt, så kunne I måske 
holde en privat grill-fest til som-
mer eller lign., hvor han inviterer 
nogle af sine kollegaer hjem til 
jer? På den måde bliver de en del 
af dit liv, ligesom du kommer til at 
deltage mere i hans liv.

Alt i alt er der mange indfalds-
vinkler til denne problematik, men 
nøgleordet er kommunikation – I 
er nødt til at tale sammen om, 
hvordan du har det, og i et forhå-
bentligt godt samarbejde fi nde 
frem til, hvad I hver især kan gøre, 
for at tingene bliver anderledes.

Hilsen Suh

Måske har du brug for at blive bekræftet i, at din mand elsker 
dig? Eller måske skal du bare vide, hvem hans kolleger er?
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Forfatterne trækker her de 
overraskende fakta frem, 
som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Med de fakta, der nu er 
tilgængelige med moderne 
teknik, bør der ikke længere 
være tvivl om, at vi her har 
et næsten 2000 år gammelt 
fotografi  i 3D af en person, 
som selv i de mindste 
detaljer svarer til Bibelens 
beretning om Jesus.
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Kristen hjerneforsker
besøger Danmark
Dr. Caroline Leaf underviser ved konference i 
Næstved om at ændre giftige tankemønstre 

Dr. Caroline Leaf har gjort nogle spændende opdagelser 
om, hvordan hjernen fungerer. Hun har fundet ud af, at man 
faktisk kan ændre negative tankemønstre og erstatte dem 
med nye positive tanker i løbet af 21 dage.

Den verdenskendte hjerneforsker kommer til Næstved Bykirke 
den 20.-21. april til en konference, som også har været annonceret 
i Udfordringen. 

Med udgangspunkt i bibelverset fra Romerbrevet 12,2: ”lad jer 
forvandle, ved at sindet fornyes,” har hun forsket i, hvordan tanker 
dannes og vokser. Hun har bevist, at tanker er fysiske ”træer” i 
hjernen, bestående af proteiner, der former sig som fi ne tanketræer, 
hvis man har gode tanker, eller visne, krogede tanketræer, hvis 
man har ”giftige tanker”. Det kan man ligefrem se på scanningsbil-
leder af hjernen. 

Det vil hun tale om i Næstved
Dr. Leaf underviser i kognitiv neuropsykologi. Hun har en Ph.D. 

i Communication Pathology og en Bsc i Logopædi og Audiologi.
I Næstved vil hun komme ind på følgende emner, fortæller hun:
* Kraften i dit sind og friheden til at forme dit perfekte jeg.
* Forny ledningsnettet i din hjerne. Erstat giftige tanker med et 

livgivende tankegang. 
* Naviger dig ind i positiv stress og ud af negativ stress.
* Integrer din ånd, sjæl og krop i retning af lykke.
* Overvind mentale barrierer, der holder dit potentiale tilbage.
* Virkningen på din hjerne og krop af rigtig mad og god livsstil.
Udfordringen bringer i næste uge en anmeldelse af Caroline 

Leafs bog, og ugen efter en reportage fra weekenden af journalist 
Mirjam Røgeskov.

Henri.

Mindeord af Tom Hagedorn
forst. på Odsherreds Efterskole 

Der var 700 mennesker sam-
let i Sct. Andreas Kirke i 
København til mindesamvær. 
Så forskellige som menne-
sker kan være, men forenet 
i taknemmeligheden, sorgen 
og chocket efter Peter Dyhrs 
pludselige død, 51 år gammel.

Sund, stærk, livskraftig. Og 
midt i et rigt og meningsfuldt liv. 

Gennem hans konsulentvirk-
somhed Systemizer rådgav han 
hver dag mennesker til at lykkes 
i deres liv, som ulønnet præst var 
han blandt drivkræfterne bag The 
Gospel Fellowhip i København og 
alle dets søsterkirker rundt om i 
Europa, og mange kender ham 
fra hans tid som ungdoms- og 
lovsangsleder i Karlslunde, som 
menighedsplanter og præst i 
Københavns Frimenighed, som 
en del af ledelsen i Missions Øst 
og i Dansk Oase og som forfatter 
til fl ere bøger.

Personlige mindeord
Men disse ting fyldte ikke 

meget under det fi re timer lange 
mindesamvær i Sct. Andreas Kir-
ken i søndags og i de personlige 
beretninger, der fyldte kirkerum-
met. Fortællingerne tegnede et 
billede af et menneske, der først 
og fremmest levede for, som han 
selv udtrykte det: ”at føre men-
nesker fra A til B”.

Helt unge mennesker, gamle 
venner gennem mere end 25 
år, hans familie og kirkefolk, alle 
kunne de fortælle om Peters evne 
til at møde mennesker lige dér, 
hvor de var. 

”Hvordan går det med dig”, 
var for Peter ikke en høfl igheds-
frase, der helst skulle besvares 

med et ”helt fi nt”, men en stærk 
og udstrakt hånd, der udtrykte 
et helhjertet ønske om at være 
til hjælp, så mennesker ikke 
længere ”skulle føle sig forkerte, 
men rigtige”, som han holdt af at 
udtrykke det. 

Og Peter kunne rumme det 
hele: angst, smerte, sorg, be-
kymringer, svigtende selvværd og 
livsmod. Som det blev formuleret 
af en af talerne: ”Peter var en udø-
delig kæmpe; urokkelig, altid klar 
med et svar, en plan, med styrke, 
overblik, hjerte for alle, så vis og 
med så meget indsigt, og når alle 

var trætte, så var han ikke..”.

De to sønners ord
Peters to sønner, Marcus og 

Lukas på henholdsvis 19 og 21 
år, fortalte under overskriften 
“Mere end en far” med stor kær-
lighed om forholdet til deres far. 
Med stolthed beskrev de ham 
som sådan et menneske, der 
aldrig ville gå forbi et andet men-
neske, der råbte om hjælp, og det 
gav genklang hos alle.

Kærlighed i praksis
For Peter, der var kærlighed 

700 til mindesamvær for 
kirkepionéren Peter Dyhr 

Peter Dyhr er her foto-
graferet med sønnerne 
Marcus og Lukas, der 
ved mindesamværet 
fortalte om ”mere end 
en far”. 

noget, man gjorde. 
Kærligheden var en skabende 

kraft og en oplevelse af passion, 
som han forbandt med sin erfa-
ring af Helligånden og sit kald til 
at være præst. Og kærligheden 
kaldte på alle hans evner og 
talenter. Også hans udtalte sans 
for at planlægge, strukturere, 
organisere og bygge op. 

Som han selv formulerede det: 
”Det handler ikke om at have 
travlt, men om at gøre de rigtige 
ting.” Alligevel føltes det bare, som 
om døgnet havde fl ere timer at 
gøre godt med for Peter, end for 
os andre.

Elskede livet
Peter elskede livet. Han el-

skede at rejse og være sammen 
med mennesker. Om det var for 
at besøge og inspirere Gospel 
Fellowhsip-menigheder i Minsk 
eller Paris. Om det var dykker-
ferier med venner eller familie. 
Friluftsture med hans gamle 
spejderpatrulje. Grillaftner med 
god rødvin og gode venner. Hans 
smittende livsbegejstring, hans 
smil, hans grin, hans hurtige be-
mærkninger – Peter lyste verden 
op og fi k mennesker omkring sig 
til at føle sig som noget ganske 
særligt.

For alle, der kendte Peter, og 
i særdeleshed for hans kone og 
to drenge, vil det enorme tab og 
savnet efter et stort og varmt og 
stærkt menneske stå tilbage. 
Et menneske, der elskede livet, 
elskede sin kone og sine drenge, 
elskede mennesker omkring sig, 
elskede Jesus og hans kirke på 
jorden. Og som levede livet fuldt 
og helt og generøst og uforbe-
holdent delte ud af alt, hvad 
han havde, for at se mennesker 
lykkes.

Peter Dyhr med mikrofonen på et af de udadvendte gospel-
arrangementer på Gammel Torv ved Strøget i København. 

Dr. Caroline Leaf medvirker nu i fl ere tv-programmer.
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Fem tyrkere fængslet på livstid 
for bestialsk mord på tre kristne
Fem mænd har fået stadfæstet deres tidligere livstidsdomme 
for mordet på tre kristne missionærer i Malayta i april 2007.

World Watch Monitor Turkey oplyser, at de fængsledes appel 
blev afvist ved en højesteretsafgørelse i 2017. Morderne, som alle 
var i alderen 19-21 år på gerningstidspunktet, torturerede tyrkerne 
Necati Aydin og Ugur Yuksel og tyskeren Tilmann Geske med knive, 
før de skar halsen over på dem. 

De tre missionærer, som arbejdede på det kristne forlag Zirve 
Christian Publishing House i Malayta, efterlod tilsammen to enker, 
fem mindreårige børn og den ene mands forlovede.

Bodil

Tre kristne missionærer, tyrkerne Necati Aydin og Ugur Yuksel 
og tyskeren Tilmann Geske, blev dræbt i Malayta i 2007.

Blasfemi-dødsdømt frikendt
Den kristne pakistaner Anjum Naz Sandhu (62) blev for to år 
siden dødsdømt for blasfemi. Nu er han frikendt i højesteret.

Det er Stefanusalliansen, som gennem sin samarbejdspartner, 
Human Friends Organization (HFO), nu offentliggør nyheden. 

– Dette er glædeligt nyt. Vor advokat klarede at få ham fri. Jeg tror, 
det gi’r håb også for Asia Bibi, som har været dødsdømt siden 2010, 
siger Sajid Christopher Paul fra HFO. Det var HFO, som skaffede 
Sandhu advokathjælp og betalte for den. Organisationen har også 
ydet humanitær hjælp til mandens familie.

Anjum Naz Sandhu har en æresdoktorgrad i kemi og en ma-
stergrad i engelsk litteratur og har undervist fremtrædende folk i 
Pakistan i over 30 år. Sandhu opsøgte selv politiet for to år siden for 
at få hjælp mod afpresning. Ifølge The Friday Times blev to mænd 
arresteret for afpresningen. Men også Sandhu selv blev arresteret, 
da de to mænd anklagede ham for blasfemi.

Frifi ndelsen af Sandhu giver fornyet håb for den blasfemidømte 
kvinde, Asia Bibi, hvis sag også er appelleret til højesteret.

KpK/Bodil

Norge: Halvanden times opkald 
gav 100.000 ekstra til mission 
Bestyrelsen i Indremisjonsforbundet (ImF) brugte halvanden 
time på at ringe rundt til faste givere og bede dem øge deres 
gavebeløb. Det indbragte 100.000 norske kroner ekstra. 

Indremisjonsforbundets eget magasin, Sambåndet, beretter om 
den vellykkede ringeaktion. I december varslede ImF om opsigelser 
på grund af et underskud på 700. 000 kroner i budgettet for 2018.

ImF har 483 faste givere, som tilsammen giver 1,9 millioner kroner. 
Før opkaldet modtog disse et brev, som forberedte dem på opkaldet 
fra ImF-styret. Omkring 40 givere benyttede sig af muligheden for 
at svare på email, om de ville øge deres gavebeløb eller ej, mens 
omkring 160 blev ringet op. De sidste 280 givere vil blive bedt om 
selv at kontakte ImF, oplyser Kenneth Foss, som er Arrangements- 
og markedsansvarlig i forbundet.

KPK/Bodil

Den 16. april skal pastor An-
drew Brunsons sag prøves i 
en tyrkisk kriminalret. Først 
nu, 17 måneder efter fængslin-
gen, kommer retssagen mod 
50-årige Brunson.

Brunsons advokat, Ismail 
Cem Halavurt, udtaler til World 
Watch Monitor, at et 62-siders 
anklageskrift først kom ham i 
hænde, efter at det var læk-
ket illegalt til tyrkiske medier. 
Anklageskriftet blev angiveligt 
tilbageholdt som ”bevismateriale”. 

Advokaten har kun få uger til 
at forberede sig til sagen, hvor 
Brunson anklages for at have 
links til de to terrororganisationer: 
FETO-netværket under  Fethullah 
Gülen og det forbudte kurdiske 
parti, PKK.

”Hemmelige” vidner
Anklagerne mod Brunson byg-

ger på udsagn fra ”hemmelige” 
vidner, der er blevet afhørt af 
anklageren.

Et af vidnerne hævdede, at 
Brunson regelmæssigt har haft 
møder med en lokal leder af 
FETO-netværket. Brunson selv 
har erklæret, at han aldrig med 
”vidende eller vilje” har haft møder 
med noget medlem af FETO.

I juni sidste år udfordrede So-
ner Tufan, der er talsmand for de 
protestantiske kirker i Tyrkiet, de 
regeringsvenlige mediers dæk-
ning af sagen med ordene:

”Lad retten gå sin gang. Kom 
med bevismaterialet, hvis I har 
noget og start retssagen hurtigst 
muligt. Det eneste, vi ønsker, er 
retfærdighed.”

Politisk gidsel
I et interview efter offentlig-

gørelsen af anklagerne mod 
Brunson, udtalte Soner Tufan: 

”Det er en formørkelse af fornuf-
ten. At påstå, at Andrew skulle 
være leder i FETO og skulle have 
prøvet at ødeløgge dette land er 
en fornærmelse og en krænkelse 
af sund fornuft. Hvem ville dog 
tro den slags? Han har tilbragt 
en vigtig del af sit liv i dette land 
med at fortælle mennesker om 
Jesus i alle sine prædikener og 
arbejdsopgaver. Hvordan kunne 
sådan en person være medlem 
af en islamisk orden?”

- Andrew Brunson er uskyldig, 
sagde Tufan til World Watch Moni-
tor den 21. marts. ”Der er tale om 
en meget politisk gidselsituation. 
Det er derfor [de tyrkiske myndig-
heder] var nødt til at kræve den 
værste straf mod ham, bare for at 
gøre ham mere værdifuld, sagde  
Soner Tufan.

Tyrkiets præsident Recep Tay-
yip Erdogan udtalte i september, 
at han han ønskede at lave en 

fangeudveksling, så Brunson 
kunne blive udvekslet med Fet-
hullah Gülen, som lever i eksil i 
USA. I januar i år fastslog Erdo-
gan, at han ville afslå at udlevere 
nogen fængslet ”mistænkt”, indtil 
USA havde udleveret Gülen.

En ære at lide for Kristus
Fra sin fængselsscelle i Izmir 

skrev Brunson for nylig: ”Lad os 
slå det fast, at jeg er i fængsel, 
ikke på grund af noget, jeg har 
gjort men på grund af, hvem jeg 
er - en kristen pastor. 

Jeg savner desperat min hu-
stru og mine børn. Men jeg tror på 
denne sandhed: Det er en ære at 
lide for Jesus Kristus, som mange 
har gjort det før mig. Min dybeste 
tak til alle rundt om i verden, som 
står sammen med mig og beder 
for mig.”

Bodil

Pastor bliver anklaget 
for terror og spionage
Amerikanske Andrew Brunson risikerer at få op til 35 års fængsel i Tyrkiet.

MAF Danmark har fået mulig-
hed for at forlænge Thorkild 
og Charlotte Jørgensens ud-
sendelse til Sydsudan indtil 
sommeren 2019. 

Ægteparret tog til Sydsudan i 
september 2017, hvor Thorkild 
Jørgensen har arbejdet som 
international kommunikations-
medarbejder fra MAF’s base i 
hovedstaden Juba. Charlotte 
Jørgensen er udsendt som lærer 
på den internationale skole Juba 
Christian Academy. 

- Da Charlotte og jeg havde 

været i Sydsudan i 3 måneder, 
blev vi enige om, at det gav me-
ning at blive længere end det år, 
vi først havde sagt ja til. Både på 
skolen og i mit kommunikationsar-
bejde var der meget mere at gøre, 
og ikke mindst er der udstrakte 
hænder allevegne omkring en, 
hvor end man går, siger Thorkild 
Jørgensen.

I fl ere år har Thorkild Jørgen-
sen været tilknyttet MAF Dan-
marks landskontor som grafi ker, 
mens Charlotte Jørgensen var 
lærer på Andreasskolen i Holbæk. 
Herefter blev ægteparret udsendt 

til Sydsudan. 
”I MAF Danmark er vi rigtig 

glade for, at Charlotte og Thorkild 
Jørgensen har valgt at forlænge 
deres udsendelse til Sydsudan. 
Det har stor betydning for os og 
vores internationale søsteror-
ganisationer i MAF at modtage 
gode og veldokumenterede be-
retninger om det arbejde, vi og 
vores partnere udfører i Sydsu-
dan,” siger landssekretær Øjvind 
Thomasen. 

Lynvisit i Danmark
I øjeblikket er Thorkild og Char-

lotte Jørgensen på et lynvisit i 
Danmark, og den 10. april vil de 
som MAF Danmarks udsendte 
holde foredrag i Vadum Kirkecen-
ter, Ellehammersvej 14 i Vadum. 

Mødet begynder klokken 
19.00, og der vil være rig mulig-
hed for at høre mere fra ægtepar-
rets hverdag i et af verdens mest 
konfl iktfyldte lande. 

MAF arbejder med fl ytransport 
og logistik for humanitære og kir-
kelige organisationer i Sydsudan 
og 25 andre lande verden over. 

Bodil

Danskere fortsætter arbejde i Sydsudan

Thorkild og Charlotte Jør-
gensen, som er udsendt til 
Sydsudan af MAF Danmark, 
holder foredrag den 10. april i 
Vadum Kirkecenter. 

MAFs udsendte, Thorkild og Charlotte Jørgensen, er netop nu i Danmark.

Sajid Christopher Paul fra Human Friends Organization har 
støttet den nu frikendte Anjum Naz Sandhu. 
Arkivfoto: Stein Gudvangen, KPK

Retssag mod kristen missionær i Tyrkiet:
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Norske lærebøger for grund-
skolen fremstiller kristen-
dommen ensidigt negativt og 
fejlagtigt.

Det mener sognepræst John 
Sylte fra Vestnes og Fiksdal i 
Indre Romsdal provsti. Da han 
sidste efterår skulle hjælpe sin 
11-årige datter med lektierne i 
samfundsfag, blev han både cho-
keret og forarget over den måde, 
hvorpå lærebogen fremstillede 
brydningstiden mellem vikingetid 
og kristendom i Norge.

– Fakta er lagt frem på en me-
get tvivlsom måde. Der er en gen-
nemgående negativ tone, og det 
er meget lidt nyttigt. De 11-årige 
sidder tilbage med det indtryk, at 
de fl inke vikinger blev tugtet hårdt 
af de slemme kristne, siger Sylte.

I bogen Gaia Samfunnsfag ud-
givet af Gyldendal Undervisning, 
står der blandt andet, at kristen-
dommen kom med ”forfærdelige 
straffe”, at folk ikke længere fi k 
lov til at spise hestekød, og at 
biskoppen var ond mod bøn-
derne og ikke lod dem arbejde 
om søndagen. 

– Jeg reagerer på, at ting som 
den kristne kirkeforfatning, hvor 
det ikke længere var lovligt at 
have slaver, og at det blev slut 
med fl erkoneri og blodhævn, ikke 
er nævnt. Man skulle mene, det 
var ganske vigtigt. Også det at 
man fi k kontakt med universiteter 
i Europa og skriftkulturen, som 
kom med kristendommen. Intet af 
dette er nævnt, siger Sylte.

Faktafejl og myter
I foråret læste John Sylte i  

datterens lærebog i naturfag 
under overskriften ”Religion og 
videnskab”:

"Naturfi losoffernes forklaringer 
havde ikke plads til guder. Derfor 
var mange af dem, som troede 
på en eller fl ere guder, både for-
nærmede og rasende. Igennem 
historien er mange videnskabs-
folk blevet fængslet og dræbt 
på grund af deres meninger." 
(s. 108).

– Dette er slet og ret indoktri-
nering og fake news. Det var det 
modsatte, som skete mellem reli-
gion og videnskab. Det var guds-
troen, som fi k dem til at tænke, at 
verden er rationel og noget, man 
kan undersøge og forske i. Troen 
på en rationel Gud inspirerede 
videnskabsfolk, siger Sylte.

Han mener, at fagbøgerne i det 
mindste bør tale sandt.

– Kirken har gjort meget dumt, 
og det er vi ikke uenige i, men 
kirken har ikke forfulgt og dræbt 
videnskabsmænd for videnska-
bens skyld. Kirken har snarere 
været på forkant med disse ting, 
det ser vi helt fra Augustins tid, 
siger sognepræsten.

Sylte tror, disse myter om kir-
ken i middelalderen også lever og 
trives blandt mange kristne.

– Jeg har læst og snakket med 
folk, som har undersøgt disse 
myter nøje. Så vidt jeg ved, fi ndes 
der ikke bevis for, at kirken har 
dræbt nogen på grund af deres 
videnskab. De tilfælde af forføl-
gelse, som vi kender til, handler  
om teologi, eller om to forskellige 
videnskabelige retninger, som 

står imod hinanden, ikke religion 
mod videnskab.

Skaber fordomme
Som præst oplever Sylte, at 

mange af disse forestillinger har 
sat sig hos de unge, når de se-
nere bliver konfi rmander.

– Det er ikke så mærkeligt, at vi 
har fordomme i vort samfund - vi 
lærer dem jo i skolen, udbryder 
John Sylte. Han har skrevet et 
læserbrev om dette i lokalavisen 
Romsdals Budstikke og har taget 
kontakt med kommunens skole-
ansvarlige. 

– Dette er noget, jeg tager 
alvorligt. Vi får besked om ikke at 
forkynde i skolen, og det har jeg 
stor respekt for. Men vi må for-
vente det samme fra den anden 
side. Som jeg ser det, er dette 
forkyndelse og en klar styring. 

Nu håber præsten, at biskop-
per og andre højere oppe i kirken 
vil tage kampen op på politiker-
niveau for at få mere kvalitets-
sikring af, at lærebøgerne leverer 
objektive fakta uden forudfattede 
holdninger og myter.

– Jeg synes ikke, kirken skal 

fi nde sig i dette, og jeg ville ønske, 
at jeg har fl ere med mig i denne 
sag. Dette burde være noget for 
de øverste ledere i kirken. Dette 
er helt klart noget, som påvir-
ker hverdagen for alle præster, 
kristne hjem og folk, der har med 
trosoplæring at gøre.

Ser pointen
Begge de bøger, Sylte kriti-

serer, er udgivet på Gyldendal 
Undervisning. Forlagsdirektør 
Ulv Pedersen siger til KPK, at de 
tager kritikken alvorligt.

– Vi ser pointen i det, John 
Sylte siger, og vi vil se på disse 
tekster og se om vi kan gøre dette 
på andre måder, siger han.

Ulv Pedersen for tæller, at 
forlaget er ved at fremstille nye 
bøger til de læreplaner, som kom-
mer i 2020.

– Disse bøger er 12 år gamle 
og på vej ud, men det sker, at vi 
trykker nye udgaver, og da vil vi 
tage disse henvendelser med  og 
se, om vi kan ændre på indholdet, 
siger han. 

KPK

Skolebøger er fyldt med 
fejl og fordomme om tro

- Der er forkerte oplysninger og en meget negativ tone overfor 
kirken i skolebøgerne fra Gyldendal, fx bogen ”Gaia Samfunns-
fag”, mener sognepræst John Sylte, som selv er far til tre børn. 
Foto: Olav Skjegstad/privat

Nogle af de norske skolebøger er fyldt med fakta-fejl, siger sognepræst John Sylte. 

Aktiv Mission holdt årsmøde i 
Karlslunde med polske gæster
Karlslunde Strandkirke genlød af glad gospel og klapsalver 
under årsmødet den 18. marts. Deltagerne hørte nyt om de 
tusindvis af mennesker, som har gavn af Aktiv Missions 
arbejde i Polen, Albanien, Rusland og Indien.

Tre gospelsangere fra Polen gav en smagsprøve på repertoiret 
i de 15 kor, som Lea Kjeldsen leder og inspirerer i Krakow og om-
egn. Aktiv Mission støtter Mission Gospel, som i 2017 arrangerede 
koncerter og lovsangsaftener for omkring 3.000 polakker.

Generalsekretær René Hartzner gav et overblik over Aktiv Mis-
sions vidtforgrenede arbejde i forskellige lande:

I Albanien deltager 180 børn hver uge i de såkaldte Mikael-klub-
ber, hvor de lærer om Bibelen og kristne livsværdier. Og i alt 7.730 
personer modtog hjælp til dagen og vejen, bl.a. gennem julepakker.

I Rusland fi k over 2.000 studerende det kristne budskab ind med 
rockmusikken ved Drusjkis 20 koncerter på skoler og universiteter. 
Derudover sang og prædikede rockgruppen for omkring 1.600 
personer i fængsler og på rehabiliteringscentre.

I Indien fi k 1.170 gadebørn vejledning og undervisning, 326 fi k 
fi nansieret deres skolegang, 136 forældre fi k træning i selvforsør-
gelse, og 1630 voksne fi k undervisning i rettigheder, økonomi og 
familieliv. Og ca. 800 personer, som blev ramt af oversvømmelse, 
fi k nødhjælp.

Aktiv Mission støtter også den kristne satellitkanal SAT-7, som 
har over 21 millioner ugentlige seere i Nordafrika og Mellemøsten. 
Kanalen sender på arabisk, tyrkisk og farsi og har som noget nyt 
oprettet SAT-7 ACADEMY med undervisning til millioner af bl.a. 
fl ygtningebørn, der ikke kan komme i skole på grund af krig og uro.

SL/Bodil

Tre gospelsangere deltog i årsmødet som et levende bevis på Aktiv 
Missions gospelarbejde i Polen.

Valby: Venskabsfest for 
danskere og kristne arabere

Lørdag den 5. maj inviterer 
”Projekt Greater Love” dan-
skere og kristne arabere 
til venskabsfest i Vigerslev 
Kirke i Valby fra kl. 16.00.

”Greater Love” arbejder med 
integration, diakoni, mission og 
fællesskab blandt kristne ara-
bere ud fra Vigerslev Kirke med 
projektleder Nabil Astafanos som 
drivkraft og ildsjæl. Arbejdet er det 
eneste af sin art på Sjælland med 
en arabisk leder. 

Nabil Astafanos er ikke ansat 
i Folkekirken, men har været 
tilkaldt som konsulent af bl.a. 
præster i Ålborg og Vejle, der har 

haft behov for hjælp i arbejdet blandt lokale arabere.
- Kristne arabere, som er kommet til Danmark, har meget mindre 

overskud end fx. kristne fra Iran, og de fl este har været gennem 
forfærdelige ting. Nogle af dem har stadigvæk familiemedlemmer 
i Mellemøsten, som bliver forfulgt. Mange af de kristne arabere i 
fl ygtningelejre i Danmark bliver også behandlet dårligt af deres 
muslimske medfl ygtninge, fortæller Rob Witvliet fra Vigerslev Kirke.

Sidste år blev nogle af de muslimske fl ygtninge omvendt. De blev 
brændende kristne og er ikke bange for at stå frem med deres tro. 
Men desværre kniber det med at skaffe penge bl. a. til Nabils løn, 
som mest kommer fra private gaver fra de kristne arabere selv.

Rob Witvliet håber, at mange danskere vil komme til den gratis 
venskabsfest for at møde de kristne arabere, smage lækker arabisk 
mad, høre om det spændende arbejde - og selv blive engagerede 
i arbejdet med forbøn og støtte. Tilmelding til venskabsfesten er 
senest den 27. april på tlf. 36302321 / 20889432 eller på e-mail: 
witvliet@gmail.com.

Egyptiskfødte Nabil Astafanos fortæller, at han brænder for Jesus 
- ikke for læremæssige forskelle. Han blev døbt i en koptisk-ortodoks 
kirke, har gået på katolsk gymnasium, været med i en egyptisk 
frikirke og har arbejdet som evangelist i både en baptistkirke, en 
koptisk kirke og nu i den danske folkekirke.

Bodil

Nabil Astafanos arbejder 
blandt kristne arabiske fl ygt-
ninge i Danmark.

Torsdag den 12. april får Shalom, Munkebovej 13 i Gjerlev 
besøg af Christina Munir fra Newzoi Ministries i Pakistan.

Sammen med sin mand, Hanoch, er Christina grundlægger af 
Newzoi Ministries. Under et bibelskoleophold i England oplevede de 
at høre Guds kald til en tjeneste i Pakistan, som er verdens 5. farligste 
land at være kristen i. De adlød kaldet og har nu startet over 32 kirker.

Hanoch og Christina har også startet børnehjemmet ”Little Bethel” 
for piger og en skole, ”Grace School”, med mere end 150 børn. Sam-
tidig underviser de ledere i kirkerne og skolen.

De pakistanske kristne kvinder bliver tit misbrugt og forladt, derfor 
har de brug for at lære at forsørge sig selv, fx ved at sy, og Christina 
hjælper kvinderne til at få et værdigt liv. Hanoch og Christina har 
tidligere solgt alle deres møbler og deres vielsesringe for at kunne 
gennemføre tjenesten og se vækkelsen komme over Pakistan.

Bodil

Hanoch og Christina Munir har et børnehjem og en pigeskole i Paki-
stan. De har også startet 32 kirker ud fra Newzoi Ministries og undervi-
ser kirkeledere i det strengt muslimske land.

Besøg fra Pakistan
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Af Tina Varde

Naturvejleder og forsker Si-
mon Høegmark, som er til-
knyttet Psykologisk Institut 
på Syddansk Universitet og 
Naturama i Svendborg, er en 
troende mand. Han mærker 
sin tro stærkest, når han ar-
bejder med mennesker i krise 
på sine kurser i naturen.

Simon Høegmark, som taler, 
forsker i naturens helbredende 
kræfter og hjælper bl.a. mænd i 
livskriser gennem ”Projekt Vild-
mænd”. Et rehabiliteringstilbud, 
han har udviklet til Svendborg 
kommune i 2015 i samarbejde 
med Naturama. 

Han holder også mange fore-
drag – den 12. marts talte han i 
Vor Frue kirke i Svendborg. Om 
Depression og natur.

Naturen som medicin
I øjeblikket er han desuden ved 

at færdiggøre en ph.d.-afhandling 
om ”Naturens påvirkning på vores 
psyke – som behandlingform”.

Naturen er god medicin, mener 
Simon Høegmark, som bl.a. har 
mange livsbekræftende ople-
velser med mænd i krise på 
grund af livstruende sygdomme, 
stress, skilsmisse, depression, 
traumer... med bl.a. bål, vand, 
skov, motion, åndedrætsøvelser 
og mandehørm på programmet i 
”Projekt Vildmænd”, som har fået 
anerkendelse og opmærksomhed 

– også i medierne.
Ikke mindst arbejdet med at 

hjælpe mennesker med stress, 
angst eller livstruende diagnoser 
har for alvor givet ham forståelse 
for troens værdi: 

– Troen giver os nogle svar, 
som vi har brug for – for at være 
i balance. 

Den kan noget, som viden-
skaben ikke kan: Den kan give 
os sjælefred! 

Det er noget, mennesker over 
hele verden – i alle religioner – 
søger.

Troen giver håb og trøst
– Jeg tror både på Gud og på 

videnskaben. 
Kristendommen og viden-

skaben har samme historie og 
samme mål: Det gode liv. Troen 
rammer næsten alle, fordi den 
kan give håb og trøst. 

Hvis ikke troen havde haft stor 
betydning for mennesker, var den 
blevet fravalgt for længst, siger 
Simon Høegmark. 

Selv har han arbejdet meget 
med naturvidenskab. Men når 
der opstår kriser, oplever han, at 
mennesker  – inklusive ham selv 
– vender tilbage til troen.

– Hvem er vi? Hvad er me-
ningen med livet? Hvor skal vi 
hen? Troen giver os nogle svar 
– og håbet er en af de stærkeste 
helbredende kræfter, der fi ndes, 
siger han. 

Fællesskab har også afgøren-

de betydning for vores helbred.
– Naturen er et sted, hvor man 

er neutral i forhold til hierarki.
Dér kan vi også alle mødes 

på tværs af trosretninger, og dér 
får de fl este lettere overskud til 
kærligheden. Derfor bruger jeg 
naturen som med-behandler, når 
jeg prøver at hjælpe mennesker. 

– Jeg oplever, at når jeg har folk 
med ud i naturen, så åbner de sig, 
fordi naturen hverken dømmer 
eller bedømmer. 

Den er der bare for os. Og får 
folk til at sænke paraderne og 

skuldrene og puste ud. Vi slapper 
af og bliver klare til at mærke og 
modtage helende kræfter.

– Gud er i denne proces. Gud 
hjælper – giver energi og styrke, 
mener Simon Høegmark.

Han oplever, at det kan være 
nemmere at arbejde med og 
hjælpe andre troende, fordi de er 
mere imødekommende. 

– Det er ofte dem, der har et 
overskud på trods af, at de selv er 
eller har været ramt af en krise. I 
mine grupper i naturen er det ofte 
de troende, der har overskud til 

at tage vare på den ved siden af. 
Man kan også hurtigere få 

tændt livsgnisten i dem – selvom 
de måske kæmper med depres-
sion. De mærker, der er en god 
stemning og tager det straks til 
sig, forklarer han.

Tre ”opkald” fra oven
Simon Høegmark har haft tre 

markante oplevelser, hvor han 
tydeligt har følt, at Gud hjalp ham: 
Da han var ved at drukne som 
barn. Da han var ved at forlise i 
en jolle under storm. Og da han 
vandrede op på toppen af et fjeld 
i Norge.

Første opkald fra oven: 
Faldt i dybt vand uden 
at kunne svømme

– Mine forældre sagde til mig: 
” Der er en Gud”, men ellers talte 
de ikke så meget om det. Den 
første gang, jeg mærkede noget 
større og stærkere, vidste jeg 
derfor ikke noget om, hvad det 
var. Jeg var omkring syv år. 

– Min familie var fl yttet meget 
rundt, og vi var et stykke tid for-
inden fl yttet fra Djursland til Ma-
riager, hvor der var en dreng, der 
altid var efter mig – bankede mig. 

Derfor havde jeg trukket mig 
lidt fra fællesskabet og løb me-
get rundt alene i naturen med 
min hund Tyrk. Her mærkede jeg 
Guds tilstedeværelse i form af 
glæde og fred.

– Hvert år tog vi på sommerfe-
rie i Sverige. Det var et eldorado 

for mig. Klipper, skov, søer.
På et tidspunkt gik jeg ned til 

en skærgård, hvor der var en 
bro. Selvom jeg ikke måtte gå ud 
til vandet alene, gjorde jeg det. 

Jeg klatrede også på klipperne 
og faldt ned – lodret ned i vandet, 
og det var dybt!

– Først gik der panik i mig. Jeg 
plaskede helt vildt rundt, for jeg 
kunne ikke svømme endnu. Så 
sank jeg ned i vandet. Det var 
rigtig, rigtig ubehageligt. 

På et tidspunkt mærkede jeg 
pludselig, at det hele var ok. Jeg 
fl ød med og havde det behageligt. 
Mens jeg lå dybt nede i vandet 
og kiggede, havde jeg en salig 
fornemmelse af, at alting var ok.

– Dengang forstod jeg det ikke. 
I dag vil jeg sige, at Helligånden 
var med dér. Siden den oplevelse 
har jeg ikke været bange for at dø 
– men dog selvfølgelig i forhold til 
mine børn …

– Dengang forstod jeg 
det ikke. I dag vil jeg 
sige, at Helligånden 

var med dér.

– Mens jeg var under vandet og 
følte, at alt var i orden, var vandet 
lyst, fl ot og klart. 

Jeg så hele mit liv passere 
forbi. Jeg tænkte på det uden 
negative følelser. Så det som i 
en fi lm. Midt i, at alting passerede 
igennem, blev jeg pludselig revet 
ud af det igen. 

Vor Herres kirke i det grønne                          
I naturen har Simon Høegmark mærket  Helligåndens tilstedeværelse – og tre gange har han i livstruende situationer oplevet ”opkald fra oven”.

Naturvejleder og forsker Simon Høegmark talte i Vor Frue kirke i Svend-
borg den 12. marts.



- En stor mand med langt, krøl-
let hår og skæg hev mig op og 
gav mig kunstigt åndedræt. Jeg 
kastede vand op. 

Herefter kan jeg intet huske, 
bortset fra, at jeg lidt senere 
tænkte: ”Der er en, der holder øje 
med mig” og fremover havde en 
ny fornemmelse af: ”Bare rolig” … 
af, at jeg kunne gøre næsten hvad 
som helst, fordi der var en, der  
nok skulle komme og redde mig. 

Det gav – og giver mig stadig – 
ro, når jeg er mest presset.

– I pressede situationer kan jeg 
tænke klart og handle konstruk-
tivt, fortæller han.

Andet opkald fra oven: 
I en jolle i stormvejr, hvor 
motoren gik ud.

Simon Høegmark er en pligtop-
fyldende mand.

– Da jeg havde fået begge 
mine børn – min søn var seks, og 
min datter var to, skulle jeg for ni 
år siden være naturvejleder for en 
fl ok børn og seks lærere fra Glad-
saxe. Vi skulle mødes på Drejø.

– I Svendborg havde jeg stablet 
min tyve fods jolle op med wa-
ders, garn … og det hele, dagen 
i forvejen. Og skulle så sejle ud 
kl. 2.30 om natten. 

Da jeg vågnede for at tage ned 
til båden, kunne jeg høre, at det 
blæste helt vildt. Der var store 
bølger. Det var ikke godt.

– Jeg kunne jo ikke ringe på det 
tidspunkt – midt om natten – og 
sige, at jeg ikke kom. Så jeg følte, 
jeg blev nødt til at sejle derover. 

Her kom jeg i tanke 
om, at Gud og vi-

denskab har samme 
vision, samme mål: At 

hjælpe mennesker. 

Jeg skulle sejle helt fra Åby-
skov, hele vejen igennem Svend-
borgsund og over til Drejø. 

– Jeg tænkte: ”Det er nok ikke 

så galt, og jeg ligger tungt i båden 
med alle de waders – og kan fi nde 
læ ved at sejle tæt ved kysten”. 

Selvom jeg havde mærket, at 
jeg var i alarmberedskab på vej 
derover, vidste jeg, at der snart 
ville stå 50 unger og deres lærere 
og vente – og ingen til at modtage 
dem, hvis ikke jeg kom.

– Da jeg sejlede forbi Svend-
borg Havn, blev bølgerne større, 
og da jeg kom ud til Skejø, kom 
der bølger både fra venstre og 
højre side af øen. 

Rigtig, rigtig dårligt. Derude gik 
motoren også i stå!

– Jeg tænkte: ”Jeg er en idiot. 
Jeg har to børn derhjemme 
…” Det var noget rigtigt møg. 
Mens båden blev kastet rundt 
på bølgerne, kom jeg i tanke om 
oplevelsen i Sverige. 

Så kom der ro på, og jeg 
begyndte ligesom at arbejde 
i slowmotion. Jeg kom hen til 
motoren, fi k checket, om det var 
noget med slangen – og om der 
var nok benzin på. 

Derefter tænkte jeg logisk, at 
jeg skulle rense tændrøret – mens 
båden nærmest væltede rundt. 

Jeg følte, at jeg ikke lavede 
nogle forkerte bevægelser over-
hovedet. Jeg fl akkede ikke rundt, 
selvom stormen rasede.

– Jeg fi k fat i tændrørsnøglen, 
fi k tændrøret af og tabte det ikke, 
satte det ind igen og checkede, at 
alt var, som det skulle være. Så 
trak jeg tre gange i motoren, og 
så startede den. 

– Jeg kiggede op og sagde: 
”Tusind tak!”

– Så sejlede jeg videre mod 
bølgerne. Ved Sejerø og Hjortø 
blev jeg presset ned af to meter 
høje bølger. 

Jeg sejlede helt op og forbi 
Drejø for ikke at komme til at 
sejle skråt og få bølgerne indover. 
Derfor sejlede jeg forbi havnen 
– og fi k en chance og fi k vendt 
rundt, og var sidelæns ved en stor 
bølge. Jeg havde nu bølgerne ved 

bagdelen og kurs mod havnen.
Langt om længe kom jeg ind i 

havnen og pustede ud. Nu kunne 
jeg mærke, hvor anspændt jeg 
havde været de sidste to-tre timer. 

Da jeg kom ind til havnen, stod 
der tre fi skere og kiggede på mig. 
De hjalp mig med rebet. 

Så kiggede de på mig og ry-
stede på hovedet. Deres rysten 
på hovedet sagde mere end 
10.000 ord.

Tredje opkald fra oven: 
Blev helt varm indeni

Som yngre underviste Simon 
Høegmark i biologi og fordybede 
sig i evolutionspsykologi. Han 
arbejdede i et meget naturviden-
skabeligt miljø, hvor mange havde 
en ateistisk tilgang til tingene. 

I lang tid havde han haft så 

travlt, at han nogle gange var 
holdt op med at mærke efter, 
fordi han var så stresset  – også 
på grund af de mange foredrag, 
han kørte rundt og holdt. 

Han brugte GPS og havde 
nærmest ikke tid til at tænke og 
refl ektere over noget.

– Så tog jeg på ferie i Norge 
og gik nogle lange ture alene. 
Jeg var helt deprimeret – med 
tanker som: 

”Kommer vi virkelig bare fra 
nogle bakterier?…Big Bang? Er 
alting bare skabt mekanisk? Uden 
mening, bare tilfældigheder … 
Ups, han døde lige, ups ”… 

Jeg gik og refl ekterede over 
alt det fra miljøet, jeg var kom-
met ind i.

– Jeg gik med tvivl om mange 
ting. ”Er der en Gud? Eller er 

alting fi rkantet og kedeligt?” røg 
igennem mine tanker. 

Lidt efter gik jeg væk fra om-
rådet og ud på en sti i den vilde 
skov. Ned gennem en dal, hvor 
jeg mærkede duften og naturen. 

Da jeg gik gennem en skov, 
så jeg en fjeldtop. ”Jeg skal op 
på toppen”, tænkte jeg – og be-
gyndte at følge stien op. Den blev 
mere og mere stejl. 

Jeg knoklede igennem på 
grund af mine negative tanker, 
som jeg ville af med! Derfor knok-
lede jeg helt vildt.

– Så kom jeg op på toppen. 
Der var en stenplade udover en 
brat afgrund med fjorden ca. 800 
meter nedenunder. Jeg svedte 
helt vildt og satte mig ved kanten 
med benene udover. 

I netop dét øjeblik forsvandt 

skyerne. Solen kom frem og 
varmede stenpladen op. Jeg blev 
gennemvarm og var med ét i en 
meditativ tilstand. Endnu engang 
mærkede jeg den samme følelse 
som i Sverige. 

– Det var mit tredje opkald fra 
Vor Herre. Her kom jeg i tanke om, 
at Gud og videnskab har samme 
vision, samme mål: At hjælpe 
mennesker. 

Derfor fi nder jeg især sjælefred 
i naturen. Og jeg er heldig, at 
jeg får lov til at give folk livsgnist 
tilbage ude i naturen. 

Det vil jeg gerne arbejde med 
hele livet – i hvert fald noget med 
natur, der gavner!
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Simon Høegmark hjælper bl.a. mennesker, som er i krise på grund af stress, angst eller livstruende sygdom.

Simon Høegmark i sit rette element ude i naturen hvor han hjælper folk med at få livsgnist tilbage. 
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Hundborg, Thy, Sommercamp 6.-13. juli (TLR)
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)
Storskovlejren, Dronninglund 14.-20. juli (Troens Ild)
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)

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)
Nyrup, Senior Sommerdage 20.-21. juni (Baptistkirken)

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
Plus-Oase, Rudehøj, Odder, 30. juni-5. juli 
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) 

Hurup, Bibelcamping 20.-27. juli (IM)
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 kan sendes til: redaktion@udfordringen.dk

En anderledes bibelcamping
Plus+Oase i uge 27 på Rudehøj Efterskole har ikke så mange tilbud og spor som 
den store Sommer-Oase. Ingen hoppeborg eller børne- og unge-program. Men 
alle kan være med til det hele. Vi hjælper hinanden. Alle bliver set og hørt. 

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

Flere oplysninger og tilmelding: Facebook eller hjemmesiden Plus-Oase.dk 
eller Verner Andersen tlf. 40 59 17 00. Mail info@Plus-Oase.dk

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

Helene og Mogens Svendsen - Mark Bradford - Henri Nissen - Ulrik Flinta - Bergur Skovgaard

Familielejr har fokus på 
’Det Uperfekte liv’
For 23. gang afholder den tvær-
kirkelige forening ’Familier på 
Vej’ sommerlejr i uge 30 (22.-28. 
juli), denne gang på Aalborg 
Efterskole i Hals. I år er temaet 
”Det (U)perfekte liv” og hoved-
talerne er Paul og Geneviève 
Marsh fra Schweiz.  

Vi lever i et samfund, hvor det 
perfekte liv er ophøjet til et ideal. 
Både børn og voksne oplever 
stress i jagten på det perfekte. 
Unge jagter 12-taller, snapstreaks 
og de helt rigtige venner, mens 
voksne jagter den næste lønfor-
højelse, forfremmelsen eller den 
perfekte kærlighed. 

Lykke bliver nemt ligestillet 
med den perfekte bolig, den per-
fekte krop, det perfekte job, den 
perfekte familie etc. Men er det 
værd at bruge livet til at stræbe 
efter lykke? Måske er der noget 
andet, der er bedre? Et ideal, 
som er mere i harmoni med Guds 
tanker, og hvor livet ikke er et 
hamsterhjul?

Det er nogle af de emner, der 
vil komme i spil på familielejren i 
uge 30. Lejren har et stærkt fokus 
på familieliv og relationer, så ugen 
byder på både undervisning, fæl-
lesskab og fritid. 

Underviserne
Paul og Geneviève Marsh 

(Schweiz) har arbejdet med 
Ungdom med Opgave i over 30 

år. De er erfarne undervisere og 
har tidligere deltaget på FPVs lejr. 

Paul er en del af UMOs inter-
nationale team for familiearbejde. 
Han underviser også i socialvi-
denskab for bachelorstuderende, 
og parret rejser ofte for at under-
vise både i Europa og globalt. 

Geneviève er sygehjælper og 
uddannet lærer for børn med 
særlige behov, mens Paul bl.a. 
har en kandidatuddannelse i 
samfundsvidenskab.

Parret, som har tre voksne 
børn, vil være til rådighed for råd-
givningssamtaler under lejren. De 
underviser på engelsk, men der 
er mulighed for tolkning. 

På sommerlejren kan man des-
uden følge et rådgivningskursus 
ledet af psykolog Helge Børven. 

Der vil også være tilbud om 
undervisning og aktiviteter for 
børn, juniorer og teenagere. 

Lejren har traditionelt en stærk 
gruppe teenagere og unge, og 
man kan deltage i gruppen uden 
at have hele familien med. 

Tilbud til nye og nygifte
Som noget nyt er der i år to 

specialtilbud, som kan udnyttes. 
Nye deltagere kan således få 
25% rabat på deltagergebyret. 

- Vi tror på, at vi har et stærkt 
koncept med både undervisning 
og fællesskab, som bare skal 
opleves. Derfor vil vi gerne give 
et ekstra incitament for at deltage 
på lejren. 

Vi vil også gerne sætte fokus 
på nygifte par og giver derfor mu-
lighed for at par, der er blevet gift 
siden sidste års lejr, kan deltage 
til stærkt nedsat pris, så længe vi 
vurderer, at vi har plads. Det kan 
man læse mere om på hjemme-
siden fampv.dk, siger Jens Skov 
fra lejrteamet.

I 2018 foregår lejren på den nye 
Ålborg Efterskole i Hals, som lig-
ger en halv times kørsel fra Ålborg 
og har gode busforbindelser. 

- Det giver nogle nye mulighe-
der. Vi får en lejr, der ligger tæt 
på fantastisk natur med bedre 
campingmuligheder og en lejr, 
hvor vi er tættere på hinanden, 
udtaler Jens Skov. 

Bodil

Paul og Geneviève Marsh er 
tilbage som undervisere på 
familielejren.
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Find Bibler, salmebøger, andagtsbøger og 
meget andet på lohse.dk/konfirmation

NICOLAJ WIBE

Lær af hunden
og andre småsyrede 
ind fald, udfald og 
udfordringer
En nytænkende og ander-
ledes andagtsbog til teen-

agere fra konfirmations-
alderen.

HENRIK GREN 
HANSEN

Troslære for 
teenagere
Troen forklaret enkelt, 
præcist og med humor.

ledes 
ager

aldald
pr. bog
99,95 kr.

Anmeldt af Edith 
Theis-Nielsen

Jesus og de jø-
diske fester er 
en fremragende 

bog med et gedigent teolo-
gisk indhold, som går et spa-
destik dybere end fl ere andre 
bøger med samme emne. 

Den er forbilledlig i layout 
med fl otte billeder og oversigter, 
nyttige kilder, ordforklaringer, 
lister med antikke personer og 
værker og skriftstedsregister. 

Det indbydende layout er per-
fekt i forhold til tekstens dybde 
og gør bogen ”lettere”, så den 
kan læses af alle med interesse 
for Israel, jødiske fester og kirke-
året. Værkets teologiske tyngde 
indbyder til - efter endt læsning 
- at slå op i, efterhånden som 
højtiderne indfi nder sig. 

En enkelt læsning rækker 
ikke – her er stof til mange 
timers selvstudium. Udgangs-
punkt er Jesus, de jødiske 
skikke, og hvad Det Nye Testa-
mentes forfattere skriver om. 

Fester giver indsigt 
Bogen uddyber tro og Jesu 

budskab ud fra både et jødisk 
og kristent ståsted set i lyset 
af Jesu deltagelse i de jødiske 
fester. Det betyder, at læse-
ren får indblik i historien om 
Guds frelse underbygget af de 
jødiske fester fra Det Gamle 
Testamente (GT) frem til Det 
Nye Testamente (NT) og vor tid, 
dvs. hvordan det hele hænger 
sammen på et dybere niveau.  

Holms meget grundige re-
search udgår fra hans kendskab 
til steder og skikke i nutidens 
Israel samt teologiske studier 
i sit præstevirke i Jerusalem 
udsendt af den Danske Israel-
mission. Hans fællesskab med 
messianske jøder i festernes 
fejring (Immanuelskirken, Jaffo) 
krydrer det teologiske funda-
ment. Jøder har jo udlevet GT 
i NT med fokus på Jesus som 
frelser og Messias i Jesu leve-
tid, dernæst som jøde-kristne 
de første hundrede år, og i vor 
tid som messianske jøder (dvs. 
Jesus-troende).

Israels festkalender
som guide   

Holm beskriver forskellige 
kalendere, deres udvikling, be-

tydning og sammenhæng. Han 
beskriver fester og ritualer, så 
det viser det den røde tråd i 
Bibelen. Kalendere peger frem 
mod forskellige datoer, men der 
er system i det både i jødisk 
udgave og i det kristne kirkeår 
inkl. Østkirken. 

Sabbatten er et stort tema, 
fx sabbatten og s kabelsen, 
sabbatten som pagtstegn, som 
frelse, som messiansk for-
ventning, sabbatten og kirken, 
sabbat og søndag i luthersk 
tradition; søndagen som gave 

og sabbattens rodfæstede vir-
kelighed i dagens Israel. 

Desuden gennemgår Holm 
jødiske fester, som ikke indgår i 
kirkeåret, men som er teologisk 
relevante. Påske-kapitlet går 
bag om bordplanen ved Jesu 
sidste måltid med fodvask og 
indstiftelse af nadver samt den 
jødiske anledning. Pinse-kapit-
let ser også på Kristi Himmelfart 
og den jødiske kalender. 

Kapitlet Den Store Forso-
ningsdag (Yom Kippur) fortæller 
både ud fra jødisk og kristent 
ståsted om tro, tilgivelse og 
forsoning med Gud. ”Adgangen 
til Guds rige går gennem den 
store forsoningsdag og er ikke 
baseret på vægten af mine 
gode gerninger eller vægten af 
min syndsbekendelse, men på 
vægten af den levende Guds 
evige offer ved sin Søn Kristus” 
(s. 231), men man må læse 
bogen og Hebræerbrevet for at 
forstå, at Jesus er den lovede 
”ypperstepræst for evigt på 
Melkisedeks vis.” 

Chanukka, festen for temp-
lets genindvielse, peger frem 
til Jesu identitet, lyset som 

skinner i mørke, Gud som tager 
bolig hos menneskene og Jesu 
fødsel. 

Det sidste kapitel viser med 
en tekstet syvarmet lysestage, 
hvordan Israels fester er opfyl-
delsen af Jesus Kristus med 
basis i pagterne, Den Gamle 
og Den Nye! 

Jan Holm Mortensen: Jesus 
og de jødiske fester – Israels 
festkalender som guide til Det 
Nye Testamente
285 sider • 249,95 kr. • Lohse

Fremragende bog 
om Israels festkalender 

Jan Holm Mortensen har i 10 år 
arbejdet som præst i Jerusalem.

Jan Holm Mortensen er 
født i 1963 og har været sog-
nepræst i Kristkirkens Sogn i 
Kolding siden 2009.

Han er uddannet teolog 
fra Aarhus Universitet og 
Menighedsfakultetet og arbej-
dede derefter som studenter-
sekretær i Kristeligt Forbund 
for Studerende. I 1999 rejste 
han til Israel og blev der næ-
sten 10 år, først som præst 
for den danske menighed i 
Jerusalem og dernæst som 
præst for en messiansk jødisk 
menighed i Tel Aviv.

Man skulle ikke tro, det var 
muligt at blive ved med at 
fi nde nye, kreative idéer til 
andagtsbøger, men det er det 
åbenbart.

Per Bøndergaard har med sin 
”Således elskede Gud. Refl eksio-
ner over Bibelens 3,16’ere” taget 
udgangspunkt i Joh 3,16, ”den 
lille bibel”, det vers han som teen-
ager fi k som konfi rmationsvers. 
Men på et tidspunkt begyndte 
han at undersøge alle Bibelens 
vers 16´ere i bøgernes tredje 
kapitel. Det er der så kommet en 
andagtsbog ud af. Nu kan man 
sige, at det er et lidt underligt og 
”tænkt” udvælgelseskriterium, og 
nogle af de vers, som tilfældigvis 
står i den pågældende bogs 3,16 
er da heller ikke oplagte vers at 
holde en andagt over. Alligevel 
lykkes det faktisk Bøndergaard 
at få noget meningsfyldt ud af de 
vers, han med sit kriterium har 
bundet sig til.

Andagtsbogens stykker – 68 i 
alt, da der jo ikke fi ndes et 3,16-
vers i alle bøger, og der er tre 
andagtsstykker ud fra Joh 3,16 – 
er korte og letlæste, men de har 
dermed måske også ind imellem 
en tendens til en lidt for ”letkøbt” 
eller overfl adisk tilgang til kristen-
livet. Ikke letkøbt fra Guds side, for 

forfatteren har en både sund og 
klar forkyndelse at frelsesværkets 
betydning, men nogle af stykker-

ne er en kende overfl adiske, når 
det kommer til vores tilegnelse af 
dette rige evangelium. Forståel-

sen af anfægtelser eller bare de 
menneskelige prøvelser, vi som 
mennesker kan komme ud for, er 
ikke så fremherskende. 

Man kan måske sige, at mange 
af stykkerne mest er skrevet til de 
”velbjergede” og ”pæne” kristne, 
fx når han skriver: ”Der kan meget 
nemt komme perioder i vores 
liv, hvor vi synes, det bare kører 
derudad. Det kan være, vi lige er 
blevet gift, og kærligheden er ny 
og lyserød. Vi har måske fået en 
forfremmelse på jobbet og føler 
næsten, at vi kan gå på vandet, 
så dygtige som vi er. Pengene rul-
ler ind på kontoen, og intet synes 
uopnåeligt” (s. 14f). 

Nok skriver han dette for at 
minde os om, at det bedste tilhører 
Gud – også vore succeser – og der 
skal jo også være en forkyndelse til 
dem, der i øjeblikket ikke kæmper 
med det helt store i livet; men det 
gør så samtidigt, at det nok ikke 
lige er den andagtsbog, der har 
mest trøst til de nedbøjede og af 
livet prøvede mennesker.

Trods de brugte bibelvers’ for-
skelligheder, lykkes det Bønder-
gaard at samle dem i ét stort bud-
skab om den Gud, der ”således 
elskede verden, at han gav sin 
enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, 

Andagtsbog over Bibelens 3,16́ere
men have evigt liv” - essensen af 
Bibelens budskab, ”den lille bibel”.

Anmeldt af Kirsten Krog

Per Bøndergaard: 
Således elskede Gud
144 sider • 149,95 kr.
Lohse



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 
1195,- + moms. Pris pr. 
år for 2 spalter 2390,- 
+ moms. Farvetillæg + 

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

39  DK 4100 Ringsted

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

• Bibelen og kristen 
litteratur på CD-lydbog

• Gratis udlån til blinde og 
svagsynede

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

Kristeligt Arbejde 
Blandt Blinde

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm

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

www.smfdanmark.dkwww.smfdanmark.dk

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Støt                                       projekterDansk Balkan Missions

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

 

• Møder, lejre for romabørn

Er der mere i livet...?
alphadanmark.dk

Tlf. 3020 9900

0



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Bogsalg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 
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Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester
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mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.
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228,-

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

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

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

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Besøg vores  
web-shop på Hosianna.dk   

(...også til mobil og iPad)

Blochsvej 16
6000 Kolding
CVR: 29959064

Tlf.: 22123897
Mail: post@eriksenogsoenner.dk
Web: www.eriksenogsoenner.dk
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Eriksen & Sønner
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Henri Nissen

Krista Revsbech
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Er Faderens gaver medfødte?
- svar på Jøren Mølhedes indlæg 18.3.

Ja, Jøren, jeg er enig med dig i, at du vist har misforstået noget 
i artiklen (kronikken søndag den 4. marts, red.), og det er jeg na-
turligvis ked af.

Jeg er af den overbevisning, at alle gaver kommer fra Gud, som 
giver enhver uden bebrejdelse, alt er af nåde, og alle de steder, hvor 
de nedenstående gaver står omtalt, står der nådegaver eller gaver. Vi 
ved også, at alt det, Gud giver os er af nåde og ikke efter fortjeneste.

I 1. Mosebog 2:7 står der, at ”da Gud havde dannet Adam af 
jordens støv, blæste han livsånde i hans næsebor, og han blev 
levende.” Det er faderens gave, der gives, når vi bliver skabt. Vores 
væsen skabes jo af denne livsånde.

I Johs. 3:17 står der, at ”Gud sendte sin søn til verden” – altså en 
gave til hele menneskeheden, hvis de vil tage imod denne gave - for 
at frelse verden, og da han havde fuldført sin tjeneste og givet sit 
liv for alle mennesker på Golgata, blev han af Gud givet magt til at 
give gaver til sin kirke på jorden. Hans autoritet blev ikke givet til et 
enkelt menneske, men delt ud på de fem tjenester, som han gav 
og stadig giver til sin kirke. 

I Johs. 14:16 lige inden han forlod sine første disciple, gav han 
dem et løfte: ”Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden 
talsmand” (Helligånden). Han tager bolig i hvert menneske, som har 
taget imod frelsen i Jesus Kristus.

Når vi taler om Guds Gaver, så taler vi altså om fl ere kategorier. 
Det er også det, der fremgår af den farvede rude i artiklen. Under-
titlen siger så, hvordan disse gaver er fordelt. Først Faderens gaver  
- de syv nådegaver, som jeg betegner som motivationsgaver, fordi 
det er dem, der motiverer os til det, vi siger og gør, ja, de præger 
hele vores væsen. Disse gaver er som fødselsgaver, de gives os 
helt fra starten af vore liv, der hvor Gud puster sin livsånde ind i os, 
som sker ved undfangelsen i moders liv. Jeg har tilladt mig at give 
nogle af dem andre navne, for at de ikke skal misforstås i forhold til 
de fem tjenester og Helligåndens nådegaver. 

Helligåndens nådegaver blev givet disciplene på Pinsedag og 
gives os, når vi bliver fyldt eller døbt med Helligånden på samme 
måde, som de gjorde dengang. Mens Faderens gaver er til alle men-
nesker, så er Helligåndens gaver kun for dem, der er født på ny, og 
de bliver givet os ved fylden eller dåben i Helligånden. Helligånden 
er stadig her på jorden, og han kan manifestere sine gaver gennem 
de mennesker, han bor i, og bestemt ikke gennem alle mennesker.

Sønnens gaver er ikke gaver til det enkelte menneske, men er 
mennesker, som gives til kirken/menigheden dels lokalt, dels natio-
nalt eller internationalt. Disse gaver, de fem tjenester, står der helt 
klart om i Ef. 4: 11-12, at ”han – Jesus Kristus – gav os nogle som 
…..” Det er altså ikke alle, men nogle, som han kalder og udruster 
til en bestemt opgave/tjeneste blandt sit folk.

MIRJAM RASMUSSEN, FORFATTER TIL KRONIKKEN SØNDAG DEN 4. MARTS 
OG BOGEN ’GUDS GAVER’
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Tlf. 7356 1506 - annoncer@udfordringen.dk

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du

adgang til alt indhold på hjemmesiden! 

Læs artikler eller avisen som E-avis. 

Find oplysninger om login på side 2 i avisen.

Tværkirkeligt møde
Fredag den 13. april kl. 19.00
Sted: Bofællesskabet Rønnevænget,

Jens Jensensvej 6, 7540 Haderup
Talere: tidl. baptistpræst Torsten Højberg, Viborg

Alle er velkomne!

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

Fredag d. 13. april kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”
Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev

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

Torsdag d. 21. juni kl. 14.00 - ”Mindes du sangen”
Kirkecentret  Aps. Kirke, Vardevej 106, 7100 Vejle
Søndag d. 1. juli kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Bibelcamping Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, 9640 Farsø
Onsdag d. 4. juli. kl. 19.00 - ”Mindes du sangen”

Senior OASE, Rudehøj E  erskole, Rude Havvej 11, 8300 Odder
Mulighed for køb af CD’er og DVD’er  l møderne

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Er du
 glad for 

Udfordringen?
Så støt arbejdet
 med en gave!

Gaver kan indbetales
til Missionsfonden 
med skatte-fradrag 

- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

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

9570 - 0006 139450.

 

 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

PROFETI 
FLYTTER GRÆNSER

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

Du går glad hjem!

Vær med  l at fejre Israels 70 års fødselsdag 
d. 18.-20. april

Mød 3 interna  onalt kendte talere, der vil tale om: 
Israel - 70 år  

Israels ret  l at eksistere
Temaet for festen i Israel er ”Heritage of innova  on”, som fortæller om det moderne 

Israel, som er den mest innova  ve na  on i hele verden. 
De tre talere er:
Tomas Sandell (Finland), www.ec4i.com
Andrew Tucker (Holland), www.thinc.info 
Shay A   as (Israel), www.shuvaglobal.com                                                                                                  

Onsdag d. 18. april kl. 13.30-15.30
Konference på Chris  ansborg. (Der er begrænset plads)
Alle 3 gæstetalere taler engelsk – og tolkes ikke!
Tilmelding nødvendig - af sikkerhedsmæssige årsager -  senest torsdag d. 12. april
 l tovev@tovev.dk med navn, e-mail og organisa  on, som man repræsenterer, 

eller egen adresse.

Onsdag d. 18. april kl. 19.30
Københavns Frikirke, Filippavej 3, Frederiksberg C                                                                           
Alle 3 gæstetalere medvirker. Der tolkes  l dansk.

Torsdag d. 19. april kl. 17.30
Tivoli Hotel og Kongrescenter, Kbh.
Desværre er alle pladser allerede optaget.

Fredag d. 20. april kl. 19.00
Betania Kirkecenter, Blåhøj Sta  onsvej, 7330 Brande
Shay A   as taler om ”Israel – lige nu”. Der tolkes  l dansk. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidl. MF Tove Videbæk Rakul Kris  ansen Inger Porsen
Shuva Global Diplomacy EC4I Aglow interna  onal Danmark
tovev@tovev.dk, tlf: 23413179 rakul.kris  ansen@gmail.com   inger@porsen.dk

Debat

Medfødte 
gaver og
åndelige gaver

Det er vist klart for alle, at vi 
er født med forskellige evner: Én 
er god til matematik, en anden 
er bedre til at arbejde med hæn-
derne, og en del fl ere medfødte 
evner kunne nævnes. Der er nogle 
bibellærere, der betegner disse 
evner som Faderens gaver.

I 1 Kor 12,7-10 læser vi om 
nogle gaver, der er givet ved 
Ånden (Helligånden), og det er 

gaver, der gives til mennesker, der 
er troende og fyldt med eller døbt 
med Helligånden. Det er noget, 
Ånden åbenbarer (v 7), og de 
kommer til udtryk enten gennem 
tale eller gennem gerninger.

Desuden siger Jesus, om de 
som tror, at de blandt andet skal 
drive dæmoner ud og lægge 
hænderne på syge, så de bliver 
raske (Mark 16,17-18). Men selv 
om det er begrænset til dem, der 
tror, ville der jo være tusinder i vort 
land, der kunne praktisere det, 
hvis de bare ville gøre det. Men 
det er begrænset, hvor mange der 
vælger at gøre det.

To andre grunde til, at der ikke 
bliver så mange ledige sygehus-

senge på grund af de troendes 
aktivitet, er, at der er mange men-
nesker, der hellere vil være syge 
end have forbøn. Det ved jeg af 
erfaring. Og vi får heller ikke lov 
til bare at gå ind på sygehuset 
og tilbyde forbøn. Jeg ved om 
nogle, der har gjort det en gang 
eller to. Efter det kom politiet og 
fjernede dem.

FRITS KNUDSEN

FRITS.K@CITY.DK

Deltag i debatten - send dit indlæg 
til: debat@udfordringen.dk
Find fl ere læserindlæg på side 17 
og 20.

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 22/4: Jørn Pedersen: Gudsfrygt - del 1
Søndag 29/4: Max Büsman: Min morfars løfte til Gud

Søndag d. 8/4 kl. 10:30
Peter Kjær
Tema: Har du besluttet at 
 følge Jesus?

Søndag d. 15/4 kl. 10.30
Bjarne Kjær & Atto Smith
Fællesmøde med International 
Temple Bridge Bible Ministry
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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 11:
Edla Munch Hansen
Anemoneløkken 7
3700 Rønne
Kodeord: ølentusiast

Vinder i kryds & tværs uge 12:
Gerda Sørensen 
Apollovej 37
6960 Hvide Sande 
Kodeord: Brødskorper

Vinder i kryds & tværs uge 13:
Annette K. Sonne
Årsballe By 59
3700 Rønne
Kodeord: Aprilsnar

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 
19. 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.
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Stillinger Møder & Arrangementer

Erhverv

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

Bogsalg

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

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:

Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

SOMMERHUS TIL SALG - 78 m2 opført 1990
Beliggende i Kaldred ferieby tæt på Kalundborg og Vesterlyng 
med sandstrand. Indrettet med 3 soverum - bad - køkken - 
bryggers og stor vinkelstue med brændeovn.
Mod syd stor træterrasse og 1092 m2 stor naturgrund. 
Anneks med 2 sovepladser og isoleret redskabsskur. 
Ny tagbeklædning og nymalet i 2016. Pris kan forhandles.
Henv. Finn Risum mobil 2014 1547.

Salg & Udlejning

Pædagog/PGU’er og fast vikar søges!
Filipskolen i København søger to medarbejdere til vores 
dejlige SFO. Nærvær, tryghed og udvikling er væsent-
lige pejlemærker på vores kristne friskole beliggende 
ved Amager Strandpark.

”Filipskolen er virkelig et sted, hvor man har det godt, og 
hvor der er mulighed for at udvikle sig.”

Læs mere på vores hjemmeside! www.fi lipskolen-kbh.dk

Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem FGF og BUPL for 
pædagogisk personale ved frie grundskoler. 

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

Vi kommer gerne - uden vederlag - i jeres forsamling.

Mark Bradford har skrevet bogen ”Mark, er du ok?” om 
sit liv med psykisk sygdom og helbredelse.

Nærmere oplysninger hos Michael Vestergaard, tlf. 28650747
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G d i d

Diverse

Af Christian Borrisholt Steen, medlem af Det Etiske Råd

Siden 1714 har danske kvinder været sikret uddannet jordemo-
derhjælp i forbindelse med graviditet og fødsel, og samfundet 
har draget omsorg for, at mor og barn har fået en god start på 
moderrollen og livet. 

Desværre er det ikke alle mødre og alle børn, der får en god 
start. I den aktuelle debat om, hvorvidt vi i Danmark bør indføre 
såkaldte babyluger, hvor man anonymt kan afl evere sit barn, hvis 
man ikke selv magter at tage vare på barnet, er der stort fokus på 
det enkelte barn og på at sikre, at hittebørn så vidt muligt får en 
god start på livet. Men det er som om, at man lidt glemmer, at også 
hittebørn har mødre.

I Danmark er der siden 2004 fundet 14 hittebørn, hvoraf cirka 
halvdelen var døde, da de blev fundet. Hvis babyluger kan være 
med til at redde nyfødte børns liv, er det selvsagt svært at være 
modstander af forslaget om babyluger. Derfor er jeg i princippet 
heller ikke modstander af babyluger, men jeg tror bare ikke, at de 
løser det problem, som de er tiltænkt at kunne løse. 

For det første, så tror jeg ikke nødvendigvis, at de kvinder, som 
ville vælge at afl evere deres nyfødte barn i en babyluge, er de 
samme kvinder, som ellers ville efterlade deres barn i en park, på 
en bænk eller et andet sted i naturen. Det må forventes, at kvinder 
der overvejer at efterlade deres nyfødte barn eksempelvis i en 
offentlig park eller lignende, i forvejen er i en særdeles sårbar og 
desperat situation, og det er derfor vanskeligt at forestille sig, at de 
kvinder har det overskud og de ressourcer, der skal til for at kunne 
planlægge og gennemføre transporten af deres lille nyfødte barn 
til nærmeste babyluge – formentligt i forbindelse med et hospital 
i én af de større byer.

For det andet, så kunne man frygte, at indførelsen af babyluger 
ville betyde, at disse i stedet ville blive benyttet af andre kvinder med 
større overskud, og som i mange tilfælde ville have opsøgt andre 
og bedre muligheder, hvis babylugerne ikke fandtes – eksempel-
vis et anonymt fødested med mulighed for rådgivning i forhold til 
forældreskabet og herunder eventuelt rådgivning om muligheden 
for at bortadoptere barnet. 

For det tredje, så kan man med en vis ret hævde, at indførelsen 
af babyluger er med til at tilsidesætte barnets ret til at kende sit 
biologiske ophav. En ret, som blandt andet er nedfældet i FN´s 
Børnekonvention, hvor der står: ”Barnet skal registreres umiddelbart 
efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå 
statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet 
af sine forældre”. 

Som jeg indledte med at konstatere, så har hittebørn også mødre. 
Derfor synes jeg, det er vigtigt, når vi diskuterer, hvorvidt vi bør 
indføre babyluger i Danmark, at vi drager omsorg for både mor og 
barn. Set fra moderens perspektiv, så er én af de helt store ulemper 
ved sådanne anonyme afl everinger af børn i babyluger, at denne 
foranstaltning gør det muligt at afhænde barnet uden at modtage 
nogen form for rådgivning eller svangreomsorg. Man tager hånd 
om barnet og sikrer, at det får en god start på livet, men moderen 
forsvinder ud i mørket. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt, og 
det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at modvirke. 

Det er ikke noget, staten og det offentlige kan sikre alene. Her er 
der i særdeleshed brug for at samle og aktivere alle gode kræfter, 
der møder de potentielle hittebørnsmødre i gadebilledet: gadeplans-
medarbejdere, gadejurister, gadepræster og så videre. Derudover 
bør der sikres mulighed for at tilbyde adgang til jordemoder og 
læge uden tvang til at oplyse CPR-nummer. På denne måde får 
vi som samfund mulighed for at motivere de sårbare kvinder til at 
tage imod omsorg og vedkende sig forældreskabet – eller i det 
mindste mulighed for at sikre en god og tryg bortadoption uden 
fysisk risiko for mor og barn.

Christian Borrisholt Steen er medlem af Det Etiske Råd og 
arbejder til dagligt som seniorkonsulent i Krifas Videnscenter for 
God Arbejdslyst

Hittebørn 
har også 
mødre

Find fl ere læserindlæg på side 17 og 18.
Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk - Udfordringen forbeholder 
sig retten til at forkorte og udelade indlæg på over 200 ord. Debatindlæg 
er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 

Kæmp & Vind!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske 
ord. Bøn kan forandre dit 
eget liv, familiens og sam-
fundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn 
bliver meningsfuld og virk-
ningsfuld, når du kommer i 
direkte kontakt med Gud.

Bolig søges 
- fra sommer 2018 ...

... til Københavns Frikirkes nye præstefamilie.
Område: Hvidovre eller Frederiksberg.
Helst stuelejlighed eller hus til leje.
Min. 5 værelser.  Pris max. 10.000 / md.
Kontakt John Miller Hyttel, menighedsledelsen
Tlf. 20212233 eller johnhyttel@mail.dk
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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 8/4
14:00 Gudstjeneste fra Chri-
stianshavn. Gudstjeneste fra 
Christianshavn. Sognepræst Pia 
Søltoft er liturg og prædikant første 
søndag efter Påske, hvor det hand-
ler om kærlighed og venskab. At 
Kristi kærlighed ligner vores - også 
han har en trang til at få bekræftet, 
at han er elsket. Om kærlighed som 
en dobbelt trang: En trang til at 
elske og en trang til at blive elsket. 
En overflod og en mangelvare. 
Rigdom og fattigdom. Opfyldelse 
og længsel. Mæthed og begær. 
Sendes også mandag kl. 8.35 og 
lørdag kl. 8.30.

Mandag 9/4
16:35 Biblens gåder - Jerikos 
fald. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible)

17:25 Biblens gåder - Salomons 
tempel. Tysk dokumentar fra 2015. 
(Secrets of the Bible). Sendes også 
tirsdag kl. 16.30.

18:15 Gåden om den hellige gral
Amerikansk dokumentar fra 2016.
(Treasures Decoded). I 2014 opda-
gede historikeren Margarita Torres 
to pergamentruller i et Ægyptisk 
bibliotek. Ifølge dokumenterne var 
’Jesus kop’ i år 1055 blevet ført fra 
Jerusalem til Spanien som en gave 
til kong Ferdinand 1. af Leon. Et 
udsmykket bæger, som har tilhørt 
kong Ferdinands datter, viser sig 
bag sin middelalderlige guldpry-
delse at være et simpelt bæger af 
onyx, og Torres hævder, at dette er 
det bæger, Jesus drak af. 

Tirsdag 10/4
17:20 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible). Sen-
des også onsdag kl. 16.25.

Onsdag 11/4
17:15 Biblens gåder - Jakobs 
hovedpude. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible). Sen-
des også torsdag kl. 16.45.

23:15 Sex og den kristne kirke - 
fra lyst til synd (1:3)
Dokumentar fra BBC fra 2015.
(Sex and the Church) I en tid, hvor 
kvinder bliver stærkere, færre bliver 
viet i kirken og homosamfundet 
nærmer sig fuld ligestilling, vælger 
store dele af de kristne trossam-
fund at rase mod homoægteska-
ber, abort og præventionsmidler, 
men sådan har det ikke altid været. 
Historikeren Diarmaid MacCulloch 
fortæller, at den kristne kirkes kom-
plekse og ofte modsætningsfyldte 
forestillinger om sex, ægteskab og 
køn har rod i en enestående 2.000 
år gammel historie.

Torsdag 12/4
17:35 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene. Tysk dokumentar 
fra 2015. Sendes også fredag kl. 
16.30.

Fredag 13/4
17:20 Biblens gåder - Sodoma 
og Gomorra. Tysk dokumentar 
fra 2015.

Lørdag 14/4
19:45 Før søndagen
De danske salmer er en uudtøm-
melige kulturskat. I ”Før søndagen” 
fortolker kendte danskere og DR’s 
ensembler den danske salmeskat
i ord og musik - én salme ad 
gangen. I aften tager forfatter 
Knud Romer fat på salmen ” Den 
signede dag”.

Søndag 15/4
12:20 Biblens gåder - Pagtens 
Ark. Tysk dokumentar fra 2015.

13:10 Biblens gåder - Den hellige 
Gral. Tysk dokumentar fra 2015.

14:00 14:00 Gudstjeneste fra 
Gug kirke, Aalborg. Gudstjeneste 
fra Gug kirke, Aalborg. Sogne-
præst Lykke Fugl Vester er dagens 
liturg og prædikant her anden søn-
dag efter Påske. Bandet Nordklang 
rammer tekster og refl eksioner ind i 
denne musikgudstjeneste. Gug lig-
ger i den sydlige udkant af Aalborg. 
Sendes også mandag kl. 8.35 og 
lørdag kl. 8.30.

DR3
Mandag 9/4
21:30 Jesus unge soldater (3:4)
Denne serie giver et unikt indblik 
i et miljø af unge indremissionske 
kristne i Danmark, som kæmper 
for nøje at følge Biblens ord hver 
eneste dag. Nogle af dem er endda 
parate til at ofre alt for Gud, selv 
livet. Cecilie er ikke født ind i den 
kristne tro, men er kommet til den 
ad omveje. Derfor kæmper hun 
også med at forene det verdslige 
ikke-kristne liv med Guds regler og 
rammer. Tvivlen på Gud vokser sig 
større og større, og Cecilie træffer 
et afgørende valg. Nanna, der el-
lers altid har haft en stærk og ubø-
jelig tro på Gud, bliver udfordret, 
da en af hendes bedste venner 
forlader Indre Mission.
 

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 8/4
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Frederiksværk 
Kirke, Helsingør stift. 1. søndag 
efter påske. Prædikant: Carina 
Wølck.

Mandag 9/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 10/4
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. 
(Sendes også 21.03, onsdag 5.03, 
lørdag 20.03 og søndag 8.03).

Onsdag 11/4
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 12/4
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 13/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 14/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 15/4
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Sjølundskirken 
i Næstved. Frikirke. 
2. søndag efter påske.
Prædikant: Martin Højgaard.
Lovsangsleder: Anne Trost-Tryck. 
Musikalsk leder: Jens Erik Hege-
lund. Gudstjeneste-leder: René 
Trost-Tryck.
Salmer:
371: ”Du fylder mig med glæde”
Lovsange.

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

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

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

Egen antenne: FM 92,8 MHz
Stofa net: 96,8 MHz
Netradio og podcast
Radop KUR (Kristen Ungdoms-
radio): Sender via egen YouTube 
kanal og via Facebook
www.nkradio.dk

København 
Rhema Radio

Morgen FM 106,3 sendetid 6-10
Aften FM103,4 flere sendetider 
fra 20-24.
Internetradio 24 timer i døgnet:
Søg på UCBMEDIA.dk 
WEB-RADIO www.ucbmedia.dk

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/

Programserien ’Jesus unge soldater’ på DR3 følger fi re 
unge i Indre Mission - Bl.a. Nanna og Peter. Foto: Hansen & 
Pedersen Film & Fjernsyn ApS

Tro og tvivl i trejde afsnit om 
unge i Indre Mission
Mandag den 9.4 sender DR3 det trejde afsnit af programserien 
’Jesus unge soldater’. 

Denne gang møder seerne Cecilie, som kæmper med at forene 
det verdslige ikke-kristne liv med det, hun møder i fællesskabet 
med de unge i Indre Mission. Nannas stærke tro udfordres, da en 
af hendes bedste venner forlader Indre Mission.

Dokumentarserien følger fi re forskellige unge, der er medlem af 
Indre Mission og tror så meget på Gud, at de er parate til at droppe 
alkohol og sex før ægteskabet. De fi nder glæden i de kristne værdier 
og er parate til at gå langt for deres tro. Men der er også tvivl og 
afsavn forbundet med de unges kamp for at følge Biblens ord hver 
eneste dag. Første afsnit blev sendt 26.3. Tidligere sendte afsnit 
kan ses eller genses på dr.dk/tv/programmer.

’Før søndagen’ har taget
hul på 52 nye udsendelser
Siden 1981 har DR varmet op til søndagen med programmet 
’Før søndagen’. Nu er der produceret nye programmer til et 
helt år.

I de nye udsendelser er en række kendte danskere blevet inviteret 
til at tage plads i en rød stol for at fortolke udvalgte salmer i Den 
Danske Salmebog både lyrisk og musikalsk. Hver af de medvir-
kende forholder sig til 4-6 salmer i løbet af året.

Skuespiller Bodil Jørgensen var den første i udsendelsen op til 
påskedag, og seerne kan desuden se frem til at møde navne som 
forfatteren Peter Høeg, sangeren og tv-værten Sigurd Barrett, 
musikeren Jonas H. Petersen, instruktøren Line Knutzon, skue-
spilleren Johanne Louise Schmidt, forfatteren Tomas Lagermand 
Lundme, skuespilleren Solbjørg Højfeldt, sangeren Marie Carmen 
Koppel, sangeren Karen Mukupa og forfatteren Knud Romer, der 
forholder sig til salmer, som man vil kunne støde på søndag eller 
på en efterfølgende helligdag i fl ere af landets kirker. 

Før søndagen sendes på DR K lørdag kl. 19.45.
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PåskeOase på Rudehøj Efter-
skole er både fest og hverdag.

Den sidste konfetti er fejet op, 
og lyset er slukket i efterskolens 
store hal. Over 200 teenagere 
var samlet til fest, fordybelse 
og fællesskab i påskeugen. Der 
blev sunget, spillet brætspil, bedt 
og danset, fortæller eventleder 
Karoline Kurtzmann.

Jesus har...derfor kan jeg
Under årets tema ’SALT + 

LIGHT’ udforskede teenagerne 

Jesu ord om efterfølgelse ud fra 
Bjergprædikenen (Matthæus-
evangeliet kapitel 5-7). 

- Det har været fantastisk - men 
også udfordrende! For Jesus kal-
der os til et liv i efterfølgelse - et 
liv, hvor vi spejler ham ud i verden 
og er salt og lys for vores omgi-
velser, fortæller Karoline.

- Teenagerne fi k også set på 
Påskens beretninger og zoomet 
ind på, hvad Jesus har gjort for 
os. Men også på det liv, vi kaldes 
ind i, i lyset af påsken. 

Det er et liv, hvor vi kan slippe 

bekymringer og sige ”Ske din 
vilje” til vores himmelske Far. Det 
er også et liv, hvor Jesus beder 
os om at elske vores fjender: 
de useje og dem, der er svære 
at elske.

Det er et liv, hvor vi med alt, 
hvad vi er, kan få lov til at pege 
på Gud, som skinner igennem os.

Scenelyset er måske slukket, 
men det lys, Gud skinner igennem 
os, skinner og vil blive ved med 
at skinne! understreger Karoline 
Kurtzmann.

Bodil

Over 200 teenagere var samlet til fest, fordybelse og fællesskab på PåskeOase 2018. 
Foto: Benjamin Degn

200 teenagere til PåskeOase
   K

unstner: R
end C
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Rend Collective fra Nordirland har lavet en 
ny plade med lejrbåls-lovsang. 

De 15 medlemmer i bandet ser ud, som 
de hygger sig gevaldigt, på coveret til den 
nye plade, hvor de sidder ude i en park 
på nogle tæpper. Dog er kun 6 af dem er 
med på indspilningerne og deres turnéer.
   

Herhjemme er bandet nok mest kendt for 
sangen ’Build Your kingdom here’, som hurtigt 
vandt indpas i de danske frikirker. Hvis man 
synes godt om denne sang, vil man også synes 
godt om dette album, da det er helt i samme stil.
   De er et atypisk lovsangsband, da de 
både har fl øjter og blæseinstrumenter med, 
og sjældent et helt trommesæt. - Som regel 
bare en enkelt tromme, tamburin og klap.
   

Forsanger Chris Llewellyn har en god 
stemme. De få gange han synger dybt, minder 
han om Rag’n’Bone Man. I sangen ’Weep 
with me’ får Ali Gilkeson lov at synge en lille 
smule lead, ellers synger hun bare i baggrun-
den. Denne sang har i øvrigt denne stærke 
sætning: ”What’s true in the light, is still true 

in the dark. ” Bandets leder er trommesla-
geren og perkussionisten Gareth Gilkeson.
   I 2010 udgav bandet deres første plade, og 
de har haft travlt siden. ’Good news’ fra 2018 er 
allerede deres niende plade.

 Iblandt de 15 nye sange man får her, er der 
mange gode imellem. Sangen ’Counting every 
blessing’ får man i hele to versioner (den anden 
er udsat for lidt mandolin).

 ’Hillsong Young and free’ medvirker på 
sangen ’Marching on’. En god up-tempo sang, 
som bryder lidt med stilen fra resten af pla-
den, da den er mere elektronisk end akustisk. 
   Pladen slutter godt af med sangen ’Christ lives 
in me’, hvor teksten er taget fra NT og minder 
os om, at vi er korsfæstede med Kristus, og for 
os er Kristus selve livet, og døden er en vinding. 

Mark Hill

Godt nyt fra 
kollektivet 
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Jeg så det ikke - kom hønen eller ægget først?
  (Se 1. Mosebog 1:1-2:3)

Af Tina Varde

25-årige Nanna Forum Dide-
riksen har fl ere gange følt sig 
tilskyndet til at tjene Gud i 
uroramte områder - og i svæ-
re situationer. Den slags, som 
sliber og former en kristen i 
tjeneste. Hun opfatter dog 
først og fremmest rejserne 
som inspiration til arbejdet 
som ungdomskonsulent i 
IMU og ”har et stort hjerte for 
Danmark”.

I sommerferien 2017 var hun 
sammen med tre andre unge 
med til at levere 40 kilo bibler til 
Mellemøsten. Selvom det ikke 
offi cielt er ulovligt, kræver det i 
nogle lande gode diplomatiske 
evner og indsigt i lokale forhold. 
Det fi k hun gennem organisa-
tionen Åbne Døre, som tjener 
verdens forfulgte kristne.

- Åbne Døre ved godt, hvad 
de laver. Selvfølgelig er der en 
risiko, men jeg sætter mig i de 
forfulgte kristnes sted. Det er 
værst for lokalbefolkningen. Og 
dem skal vi endelig ikke gøre 
det sværere for. Jeg følte mig 
ret tryg, da jeg gjorde det, for 
jeg havde tillid til Gud. Der er 
forfølgelse i landet, vi leverede 
bibler til, men det var ikke et af 
de værste steder … ikke et af de 
farligste lande, fortæller Nanna 
Forum Dideriksen.

Hun er stået frem med en 
del af disse erfaringer i DR3-
udsendelserne ”Jesus unge 
soldater”.

- I nogle lande i Mellemøsten 
mødes kristne ”bibelsmuglere” 
fra Vesten ikke med de lokale 
kristne af frygt for at gøre det 
sværere for dem. Man tager jo 
dertil for at opmuntre. Jeg er så 
privilegeret at komme fra Vesten 
og kan trække på regeringen 
hjemme, hvis jeg får problemer 
– udadtil har de jo religionsfri-
hed. Derfor er det mere sikkert 
for os end for lokalbefolkningen. 
Men efter at jeg er stået frem på 
DR3, er der måske lande, som 
jeg ikke lige skal tage til det 
næste stykke tid.

- Jeg vil bestemt ikke anbe-
fale, at man begynder at levere 
bibler i større mængder selv! 

Man skal have et netværk bag 
sig – som giver klare instruk-
tioner i, hvad man skal sige 
og gøre, og hvordan man skal 
forholde sig, hvis der opstår 
farlige situationer. Det er godt 
at have nogen bag sig, hvis der 
sker noget, understreger Nanna 
Forum Dideriksen.

Hun opfordrer desuden til, 
at man sørger for åndelig be-
skyttelse ved også at have et 
forbøns-netværk på plads. For 
Gud og Helligånden er bedst 
til at sørge for sikkerhed og 
vejledning i opgaver, man føler 
sig kaldet til.

- Jeg havde to, der konstant 
bad for mig, mens jeg var afsted. 
Der har været tilfælde, hvor 
nogle har været tæt på at blive 
taget i tolden, men hvor Gud 
så har lukket øjnene på folk, 
siger hun.

Hjerte for Israel 
Nanna Forum Dideriksen har 

også fået hjerte for Israel. Hun 
opfordrer til, at kristne gør en 
indsats som fredsmæglere i og 
uden for landet – ydmygt belært 
af fortidens fejltagelser.

Et vigtigt element i tilgivelse, 
der fører til fred, er, at hver især 
indser og gerne undskylder 
egne fejl. Både de personlige - 
og kirkens. 

- Jeg har lige været et halvt 
år i Israel, hvor jeg mødtes med 
mennesker fra mange forskel-
lige kulturer i et land, hvor der 
er så megen forskellig religion 
på spil. Jeg oplevede stor uret-
færdighed i forhold til palæsti-

nenserne. De har det svært. Og 
jøderne er også trængte … som 
kristne har vi meget at sige! … 
Hvis vi oplever Guds kærlighed, 
og den forvandler os, så er der 
tilgivelse og fred at fi nde.

- I den kristne nonprofi torgani-
sation Musalaha, hvor palæsti-
nensiske kristne og messianske 
jøder samarbejder, ønsker man 
at skabe forståelse mellem 
palæstinensere og jøder. Det 
er helt vildt stærkt at se, at de 
formår at arbejde sammen og 
skabe fred, siger den kristne 
kvinde.

I Israel gjorde desuden især 
organisationen Seeds of Hope 
et stort indtryk på hende.

- Det er en kristen palæsti-
nensisk organisation, som også 
gør noget godt for muslimer. 
De ønsker at skabe håb. Disse 
mindre organisationer er vildt 
spændende … der er så meget 
godt arbejde i gang i Israel - som 
inspirerer mig.

- Det er en ekstrem handling – 
en ekstrem kærlig handling - for 
en palæstinensisk kristen og en 
messiansk jøde at mødes med 
”fjenden” i kærlighed. Jeg er ble-
vet udfordret til at turde gå nogle 
skridt. Undervejs bliver jeg mere 
og mere kærlig. Jeg elsker folk 
mere og mere – og får mere og 
mere overbærenhed med andre.

- Jeg så det i Israel. De var 
seje i det. Især i Seeds of Hope, 
som jeg mødtes med. Lederen 
viste mig rundt til mange forskel-
lige tiltag. Jeg var til foredrag 
med to kvinder, der fortalte om 
arbejdet for fællesskab, forso-

ning og fred, fortæller Nanna 
Forum Dideriksen.

Møde med krigsveteran
Under opholdet i Israel arbej-

dede hun i et suppekøkken, hvor 
hun bl.a. mødte en ældre fattig 
jøde, der var krigsveteran. 

- Jeg hjalp ham med at sætte 
et kosher-simkort i en mobiltele-
fon – og efterfølgende mødtes 
vi 7-8 gange og talte sammen 
i timevis hver gang. Hvor han 
igen og igen sagde til mig, at jeg 
”hadede jøder”.

- Han var en ældre herre – 
mindst godt oppe i 60’erne, og 
jeg oplevede, at Gud gav mig 
energi og kærlighed til ham. 

- Jøder er såret af kirken. 
Nogle kristne har været modby-
delige over for jøder. Jeg sagde 
undskyld til ham på kirkens 
vegne. Gud gav mig kærlighed 
til det, forklarer hun.

Krigsveteranen sagde flere 
gange undervejs til Nanna, at 
hun gjorde et stort indtryk på 
ham. 

Han kunne mærke hendes 
store kærlighed til ham. Det var 
Gud i hende, han mærkede, 
understreger Nanna Forum Di-
deriksen.

Hun håber at have været med 
til at gøre det lettere for ham at 
tilgive fortidens fortræd. 

Nogle gange er det virkeligt 
udfordrende at være i Guds 
kærlighed, erkender hun. 

Men Gud giver glæde og kær-
lighed - til at være i, når det er 
svært - og til at dele ud af. 

Vild med Gud
I øjeblikket er Nanna Forum 

Dideriksen ved at færdiggøre en 
bachelor om kristendom, kultur 
og kommunikation - om at udru-
ste unge til at være modkultur.

Hun er født i 1992 i en indre-
missionsk familie. Hendes far er 

leder af et hjem fra handicap-
pede, og hendes mor arbejder 
samme sted. I dag er hun en del 
af Aarhus Bykirke.

- Jeg har været vild med Gud, 
siden jeg var helt lille. Da jeg var 
fem år kom jeg med i en kristen 
børneklub, hvor jeg var den ene-
ste fra et kirkeligt hjem. Allerede 
dengang ville jeg gerne stå frem, 
synge godt med og stå ved det. 
Stå ved Gud!

- Gud er sej og stor. Men selv-
følgelig har jeg op- og nedture 
ligesom alle andre, siger hun. 

Dem klarer hun ofte gennem 
bøn – og i stilhed foran korset.

Man kan godt risikere at blive i 
bedre humør af at kigge på Nan-
na Forum Dideriksen … når hun 
stråler af glæde … Den glæde 
fra Gud, som viser vej, beskytter 
og forandrer – når vi er i den og 
formidler lyset. Den glæde, som 
sætter os i stand til at være et lys 
i mørket uanset hvad.

Hun opfordrer sine kristne 
brødre og søstre til at fortælle 
deres egne historier om livet med 
tro – og dele dem med familie, 

venner og andre troende, men 
sidst og især: At dele dem med 
- og være imødekommende over 
for ikke-kristne.

Selv er hun blevet udrustet 
hertil gennem konstant og fortsat 
videreudvikling af ”personlige 
våben” i form af egenskaber som 
tolerance, kærlighed, glæde og 
en ikke dømmende indstilling 
til andre mennesker. Alle men-
nesker.

Ondskab og had skal elskes 
væk.

Ikke ulovligt
Å b n e  D ø r e  D a n m a r k   

understreger, at de ikke smugler 
bibler ulovligt, men leverer til 
lande og samarbejdspartnere, 
hvor distribution af kristen littera-
tur er besværlig pga. forfølgelse i 
de pågældende lande. 

De rejser, danskere sendes 
ud på, har primært til formål at 
opmuntre mennesker, der lever 
i lande, hvor det at være kristen 
er særdeles udfordrende - og at 
give dem mulighed for at læse 
i en bibel på deres eget sprog. 
Se side 5.

Jesus-soldat:
Kun kærlighed 
kan skabe fred     
Nanna Forum Dideriksen, som står frem på DR3 i ”Jesus unge 
soldater”, har bl.a. været ”bibelsmugler” i Mellemøsten og 
hjulpet til i et suppekøkken i Israel. 

Nanna Forum Dideriksen er i DR3-dokumentarserien ”Jesus 
unge soldater” bl.a. stået frem med sine første erfaringer med 
at levere bibler. Her ses hun sammen med Peter Møller og Ceci-
lie Pedersen (pressefoto fra DR3: Lisa Borchert). 
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Evnen I+II+III følger en gruppe 
teenagere, som bliver kastet 
ud i en kamp mod mørket. 

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

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

FANTASY-SERIE I 3 BIND
OM DE ÅNDELIGE GAVER 

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

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

Tlf.: 7456 2202

Kvak - kvak
Da jeg sidste år skrev bogen om Hans Berntsen, var det svært at 

få ro, så jeg udnyttede mit besøg i Afrika til at indlogere mig på 
et meget stille katolsk gæstehjem, hvor jeg kunne skrive uforstyrret 
fra morgen til aften. 

Belønningen efter en dags skrivearbejde var, når jeg spiste 
aftensmad sammen med søstre og munke og andre spændende 
besøgende. Det var hyggeligt, men maden var ofte lidt speciel. En 
dag fi k vi frøer til aftensmad. 

Nu har jeg tidligere smagt frøer i Libanon og en enkelt gang 
hernede. Jeg vidste, at vores katolske franske søster betragtede 
frøer som en virkelig delikatesse, så jeg tænkte: pyt. Man skal 
bare ikke tænke på de små grønne fyre, mens man spiser dem.

Så jeg gav – mest i høfl ighed – udtryk for, at de smagte udmær-
ket, fordi nogle af afrikanerne ikke ville spise dem. (De spiser til 
gengæld andre dyr, som jeg ikke vil nævne.)

En aften satte vores franske søster så en hel skål med frøer 
foran mig, for ”du kan jo så godt li’ dem, ikke sandt”.

Joh, det… Så det blev min aftensmad, sammen med nogle 
gedeknogler beklædt med sener og brusk. I sammenligning med 
gedeknoglerne smagte frøerne faktisk helt godt. Ligesom fi nt kyl-
lingekød. Men med små ben. Ja…

Dagen efter kom to afrikanere med tre ænder, som de havde 
bundet benene sammen på. Mens de længe diskuterede prisen 
med kokken, lå de tre søde ænder med lange halse og snappede 
efter vejret, mens jeg synes de så bønfaldende på mig. Dem ville 
jeg have haft sværere ved at spise. 

Jeg er ellers ikke sådan en, der kan lide at spise mærkelige skravl 
og insekter, men jeg har da spist et stykke af en sej slange, noget 
af en komave, en hønsefod og en del halvrådne fi sk, og muligvis 
gedernes kønsdele, men jeg håber stadig, det var deres lever eller 
nyrer… Jeg har ikke villet slå ordet op.

Før jeg kom til Afrika, led jeg af overdreven renlighed og ”kunne” 
heller ikke spise en masse gode madvarer. Jeg har stadig proble-
mer med at spise blævrende sønderjysk sylte. Men ellers forsvandt 
overfølsomheden som ved et mirakel, og det er meget praktisk. 

Til gengæld har jeg fået lidt mere fokus på Jesu ord om, at det 
ikke er, hvad der går ind ad munden, der gør kroppen uren, men 
det, der går ud af den. Og det er straks sværere at styre 
tungen.

Nå ja, det minder mig om, at jeg også fi k kalve-
tunge for første gang. Det smagte da godt! Som 
barn kunne jeg slet ikke have en andens tunge i 
munden. Men som min mor sagde: Vil du da hel-
lere have skinken ?

Af Bodil Lanting

Lægen Lukas opsøger apost-
len Paulus, der sidder i Neros 
dybeste fangehul i Rom og ven-
ter på at blive henrettet. Lukas 
skal altså høre og nedskrive 
Paulus’ fantastiske historie, før 
det er for sent...

I fi lmen ’Paul, Apostle of Christ’ 
fortæller Paulus sin egen histo-
rie om store mirakler. Han var 
kristen-forfølgeren, der blev om-
vendt. Siden da har han overlevet 
utrolige ting: piskning, skibbrud, 
sult og tørst, stening, kulde og 
rejselivets besværligheder. 

Men nu sidder han i fængslet 
og venter på at blive henrettet.

Bibelsk korrekt
Instruktør Andrew Hyatt har 

lagt vægt på, at Bibelen skulle 
studeres grundigt.

- Vi må holde os til Bibelen 
som den eneste kilde. Når vi så 
begynder at tage den menneske-
lige side med, kommer det helt 
naturligt, fordi vi har gjort forarbej-
det ved hjælp af alle eksperterne.

Lukas er en vigtig del af plottet. 
I 2. Timoteusbrev skriver Paulus 
fra Mamertine fængslet. Der er 
en lillebitte passage i brevet, hvor 

han skriver: ”Kun Lukas er endnu 
hos mig”. Og sådan begynder 
dette smukke scenarie, som er 
100% bibelsk korrekt, at tage 
form. Man udfylder detaljerne, 
men det hele er der fra starten, 
forklarer Andrew Hyatt. 

Den menneskelige side
I cellen er Paulus plaget af 

tunge tanker om sine tidligere 
misgerninger og frygten for, at 
alle har glemt ham. Han frygter 
også at komme til at svigte sin 
Herre og mester i den sidste 
svære tid.

Da Lukas dukker op, indser 
han vigtigheden af at skrive en 
bog om ”Vejen”, før det er for sent.  
Nero er nemlig fast besluttet på at 
udrydde alle kristne i Rom. 

Lukas’ bog kommer til at be-
skrive de første år i det, der bliver 
kendt som den kristne kirke. 
Lukas og Paulus står fast overfor 
den vanvittige kejser. Samtidig 
kæmper de for at leve efter 
evangeliet og sprede det gode 
budskab ud over hele verden.

Paul, Apostle of Christ havde 
premiere i USA den 28. marts. 
Den har fået mange fi ne anmel-
delser - især fra seere, som værd-
sætter fi lmens bibelske budskab. 

Ny fi lm fortæller 
Paulus’ historie 
- og evangeliet

Jim Caviezel, der spiller Jesus i Mel Gibsons fi lm “The Passion 
of the Christ” fra 2004, har rollen som Lukas i den nye bibelske 
fi lm om Paulus. 
James Faulkner har titelrollen som Paulus. Faulkner har tidligere 
haft roller i “Game of Thrones,” og som Lord Sinderby i “Downton 
Abbey”. James Faulkner har også oplæst alle Paulus’ breve fra 
Det Nye Testamente til brug i en ny serie produceret The Ameri-
can Bible Society.
Den franske skuespiller Olivier Martinez har rollen som Paulus’ 
fangevogter.


