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Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

Forfatterne trækker her nøg-
ternt de overraskende fakta 
frem, som viser, at det VAR 
Jesus, der lå i ligklædet. 

Velegnet til tvivlere og atei-
ster. Men vil også glæde den 
troende! Illustreret i farver.
80 sider - Let læst
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KUN 98,-

Læs George Verwers
forfriskende ærlige 
beretning om sit liv 

og arbejde.

Netop udkommet på 
dansk!

Bestil den i dag på:
www.scandinavia.as
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Den fælles kristne ugeavisDen fælles kristne ugeavis

Kristen XX Factor vinder

Du kan ændre
negative tanke-
baner på 21 dage
Læs mere side 15

Henrik
blev også

højere 
efter forbøn

Læs interview side 3.
Artikler om helbred og sundhed 

side 7, 8, 12, 13, 14 og 15. 
Andreas Falch Kruse kommer fra en engageret kristen familie og har 

været sanger og guitarist i det kristne rockband Your Decent.



 
Ugens profi l: Bill Hybels
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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.

Borgmester Jacob Bjerregaard, 
oberst Søren Andersen og 
landsformand i KFUMs Solda-
termission Jesper Hornstrup 
klippede fredag 6. april det røde 
bånd som offi ciel indvielse af 
de fi re etværelses lejligheder 
til veteraner. 

 Der var et talstærkt fremmøde 
på soldaterhjemmet i Fredericia, 
da KFUMs SoldaterRekreation 
blev indviet. 

De tidligere værelser er nu 
istandsat for 1,6 millioner kroner 
og opgraderet til fi re lejligheder 
med bad og toilet. Desuden er 
det tidligere lille fælles tekøkken 

blevet omdannet til et stort fæl-
leskøkken, så det nu er muligt for 
veteranerne at lave deres egen 
mad. Huslejen vil for de kom-
mende veteraner være 2900 kr. 
om måneden.

Det røde bånd blev synkront 
klippet af borgmester Jacob 
Bjerregaaard, oberst Søren An-
dersen og landsformand Jesper 
Hornstrup. Efter besigtigelse af de 
nye lejligheder var der reception 
i Soldaterhjemmets samlingssal 
med taler og hilsner. 

”Unikt arbejde”
 ”Jeg synes, det arbejde I 

gør, er unikt”, sagde borgmester 

Jacob Bjerregaard. ”Jeg bryder 
mig ikke om krig, og der har været 
perioder, hvor vi ikke har været 
gode nok til at tage os af vore 
veteraner. 

I har været med til at gøre det 
forståeligt, hvad ’ar på sjælen’ 
betyder. Derfor er det vigtigt som 
kommune at arbejde sammen 
med jer som en stærk NGO”, 
sluttede borgmesteren. 

Oberst Henrik Graven fra Hær-
staben kommenterede på borg-
mesterens holdning til krig: 

- Jeg tror ikke, der er nogen af 
os, der bryder os om krig, men 
engagement i verdens brænd-
punkter er ikke uden omkostnin-

ger. Og derfor er det en vigtig dag 
i dag, for her kan veteranerne gå 
i beredskabsområde.

Den lokale provst, Børge Munk 
Povlsen, fremhævede: ”Det er 
godt, at de kirkelige organisatio-
ner er opmærksomme på men-
nesker, der har det svært i livet. 
Soldaterhjemmene har gennem 
historien været et andet hjem for 
soldater, og jeg er ikke bange for 
at kalde KFUMs SoldaterRekrea-
tion for kirkens tilbud til veteraner”. 

Soldaterhjemsleder Bruno 
Kristoffersen har allerede en 
aftale med den førte veteran om 
indfl ytning. 

Bodil

Danmission åbner nyt kontor i 
Beirut - med 12 mio. kr. fra EU
Den 10. april 2018 kunne generalsekretær i Danmission Jørgen 
Skov Sørensen klippe snoren til et nyt kontor i Beirut med 
plads til fl ere medarbejdere og hermed øget støtte til kirkerne 
og fredsarbejdet i regionen. 

Den folkekirkelige udviklingsorganisation Danmission modtog 
for nylig 12 millioner af EU til en styrkelse af sit fredsarbejde i 
Mellemøsten – hvor Danmission begyndte at drive mission for 
mere end 100 år siden. I forvejen har Danmission en strategisk 
partnerskabsaftale med Danida. Udenrigsministeriets Dansk 
Arabisk Partnerskabsprogram bakker ligeledes økonomisk op om 
Danmissions arbejde. 

Pengene fra EU er øremærket fredsstabiliserende projekter i 
Syrien, Irak og Libanon, og at dirigere aktiviteterne fra Beirut giver 
rigtig god mening. En af de erfaringer, som Danmission har gjort 
sig i Mellemøsten gennem årene, er nemlig, at regionens lande er 
forbundne på en måde, vi ikke kender til i Europa. 

Det handler om et stærkt kultur- og religionsfælleskab på tværs 
af landene, forklarer Maria Lindhardt, der som Danmissions regio-
nale repræsentant for Mellemøsten og Nordafrika i Beirut. 

”Det påvirker hele regionen, når vi fx har en Israel-Palæstina-
konfl ikt, en krig i Syrien, og et Saudi-Iran-forhold, der også i årevis 
har været betændt. Og det er netop derfor, at Danmission sammen 
med vores partnere gør så meget ud af at samle folk på tværs. Det 
gør vi blandt ved at skabe trygge rammer for en konstruktiv dialog 
om problemerne”, siger hun.

”Når religionen er en del af problematikken, må den også nød-
vendigvis være en del af løsningen”. 

Danmissions nye kontor ligger i Hamra, en populær bydel i det 
vestlige Beirut.                                                                   Henri.

Danmissions regionsrepræsentant i Mellemøsten Maria Lind-
hardt (tv) i samtale med Mireille Hamouche fra Danmissions 
syrisk-libanesiske partnerorganisation Forum for Develop-
ment, Culture and Dialogue (FDCD). Fotograf Docu Logia 

To soldater fra ”gammelvagt” 
klædt i historiske uniformer 
holder det røde bånd, mens 
borgmester Jacob Bjer-
regaard (tv), landsformand 
Jesper Hornstrup (midten) 
og oberst Søren Andersen 
klipper synkront for at markere 
indvielsen.
Foto: Leon Lindholm.

’SoldaterRekration’ på KFUMs 
Soldaterhjem i Fredericia indviet

Af Henri Nissen

Lederen af den amerikanske 
mega-kirke Willow Creek har 
besluttet at træde tilbage efter  
beskyldninger i Chicago Tri-
bune om upassende opførsel 
overfor nogle kvinder.

Bill Hybels skulle alligevel gå af 
om et halvt år på grund af alder, 
men besluttede at indkalde til et 
møde tirsdag i kirken, som i alt 
har ca. 25.000 medlemmer.

Her sagde Hybels med tårer, 
at selvom menigheden bakkede 
ham op, så distraherede omtalen 
for meget for kirkens forkyndelse 
og mission, og at han derfor ville 
gå af som leder. 

Han vil heller ikke stå for de 
årlige Global Leadership Sum-
mits, som har opnået stor popu-
lariutet blandt både kirkelige og 
verdslige ledere, og som er blevet 
transmitteret til hele verden - bl.a. 
København og Aarhus i oktober.

En organisation, Compassion 
Int., har allerede meddelt, at den 
trækker sin støtte til GLS. 

Chicago Tribune afslørede for 

en måned siden, at Hybels var 
beskyldt af fl ere kvinder for upas-
sende opførsel. Et af tilfældene lå 
dog 20 år tilbage.

Avisen kunne dog fortælle, at 
kirkens ledelse tre gange har un-
dersøgt beskyldninger og frikendt 
Bill Hybels. 

Løgne og misvisende ord
Hybels siger, at nogle beskyld-

ninger er helt falske, mens andre 
er vildledende. 

Han undskyldte overfor me-
nigheden, at han naivt havde 
bragt sig i uheldige situationer, 
ligesom han undskyldte, at han 
havde reageret med vrede på 
beskyldningerne, hvor han i ste-
det burde have indledt en dialog 
og ransaget sig selv. Han sagde 
også, at omtalen har været meget 
smertefuld for hans hustru Lynn.

Den påståede adfærd omfat-
tede ikke grove tilfælde, men fx 
kommentarer, der kunne lægge 
op til noget, udvidede knus, et 
uønsket kys og invitationer til at 
besøge ham på hotelværelset. 

Det er påstået, at han har 
haft et langvarrigt forhold til en 

gift kvinde. Men hun har senere 
indrømmet, at påstanden ikke 
var sand.

Men Vonda Dyer, en tidligere 
leder af kirkens sangkor, har for-
talt Tribune, at Hybels kyssede og 
kærtede hendes mave på et hotel 
i udlandet - for 20 år siden. Hun 
konfronterede først Hybels privat, 
men gik ud i offentligheden, da 
hun hørte andres beskyldninger.

Betty Schmidt, en tidligere 
ældste, klager over, at ledelsen 
ikke tog hende alvorligt, da hun 
henvendte sig for 15 måneder si-
den. Hun mener, at kirkeledelser 
må lytte og vise forståelse, når 
sårede kvinder henvender sig.

Det er imidlertid ikke ualmin-
deligt, at kristne ledere bliver 
beskyldt af skuffede stalkere  eller 
tidligere ansatte. Og medierne 
vil som regel gerne fortælle om 
præster og kristne ledere, som 
har begået fejl. Den slags sager 
skader naturligvis de kristne kir-
ker og organisationer.

Dette er ikke slutningen
Bill Hybels grundlagde for 42 

år siden den søger-venlige og 

moderne kirke ved Chicago, som 
har haft så stor succes.

I 1992 blev Willow Creek As-
sociation verdensomspændende 
med 11.000 tilsluttede kirker.

Kirken var kendt for en effektiv 
ledelse og et stort socialt engage-
ment. Flere demokratiske præsi-
denter har ønsket at inddrage den 
populære og liberale Bill Hybels 
som sjælesørger - bl.a. Bill Clin-
ton, da han selv blev afsløret i en 
sex-skandale. 

Kirken består af en hoved-
menighed i South Barrington og 
syv satellit-menigheder. Hybels 
afl øses af den kvindelige præst 
Heather Larson, mens Steve 
Carter bliver den ledende for 
undervisning.

Heather Larson siger: ”Dette er 
ikke slutningen på Bills historie. 
Det er ikke slutningen på Willows 
historie, og det er bestemt ikke 
slutningen på Guds historie.”

Bill Hybels træder tilbage

Missionærer på vej til Cambodja
Søndag den 8. april var der udsendelsesfest for Monica og 
Simon Kronborg på Kratholmskolen i Odense. Familien er nu 
på vej til Cambodja for Luthersk Mission.

Monica og Simon har begge været volontører i Cambodja i 
2012-13. Nu skal de i første omgang lære sproget khmer i Phnom 
Phen, før de fl ytter til Siem Riep for at arbejde i ”Fjendeskoven”.

Luthersk Missions generalsekretær, Søren S. Sørensen, præ-
dikede, før selve missionærindvielsen fandt sted. Mange familie-
medlemmer og venner var mødt op for at deltage i indvielsen og 
give den lille familie en kærlig hilsen med på vejen.

Bodil

Monica og Simon Kronborg med sønnen Alfred skal være 
missionærer i Cambodja. Foto: Karin Mogensen/LMF 
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Henrik blev 
2 cm højere 
efter forbøn!
Henrik Jacobsen fra Bogense er meget glad. Efter at have levet med store 
skader efter to brækkede lårben, brækket hofte, to brækkede fødder, 
skader i knæene m.m. efter to trafi kuheld da han var 15-18 år, oplevede 
han - på et øjeblik - at blive helbredt ved et møde med Hans Berntsen.

– Jeg vil meget gerne for-
tælle om det, der er sket, for 
det er jo virkelig et mirakel, 
siger en meget glad og te-
knemlig Henrik Jacobsen fra 
Bogense.

– Jeg er nu 51 år, men da 
jeg var ca. 15 år, kørte jeg 
motorcross. Jeg kørte lige ind 
i et træ og lå bagefter hårdt 
kvæstet i skovbunden. Ved 
ulykklen pådrog jeg mig bl.a. 
et lårbensbrud i venstre ben. 

På sygehuset ville man for-
søge at redde mit ben ved at 
sætte det i stræk, da jeg stadig 
var ung og voksede.

De havde imidlertid ikke 
fået kilo nok sat på, så venstre 
ben var 5 cm kortere, da jeg 
endelig kom op at stå, efter at 
have ligget i stræk. Jeg kunne 
ikke nå jorden.

De lod mig derfor få en 
ferie, hvorefter de brækkede 
det hele op igen og satte mig 
i stræk igen...

Men benene blev ikke lige 
lange, så jeg måtte gå 
med en klods under ven-
stre ben, fortæller Henrik 
til Udfordringen.

Ny alvorlig ulykke
Han var så heldig at 

få sig et arbejde og var 
lige begyndt på det, da 
han kom ud for en endnu 
værre ulykke.

– Jeg kom kørende på 
min knallert og fi k øje på to 
veninder, som stod på den 
anden side af vejen. Jeg 
blev så glad og vinkede 
til dem og så ikke en bil, 
som jeg kørte lige ind i 
siden på.

Jeg røg hen over bilen og 
ned på den anden side, hvor 
jeg blev påkørt af en bil, der 
kom i modsat retning. Det var 
en meget alvorlig ulykke. Min 
styrthjelm blev fl ækket. Jeg 
brækkede nu det andet ben, 
højre lårben, begge fødder, og 
bækkenet. Og desuden blev 
knæene skadet. 

30 år med smerter
Nu blev det højre ben så 

også kortere. Og lige siden har 
jeg haft smerter. Jeg havde 
også nogle buler på benene, 
og de var buede, så jeg ikke 
så godt kunne ligge på siden 
om natten, fortæller den hårdt 
plagede Henrik.

Han måtte lide under føl-
gerne af de to ulykker - og 
den mislykkede behandling 
- i mere end 30 år, før han 
endelig som 51-årig mødte 
en helbredende kraft, han ikke 
havde troet var mulig. 

Henrik og hans kæreste 
havde fået et godt råd fra en 

terapeut. Hun anbefalede 
dem at tage til et møde med 
Hans Berntsen.

Vidunderlig varme
– Vi tog til et møde i Oden-

se i november 2017, fortæl-
ler Henrik.

– Jeg ville bare fortælle 
Hans Berntsen om én ting, jeg 
fejlede. Nemlig at jeg havde 
ondt i nakken. Men det endte 
med, at jeg vovede at fortælle 
ham det hele: At jeg havde 
brækket to lårben, brækket 
hoften, brækket mine to fød-
der, har brækkenbrud, og at 
mine knæ var skadet – og 
diverse andre ting.

Hans havde selv brækket 
benet ved at styrte ned af 
en trappe om natten, så han 
havde selv benet i gips. Men 
da han hørte om mine skader 
sagde han: ”Nu gør vi en 
undtagelse” og så tog han fat 
om mine ben og bad for mig. 
Mens han bad kom den mest 
vidunderlige varme ned over 

mig. Jeg har aldrig oplevet 
noget så skønt.

Mens han bad, rettede først 
det ene ben sig ud, og så ret-
tede det andet ben sig. 

Så tårerne de stod bare ud, 
fortæller Henrik, der omfav-
nede både sin kæreste Ida og 
Hans Berntsen.

– Jeg rejste mig op og gik, 
og jeg havde ingen smerter. 
Det var simpelthen et mirakel. 

Og jeg ved godt, at det 
ikke var Hans, men Jesus, 
der gjorde det. Og jeg tror 
på Jesus nu. Men Hans var 
kanalen, der gjorde det muligt.

Blev højere
– Så kommer jeg hjem, 

og vi bor i et lille bondehus 
med lave døre, så jeg lægger 
mærke til, at det føles ander-
ledes. Jeg kigger lidt på min 
kæreste. Vi kan bare se, at 
der er sket noget. Og da jeg 
står i døråbningen siger jeg, 
at jeg er simpelthen blevet 
højere. Så vi måler mig, og det 
viser sig, at jeg er blevet 2 cm 
højere. I mit pas står der 175 
cm, men nu måler jeg altså 
177 cm.

Jeg kunne se op på emhæt-
ten, at der var støv. Før skulle 
jeg stå på tæer, griner Henrik.

Han fortalte om sin fantasti-
ske helbredelse på et helbre-
delsesmøde med Berntsen i 
pinsekirken i Vejle, og igen i 

Frelsens Hær i Nyborg fredag 
i sidste uge. For helbredelsen 
holder. Og benene buer heller 
ikke mere, så nu kan Henrik 
også ligge godt om natten, når 
han skal sove.

– Jeg er så glad og tak-
nemlig for det, der er sket, og 
jeg vil meget gerne dele det 
med andre, siger Henrik, da 
jeg spørger ham, om vi må 
fortælle om det i Udfordringen.

Onde tanker visket ud 
Og det er ikke kun de store 

fysiske skavanker, der er ble-
vet helbredt. 

Henrik fortæller, at han også 
er gået til forbøn for de psyki-
ske problemer, han har oplevet 

efter at have haft en banrdom 
med vold i familien. Hans far 
gav ham tæsk.

– Normalt vågnede jeg op 
med en hel masse tanker om 
morgenen. Men efter at jeg 
havde været til forbøn, var de 
pludselig væk! Det var da mær-
keligt, tænkte jeg. Jeg kunne 
ikke rigtig fi nde de gamle tan-
ker mere. De var ligesom visket 
ud, fortæller Henrik og tilføjer 
en stor ”tak til Jesus”.

Henrik Jacobsen fortalte som 
nævnt om en del af helbredel-
sen på et helbredelsesmøde i 
Frelsens Hær i Nyborg, og en 
kort videooptagelse er lagt 
ud på facebook.com/hans.
berntsen.12

Henrik for-
tæller sin 
fantastiske 
historie 
på mødet 
i Frelsens 
Hærs 
lokale i 
Nyborg.

Læs de mange fantastiske 
vidnesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
 - MASSER AF VIDNESBYRD FRA HELBREDTE

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202
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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
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198,-

Foreningen for Kristne i So-
cial- og Sundheds-Sektoren 
(KriSoS) holder lørdag den 21. 
april en konference i Kulturhu-
set Rejsestalden 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 Askholm 
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. 16 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.

Kl. 17.30 holder KriSoS sin 
generalforsamling. Det er Inger 
Ebbesen, der er leder af KriSoS.  
Inga Helver arrangerer konfe-
rencen.

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 de sundeste folk 
på jorden, om mad, søvn og 
hvad stress gør ved ens krop.

Abortkonference i Aarhus:

Den konstruktive dialog er i 
fokus, når Retten til Liv den 
21. april arrangerer abortkonfe-
rence i Aarhus med inspiration 
fra USA. 

Om konferencens målsætning 
forklarer Retten til Liv:

”Som abortmodstandere kæm-
per vi for rettigheder og ligeværd 
for en gruppe af samfundets 
svageste medlemmer - de ufødte. 
Vi kan og skal ikke gå på kompro-
mis, men må konsekvent arbejde 
for beskyttelse af vores medmen-
nesker, som lige nu på lovlig vis 
slås ihjel i vores land.

Samtidig skal vi være kærlige, 
ikke kun overfor fosteret i maven, 
men også overfor kvinden, der 
står i en svær situation, ved at 
vise hende forståelse, medfølelse 
og omsorg, og overfor dem, der 
ikke deler vores holdninger, ved at lytte og vise dem oprigtig inte-

resse og respekt.”

Mødet med abort-berørte
Men kan kompromisløs abort-

modstand gå hånd i hånd med en 
åben og kærlig tilgang til andre 
mennesker? Og hvordan møder 
man som abortmodstander de 
kvinder og mænd, der selv har 
abort tæt inde på livet?

Retten til Liv mener, at man 
kan forene den kompromisløse 
og den kærlige tilgang til andre, 
når det gælder abort. Det er lige-
frem nødvendigt, hvis man skal 
have nogen som helst chance 
for at ændre folks holdninger til 
abort. Men det kræver grundig 
forberedelse.

Klædt på til dialog
Derfor har et udvalg af unge i 

Retten til Liv arrangeret konferen-
cen ”Kærlig og kompromisløs”, 
hvor amerikaneren Josh Brahm 

fra Equal Rights Institute vil un-
dervise. Målet er, at fl ere unge 
danske abortmodstandere må få 
modet og kompetencerne til at 
snakke med andre folk om abort.

Målgruppen for konferencen 
er således fortrinsvis unge abort-
modstandere, der ønsker at blive 
bedre rustet til at forsvare deres 
holdninger med overbevisende 
argumenter. Det handler om at 
kunne få konstruktive samtaler 
om abort og ultimativt blive en 
bedre og mere kærlig fortaler for 
de ufødtes værdi og ret til livet. 

Men konferencen er også for 
den, der ikke har taget stilling 
eller den, der er for abort, men 
gerne vil have et indblik i ”den 
anden side” og udfordres i sine 
holdninger. Konferencen er med 
andre ord åben for alle - og ikke 
kun unge.

Weekendens program
Konferencen fi nder sted den 

21. april kl. 10-17 på Menigheds-
fakultetet i Aarhus, Katrinebjerg-
vej 75. Det er gratis at deltage, 
inklusiv forplejning undervejs. 
Tilmelding kan ske på hjemme-
siden eller via Facebook, hvor 
man også kan læse mere om 
arrangementet.

Men der er også andre spæn-
dende arrangementer i tilknytning 
til konferencen:

Fredag den 20. april vil Josh 
Brahm holde et debatoplæg i 
Studenterhuset i Aarhus under 
temaet “Skal Fostre have Men-
neskerettigheder?” Flere af ung-
domspartierne vil deltage, og der 
lægges op til efterfølgende debat 
om abort som politisk emne. 

Arrangementet starter klok-
ken 16.15 og slutter ca. klokken 
18.00. Tilmelding fi nder sted via 
Facebook.

Lørdag aften den 21. april vil 
der efter konferencen være mu-
lighed for at blive hængende til 
en mere nede på jorden, praktisk 
orienteret workshop med Josh 
Brahm. Her vil der være fokus 
på konkrete tips til konstruktive 
og positive samtaler om abort 
samt mulighed for i øjenhøjde at 
få hjælp og sparring til konkrete 
”cases” og problematikker.

Søndag den 22. april kl. 10 vil 
Josh Brahm prædike til gudstje-
nesten i Aarhus Valgmenighed 
over emnet: “Den fortrængte 
udfordring”, og der vil også være 
forbøn for de ufødte.

Læs mere om arrangementer-
ne på Retten til Livs hjemmeside.

Bodil

Klædt på til kærlig 
og kompromiløs dialog 
I næste weekend holder Retten til Liv konference med inspiration fra USA.

Equal Rights Institute
Equal Rights Institute 

har som formål at klæde 
abortmodstandere på til 
konstruktiv dialog omkring 
abort. Der arbejdes ud fra 3 
fokusområder: 

- at tænke klart
- at udvise ærlig og oprig-

tig attitude
- at argumentere overbe-

visende
De tilbyder kurser, bl.a. 

online, og er selv med ude i 
fronten med dialog-koncep-
tet i diverse sammenhænge.

Josh Brahm er leder af 
Equal Rights Institute. Læs 
mere her: https://equalright-
sinstitute.com/

Josh Brahm holder debatoplæg i Studenternes Hus fredag 
den 20. april. Næste dag underviser han på MF, og søndag 
prædiker han i Aarhus Valgmenighed.

De sidste par måneder har jeg ikke været særligt aktiv på 
Facebook, som jeg ellers har været før. Facebook er i udgangs-
punktet et glimrende medie for mennesker, som mener noget, 
og som gerne vil ud med budskabet øjeblikkeligt. Det sociale 
medie gør, at man kan være sin egen redaktør og udgiver. De 
dage, hvor man skulle indsende sine tanker til redaktøren på en 
af landets store aviser og håbe tålmodigt på svar, er forbi. Det 
giver en følelse af uafhængighed. Og man får reaktioner, kom-
mentarer og delinger straks efter, at noget er slået noget op.

 Når jeg alligevel har undladt at bruge mediet et stykke tid, er det 
fordi jeg mere og mere har fået en fornemmelse af, at Facebook 
ikke bare var et mødested for meningsudvekslinger og venner, men 
en overvågningsmaskine. Alt hvad jeg slår op og mener, gemmer 
Facebook i sine arkiver. Ingen kender fremtiden, så hvem ved, om 
man kan blive stillet til regnskab fremadrettet for, hvad man har 
ment og tænkt i fortiden?

Nu er mine bange anelser blevet bekræftet. Facebook er netop 
blevet afsløret i at videregive og sælge 87 millioner brugeres 
(heraf 42.000 danske profi lers) personlige data til analysefi rmaet 
Cambridge Analytica. Materialet er formodentligt blevet brugt til at 
påvirke det amerikanske præsidentvalg til fordel for Donald Trump. 

Sagen har resulteret i, at Facebooks skaber, Mark Zuckerberg, 
i den forgange uge måtte stå skoleret ved en høring i den ameri-
kanske kongres og svare på spørgsmål. Under høringen stod det 
klart, hvor meget magt Facebook har og hvordan brugere og data 
kan manipuleres.

Da det blev den konservative og kristne senator Ted Cruz’s tur 
til at spørge, blev det også afsløret, at Facebooks ansatte, der 
overvåger indhold, hovedsagelig er venstreorienterede, der lukker 
konti af konservative og ofte også kristne holdninger, fordi de opfat-
tes som hate-speech. Det er en virkelighed, som mange brugere 
allerede har tæt inde på livet. 

Efter høringen tegner der sig et billede af, at hvad der startede 
som uskyldigt netværk på Zuckerbergs college, hvor vennerne 
kunne følge hinanden, nu har udviklet til et magtmonopol, som ikke 
bare analysefi rmaer, men også regeringer og efterretningstjenester 
kan bruge, hvis de vil. Jeg har skrevet det før og gentager det: Stalin 
ville have elsket Facebook. 

Stalin ville have
elsket Facebook 2.0
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Som daglig leder af Den Kristne 
Producent Komité skal Bjarne 
Larsen både forhandle med 
myndigheder og rådgive op 
mod 20 lokale radio- og tv-sta-
tioner. Og samarbejdet bærer 
frugt, fortæller han. 

Den 21. april inviterer DKPK til 
et årsmøde, hvor Kulturstyrelsen 
svarer på spørgsmål.

Bjarne Larsen involverede sig 
i lokalradioarbejde allerede for 
20 års siden. Da han selv har sin 
gang i Luthersk Mission, blev det 
LUMI Radio, han engagerede 
sig i. Og idéen var ikke fremmed, 
fortæller han.

- Min svigerfar var involveret i 
lokalt radioarbejde i Brændstrup 
i Sønderjylland. Det syntes jeg 
lød spændende, fordi jeg derved 
kunne nå ud med et budskab om 
det, der er vigtigt i mit liv, nemlig 
om Jesus og alt det, han står for, 
fortæller Bjarne Larsen.

Siden blev han blevet over-
rasket over, hvor mange men-
nesker, der egentlig lyttede til 
programmerne. 

- Det var mennesker, jeg ikke 
kendte og slet ikke havde mulig-
hed for at møde på andre måder. 
Det viste sig, at mennesker i vo-
res lokalområde havde en åndelig 
længsel og derfor efterlyste mere 
åndelig føde, fortæller han.

Taletid i medierne
Bjarne Larsen bor selv i 

Brændstrup og er gift med Dorte, 
som han har fire voksne børn 
sammen med. 

En dag blev han inviteret med 
i bestyrelsen for Den Kristne 
Producent Komité (DKPK), der 
organiserer ca. 20 kristne lokal-
radio- og tv-stationer i Danmark.

- Jeg syntes, det var spæn-
dende at være med i en paraply-
forening og samarbejde på tværs 

af de forskellige trossamfund. Vi 
samarbejder jo bredt med alle kir-
ker og har samme værdigrundlag. 

Vi kan derfor gøre noget sam-
men, både som lokale stationer 
og som kristne stationer. Vi vil 
gerne slås for, at vi også får tale-
tid i medierne. Det fanged e mig 
dengang og gør det stadigvæk.

Fælles slagkraft
I dag er Bjarne Larsen daglig 

leder for DKPK. Sammen med en 
aktiv bestyrelse brænder han for 
at samarbejde med både statio-
ner og myndigheder.

Hvad kan I gøre sammen, som 
de lokale stationer ikke kan gøre?

- Vi kan sammen være talerør 
ind i Slots- og Kulturstyrelsen og 
forhandle med dem samlet.

Vi får taletid, når vi henvender 
os i samlet fl ok, og vi oplever, at 
de lytter til os. Det giver slagkraft 
at stå sammen som kristne. Og 
vi kan få afklaret tvivlsspørgsmål. 

Har lov at forkynde
Har der været særlige mærke-

sager, der har båret frugt?
- Ja, vi har bl.a. kæmpet for at få 

lov til at fortælle, hvad der betyder 
allermest for os: at det er Jesus, vi 
tror på. Vi vil have lov til at trans-
mittere gudstjenester. Vi vil have 
lov til at forkynde gennem andag-
ter. Og det har gjort en forskel. I 
oplægget til den nye radiolov fra 
1. januar 2018 talte de om, at der 
slet ikke måtte være forkyndende 
programmer. Men det er tilladt 
nu. Nu skal der blot være lokale 
redaktionelle programmer i ra-
dioen mindst en time om ugen. 
Ud over det må man gerne lave 
forkyndende programmer. Vi må 
sige lige, hvad vi vil; der er stort 
set ingen grænser.

Uddannelse og rådgivning
Ud over samarbejdet med myn-

dighederne er DKPK også det kit, 
der binder de kristne lokalmedier 

sammen.
- Vi inspirerer hinanden på 

tværs af stationerne og mødes 
for eksempel til kurser, hvor vi 
videreuddanner og dygtiggør 
os i programproduktion, teknik 
og formidling gennem sociale 
medier. Og det er både radio- 
og tv-stationer, der får gavn af 
kurserne.

Bjarne Larsen fortsætter:
- Vi rådgiver også stationerne, 

når de henvender sig – mest på 
e-mail - med spørgsmål om, hvad 
der fx menes med lokalt stof. 
Sammen har vi også fælles afta-
ler om musikafgifter til KODA og 
Gramex og i det hele taget en fæl-
les relation til Mediesekretariatet 
under Slots- og Kulturstyrelsen. 

DKPK har inviteret ledere fra 
Mediesekretariatet til at tale på 
foreningens årsmøde den 21. 
april i Københavns Kulturcenter. 

Her vil de både forklare reg-
lerne i den ny radiolov, svare på 
aktuelle spørgsmål og – hvis der 
er tid – lede en workshop, hvor 
deltagerne får til opgave at spille 
”radio- og tv-nævn” og afgøre 
nogle ”grænse-sager” vedr. sen-
detilladelser.

Budskab til politikere: 
Lad FM-båndet stå

- Vi skal også påvirke politisk, 
og det gør vi ved at kende politi-
kerne og deres fokusområder. Vi 
viser partiernes medieordførere, 
at vi har en berettigelse som 
kristne lokalradio- og tv-stationer.

Og der er stadig sager at kæm-
pe for, fortæller Bjarne Larsen:

- Der tales for eksempel om at 
nedlægge FM-båndet om nogle 
år, når under halvdelen af dan-
skerne hører radio på FM. 

Her skal vi overbevise politi-
kerne om, at man som i Norge 
lige så godt kan lade FM-båndet 
stå åbent. Hvem bruger det el-
lers? Det kunne vi jo godt bruge 
til traditionelle lyttere, de ældre 

for eksempel, der jo stadig hører 
radio på FM-båndet. 

Alt begynder lokalt
Bjarne Larsen har talt sig varm:
- Det er politisk bestemt, så 

det skal vi prøve at påvirke dem 
på. Hvis vi ikke siger noget, luk-
ker de det.

Hvad betyder det for dig, at der 
er mulighed for at sende lokalt?

- På den ene side giver det 
lokale ildsjæle mulighed for at 
komme ud med deres idéer og 
budskaber. På den anden side 
er der lyttere derude, som stadig 
hører radio og ser tv – både lokalt 
og for tv’s vedkommende mere 
regionalt. Og gennem Net-radio 
og net-tv kan folk jo høre udsen-
delserne over hele landet.

Danskerne kan godt li’ at møde 
og opleve lokale mennesker i 
radio og tv. Og man kan sige, at 
alle medier – også de landsdæk-
kende – har rod i det lokale. 

Uden lokalt stof var der ikke 
noget stof i det hele taget. Derfor 
er lokale medier så vigtige. Det 
er dem, der har føling med lokal-
samfundet, slutter Bjarne Larsen.

Bjarne Larsen, leder for de kristne radio- og tv-producenter: 

Samarbejde gi’r slagkraft

Mandag den 16. april er der 
stiftende generalforsamling for 
Foreningen Åndsfrihed i Vartov i 
København fra kl. 17.30.

Foreningens formål er at fremme 
åndsfrihed i Danmark. I initiativgrup-
pen bag Åndsfrihed er både det 
kristne, muslimske, jødiske og hu-
manistiske livssyn repræsenteret.

Foreningen vurderer, at åndsfri-
heden er under pres i Danmark. Det 
skyldes bl.a. Ekstremisme, hvor 
nogle påtvinger andre deres egen 
tro eller overbevisning. Også  Ånds- 
og religionsforskrækkelse, hvor 
mennesker med en bestemt tro 
får negativ særbehandling i det of-
fentlige rum og Nationalisme, hvor 
en bestemt defi nition af danskhed trækkes ned over alle borgere i 
Danmark, ses som udtryk for manglende åndsfrihed.

Foreningen ønsker ikke at straffe holdninger, kun handlinger. 
Som strafbare handlinger medregnes racistiske ytringer, opfordring 
til vold og injurier (ifølge §266 og §267). 

Åndsfrihed vil imødegå udemokratiske holdninger med ord (dia-
log, debat mm) og ikke med sværdet (våben, forbud og lovgivning). 

Den nye forening mener, at livssyn, religion, politisk overbevis-
ning og seksualitet er en personlig sag. Hvorvidt det også er en 
privatsag, er op til det enkelte menneske. Samtidig skal enhver 
have frihed til at fortælle andre om sin tro og livssyn og forsøge at 
overbevise andre om sandheden heri. Men midlerne til at udbrede 
tro, holdninger eller livssyn må ikke være tvang eller lovgivning. 

Det hører til familiens åndsfrihed, at man kan føre børnene 
ind i familiens tro, overbevisning og livsanskuelse. Når børnene 
bliver gamle nok til at tage selvstændig stilling, er det deres ret 
selv at tage stilling til familiens livssyn, fastslår den nye åndsfri-
hedsforening.

Bodil

Ny forening 
for åndsfrihed

Folketingsmedlem Daniel 
Toft Jakobsen (A) er med-
stifter af den nye forening.

Sygeplejeforening lancerer 
projekt ’Omsorg Med Holdning’
Takket være en donation fra Borgfonden kunne Dansk Kri-
stelig Sygeplejeforening lancere det toårige projekt ”Omsorg 
Med Holdning” under foreningens årsmøde den 6.-7.april.

Projekt Omsorg med Holdning får tre indsatsområder: Kompe-
tenceudvikling i åndelig omsorg, tydeliggørelse af kristne værdier 
i sygeplejen og omsorg for omsorgsyderen.

Sygeplejerske Annette Langdahl er begyndt som projektleder 
og udviklingskonsulent i det nye projekt fra 1. april i år.

Bodil

I livets kritiske 
faser har de fl este 
mennesker behov 
for åndelig støtte. 
Men plejepersonalet 
savner ofte træning 
i denne form for 
omsorg. 
Arkivfoto
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UGENS PRÆDIKEN  Af  Henri Nissen

– fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Johs. 10, 22-30

Jesus: Jeg og Faderen vi er ét!
22-23 Det blev vinter, og Jesus var igen på besøg i Jerusalem, 

denne gang under Hanukka festen (Tempelindvielsesfesten). 
Han gik omkring i den del af templet, som kaldes Salomons 
søjlegang. 24 De jødiske ledere omringede ham og spurgte: 
»Hvor længe vil du holde os hen i uvished? Er du Messias, 
så sig det ligeud!« 

25 Jesus svarede: »Det har jeg allerede gjort, men I ville 
ikke tro mig. De undere, jeg gør i min Fars navn, er bevis 
nok. 26 Men I tror mig ikke, fordi I ikke hører til blandt mine får. 

27 Mine får adlyder min stemme. Jeg kender dem, og de 
følger mig. 28 Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå 
fortabt. Ingen kan rive dem ud af min hånd. 

29 Min Far, som har givet mig dem, har større magt end 
nogen anden, og ingen kan rive dem ud af min Fars hånd. 

30 Jeg og Faderen, vi er ét.«

Den verdenskendte engelske prædikant, 
forfatter og bibeloversætter Colin Urqu-
hart var oprindelig sognepræst i England 
i den anglikanske kirke, der nærmest 
svarer til vores folkekirke. 

Han var leder af en meget blomstrende 
menighed i St. Hugh, som mange præster 
ville misunde ham. Det var en menighed, 
der mindede om Karlslunde Strandkirke 
i dens bedste periode. Et skønt kristent 
fællesskab, hvor mange var engagerede 
og begejstrede for Jesus, fordi de havde 
oplevet en Helligånds-vækkelse. 

Åndelig fornyelse af gamle kirker
Det var i 60’erne og 70’erne, hvor der 

skete en åndelig fornyelse i alle mulige 
slags kirker i hele verden. Baptister, lu-
theranere, metodister, reformerte og altså 
også anglikanere opdagede Helligånden 
som stærkt nærværende. 

Adskillige anglikanske biskopper var 
meget åbne for denne fornyelse. Den kom 
som en Guds gave netop i en periode, 
hvor kirkerne var hårdt presset af moder-
ne verdslighed og det oprør imod normer 
og moral, der fulgte med ungdomsoprøret. 

Det var i disse år, at anarkistiske ter-
rorgrupper som Bader-Meinhoff hærgede 
Europa og truede demokratiet. En mørk 
og usikker tid, hvor det ateistiske Sovjet-
unionen stadig eksisterede og truede med 
at invadere Vesten.

Ud af reden – ud at fl yve
Colin Urquhart havde kun lyst til at 

hygge sig med sin dejlige menighed, da 
Gud kaldte ham til at sige farvel til løn, 
præstegård og pension for i stedet at leve 
i tro som omrejsende forkynder. Det var 
egentlig slet ikke noget, han duede til, 
syntes han. Så det tog ham et år, før han 
overgav sig til Gud og sagde jobbet op.

Gud brugte netop hans ydmyge og 
stilfærdige stil til at skabe fornyelse i ang-
likanske kirker over hele verden. 

Han talte i Australien, Sydafrika, Cana-
da, USA, og overalt var kirkerne stopfyldte 
med åndeligt tørstige mennesker. 

Der var et så stærkt Helligånds nærvær 
på disse møder, at hele forsamlinger faldt 
på knæ i ærefrygt for Gud. Hundredevis 
af syge blev helbredt. Colin måtte opgive 
at bede for hver enkelt og istedet bede 
for hele forsamlingen på én gang. Han 
begyndte også at fungere i nådegaven 
med kundskabsord, så han fra talerstolen 
kunne nævne mennesker med specielle 
sygdomme, som så blev helbredt.

Kristent bofællesskab
Hjemme i England boede han og fa-

milien i et kristent bofællessskab, som 
på mirakuløs vis fi k stillet herregården 
The Hyde  til rådighed, hvorefter fl ere og 
fl ere tilsluttede sig. Det blev et center for 
fornyelse, som udviklede sig til den kristne 
organisation Kingdom Faith.

Colin Urquhart har beskrevet historien 
i bøgerne ”Når Helligånden kommer” og 
”Tro - virksom for fremtiden”, som udkom 
på dansk på forlaget Vision i 1993. 

Engang, hvor jeg besøgte Johs. Muhlig 
fra Rhema forlag, fi k jeg en kasse med 
den sidste bog med hjem. Det var en æl-
dre lidt falmet bog, som jeg ikke regnede 

med, at vi kunne sælge.
Men for nylig følte jeg mig ledt til at læse 

bogen. Det var som at genopleve den 
åndelige fornyelse i Danmark, hvor Colin 
Urquhart også talte dengang. 

Men før jeg nu forfalder til nostalgi, 
skal jeg fortælle, hvorfor jeg bruger en 
leder-artikel på denne bog: Den fortæller 
om en udvikling, som vi også har oplevet 
herhjemme, og som endte med, at forny-
elsen gik i stå – eller som David Wilkerson 
profeterede: Fornyelsen bliver sur.

Fornyelse uden kraft
Colin beskriver den skuffelse det var, 

når han vendte hjem til England fra sine 
fantastiske oplevelser i udlandet. I Eng-
land ville man nok have lidt fornyelse i 
kirkerne, men da man ikke virkelig ville 
omvende sig og følge Jesus, blev det kun 
til en overfl adisk fornyelse og ikke til den 
dybe forandring af sind og tanker, som 
der var så hårdt brug for.

Virker det ikke meget velkendt?

”I de tidlige 70’ere havde der været 
lagt betydelig vægt på oplevelsen af Hel-
ligånden og hans undergørende kraft. 
De sidste tre eller fi re år havde været en 
befæstelsens tid. Grundig undervisning 
var nødvendig, for at folk ikke bare skulle 
gå fra den ene oplevelse til den anden.

I løbet af disse sidste år var et stort 
antal mennesker blevet velsignet og døbt 
med Helligånden. De var blevet en del af 
det, der mere og mere blev kaldt ”fornyel-
sen”. Men ved at komme ind i bevægelsen 
på et tidspunkt, hvor der især blev lagt 

vægt på grundig 
undervisning, var 
der mange, som 
aldrig havde haft 
en førstegangs-
oplevelse af de 
tidligere års un-
dere, tildragelser 
og begivenheder.

Der var mange 
kirke- og bede-
grupper,  hvor 

disse tildragelser engang var forekom-
met regelmæssigt, men som nu næsten 
havde tabt det mirakuløse af syne. Det 
ville næppe være sandt at sige, at de var 
vokset ud over sådanne ting, for undere 
skete under hele Jesu tjeneste. 

Der var kommet en svækkelse af troen 
på, at Gud virker med kraft, selv om disse 
dimensioner af Åndens virke ikke helt var 
gået tabt, og der ikke var holdt op med at 
ske undere. Gud ville, at vi skulle føje 
undervisning til kraft - ikke udskifte 
det ene med det andet.

For Jesus hørte bøn og tro sammen. 
Man kan ikke forestille sig ham bede uden 
tro på, at hans Fader ville svare ham. 

Hvor mange bønner havde jeg bedt 
uden den samme forventning? For 
mange! Jeg behøvede denne ekstra 
dimension af tro, som jeg nu så var mulig.

Jeg vendte mig til Skriftens ord og læ-
ste igen og igen Jesu løfter om bøn. Mens 
jeg gjorde det, begyndte Helligånden at 
sige dem til mit hjerte.

Hvad som helst I beder om i mit navn, 
det vil jeg gøre, for at Faderen kan herlig-
gøres ved Sønnen. (Joh. 14,13) 

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i 
jer, så bed om, hvad som helst I vil, og 
I skal få det. (Joh. 15,7 -  se også Joh 
16,23-24, Matt. 17, 20 og 18,19)

En daglig fornyelse og kraft
Også i Danmark er der mange, som 

har taget imod Jesus – engang. Og det 
var stort og skønt. Måske har vi endda 
oplevet hans kraft i form af en overnatur-
lig helbredelse. Måske har vi oplevet det 
varme kristne fællesskab i forbindelse 
med gospel, lovsang og hygge.  

Men samtidig har vi måske personlige 
problemer. Og vi kan ikke forstå, at livet 
skal være så svært. Men går vi til Jesus 
med problemerne? Nej, nu går vi til lægen 
og psykologen. Vi søger hjælp fra alle an-
dre steder - måske endda fra alternative 
kilder, som har en anden ånd. 

Jesus taler i søndagens tekst (til højre 
på siden) om at adlyde ham. 

Måske skyldes nogle af vores proble-
mer, at vi lever, som det passer os? 

Måske vil vi godt have Guds gaver, men 
vi vil ikke omvende os fra det onde – eller 
måske snarere det tomme liv? 

”Uskyldige”, men tomme fornøjelser. 

Tomhed eller tro
En aften havde jeg set en typisk mo-

derne fi lm, der jo var fyldt med bandeord 
og vulgære udtryk, og som dybest set var 
umoralsk, selv om den var sjov.

Da jeg ville bede en aftenbøn, før jeg 
faldt i søvn, følte jeg virkelig, hvor skævt 
det var. Her havde jeg brugt to timer på 
tomhed og umoral. Og så kom jeg til Gud 
i de sidste par minutter af dagen for at få 
hans velsignelse og nattero... Suk!

Vi må prioritere det nye liv.

Når fornyelsen går i stå og 
vi glemmer at leve i tro

Colin Urquhart er 
forfatter til mere end 
40 bøger og optræder 
jævnligt i kristne radio- 
og tv-programmer. 
Han har for nylig udgivet en ny uddy-
bende og nutidig oversættelse af Ny 
Testamente med titlen ”The Truth”, samt 
en studieudgave på 680 sider. The Truth 
kan i øvrigt downloades gratis. 

Kan du høre, når 
det er Jesus, der 
taler til dig?

Følg hyrden og ikke fl okken, lyder det gode råd.

I dag ønsker mange kristne at kunne ”høre Guds stemme”. Det 
er ikke nok for det moderne menneske at høre præstens stemme. 
Det vil høre direkte fra Gud. Ufi ltreret.

Det er der ikke noget galt i. Også Luther kæmpede for, at alle 
kristne kunne gå direkte til Gud. Vi er alle ”præster”, sagde han. 

I dag udgives der mange bøger om at lytte til Gud. Fx også om 
at tyde drømme ud fra bibelske symboler. Og som jeg skrev i en 
leder (uge 36,2017), så kan Gud tale til os fx gennem:

• ”Tilfældigheder” – og ”guddommelige sammentræf”.
• Sange, der pludselig høres eller dukker op i tankerne.
• Visioner for dit indre blik – eller synlige visioner. Indtryk.
• En overbevisning i dit hjerte.
• Drømme, som taler til dig eller til andre.
• Følelser og sanseindtryk. Naturens kreativitet.
• Andres ord og råd. Tegn undervejs. Åbne og lukkede døre. 
• En pludselig erindring.
• En stemme i dit sind eller dine tanker.
• Et tegn eller et under – overnaturlige begivenheder.

Hvis vi har svært ved at ”høre”, så er et godt råd at bruge tid 
sammen med Jesus - i personlig fri bøn og ved at læse i Bibelen. 
Eller gennem tungetale, som nævnt i sidste uges leder.

Efterhånden lærer vi at skelne vores egne tanker, eller andres 
tanker, fra Guds tanker. Vi genkender Jesus.

Men Jesus taler egentlig ikke kun om at høre hans stemme. 
Han siger: Mine får adlyder min stemme. Jeg kender dem, og 

de følger mig.
Formålet med at lytte er nemlig, at han kan vejlede os til det 

evige liv, så vi ikke går fortabt. Se teksten herunder. Og hvis vi ikke 
selv stikker af fra hyrden, så kan ingen rive os ud af hans hånd, 
lover han. Hvis blot vi følger hyrden Jesus og ikke fl okken, som jo 
ind i mellem er noget forvirret, så kommer vi hjem.
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Af Kirsten Krog

Ser du blomsten 
eller skraldet?
Livet er langt fra let. Men be-
mærkningen ”Ingen har sagt, 
at det skal være let”, har altid 
irriteret mig grænseløst. Nej, 
det er der ingen, der har, men 
det gør jo ikke livet lettere! 

Det er dog ikke altid, at det 
er livets tungeste byrder, der 
ser ud til at tynge mest. Hver-
dagens små irritationer kan, når 
de lægges ovenpå hinanden, 
ende med at blive en noget nær  
ubærlig byrde. 

Som natur- og stilhedselsker 
har jeg det til tider ret stramt 
med at bo midt i storbyens larm 
og bilos. Asfalt, tæt bebyggelse 
og bilkøer er da heller ikke min 
drømmeudsigt, men det er nu 
engang den udsigt, jeg har fra 
mine vinduer. Dertil kommer 
en masse aften- og nattelarm, 
især i weekenderne og om 
sommeren. 

Efter 15 år havde jeg efter-
hånden oparbejdet en overføl-
somhed overfor så godt som 
alt, der kendetegner store byer, 
og gik med vilde og også lidt 
urealistiske drømme om et lille 
hus langt ude på landet med 
udsyn over kuperede marker 
og gerne en lille sø og en bø-
geskov. Selvom natursavnet og 
længslen efter stilhed nok altid 
vil være der, ændrede meget 
sig imidlertid en tidlig forårsdag 
sidste år.

Japanske kirsebærtræer
Netop om foråret, på tiden 

for de blomstrende japanske 
kirsebærtræer, er der i hvert 
fald to steder, man bør besøge 
i København. Små oaser i stor-
byens ”grimhed” – ja undskyld, 
byen har da også sine pæne 
sider. Det ene er Bispebjerg 
Kirkegård, det andet er inde ved 
Kastellet og Langelinje, hvor de 
japanske kirsebærtræer står 
side om side og danner et let 
lyserødt tag over ens hoveder. 
Et utroligt smukt syn.

Sidste år, hvor jeg - som 
det efterhånden er blevet en 
tradition - var med en ven-
inde på Kastellet, blev en lille 
ordveksling afgørende for mit 
syn både på storbyen og på 
mange af hverdagens irritati-
onsmomenter. Mens vi gik på 
voldene, pegede hun på noget 
nede ad skrænten til vandet. 
Jeg hørte ikke, hvad hun sagde, 

men fi k øje på noget skrald og 
begyndte straks at brokke mig 
over, at det dog var for galt, at 
folk altid skulle svine sådan. 
Kort forinden havde jeg hørt, at 
der bliver samlet mere skrald 
udenfor skraldespandene end i 
dem i de københavnske gader - 
og det kan da ikke være rigtigt, 
med alle de skraldespande 
byen er udstyret med! De få 
skridt, der skal til for at afl evere 
sit affald et passende sted, er jo 
for intet at regne mod resultatet 
i gaderne! Lidt hensyn kan man 
da godt tage! 

Nå, men det viste sig altså, 
at min veninde slet ikke pegede 
på skraldet, men i stedet på 
en lille undseelig blomst, der 
stod smukt der på skrænten. 
Både skraldet og blomsten var 
der, og begge vore oplevelser 
afspejlede virkeligheden, men 
min venindes oplevelse har 
utvivlsomt været mere opløf-
tende end min, selvom vi begge 
så ned ad den samme skrænt. 
Men den forskellige synsople-
velse skyldtes jo ikke, at vi var 
udstyrede med vidt forskellige 
øjne, eller at jeg ikke havde fået 
pudset brillerne den morgen. 
Foran os begge stod der en 
blomst, og der lå noget skrald. 
Så jeg havde samme mulighed 
som min veninde for at se og 

nyde den lille blomst.

Hverdagens blomster
Denne tilsyneladende ubety-

delige hverdagsoplevelse har 
gjort, at jeg nu forsøger bevidst 
at se ”blomsten” og ikke ”skral-
det” i hverdagen. I snart sagt 
alle livets tilskikkelser er både 
”blomsten” og ”skraldet” der 
jo, og jeg vil med lige stor ret 
kunne pege på det ene som det 
andet. Men ”blomsten” er godt 
nok den mest glædesskabende 
af de to, og det er langt fra en 
lille ting at se de små ”blomster” 
i hverdagen. Dertil kommer, at 
der er uendelig mange af dem.

Udover den konkrete blomst, 
som kan fi ndes selv i sprækker-
ne på storbyens stenbro, fi ndes 
der ”blomster” alle mulige steder 
og i alle mulige afskygninger, 
og de er alle værd at lede efter, 
om det så er et barns latter, et 
uventet besøg af en ven, eller 
solens stråler, som pludselig 
kigger ind ad vinduet. Så det 
er bare at gå på ”blomsterjagt”. 

Måske er der problemer med 
lederen eller en kollega på job-
bet, men arbejdsopgaverne 
er spændende. Børnene er 
kommet i puberteten, og det er 
ikke let at være forældre, men 
pludselig kommer det store barn 

med en sjov bemærkning. Eller 
man går i hypotetiske fl yttepla-
ner pga. en for lille lejlighed, 
for meget larm eller noget helt 
tredje, men ved godt, at der 
ikke er råd til noget større; men 
så kommer man i tanker om, at 
netop denne lille lejlighed giver 
økonomisk råderum og frihed til 
at gøre ting, man ellers ikke ville 
have råd til, og for resten bor 
rigtig mange af ens venner – og 
måske familien - lige i nabola-
get. Og pludselig bliver arbejdet, 
pubertetsbarnet og lejligheden 
ikke så besværlige endda.

Jesus er blomster 
midt i verdens skrald

Faktisk gælder dette også i 
virkelig svære livssituationer, 
men her skal man være forsigtig 
med at komme med gode råd 
til den lidende. Det kan være 
svært at få øje på en ganske lille 
”blomst” midt i et stort bjerg af 
”skrald”, og kravet om at skulle 
fi nde den har man ingen ret til 
at stille til et menneske, hvis liv 
er sunket i grus. 

Ord om, at solen altid skinner 
bagved skyerne, eller at Gud er 
nær, selvom man ikke kan mær-
ke det, kan virke så ligegyldige; 
for solens stråler når os jo ikke, 
når de bliver bagved skyernes 
skjolde, og midt i fortvivlelsen 

er det jo følelsen og erfaringen 
af Guds nærvær, man har brug 
for, ikke en objektiv viden om, at 
han er der – eller hvad? 

Men netop derfor er det også 
en god ide at begynde at plukke 
”blomster”, mens de er til at få 
øje på for ”skrald”, og mens so-
lens stråler stadig dukker frem 
bag en sky i ny og næ.

Én ”blomst” i en uendelig 
mængde af ”skrald” kan vi 
imidlertid alle lede efter og 
fi nde, hvordan vore liv ellers ser 
ud. Da Jesus hang på korset, 
gik han under i alt ”skraldet” i 

denne verden, men i samme 
øjeblik blev al verdens ”skrald” 
overvundet og gjort til intet, og 
netop derfor ejer vi den smuk-
keste og mest umistelige blomst 
i verden, som ikke kan skjules 
af en verden fuld af ”skrald”, og 
som altid fi nder en vej op selv 
i den tykkeste og mest uigen-
nemtrængelige ”asfalt”. Og 
sommetider synes det endda 
som om, netop denne blomst 
stråler allerklarest i det dybeste 
mørke. Ofte klinger en verslinje 
fra en sang af Johannes Levin-
sen i mine tanker, når jeg synes, 
at livet er allermørkest, og skral-
det i den grad har hobet sig op: 

”Mig blegned alle roser, / men 
én skød frem i knop, / det var 
den Herre Jesus, / han lukkede 
sig op”.

Han skød op foran Herren 
som en spire, som et rodskud 
af den tørre jord.

Hans skikkelse havde ingen 
skønhed, vi så ham, men vi brød 
os ikke om synet.

Foragtet og opgivet af men-
nesker, en lidelsernes mand, 
kendt med sygdom, én man 
skjuler ansigtet for, foragtet, vi 
regnede ham ikke for noget.

Men det var vore sygdomme, 
han tog, det var vore lidelser 
han bar; og vi regnede ham for 
en, der er ramt, slået og plaget 
af Gud.

Men han blev gennemboret 
for vore overtrædelser og knust 
for vore synder. Han blev straf-
fet, for at vi kunne få fred, ved 
hans sår blev vi helbredt.

(Es 53,2-5)

Længes man efter naturen og stilheden på landet, kan det være en udfordring at bo midt i København. Men hvert forår danner de blomstrende 
japanske kirsebærtræer på Bispebjerg Kirkegård en lille oase midt i storbyen. 

Livet er ikke altid nemt - langt fra. Men vi kan vælge at rette vores blik mod hverdagens små
’blomster’ i stedet for at stirre os blinde på små irritaioner og omstændigheder, vi ønsker anderledes.

NY
BOG

Randy Clark har fl ere gange besøgt Danmark. Læs 
hans aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 
198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE
111 SIDER - KR. 

Kirsten Krog
er mag. art i nordisk 

litteratur
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Kære Orla Lindskov
Jeg fi k lyst til at skrive dette 

brev til dig på grund af en ople-
velse, jeg har haft, og det var ikke 
nogen behagelig oplevelse.

For ca. to år siden oplevede jeg 

på et af dine møder at blive fuld-
stændigt helbredt for Parkinsons 
sygdom. Den såkaldte rystesyge. 

Men nu er der så sket det, 
at Parkinsons sygdom er vendt 
tilbage med alle symptomerne.

Det gør mig godt nok ked af det. 
Og helt ærligt, så forstår jeg ikke, 
hvordan det er gået til. 

Kan du hjælpe mig til at forstå 
det?

Venlig hilsen
En forhenværende helbredt 

kvinde.

        

Kære forhenværende hel-
bredte kvinde.

Det, du har oplevet, er et tilba-
gefald. Sådan vil jeg kalde det.  
Hos Paulus kaldes det et snigløb. 

De, der oplever det, skal kom-
me til forbøn igen. Sygdommen 
skal nemlig helst afvises hurtigt. 
Sygdommen kan billedligt talt få 
en fod i døren. Men den skal ikke 
have lov til igen at komme ind i 
vores legeme. 

Jeg ved, hvor svært det er 
for den syge selv at stå imod, 
når sygdommen vil tilbage. Så 
er det, der er brug for forbøn og 
forbedere.

Jesus taler om det
Jesus taler faktisk om tilbage-

fald og tilbagefaldets mulighed. 
Det læser vi i Matthæus-evange-
liet kap. 12, vers 43 – 45, her står:  

”Når den urene ånd er drevet 
ud af et menneske, fl akker den 
om i øde egne og søger hvile, 
men fi nder den ikke.

Da siger den: Jeg vil vende til-
bage til mit hus, som jeg er drevet 
ud af. Og når den kommer, fi nder 
den det ledigt, fejet og prydet.

Så går den ud og tager syv 
andre ånder med, værre end den 
selv, og de kommer og fl ytter ind 

der. Og det sidste bliver værre 
for det menneske end det første.”

Jesus taler her om en uren 
ånd. Men huset, han taler om, er 
et billede på mennesket og men-
neskets legeme. 

Alle nedbrydende kræfter i 
menneskets liv opfører sig på 
samme måde som den urene 
ånd, også sygdom. Huset, der 
er ledigt, fejet og prydet er altså 
også et billede på mennesket, 
der er blevet helbredt for sygdom. 

Den urene ånd forsøger at 
komme ind i huset igen, endda 
med forstærkning, med venner. 
Det lykkes nok, for der er ingen 
vagt ved huset. Huset er ubefæ-
stet. Ja, døren står nok pivåben. 

Sådan kan det gå med en syg-
dom, som man er blevet helbredt 
for. Den kan forsøge at vende 
tilbage. Lykkes det, så har vi det, 
jeg kalder tilbagefald. 

Kan vi forhindre tilbagefald ?
Det lærer vi i Bibelen, at vi kan. 

Paulus skriver, at det gælder for 
kristne om at være klædt på til 
kamp. 

Vores åndelige udrustning 
læser vi om hos Paulus i Efeser-
brevet kap. 6, versene 10-17:

- ”I øvrigt, vær stærke i Her-
ren og i hans mægtige styrke. 

Ifør jer Guds fulde rustning, så I 
kan holde stand mod Djævelens 
snigløb. Thi for os står kampen 
ikke mod kød og blod, men mod 
myndigheder og magter, mod 
verdensherskerne i dette mørke, 
mod ondskabens åndemagter i 
himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning 
på, for at I kan stå imod på den 
onde dag, overvinde alt og bestå. 

Så stå da fast, spænd sandhe-
den som bælte om lænden, og 
ifør jer retfærdighed som brynje, 
og tag som sko på fødderne 
villighed til at gå med fredens 
evangelium.

Overalt skal i løfte troens 
skjold, hvormed I kan slukke alle 
den ondes brændende pile.

Grib frelsens hjelm og Åndens 
sværd, som er Guds ord.”

Brug Guds Ord
Hvordan skal vi altså stå djæ-

velen imod?  - Hvordan kan vi få 
sejr i kampen mod det onde, også 
mod sygdom?

Her er Jesus vores forbillede. 
Da han blev fristet i ørkenen, 
brugte han netop Åndens sværd, 
som er Guds ord, som sit våben.

Han overvandt djævelen med 
Guds ords kraft. Da forlod djæ-

SVAR:

Jeg blev helbredt - hvorfor er jeg nu syg igen?

velen ham for en tid, står der i 
Mattæus-evangeliet kap. 4.

Det Jesus gjorde, bør vi alle 
gøre, når vi angribes af djævelen. 
Vi skal bruge Guds ord som vores 
våben. 

Jesus sagde: - ”Vig fra mig, 
Satan, for der står skrevet.”   - Vi 
kan gøre det samme, når vi bliver 
angrebet.  

Når vi fx bliver angrebet af 
sygdom eller som i dit tilfælde, 
sygdommen vil tilbage, så kan vi 
tale imod sygdommen og smer-
ten med Guds ord. 

Vi kan fx citere og sige: - ”ved 
hans sår (Jesu sår) har vi fået 
lægedom”, eller som det står i den 
nyeste bibel-oversættelse: - ”ved 
hans sår blev vi helbredt.” ( Esajas 
Bog kap. 53, vers 5 ). Så svinger 
du Åndens sværd. Åndens sværd, 

som er Guds kraft.
Djævelen forlod ikke Jesus 

med det samme. Læg mærke til 
det. Men Jesus var udholdende i 
sin afvisning. Han gentog Guds 
ord fl ere gange. Det skal vi også 
gøre.

Kæmp videre
Vi skal være udholdende i kam-

pen, som Jesus var det.
Jeg oplevede for år tilbage, at 

en kræftsyg mand blev helbredt 
fuldstændigt. Han var i en elendig 
forfatning, da jeg så ham første 
gang. Hærget af sygdommen.

Men han kom til forbøn fl ere 
gange, og kræften forsvandt. Han 
fi k det rigtigt godt. 

Jeg så ham ikke mere, før der 
var gået ca. et år. Da dukkede 
han igen op på et af mine møder. 

Kræften var vendt tilbage i fuldt 
omfang. Han ønskede endnu en-
gang at blive helbredt for  kræften. 
Jeg bad for ham. Men han døde. 

Siden dengang opfordrer jeg 
syge, der er blevet helbredt, til 
at komme til forbøn igen som 
en slags vedligeholdelse af hel-
bredelsen. Jeg prøver således 
sammen med den syge at sætte 
vagt ved legemets dør. 

Jeg oplever herved også, at 
mange syge bliver bedre i stand 
til at kæmpe selv. Det er Hellig-
åndens værk.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov. 

- Hvorfor er min 
Parkinson vendt 

tilbage?

Brug Bibelen i kampen mod tilbagefald

OPLEVELSE:
Kære Lindskov
Tak for dit store virke. Tak for 

en dejlig tale i Valby. Jeg tog med 
toget fra Jylland for at komme 
over for at høre dig. Jeg har to 
salveduge nu, og de har ofte 
hjulpet mig. 

Jeg vil blive taknemmelig, hvis 
du vil sende mig endnu en salve-
dug. Det skulle være helt specielt 

til en snue i ganen, som jeg har 
levet med i fl ere år. Når jeg taler, 
lyder det, som om jeg er forkølet. 
Men det er jeg ikke. Jeg er kirke-
sanger, så det er ikke så godt.

Gud velsigne dig. Tak for dit 
virke, og tak også for din dejlige 
Brevkasse. 

Kærlig hilsen
        N.

BREV:           

Jesus brugte Guds ord imod djævelen. Det må vi også gøre.
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Ny protestaktion imod 
statslig indblanding

Af Steen Jensen

Stig Grenov, landsformand 
for KristenDemokraterne, 
langer i usædvanligt skarpe 
vendinger ud mod integrati-
onsminister Inger Støjberg 
(V) og regeringen, som han 
beskylder for at have en mo-
ral i frit fald i forbindelse med 
tvangsudsendelse af afviste 
asylansøgere.

I en KD-medlemsmail skriver 

Stig Grenov, at regeringen ud-
viser kristne til forfølgelse. Otte 
afviste asylansøgere fra Iran er 
blevet anholdt og fængslet med 
henblik på tvangsudsendelse.

”De er overvejende kristne 
kurdere, som ved hjemkomsten til 
det islamiske præstestyre kan se 
frem til tortur, forfølgelse og død”, 
skriver Grenov.

”At integrationsminister Inger 
Støjberg (V) arbejder målrettet 
på en udsendelsesaftale med 
dette teokratiske styre er et nyt 

lavpunkt i regeringens moralske 
forfald. Iran har hverken tros- eller 
ytringsfrihed, og myndighederne 
vil og kan ikke garantere bor-
gernes sikkerhed”, skriver KD-
formanden videre.

Nægter at lukke 
øjnene for fakta

KristenDemokraterne mener, 
at fl ygtningen skal hjem, når der 
er fred og sikkerhed. Den, der er 
afvist, skal forlade Danmark.

” Men vi nægter at lukke øjnene 

KristenDemokraterne:

Kristne iranere risikerer
død ved hjemsendelse
KD-formand Stig Grenov: ”Nyt lavpunkt i regeringens moralske forfald”.

Ved generalforsamlingen i 
Horsens for foreningen ’Med 
Grundlov skal land bygges’ 
lørdag d. 7. april blev der 
fremlagt et manifest, som 
med syv artikler tager afstand 
fra ’den nye religionslov’, som 
blev iværksat nytårsnat.

Foreningen førte sidste år en 
retssag imod staten, fordi kirke-
ministeriet under manu Sareen 
indførte homoseksuelle vielser i 
Folkekirken. Foreningen mener, 
det er et overgreb fra staten på 
kirkens indre og åndelige anlig-
gende, som staten ikke hidtil har 
blandet sig i. 

Men foreningen tabte som 
ventet sagen. Statens advokat 
argumenterede for, at folkekirken 
ikke kun var et kirkesamfund, 
men også en del af statsfor-
valtningen. Derfor kunne staten 
også bestemme over kirkens 
embedsmænd.

Ny sag om frihed
Nytårsloven er begrundet i Be-

tænkning 1564, der bærer titlen: 
’En samlet lovregulering om an-
dre trossamfund end folkekirken’. 

Manifestets syv artikler frasiger 
sig statens defi nition af landets 
evangeliske, frikirkelige menighe-
der som ’fællesskaber, der tror på 
transcendentale magter’. 

Det modsætter sig lovens 
krav om, at ’borgerne skal gøre 
sig fortjente til at blive tilgodeset 
med statens værn og støtte’, hvis 
de (som det formuleres) ’adlyder 

kejserens befalinger’.
”Dette er en overtrædelse af 

grundlovens 70. paragraf,” mener 
foreningen. 

”Den erklærer, at ingen på 
grund af sin trosbekendelse kan 
berøves adgang til den fulde 
nydelse af borgerlige rettigheder.”

Manifestet, som blev enstem-
migt vedtaget, tager afstand fra 
indførelsen af enhver form for 
statslig ledelsesstruktur i den 
kristne menighed. 

”En sådan ordning er i uforson-
lig modstrid med grundlovens 67. 
paragraf,” hedder det, ”der tilsiger 
borgerne ’retten til at forene sig 
(organisere sig) i samfund for 
at dyrke Gud på den måde, der 
stemmer med deres (ikke sta-
tens) overbevisning’.”

Nej til registrering
Manifestet tager fremdeles 

afstand fra en statslig, elektronisk 
registrering af de kristne, frikirke-

lige myndige medlemmer. 
”Sporene skræmmer,” hedder 

det. ”Vi nægter at efterkomme,” 
erklæres det, ”ethvert krav om 
vore forkynderes forpligtende 
underskrift på et hvilket som helst 
dokument, som er i modstrid 
med deres kristne bekendelse.” 
De kristne bør absolut adlyde 
den verdslige øvrigheds love,” 
hedder det i Den Augsburgske 
Bekendelse, ”medmindre disse 
fordrer, at man skal synde; da 
bør man adlyde Gud mere end 
mennesker” (artikel 16, stk.4 og 
Ap.G.9:29).

Forsvar for jøderne
Borger-manifestets syv artikler 

blev stykke for stykke enstemmigt 
vedtaget på generalforsamlingen. 

Især herskede der udelt enig-
hed om at stille sig på de jødiske 
medborgeres side med hensyn 
til lovens 7. artikel stk.6, som 
fordrer en dokumentation eller 
beskrivelse af trossamfundets 
centrale ritualer. 

”Den dag,” hedder det i manife-
stet, ”den nye religionslov fordri-
ver Det Mosaiske Trossamfunds 
medlemmer fra hus og hjem (ved 
som på Island at søge at gennem-
føre 6 års fængselsstraf for over-
trædelse af omskærelsesritualet) 
er den mest skæbnesvangre dag 
i Danmarks historie.”

Manifestets fulde ordlyd kan 
fi ndes på grundlovsforeningens 
hjemmeside (www.medgrundlov-
skallandbygges.dk).  

for de faktuelle forhold i hjemlan-
dene. Og vi er dybt skeptiske, når 
Udlændingestyrelsens afgørelser 
gang på gang overhører advars-
ler om forfølgelser af kristne og 
andre religiøse mindretal. Vi er 
forfærdede over den manglende 
opfølgning på, hvor de udsendte 
efterfølgende forsvinder hen”, 
skriver Grenov.

I et debatindlæg i Politiken 
sidste søndag uddyber KD-for-
manden:

”Disse mennesker er over-
vejende kristne iranere, hvis 
forbrydelse består i at have søgt 
asyl i et land, som regeringen 
kalder kristent. Du behøver ikke 
bekymre dig om, hvorvidt det 
iranske præstevælde er klar over 
dette. Internettet er opfundet, og 
magthaverne i dette teokratiske 

samfund, som du aktivt forhandler 
en udleveringsaftale med, læser 
også danske aviser. Det er med-
lemmer af det kurdiske mindretal, 
som samtlige diktatorer i regionen 
har fundet fælles fodslag i at un-
dertrykke. Men både ayatollaher 
og præsidenter vil naturligvis tage 
varmt imod disse borgere, hvis 
du udbetaler en klækkelig por-
tion danske, skatteyderbetalte, 
bistandskroner. Hvor stor en pris 
sætter regeringen på menneske-
rettighederne?”

”Det er nervesvækkede per-
soner, som efter års ophold på 
Kærshovedgård med minimal 
beskæftigelse og socialt netværk 
er knækket af desperation. På 
trods af det har ikke én af dem 
valgt at samarbejde om at rejse. 
For om ikke hjemlandets myn-

digheder slår dem ihjel, så vil 
familien for sin æres skyld fuldføre 
missionen”, skriver Stig Grenov i 
debatindlægget, der har form af 
et åbent brev til Inger Støjberg.

Børnefamilier skal
have ret til asyl

KristenDemokraternes lands-
formand foreslår også, at børne-
familier skal have ret til asyl, hvis 
de har opholdt sig i Danmark i 
otte år. 

”Den, der er afvist, skal forlade 
Danmark. Men har det ikke vist 
sig muligt at udvise en børnefami-
lie i otte år, bør de have ophold for 
barnets skyld. Ellers producerer 
vi syge børn, der bliver til syge 
voksne. Det bliver dyrt for sam-
fundet”, skriver Stig Grenov.

Stig Grenov

Foreningen ”Med Grundslov skal land bygges” tager i et nyt borgermanifest 
afstand fra Danmarks nye ’religionslov’, der bl.a. indebærer, at frikirke-
præster skal underordne sig loven om homo-vielser for at have vielsesret.

Inger Støjberg

Journalist Johnny Noer kæmper 
fortsat for religiosnfriheden.
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Af Bodil Lanting

- Ethvert folk har ret til at leve 
fredeligt i deres egen stat.

Det sagde den saudiske kron-
prins Mohammed bin Salman og 
fastslog, at både jøder og palæ-
stinensere har ret til Israel.

- Jeg tror, at ethvert folk, hvor-
somhelst, har ret til at leve i fred 
i deres eget land. Men vi er nødt 
til at have en fredsaftale for at 
sikre stabilitet for alle og normali-
sere de indbyrdes forhold, udtalte 
kronprinsen til Atlantic Magazine. 

Tolerance
Saudi-Arabien, der opfattes 

som islams fødeland, har tradi-
tionelt ikke anerkendt Israel, un-
derstreger Reuters. Den saudiske 
regering har sagt, at en bedring 
af forholdene mellem landene var 
afhængig af, at Israel trækker sig 
tilbage fra de arabiske lande, dvs 
et område, som palæstinenserne 
har udtrykt ønske om at overtage.

Men kronprinsens ord varsler 
måske nye tider.

- Israel er en stor økonomi set 
i forhold til sin størrelse, og det er 
en voksende økonomi. Naturligvis 

har vi mange interesser, som vi 
deler med Israel, og hvis der var 
fred, ville der være mange fæl-
les interesser mellem Israel og 
Golfl andene i Gulf Cooperation 
Council og med lande som Egyp-
ten og Jordan, sagde han.

I interviewet sagde Mohammad 
bin Salman også, at Saudi-Arabi-
en ”har religiøse betænkelighe-
der” i forhold til palæstinensernes 

rettigheder og den hellige moské 
i Jerusalem. Men landet ”har 
ikke noget imod andre folkeslag”, 
tilføjede han.

Tegn på normalisering
Også den øgede spænding 

i forholdet mellem Teheran og 
Riyadh får eksperterne til at øjne 
mulighed for en bedring i forholdet 
mellem Saudi-Arabien og Israel.

Et af de opmuntrende tegn er, 
at Saudi-Arabien nu har givet til-
ladelse til, at direkte fl y fra New 
Delhi i Indien til Tel Aviv i Israel må 
fl yve over det saudiske luftrum. 
Dermed har man ophævet et 
mangeårigt forbud mod at lade 
fl y mod Israel benytte det saudi-
arabiske luftrum.

Også fra den israelske side 
er der tegn på normalisering af 
forholdet til Saudi-Arabien. Israels 
kommunikationsminister, Ayoub 
Kara, har nemlig inviteret Saudi 
-Arabiens stormufti, Abdul Aziz Al 
Sheikh, til at besøge Israel.

Under kronprinsens nylige 
besøg i USA mødtes han da også 
med pro-israelske lobbyister og 
fl ere jødiske grupper.

- Saudi-Arabien har ikke noget 
problem med jøderne, fastslog 

han under besøget i USA.

Nye tider i hjemlandet?
Den saudiske kronprins, som 

kun er 32 år gammel, er alle-
rede sat i forbindelse med store 
forandringer i landet. Han skulle 
være drivkraften bag fængsling 
af en række højtstående embeds-
mænd, der beskyldes for korrup-
tion, fortaler for en mere moderat 
islam og ophævelse af forbuddet 
mod, at kvinder kører bil. 

Han går også ind for økonomi-
ske reformer i erkendelse af, at 
Saudi-Arabiens olie-reserver en 
dag vil slippe op. Derfor opfører 
man nu kæmpemæssige solcelle-
anlæg i ørkenen.

Da verdens dyreste maleri, 
Leonardo da Vincis billede af 
Jesus som Salvator Mundi, for 
nylig blev solgt for 450,3 millio-
ner dollar (2,8 mia. kroner), blev 
Mohammad Bin Salman nævnt 
som den mulige køber. Dette er 
dog blevet afvist: Verdens dyreste 
maleri er nu udstillet på museet 
Louvre Abu Dhabi i Emiratet Abu 
Dhabi. Museet viste sig at være at 
være maleriets hemmelige køber.

Saudi-arabisk kronprins: 
’Jøderne har ret til Israel’
Saudi-Arabien har ikke noget problem med jøderne, udtalte Mohammed bin Salman i USA.

Kronprins Mohammad bin Sal-
man er kendt for sine reformer 
i hjemlandet Saudiarabien.

Kina forbyder salg af bibler - og 
lover trosfrihed fi re dage efter
Kina præsenterede den 4. april et offi cielt ”hvidt papir” om re-
ligion, som garanterer ”beskyttelse” af religionsfriheden. Men 
bare fi re dage forinden havde styret forbudt online salg af bibler.

Det skriver World Watch Monitor. 
Den offi cielle politik, som beskrives i dokumentet ‘China’s Poli-

cies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief’, blev 
præsenteret af statens informationskontor på en pressekonference.

Forbuddet mod salg af bibler er det seneste eksempel på be-
grænsninger i trosfriheden, siden Kina indførte en ny lov i februar.

Ifølge Bernardo Cervellera fra AsiaNews, er det omtalte ‘white-
paper’ et udtryk for nytænkning i forhold til den marxistiske fi losofi  
om religion som ”folkets opium”. Nu bliver Kina i stedet beskrevet 
som ”et multireligiøst land siden oldtiden”. Men regeringens nye 
dokument tilføjer en ”aktiv vejledning” med det formål, at religionerne 
”tilpasser sig det socialistiske samfund”. 

Man taler om en  ‘sinicization’ (”kina-gørelse”) af religion, og under 
præsident Xi Jinping oplever både kristne, muslimer og buddhister 
øget pres fra staten. Det nye dokument omtaler fem religioner i 
Kina med 200 millioner udøvende ialt. Men uoffi cielt vurderes det, 
at der nu er over 200 millioner kristne i Kina, hvoraf fl ertallet hører 
hjemme i undergrundskirkerne.

Bodil

”Jeg var en Disney-prinsesse, 
som fi k abort - og fortrød det”, 
siger tidligere danser Deanna 
Falchook som kommentar til et 
tweet fra Planned Parenthood.

Abortgiganten efterlyste for 
nylig en ”Disney-prinsesse, som 
har fået abort” med henblik på 
at bruge hendes historie som 
reklame for ”pro-choice”. Men 
Deanna Falchook, som har fortrudt 
sin abort, valgte at dele sin historie 
på Charisma News.

“I 1981 arbejdede jeg som 
sanger og danser i Disney World. Min stemme blev brugt i optagelser 
af ”Askepot” ved særlige anledninger og i shows. Jeg optrådte i gen-
nemsnit i fem shows om dagen foran Cinderellas’s Castle, hvor jeg 
sang og dansede til ‘Someday, My Prince Will Come’ og ‘When You 
Wish Upon a Star’, fortæller Deanna Falchook. Da hun blev gravid som 
18-årig, valgte hun at få abort for at kunne beholde sit job hos Disney.

- Jeg kom meget hurtigt til at fortryde den beslutning, siger hun. 
Det endte med, at hun selv sagde sit job op for at få tid til at sørge.

- Det var en hård kamp, men på et tidspunkt kom jeg over det. Ved 
Guds nåde har jeg nu et fantastisk liv, fortæller hun.

Deanna Falchook er nu gift og har to biologiske og fem adopterede 
børn. Hun er ivrig fortaler for forældreløse og adoption og understreger, 
at abort ikke er nogen løsning.

“Disney har ikke brug for en prinsesse, som har haft en abort”, 
skriver hun…”Abort gør ikke nogen stærk. Askepot, som trodsede 
sin stedmor og søstrene har inspireret kvinder i tusinder af år. Den 
forældreløse Askepot var slave af kvinderne i huset, og den historie 
kan ikke forbedres.”

Bodil

Offi cielt har Kina religionsfrihed, men online bibelsalg gennem 
udbydere som JD.com, Taobao og Amazon er nu forbudt.

Tidl. Disney-prinsesse: 

Askepot bliver ikke 
stærkere af en abort

Deanna Falchook har været 
Askepot i Disney World.

36 dødsdømt for 
kirkebombninger

RFM: Aktiv dødshjælp er 
’ude af kontrol’ i Holland
En hollandsk læge, som medvirker ved assisteret selvmord, 
skal selv indberette det til myndighederne. Derfor kan man ikke 
regne med at få nøjagtige statistikker, mener organisationen 
Respekt for Menneskeliv.

Bladet RFM Nyt henviser til en undersøgelse, som beskrives i 
New England Journal of Medicine i august 2017. Her nævnes det, 
at der i 2015 var 7.253 indgreb. De 6.672 betegnes som ”aktiv 
dødshjælp”, 150 som ”assisisteret selvmord” og 431 som ”dødshjælp 
uden patientens samtykke”.

Men disse tal stemmer ikke med de offi cielle statistikker, som 
nævner 5.556. Der må altså have været over 1600 indgreb, som ikke 
blev registreret. RFM konkluderer, at situationen er ude af kontrol og 
oplyser, at et medlem af en af Hollands regionale kontrolkomiteer 
har nedlagt sit hverv i protest. Også etikprofessor Theo Boer forlod 
sit hverv i en af kontrolkomiteerne i erkendelse af, at situationen 
var kommet ud af kontrol med indførelsen af mobile dødsklinikker.

Selv euatanisi-bevægelsen pioner, psykiater Boudewijn Chabot, 
erkendte i 2017, at han var ”dybt bekymret” over udviklingen.

Debat om aktiv dødshjælp
RFM holder informations- og inspirationsmøde i biblioteket på 

Lundby Hovedgade 100, 4750 Lundby den 21. april.
Fra kl. 14.00-16.00 er der et offentlig arrangement med debat-

oplæg og efterfølgende diskussion om aktiv dødshjælp.
Bodil

Ingen ved, hvor mange dødsfald i Holland, der er forårsaget af 
aktiv dødshjælp, skriver Respekt for Menneskeliv.

En egyptisk militærdomstol har 
spurgt landets øverste muslim-
ske domstol, om 36 personer 
skal have dødsstraf for deres 
rolle i tre kirkebombninger i 
2016-2017.

Det skriver World Watch Mo-
nitor. Ifølge Reuters blev rettens 
forespørgsel refereret i den stats-
lige tv-kanal den 10. april.

De anklagede er mistænkt for 
delagtighed i bombeangreb mod 
tre koptiske kirker, hhv. i Kairo i 
december 2016, samt i Alexan-
dria og Tanta i april 2017. Ialt blev 
70 dræbt og over 100 såret under 
disse bombninger. 

Islamisk Stat hævder at stå bag 
alle disse angreb. To af de ankla-
gede er blevet dømt for bombning 

af katedralen i Alexandria. Atten 
personer (otte kristne, seks for-
bipasserende muslimer og fi re 
muslimske betjente) mistede livet, 
da en selvmordsbomber angreb 
udenfor katedralens port.

Ifølge Reuters har en advokat 
i sagen oplyst, at 11 af de 36 er 
blevet retsforfulgt in absentia. 
Militærdomstolen forventes at  
træffe den endelige afgørelse  
den 15. maj.

Det er angiveligt et krav, at ret-
ten kontakter stormuftien i sager 
om dødsdomme, selv om hans 
opfattelse ikke er bindende.

Foruden de 36 er yderligere 12 
mænd blevet undersøgt i sagerne 
om kirketerror, men ingen af dem 
har fået dødsdstraf.

Bodil

Sct. Marks Cathedral i Kairo er en af de tre koptiske egyptiske 
kirker, som blev ramt af terrorbomber i 2016-2017.
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 Pervaiz Masih transporterede 
sine svogre, Imran og Tariq 
Masih samt svigerinden Fir-
dous i provinshovedstaden 
Quetta, da to ukendte ter-
rorister åbnede ild mod dem. 
De fi re voksne blev dræbt på 
stedet, mens Pervaiz’ 12-årige 
datter blev såret.

 Det skriver Morning Star News 
Pakistan. 

Pervaiz, som boede i Quetta, 
havde fået besøg af sin hustrus 
søskende fra Punjabprovinsen 
i anledning af påsken, fortæller 
chaufførens fætter, George An-
jum. Gæsterne var netop steget 
ind i richshawen, da de blev 
angrebet.

Pervaiz Masihs 12-årige datter, 
Sidra, blev ramt af fl ere skud og 
blev behandlet på Quettas Civil 
Hospital. Hun meldes dog uden 
for livsfare.

 “Imran var rejst til Balochistan 

for at fejre påske sammen med 
sin søster i Quetta,” fortæller 
George Anjum. ”Familiens ældste 
bror, Emmanuel, som også er en 
fattig richshaw-fører, mistede hu-
struen Firdous. Han var selv inde i 
huset, da angrebet fandt sted. Nu 
er han så alene med sine tre små 
børn, tilføjer fætteren.

Ligene af de tre gæster blev 
bragt tilbage til Lahore, hvor de 
blev  begravet.

IS-terror?
Islamisk Stat hævder at stå 

bag angrebet. I en udtalelse fra 
IS hedder det, at en hemmelig 
gruppe ”klarede at ramme et 
antal af de kæmpende kristne og 
dræbte fi re af dem med en pistol”. 

IS har også taget ansvaret for 
et selvmordsangreb rettet mod 
en metodistkirke i Quetta en uge 
før jul sidste år. Her blev mindst 
ni dræbt og over 50 såret. Det 
var første gang, terrorgruppen 

hævdede at stå bag angreb mod 
en kirke i Pakistan, selv om fl ere 
kirker er blevet angrebet i det 
muslimske land de seneste år.

Ifølge politiet kan forbindelsen 
til IS ikke bekræftes. Derimod ser 
det ud til, at angrebet er udført af 
den sunnimuslimske terrorgruppe 
Lashkar-e-Jhangvi (LeJ).

 LeJ samarbejder med to andre 
grupper, Tehreek-e-Taliban Paki-
stan (TTP) og Tehreek-e-Taliban 
Afghanistan (TTA) om at ramme 
politi og militær samt minorite-
terne shia-muslimer og kristne i 
Balochistan, fortrinsvis i Quetta.

- Bevæbnede styrker står 
øverst på disse terroristers hitli-
ste efterfulgt af Hazara Shias og 
kristne. De handler ud fra en nøje 
planlagt strategi om at destabili-
sere Balochistan, sagde politiets 
talsmand til MSN.

Han forklarede, sikkerheds-
styrkerne havde været i forhøjet 
beredskab for at hindre angreb 

mod kristne i forbindelse med 
påsken.

- Fordi der var ekstra sikkerhed 
i kirkerne, mener vi, at angrebet i 
stedet blev rettet mod kristne på 
gaderne, tilføjer talsmanden.

Bløde mål 
En kristen politiker fra Balo-

chistan, Khalil George, fortæller, 
at terroristerne nu søger bløde 
mål, hvilket gør livet farligt for 
kristne i Quetta og andre steder 
i provinsen.

- Politiet og andre sikkerheds-
styrker havde øget sikkerheden 
ved kirkerne, og vi påskønner 
deres indsats for at beskytte 
os. Men det er altafgørende at 
fi nde og knuse de terrornetværk, 
som står bag angrebene, så alle 
mennesker uanset deres religion 
kan bevæge sig frit uden frygt for 
terrorrister, sagde Khalil George 
til Morning Star News.  

Bodil

Fire kristne dræbt under
påskefejring i Pakistan
Ukendte gerningsmænd åbnede ild mod en richshaw-fører og hans familie 2. påskedag.

Gadebørnsprojekt holder årsmøde 
Den 22. april holder ”Fremtid og Håb”, som driver to hjem 
for gadebørn i Tanzania, årsmøde i Vor Frelsers Kirke i Vejle. 
Årsmødet starter med gudstjeneste klokken 10.30

Over 500 udsatte børn er blevet hjulpet til et bedre liv gennem 
Fremtid og Håb (FH) i Sumbawanga. Siden opstarten af arbejdet i 
2003 er mere end 500 børn blevet genforenet med familierelationer 
via samarbejde med hjemmene og kommunen.

Under årsmødet kan man høre om gadebørnenes liv, arbejdet 
med at genforene dem med deres familier og arbejdet på FHs to 
hjem, hhv. Drop In Centeret og Bethania Childrens Village. Målet 
med arbejdet er at give børnene håb og fremtid via uddannelse og 
en tryg opvækst i et omsorgsfuldt miljø, hvor de også får kendskab 
til kristendommen.

Fremtid og Håb er en lille organisation med 500 medlemmer. Det 
organisatoriske arbejde i Danmark drives alene af frivillige kræfter. 
I Sumbawanga er der udelukkende ansat lokalt personale.

Efter gudstjenesten i Vor Frelsers Kirke Vejle er der fælles fro-
kost. Frokosten er gratis, men kræver tilmelding på mail: kontakt@
fremtidoghaab.dk eller mobil: 52178009. Herefter starter Fremtid og 
Håbs årsmøde, oplyser formand for Fremtid og Håb, Peter Sjursen.

Bodil

Fremtid og Håb har i det forgangne år arrangeret en volontørrejse til 
Sumbawanga, hvor 16 deltagere i alle aldre oplevede lidt af arbej-
det med gadebørnene. Foto: Søren Haahr.

EU støtter ADRA med 6 mio.
ADRA har fået en ny bevilling på 6 millioner kr. fra EU’s 
Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) og kan nu hjælpe 
sydsudanesiske fl ygtninge, som lever under livstruende 
forhold i fl ygtningelejre i Sudan. 

Kampe, usikkerhed, forfølgelse og sult i Sydsudan har fået 
tusindvis af mennesker til at fl ygte over grænsen til nabolandet 
Sudan. UNHCR vurderede i januar, at der befandt sig omkring 
140.000 fl ygtninge fra Sydsudan i White Nile State i den sydøstlige 
del af Sudan, og antallet stiger støt. 69 procent af fl ygtningene i 
White Nile State er børn og unge under 18 år, skriver ADRA. 

Mangler rent vand og sanitet
Den store strøm af fl ygtninge sætter nødhjælpsarbejdet under 

pres. Især mangel på rent vand og ordentlige sanitære forhold 
udgør lige nu en livstruende trussel – specielt for børn og gravide. 

Sygdomme som akut diarré, der er relateret til mangel på rent 
vand og sanitet samt dårlig hygiejne er skyld i de fl este tilfælde af 
underernæring og dødsfald blandt gravide og børn under fem år 
i fl ygtningelejrene. 

Med den nye bevilling fra ECHO vil ADRA derfor fokusere på 
at forbedre adgangen til rent vand og sanitetsfaciliteter samt sikre 
bedre hygiejne for omkring 20.000 mennesker i fl ygtningelejre i Al 
Jebelain og Al Salam i White Nile State.

I de lejre hvor forholdene er værst, må 72 mennesker deles om 
ét enkelt latrin. Derfor skal der nu bygges fl ere, fortæller ADRA 
Danmarks nødhjælpskoordinator Sara Jensen. 

Bodil

Israels 70 års fødselsdag bli-
ver fejret med en konference 
på Christiansborg onsdag d. 
18. april kl. 13.30-15.30. Her 
vil tre internationalt kendte 
talere ud fra hver deres ud-
gangspunkt tale om ”Israel 
- 70 år” og ”Israels ret til at 
eksistere”.

Konferencen er arrangeret af 
tidl. MF Tove Videbæk fra Shuva 
Global Diplomacy, Inger Porsen 
fra Aglow Int. Danmark og Rakul 
Kristiansen fra European Coali-
tion for Israel (EC4I). 

Konferencens formål er dels 
at markere jubliæet, dels at præ-
sentere et lidt andet billede af 
det moderne Israel og nationens 
historie end det, vi normalt møder 
i medierne. 

Talerne
De tre talere er Tomas Sandell 

fra Finland, som er grundlægger 
af European Coalition for Israel.
EC4I er et talerør til fremme af 
forståelse imellem Europa og 
Israel, samt i FN via “Forum for 
Cultural Diplomacy”.

Andrew Tucker fra Holland er 
leder af The Hague Initiative for 
International Cooperation. Han 
er jurist og dedikeret modstander 
af BDS (boykot-bevægelsen mod 

Israel). Samtidig arbejder han for 
at sikre jødernes ret til at leve i 
fred og sikkerhed i Israel. 

Shay Attias fra Israel er pre-
sident for Shuva Global Diplo-
macy, www.shuvaglobal.com. 
Organisationen Shuva bygger 
venskabsbroer til Israel - via 
parlamenter, universiteter, kirker 
mv. og formidler information om 
Israels succes’er og udfordringer.

Fra København til Brande
Til konferencen, som foregår 

på Christiansborg onsdag efter-
middag, er der begrænset plads. 

Af sikkerhedsmæssige årsager 
var det nødvendigt at kræve til-
melding til arrangementet senest 
d. 12. april - med oplysning om 
navn, adresse og organisation, 
oplyser Tove Videbæk.

Konference-sproget er en-
gelsk, og der tolkes ikke.

Onsdag aften medvirker de 
tre gæstetalere ved et møde i 
Københavns Frikirke på Filippa-
vej, Frederiksberg. Der vil være 
tolkning til dansk.

Torsdag er der fest i Tivoli 
Hotel og Kongrescenter i Køben-
havn. Her meldes alt optaget.

Fredag aften den 20. april taler 
Shay Attias i Betania Kirkecenter 
i Brande om ”Israel - lige nu”. Der 
tolkes til dansk.
                        

”Heritage of innovation” er i 
Israel temaet for fejringen af 70 
årsdagen. Under dette tema vil 
man  pege på Israels succes 
som den mest innovative nation i 
verden. Israel har bl.a. i forhold til 
sit befolkningstal modtaget fl ere 
Nobelpriser end noget andet land.

Bodil

Israels 70 år fejres 
på Christiansborg
Festen foregår dels i København, dels i Brande den 18.-20. april.

Shay Attias fra Shuva Global Di-
plomacy taler om ”Israel - lige nu” 
på Christiansborg den 18. april og 
i Brande den 20. april.                               

Tidligere folketingsmedlem 
Tove Videbæk fra Shuva Global 
Diplomacy er med til at arrangere 
festen for Israel.

Australskfødte Andrew Tucker fra 
The Hague Initiative for Inter-
national Cooperation er juridisk 
rådgiver for EC4I.

Størstedelen af de sydsudanesiske fl ygtninge er børn. Foto: ADRA.
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- Jeg har besøgt den auto-
riserede lægevidenskab på 
hele tre steder, og alle steder 
fået det entydige svar, at min 
minisk var tyndslidt, og må-
ske havde splinter i kanten 
og sådan noget. Og den kan 
ikke repareres, fortæller Sven, 
der er skovrider i det nordlige 
Jylland. 

- Det kan kun afhjælpes 

ved at man få smertestillende, 
indtil man bliver henvist til et 
kunstigt knæ. 

Og når tre læger sagde det 
og var enige uafhængigt af 
hinanden, så var jeg sikker 
på, at det var sundhedsvæs-
nets tilbud på det problem.

Så kom jeg til Hans Bernt-
sen, og da må jeg sige, at han 
var forstående og gik i forbøn, 

da jeg forklarede det. 
Og da jeg gik derfra, var 

smerterne forbi. 
– Og det er de stadigvæk, 

fortalte Sven på et møde 
ugen efter i Vejle påskedag 
d. 8. april.

(Fortalt på facebook.com/
hans.berntsen.12)

Sven blev helbredt for 
uhelbredelig minisk

Miraklernes tid er ikke 
forbi – tværtimod.

I dag sker der fl ere 
mirakler i Danmark 
ved kristen forbøn, end 
nogensinde før.

Herunder bringer vi 
nogle glimt af de nyeste 
mirakler fra Hans Bernt-
sen helbredelsesmøder 
rundt om i landet. 

Se listen over møder til 
venstre.

Sædding Efterskole

Læs de mange fanta-
stiske vidnesbyrd fra 
helbredte efter forbøn. 
En opmuntrende bog, 
som viser, at mirak-
lernes tid slet ikke er 
forbi - tværtimod!

  Berntsen og miraklerneBerntsen og miraklerne
 - MASSER AF VIDNESBYRD FRA HELBREDTE

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Søndag 15. april kl. 10.30
Vestermarkskirken
Nymarksvej 3, 7200 Grindsted
Info: 25 88 33 86

Roskilde søndag 22. april kl. 10.30
Roskilde Baptistkirke
Vindingevej 32A, 4000 Roskilde
Info: 51 60 14 78

Onsdag 25. april kl. 19.00
Betania, Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande
Info: 61 69 59 63

Lørdag 28. april kl. 14.00
Ringsted Frikirke
Roskildevej 192, 4100 Ringsted
Info: 26 85 16 01

Søndag 29. april kl. 10.30
Herning Frikirke
Møllegade 1B, 7400 Herning
Info: 97 22 55 80

Tirsdag 1. maj kl. 14.00
Aarhus Citykirken
Viborgvej173, 8210 Aarhus V
Info: 86 10 47 07

Onsdag 2. maj kl. 19.00
Lemvig Kristne Center
Vangevej 7, 7620 Lemvig
Info: 50 59 95 05

Lørdag 5. maj kl. 14.00
Pinsekirken
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
Info: 60 61 10 54

Søndag 6. maj kl. 13.00
Bykirken, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
Info: Info. 41 68 76 36 - forbøn 40 41 09 23

Mandag 7. maj kl. 19.00
Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense
Info: 21 42 30 56

Lørdag 26. maj kl. 14.00 
Kirken Ny Livskvalitet
Langgade 7, 4800 Nykøbing Falster
Info: 51 92 02 25

Søndag 27. maj kl. 14.00
Kulturcenteret, Drejervej 17, 2400 København NV
Info: 22 77 74 18

Mandag 28. maj kl. 19.00
Pinsekirken, Tårnborgvej 96, 4220 Korsør
Info: 20 78 60 47

Onsdag 30. maj kl. 19.00 
Aarhus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj
Info: 86 12 28 35

Søndag 03. juni kl. 13
Bykirken, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
Info: Info. 41 68 76 36 - forbøn 40 41 09 23

Søndag 17. juni kl. 14.00
Ringsted Frikirke, Roskildevej 192, 4100 Ringsted
Info: 26 85 16 01

Lørdag 11. august kl. 14.00, Kirken Ny Livskvalitet
Langgade 7, 4800 Nykøbing Falster
Info: 51 92 02 25

Søndag 12. august kl. 14.00
Ringsted Frikirke, Roskildevej 192, 4100 Ringsted
Info: 26 85 16 01

Lørdag 25. august kl. 14.00
Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense
Info: 21 42 30 56

Kommende helbredelses-
møder med Hans Berntsen

– Jeg var til forbønsmøde på 
Drejervej (Københavns Kultur-
center, red.) sidste søndag. 

Jeg var gledet på en skrå-
ning og havde slået mit hale-
ben og hofteskålene så vold-
somt, at jeg ikke kunne sidde 
eller ligge for smerter uden at 
have en stor hovedpude under 
lænden. Jeg måtte på smerte-
stillende fl ere gange dagligt, 
og jeg bor på 2. sal, så jeg 
sagde til min datter, at jeg var 

nødt til at søge en anden bolig 
efter 50 år. Jeg kunne skrige 
af smerter, når jeg skulle op 
ad trappen.

En veninde r ingede og 
spurgte, om jeg ikke ville med 
til møde med Hans Berntsen.
Jeg vidste ikke, om jeg kunne 
klare at sidde så længe ned, 
men jeg kom da til mødet.

Mine ben var ikke lige lange, 
men efter Hans Berntsens 
forbøn i Jesu navn kom de på 

plads, og jeg har ikke haft ondt 
i halebenet siden, og jeg kan 
igen gå på trapper og sidde 
og ligge uden smertestillende 
piller. Så nu behøver jeg ikke 
at fl ytte til et sted uden trapper.

Jeg er så taknemlig. Tak 
til Jesus, at han greb ind, og 
tak til Hans for at lade os alle 
komme til forbøn.

Sonja Sand Christiansen, 
København.

Sonja slap for smerter og besvær 

Lungekræft væk 
efter kristen forbøn

På Hans Berntsens facebook-
side fortælle denne mand, at 
han blev helbredt for - lun-
gekræft!

– Jeg fi k konstateret lungekræft 
og havde det rigtigt skidt. 

Jeg var indlagt, men fi k lov at 
komme hjem en weekend. Og var 
så til forbøn hos Hans. 

Derefter gik der et stykke tid. 
Så var jeg igen til kontrol. Og her 
sagde overlægen, at efter den 
seneste skanning, så kunne han 
ikke se, at der var noget farligt 
tilbage. 
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Af Lisbeth Hyldgaard

Havana! Bare smagen af 
navnet i ens mund får næsten 
tungen til at danse salsa...

Denne engang så smukke 
smukke hovedstad i den caribiske 
stat Cuba var stedet, hvor Gospel 
Outreach holdt kampagne sidst i 
marts måned. Vi var inviteret af 
de lokale pinsemenigheder til 
at holde konference om dagen, 
samt udadvendte evangeliske 
møder om aftenen.

Det er stadig ikke muligt at 
holde stormøder udendørs i dette 
endnu kommunistiske land.

Vi blev fortalt, at en gang sidst 
i halvfemserne var der kommet 
en tilladelse fra regeringen til, at 
der måtte afholdes en udendørs 
evangelisk fl erdages kampagne, 

men der måtte ikke kaldes frem 
til forbøn eller på anden måde 
indbydes åbent til at tage imod 
Jesus som frelser og herre.

Dog tog byens kirker imod 
den fremstrakte hånd og holdt 
kampagnen, og mange kom, og 
den første aften faldt Helligånden 
så stærkt på folk med helbredelse 
og udfrielse, at regeringen blev 
nervøs og afl yste tilladelsen til at 
holde fl ere møder udendørs.

Så vi var indendørs i en af 
byens store pinsekirker, der var 
vært ved både konferencen samt 
de udadvendte møder.

Cuba er delt i 6 regioner kir-
kemæssigt, og vi havde æren af 
at holde konference for den ene 
regions evangelister samt kirke-
plantere. De havde en plan om at 
starte 100 nye menigheder inden 
2021, og der var klare strategier 

for, hvordan det skulle ske. Fak-
tisk er der allerede udpeget 56 
steder i regionen, hvor de første 
kirker skal ligge.

En anden del af planen var at 
udruste, undervise og guide de-
res evangelister og menigheds-
plantere i at nå ud til de unåede, 
og det var her, vi som Gospel 
Outreach fi k en mulighed for at 
være med. 

Der var samlet ca. 500 men-
nesker, unge og ældre, mænd 
og kvinder, som sad og sugede 
til sig af undervisningen. Der blev 
bl.a. undervist om, hvad der gør 
den evangelistiske tjeneste unik i 
forhold til de andre tjenester, hvor 
meget enhed betyder for vækst i 
kirkerne og om, hvordan vi giver 
det videre til næste generation 
af evangelister. Efter at have 
modtaget undervisning i 5-6 ti-

mer gik de ud på gaden og talte 
med mennesker og bad for dem. 
På denne måde blev der bedt til 
frelse med ca. 40 mennesker på 
gaden, og alle var glade og kunne 
se, hvor stærkt evangeliet virker, 
når vi gør det enkelt.

Fuldt hus i stor kirke
Om aftenen var der fuldt hus 

i kirken, som nok kunne rumme 
700 mennesker. Per Hyldgaard 
forkyndte et budskab, som var 
både til menigheden samt men-
nesker, der aldrig før havde 
hørt om Jesus. Og som vanligt, 
når Ordet bliver forkyndt, virker 
Guds Ånd til frelse, helbredelse 
og udfrielse. I alt blev der givet 
respons fra ca 60 mennesker på 
de tre aftener, og mange stærke 
helbredelser fi k vi lov at høre om.

Der var fl ere børn, hvis fødder 

Jesus helbredte, bl.a. fi k vi lov at 
høre et stærkt vidnesbyrd fra en 
far, der kom på platformen med 
sin lille pige på et par år. Han 
fortalte grædende om, hvordan 
hun var født med indadvendte 
fødder og derved ikke kunne 
gå rigtigt, og at de samme dag 
havde været ved en bandagist 
for at få taget mål til specielle sko. 
Faderen havde faktisk hørt Gud 
sige til ham, at de sko fi k den lille 
pige aldrig brug for, og nu stod 
hun her foran os alle sammen, 
med helt normale fødder og de 
sødeste små sandaler på, og 
var fuldstændigt helbredt! Jesus 
havde faktisk gjort miraklet, før 
der blev bedt for de syge. For 
faderen var det ekstra stærkt, da 
han oplevede at have hørt "rigtigt" 
fra Gud om, at han ville gribe ind.

Et andet stærkt vidnesbyrd var 
fra en kvinde, der kom og fortalte, 
at hun havde en følbar kræftknu-
de i maven, og at den efter forbøn 
nu var væk. Desuden blev døve 
øre åbnet, samt smerter og stive 
led rettet ud og gjort brugbare 
igen. Al ære til Gud!

Cuba er forsat præget af en 

stærk kommunistisk ét-par ti 
regering, hvor den almindelige 
befolkning ingen indfl ydelse har 
på hvilke mennesker, der sidder 
i spidsen for politikken, men de 
ved dog (som resten af verden), 
at de skal have ny leder af kom-
munistpartiet snart. I ca 70 år har 
landet været styret af en Castro, 
men nu er det slut, og der skal 
vælges en ny mand. Hvem det 
bliver, er der ingen på gaden, der 
har indfl ydelse på. Dog ved de, at 
der er to kandidater, hvoraf den 
ene nok vil være mere venlig-
stemt over for de kristne. Så her 
efter påske har de kristne i landet 
udråbt 60 dages faste for, at den 
rette præsident må blive valgt. 

Det er vel noget, vi alle, uanset 
hvor vi er, kan være med til at 
hjælpe vore søskende med at 
bede for.

I dette land lever de kristne et 
liv med begrænsninger og kontrol. 
Men alligevel i en frihed, som kun 
Jesus kan give, og som ikke kan 
kontrolleres hverken politisk eller 
militært.

Glæde i CubaGlæde i Cuba

Pigen var født med klumpfødder, men blev helbredt uder mødet. Kræftknuden i maven er væk efter forbøn i Jesu navn.

Hun var født døv på det ene øre, men nu kan hun høre.

Den danske verdens-evangelist Per Hyldgaard prædikede i det kommunistiske Cuba. Den danske verdens-evangelist Per Hyldgaard prædikede i det kommunistiske Cuba. 
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Bøger til bedre sundhed
Læs den kristne læge Dr. Colberts bøger om mental og fysisk sundhed 

Livsfarlige følelser
Destruktive følelser er giftige for kroppen 

og kan føre til en lang række alvorlige syg-
domme.

Dr. Don Colbert viser os disse potentielt øde-
læggende følelser - hvad de er, hvor de kommer 
fra og hvordan de manifesterer sig. Du behøver 
ikke at være et offer for dine følelser. Ved at 
fokusere på fi re områder som har afgørende 
betydning for vort følelsesmæssige velvære – 
sandhed, tilgivelse, glæde og fred – viser dr. 
Colbert dig, hvordan du kan hæve dig over de 
livsfarlige følelser og opnå ægte sundhed i krop 
og sjæl. Norsk oversættelse.

Indbundet. 251 sider. Kr. 198,-

Det du ikke vet, kan ta 
livet av deg

Den kristne læge Don Colbert har selv ople-
vet at blive syg pga. stress. 

Som erfaren læge troede han, at han vidste, 
hvad der skulle til for at holde sig rask, indtil hans 
eget helbred begyndte at svigte. Da hans egen 
lægeviden ikke var i stand til at hjælpe ham, søgte 
han svar andre steder. Svarene overraskede ham, 
og de kan også overraske dig!

I ”Det du ikke vet, kan ta livet av deg” sætter 
forfatteren fokus på, hvad der er vigtigt for et godt 
helbred - ud fra sine erfaringer som både læge, 
patient og kristen. Norsk oversættelse.

Indbundet. 238 sider. Kr. 249,-

Bedre helse på naturlig vis
Er du klar til at tage af sted på en halvtreds dage 

lang rejse, som vil forandre dit liv? 

Forskning viser, at du kan reducere risikoen for hjer-
tesygdomme med mere end 80 procent og risikoen for 
kræft med 60 procent eller mere - ganske enkelt ved 
at tage sunde valg i forhold til kost og livsstil. 

I Bedre helse på naturlig vis giver dr. Don Colbert 
os tidløse sandheder og de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende mad, træning, 
afgiftning, kosttilskud og stresshåndtering. Når du 
bygger livet på disse grundpæle, vil de give dig bedre 
helbred for livet.

Indbundet. 358 sider. Kr. 249,-

Forstå, hvordan den usynlige - åndelige - verden øver indfl ydelse 
på os, hvad enten vi er klar over det eller ej. 
I denne bog forklarer Graham Powell den åndelige virkelighed ud 
fra Bibelens ord, hans egen erfaring og et langt livs tjeneste med 
forbøn for mennesker.  277 sider. Kr. 198,00. E-bog: Kr. 48,00

”Det er tåbeligt bare 
at leve for de syn-
lige ting. Alligevel er 
det sådan, de fl este 
lever deres liv”.

Graham Powell

Usynlig virkelighed Dr. Chauncey W. Crandall:

Opvakt fra de døde
En anerkendt hjertelæge 

begynder at tage Gud med 
på arbejde. Han erfarer til 
sin overraskelse, at langt de 
fl este af hans patienter siger 
ja tak til tilbud om forbøn efter 
konsultation. 

En dag på operationsstuen 
mærker han en stærk tilskyn-
delse til at gå tilbage og bede 
for en patient, som man netop 
har opgivet at genoplive efter 
et hjerteanfald. Manden vågner til sygeplejerskens rædsel op 
- opvakt fra de døde. En stærk, sand fortælling om en læge, 
hans familie og deres liv - først med Gud på sidelinjen, derefter 
med Gud i centrum.  

Indbundet, 216 sider: Kr. 228,00. E-bog: Kr. 48,00

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 
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Af civilingeniør
Peter D. Hansen

Lige siden jeg 
blev kristen for 
ca. 13 år siden, 

har jeg hørt det her med, at 
man skal tage sine tanker til 
fange (jf. 2. Kor. 10:4). 

Uanset hvor meget jeg læste 
i Bibelen og proklamerede eller 
hørte prædikener, har jeg aldrig 
rigtig forstået, hvordan man skulle 
bære sig ad med at gøre det rent 
praktisk. 

Jeg synes, mit hovede har 
været fyldt med negative tanker 
om mig selv - tanker som jeg 
ikke har haft kontrol over. Eller 
jeg har måske ligefrem udviklet 
lange tankerækker eller dag-
drømmerier over noget, der ikke 
er hverken relevant, sandsynligt 
eller produktivt. 

Men det var, indtil jeg faldt over 
Caroline Leafs undervisning. 

Kristen hjerneforsker
Hun er en kristen hjernefor-

sker, der har forsket i 30 år i, 
hvordan hjerne og sind fungerer. 
Hun har tidligere haft sin egen 
praksis, hvor hun har hjulpet 
hjerneskadede trafi kofre o. l. Nu 
bruger hun sin tid på tv-shows 
og prædiker i kirker rundt om i 
verden.

Folk spørger ofte, hvordan hun 
kan være kristen og videnskabs-
kvinde på samme tid. Til det siger 
hun, at hun har været kristen hele 
sit liv, og at videnskab blot er en 
beskrivelse af det ”alt”, som Gud 
har skabt. 

Jo mere man forsker, jo mere 
fi nder man ud af, hvor fantastisk 
alting er skabt. 

Du har selv kontrol
Hendes hovedbudskab er, at 

du er din egen hjernekirurg, og 

at du faktisk har kontrol over dit 
liv. Ved at tænke mange negative 
tanker ødelægger du din hjerne, 
og ved at tænke positivt bygger 
du den op. 

Nu er det sådan, at negative 
tanker ofte kommer automatisk 
fra underbevidstheden (”hjertet” 
som Bibelen kalder det), så vi 
ikke helt føler, vi kan kontrollere 
det. Men den gode nyhed er, at 
du kan omprogrammere det hele, 
hvis bare du er lidt disciplineret.

Den dag du virkelig forstår, at 
dine egne tanker betyder utroligt 
meget for dit velbefi ndende, er 
det vigtigt, at du ikke fordømmer 
dig selv, fordi du har tænkt nega-
tivt. Det er fjenden, der kommer 
med fordømmelse. 

Tænk ikke på, hvorfor du gjor-
de det. Erkend blot, at du gjorde 
det, og gå ind i nåden. Tag imod, 
hvad Jesus gjorde på korset. Som 
Caroline Leaf siger: Admit it, quit 
it, beat it.

 
Negative tankemønstre

Eksempler på negative tanke-
mønstre, eller giftige tanker, som 
Caroline kalder det, kan være: 
• Jeg er for tyk og har ikke disci-

plin til at motionere eller spise 
fornuftigt. 

• Min ægtefælle/chef/familie 
forstår mig ikke.

• Der er gået for mange år af 
mit liv til, at jeg kan tage en 
uddannelse, komme ud i mit 
kald, blive gift osv. 

• Jeg har ingen chancer på ar-
bejdsmarkedet. 

• Min familie vil altid være imod 
mig, fordi jeg er kristen.

• Det er svært for mig at accep-
tere, at noget er slut.

• Jeg kan ikke lade være med 
hele tiden at fortælle andre om, 
hvad nogen har sagt eller gjort 
mod mig.

• Jeg gennemgår igen og igen 
de traumer, andre har udsat 

mig for.
• Jeg tilgiver, men så bliver jeg 

vred og bliver utilgivelig igen, 
så tilgiver jeg igen, bliver vred 
igen osv. 

• Jeg forsøger at behage men-
nesker, fordi jeg ellers er bange 
for, at de ikke vil synes om mig.

• Jeg tænker hele tiden på, hvad 
der var sket, hvis bare jeg 
havde gjort noget andet end 
det, jeg gjorde.

• Jeg har svært ved at tage 
beslutninger.

• Jeg føler mig mindreværdig og 
forkastet.

• Jeg bekymrer mig dagen lang.
• Jeg tror, jeg bliver skilt igen.

 
Guds lys i os 

Vel vidende at vi aldrig bliver 
færdige med at arbejde med 
os selv, er formålet naturligvis 
at blive fri af alle negative tan-
kemønstre, således at Guds lys 
kan skinne gennem os, så at 
ikke-kristne får lyst til at leve det 
liv, vi har som kristne. 

Hvis ikke-kristne ser kristne 
som nogle, der er frustrerede, 
deprimerede, bekymrede, brok-
ker sig, surmuler, sladrer og 
behandler hinanden dårligt, så 
får de ikke lyst til at blive kristne. 

En tanke ad gangen 
Caroline Leaf har lavet et 

21-dages onlineprogram, hvor 
man sammen med Helligånden 
arbejder på at eliminere en giftig 
tanke og fremme en god tanke. 

Princippet er, at man kun ar-
bejder med én tanke ad gangen, 
fordi hendes forskning viser, at 
det er mest effektivt at gøre dette. 
Hvis ens hjerne er fyldt med alle 
mulige negative tanker, som man 
mediterer på fra morgen til aften, 
er det umuligt at gøre noget ved 
dem alle på én gang. 

Man må starte et sted og ikke 
ringeagte den lille begyndelse. 

Nedbryd på 21 dage
Man arbejder så 21 dage med 

at nedbryde den giftige tanke og 
fremme den tilsvarende gode 
tanke, hvorefter man arbejder 
yderligere 42 dage på at fremme 
den gode tanke. 

Efter de første 21 dage kan 
man samtidigt med det godt 
arbejde med en ny giftig tanke. 

Således kan man efter et 
stykke tid arbejde med 3 tanker 
ad gangen, og på et år kan man 
klare 365/21= ca. 17 giftige 
tanker. 

Det lyder ikke af meget, men 
hun siger, at de fl este mennesker 
ikke har elimineret en eneste 
giftig tanke de sidste 5 år.

Min erfaring
Personligt forsøgte jeg flere 

gange at gå i gang med 21-da-
ges-programmet, men gav op ef-
ter dag 3 eller 4. Det kan opleves 
lidt svært i starten, og hun siger, 
at nogle gange må mennesker 
arbejde 21 dage med den giftige 
tanke, der hedder: ”Jeg kan ikke 
gennemføre dette 21-dages pro-
gram”, for at de overhovedet kan 
komme i gang med deres proces. 

Det var nok det, jeg skulle 
have gjort. Men nu er jeg kommet 
igennem, og jeg vil sige, at denne 
daglige 10-20 minutters træning 
sammen med Helligånden er 
langt mere livsforvandlende end 
de fleste af de kristne kurser, 
seminarer, bibelskoler og konfe-
rencer, jeg har deltaget i. 

 
“Switch on your brain” og on-
lineprogram “21 days of brain 
detox” (ca. 200 kr. årligt). http://
drleaf.com/
www.21daybraindetox.com

Se også www.paavejen.dk.

Du kan vælge at styre 
dine negative tanker

Dr. Caroline Leaf taler 20.-21. april ved en 
konference i Næstved Bykirke om at 

ændre negative tankebaner.

Allerede i 2015 anmeldte Peter D. Hansen 
hendes undervisning i Udfordringen.

”Der er ikke andre steder i Aarhus for sådan én som mig.”
”Jeg er mere tryg her end i min familie” og ”Her bliver jeg 
altid mødt med et smil.”

Sådan forklarer tre af brugerne af Kirkens Korshær i Aarhus, 
hvad Korshæren betyder for dem. Mange af de mest udsatte i 
Aarhus, de skæve eksistenser, misbrugerne, de psykisk syge og 
sårbare, de ensomme og de hjemløse har oplevet Kirkens Korshær  
som et lys i mørket. Her bliver de mødt med nærvær, varme og 
respekt uanset hvem de er, og hvilken bagage de har med. 

Sådan har det været i 100 år. Og sådan bliver det ved med at 
være. For som borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Uden Kirkens 
Korshær ville Aarhus være en dårligere by.”

Korshæren driver døgnvarmestue, stofi ndtagelsesrum, herberg, 
arbejdsfællesskaber for unge og voksne psykisk sårbare samt 
butikker med genbrugsting og unika redesign-varer.

Jubilæumsfest over to dage
For at hylde sine brugere, fejre de frivillige og markere 100 år i 

smilets by, inviterer Kirkens Korshær til jubilæumsfest for og med 
byens udsatte d. 15 og 16 april i henholdsvis Domkirken, på Store 
Torv, på Nørre Allé og i Rådhussalen.

Søndag den 15. april er der Festgudstjeneste i Domkirken kl. 
14 ved biskop Henrik Wigh-Poulsen og korshærspræst Morten 
Aagaard. Kl. 15 vil Store Torv danne ramme om en underhol-
dende bog-release med stort kagebord, gospelkoret Mosaik og 
De Splittergale, samt muligheden for at erhverve sig et eksemplar 
af Kirkens Korshær i Aarhus’ jubilæumsbog ”1918-2018 Kirkens 
Korshær i Smilets By”. *

Mandag den 16. april klokken 14 afsløres Kirkens Korshærs 
nye gavlmaleri af kunstneren Peter Birk i gården i Nørre Allé 25. 

Kl. 15 går et stort optog med brugere, frivillige, ansatte og bor-
gere fra Store Torv gennem Midtbyen og slutter på Rådhuset, hvor 
der fra kl. 17 indbydes til en festlig aften med musik, taler og mad.

Begyndte med værtshusmission i 1918
Da Kirkens Korshær begyndte sit arbejde i Aarhus i april 1918, 

gik de frivillige på værtshusmission og opsøgte de fattigste fami-
lier i byen. Siden har meget forandret sig, men meget er også det 
samme. For der er stadig udsatte mennesker, som har brug for 
nærvær, omsorg og respekt. 

- Korshærens vigtigste opgave er at være der for dem, som ingen 
andre er der for. Det har vi været i 100 år, og det skal vi fortsætte 
med. Vi kan håbe, at det ikke er nødvendigt om 100 år, men hvis 
behovet er der, så er vi der også, siger Korshærens leder i Aarhus, 
Niels Grand Bjørnø.

Også rådmand Thomas Medom (SF) anerkender den nu 100-åri-
ge sociale indsats: ”Kirkens Korshær er noget særligt, fordi de i 
handling og ord står for et simpelt, men revolutionerende budskab: 
Vi er alle sammen først og fremmest mennesker”, udtaler han.

- Der er ikke andre steder i Aarhus for sådan én som mig, lyder 
kommentaren fra en af Kirkens Korshærs brugere i Aarhus.

Kirkens Korshær 
fejrer 100 år i Aarhus

Malene Fenger-Grøndahl har skrevet bogen: ”1918-2018: Kirkens 
Korshær i Smilets By”, som udkommer i forbindelse med Kirkens 
Korshærs 100 års jubilæum i Aarhus.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
15. -  17. marts 2019

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

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

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

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

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

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

IPSICC

Terapi, Aarhus 
Metahus.dk 

 Præst, Cand. Theol.  
Metakogni v terapeut 

 

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

præsta onsangst,  
mistrivsel, krise.  

Benjamin Kobborg 
Tlf. 2972 2959  

info@metahus.dk 
Metahus.dk 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalter x H: 45 mm

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

I Rødovre Terapicenter hjælper vi med at skabe 
helhjertet udvikling og trivsel gennem:

• Parterapi og parworkshops 
• Familieterapi og stø  e 
• Individuelle samtaler om personlige temaer, herunder stress, angst, 

depression, sorg mv.
• Supervision/coaching  l ledere og frivillige medarbejdere
• Intensive samtaler i Sydsverige fx for par eller mindre ledergrupper
• Input  l kirkelige arrangementer, fx med fokus på familie, par, 

individtemaer eller retræter
På facebook og vores hjemmeside annoncerer vi foredrag, events mv.

Læs mere på vores hjemmeside www.rodovre-terapicenter.dk eller send 
en e-mail  l kontakt@rodovre-terapicenter.dk og oplys telefonnummer så 
kontakter vi dig.

• John Hansen (Familie- og psykoterapeut, MPF og retræteleder)
• Birgi  e Grønbech (Stresscoach, par- og psykoterapeut, MPF)
• Ger  e Amby (Par- og psykoterapeut, MPF)
• Carsten Grønbech (Par- og psykoterapeut, MPF)

Kom trygt igennem processen med professionel stø  e. Føl dig set, mødt 
og hørt!
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Af Erik Langkjer, tidl. sogne-
præst i Kolding, og Johannes 
Søndergaard, tidl. politi-
assistent og forstander.

Medierne er blevet den fjerde 
magt i Danmark. Men det værst 
tænkelige er sket. Medierne har 
tilranet sig en enevældig magt 
i vort såkaldte oplyste samfund 
uden at respektere almindelig 
hensynsfuldhed og deres pligt 
til i alsidighed at behandle alle 
repræsentative grupper ens.                                                                                                                                             
                      

Mediemagthaverne diskrimine-
rer det kristne kulturstof, og det vil 
vi hermed protestere imod! 

Medierne i Danmark har syste-
matisk gennem de sidste 50 år 
trådt det kristne nyhedsstof under 
fode på trods af, at godt 75 % 
stadig er med i en velkendt orga-
nisation, som hedder Folkekirken.

Vi er ikke et mindretal
Vi er således ikke noget min-

dretal. Men blot fordi vi med rette 
kan kaldes ’De stille i verden’, 
der undlader at råbe op, demon-
strere, smadre ruder og ejen-

dom mv. for at få magthavernes 
opmærksomhed, så giver det 
ikke mediemagthaverne nogen 
ret til at behandle de kristne og 
det kristne kulturstof på jeres 
enevældige udelukkelsesniveau!                                                                                                                              
   Medierne mobber det kristne 
kulturstof, sætter sig på og holder 
den store kristne gruppe nede, 
selv om Folkekirken og det rige 
frikirkeplan i Danmark udgør et 
grundlæggende kulturliv for vort 
samfund.

Det er både skamfuldt og hen-
synsløst af mediemagthaverne at 
holde vigtigt kulturstof nede på 
denne måde, så man undlader 
at oplyse danskerne og alverden 
om den værdifulde, kristne del af 
vort samfund.

Alle har samme behov. Allige-
vel undlader medierne globalt at 
vise skyldigt hensyn over for de 
kristne. Derfor er en ændring af 
nyhedsformidlingen påkrævet, så 
de, der råber højest, ikke tilgode-
ses på de kristnes bekostning.  

Mediemagthavernes domine-
rende behandling af det kristne 
nyhedsstof er udemokratisk, 
og denne diskriminerende ude-

lukkelse af de kristne nyheds-
værdier underminerer hele vort 
samfundssystem.

Medierne medvirker 
til moralsk forfald

I dag er danskerne som folk 
ved at gå til i moralsk opløsning. 
Det kan ses af, hvad der fx luk-
kes ud i offentligheden gennem 
tv-kanalerne, og det ses også i 
ufølsomheden overfor handicap-
pede og mennesker i behov. 

Vi er plaget af samfundsproble-
mer som depression, frygt, selv-
mord og underlige sygdomme, alt 
imens politiet er på overarbejde, 
fordi lovløsheden har taget over-
hånd.                                                                      

Når danskerne i dag er så 
forhutlede, så skyldes det også 
manglen på kendskab og kund-
skab om Gud, som mediemagt-
haverne har deres store del af 
skylden i, fordi medierne har bril-
leret ved ikke at lade den kristne 
kultur komme til ligeværdigt 
udtryk i vort folk. 

Medierne mangler tydeligvis 
sund og reel selvkritik i deres 
enerådende behandling af det 
kristne, almene nyhedsstof, som 
medierne har misligeholdt i den 
lovbundne opgave af almenhed, 
fordi det kristne samfund i Dan-
mark ikke er blevet behandlet fair 
og ligeværdigt med det øvrige 
nyhedsstof. 

Brug for reformation
af medierne

Vi kræver, at mediemagtha-
verne i vort land straks i dette 
Herrens År 2018 – 501 året efter 
Martin Luthers Reformation i 
1517 – retter op på deres umen-
neskeligt lave hensynsniveau 
overfor det kristne nyhedsstof og 
besinder sig på deres opgave: at 
være upartiske og reelt alsidige!  

Derfor kræver vi en REFOR-
MATION af mediernes undertryk-
kelse af det kristne nyhedsstof. 

Det er åbenbart, at medie-
magthaverne i Danmark enevæl-
digt har besat dette magtområde, 
som er en åbenlys parallel til 
den for 501 år siden enerådende 
pavekirke, der diktatorisk og ned-
gørende behandlede folk, akkurat 

som mediemagthaverne i disse 
år behandler de kristne og det 
kristne kultur- og nyhedsstof på!  

Sandheden for mediemagtha-
verne er ikke den reelle sandhed, 
MEN hvad medierne enevældigt 
anser for at have den største 
nyhedsværdi. Derfor mobbes de 
magtløse kristne af mediemagt-
haverne!                                                                                                                    

Medierne i Danmark skal på-
lægges at tilgodese de kristne 
værdier og kristne nyheder og 
behandle dem på samme niveau 
og ligeværdigt, som medierne be-
handler alle andre grupperinger.                                                                           

Her er blot 8 teser – men der 
kunne skrives side op og side 
ned med teser imod mediemagt-
haverne:

Forfølgelse af 
kristne forties   

1) Eksempel fra TV 2 News den 
2. januar 2018. 

Hele natten til i dag og dagen 
igennem har TV 2 News hver 
halve time bragt ord og billeder 
af demonstrationerne i Iran, hvor 
nu 22 personer desværre er 
dræbt af politiet for deres skud-
drab af en politibetjent samt for 
demonstration og afbrænding og 
ødelæggelser af ejendomme mv.  

Samtidigt hermed, som viser 
forfordelingen mellem ’interes-
sant underholdningsstof’ og krist-
ne nyheder - har TV2 News – på 
rulletekst – bragt beretning om, at 
mindst 14 ubevæbnede, fredelige 
kirkegængere i syd Nigeria er 
blevet dræbt af voldsmænd.  

Efterfølgende har International 
Christian Concern oplyst, at over 
80 kristne i Nigeria er dræbt af 
radikale muslimer i begyndelsen 
af januar 2018. 

Trods dette fortier medierne 
næsten helt muslimernes forføl-
gelse og ustandselige drab på 
kristne!  

Enøjet og elendig journalistisk 
dækning.                                                                                                                                        

Medierne skjuler 
sandheden                

2) HVORFOR skjuler MEDI-
ERNE SIG, NÅR DE KRISTNE 
FORFØLGES OG DRÆBES? 

Det må ikke forties, sådan som 
jødernes udryddelse ved gas blev 
søgt fortiet for offentligheden un-
der 2.verdenskrig. 2017 har været 
et vanskeligt år på grund af vold, 
mord og forfølgelser af kristne, 
idet over 215 millioner af verdens 
kristne praktiserer deres tro med 
livet som indsats.

Det viser en årsrapport fra 
organisationen ’Åbne Døre’, der 
kortlægger forfølgelser, drab 
og vold på kristne verden over 
- specielt i Nordkorea, Afghani-
stan, Somalia, Sudan, Pakistan, 
Eritrea, Libyen, Irak, Yemen, Iran 
og mindst 40 andre lande. 

Mennesket er 
også åndeligt

3) Mennesket er ikke bare en 
fordøjelsesmaskine, men ’en 
forening af ÅND og STØV. ’

Det første element kunne godt 
tilgodeses noget mere af de 
danske medier.

Til gengæld kunne man spare 
lidt på den ustandselige madlav-
ning i snart samtlige TV studier.                   

Mere blufærdighed
4) Blufærdighed er noget po-

sitivt. Der er ingen grund til, at 
TV pludselig putter splitternøgne 
mennesker ind i vores stue. Det 
er både dorskt og unødvendigt.                                                                                                          

Frygtelig banden
5) Der burde være ’bande-

forbud’ i medierne, hvor ’Fanden, 
’ Satan, ’ Fuck you’ og selv ’Kræft-
æde-mig’ kaldes ned over den 
danske befolkning. 

Det er ordforurening af værste 
skuffe, som vore børn og ud-
lændingene straks tager til sig.                                                                                                                                             
    
Nej til skrækfi lm

6) Skrækfilm hører slet ikke 
hjemme i TV. Send i stedet opbyg-
gelige, gode og sjove fi lm. 

Lyt til Bibelen                           
7) Luther virkede i det daglige 

ved at forelæse over forskellige 
tekster fra Bibelen. Man kunne 
godt, i betragtning af at mindst 
hver 3. stadig bekender sig som 
troende, hver uge have en kvalifi -
ceret gennemgang af søndagens 
tekst, eventuel i samtaleform.                                                                                           

Religion har betydning
8) En udsendelsesrække om 

Nordens og Nordtysklands dom-
kirker og religionsskiftet i Romer-
riget på kejser Konstantins tid og 
før og efter ville være spændende 
emner. 

En professor i Ny Testamente 
ved universitetet i Kiel (Enno 
Popkes) forsker i nærdødsople-
velser og specielt deres rolle i lit-
teraturen på Jesu tid. Ved Göbekli 
Tepe tæt ved Tyrkiets grænse til 
Syrien har man fundet verdens 
ældste tempelanlæg, 11.000 år 
gammelt, og man har dermed 
lidt efter lidt fået øjnene op for 
religionens afgørende betydning 
for civilisationens opståen.

Med nogen agtelse og med 
venlig hilsen Erik Langkjer, tidl. 
sognepræst i Kolding, og Johan-
nes Søndergaard, tidl. politi-
assistent og forstander.

Protest-teser
imod medie-
magthaverne
Inspireret af Luthers teser til kirken magthavere (Paven) for 500 år siden, 
har den tidligere politibetjent Johannes Søndergaard sammen med tidligere 
sognepræst Erik Langkjær slået teser op på DR byens dør.

Her ses Johannes Søndergaard foran DRs bygning, hvor han overrækker et tillykke-kort med te-
serne til Thomas Buch Andersen, der er afdelingsleder af DR P1. Johannes Søndergaard syntes, 
det var et godt og vellykket møde med Thomas Buch Andersen, som både var åben, fair og mod-
tagelig. Han erkendte, at noget ikke var i orden, noget skulle de se på, men han ville tage det hele 
med til en speciel ledergruppe, hvor de ville vurdere på vort fremstød, fortæller Søndergaard. 

Fotograf: Mikael Arendt Laursen, KLF.

Ugens bedeemner
* Bed for din egen kommune.

* Bed for skoler og fritid.
* Bed for en god samfundsmoral. 

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

* Bed for medierne.

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

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

Udfordringen
 Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld 
tlf.: 74562202

Annoncer: 
tlf. 7356 1506

Bøn for Ballerup
Velkommen til Fællesbøn

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

Lørdag d. 21. april kl. 14  - 16
i Skovlunde Kulturhus, Indgang 2 - lokale 1

Torvevej 8, 2740 Skovlunde

Vel mødt!

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

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

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.

Lørdag d. 12. maj kl. 19.00 - Årsmøde Sarons Sle  e Ga  en
EGS medvirker. Taler: Poul Thomsen

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

 

 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

Du går glad hjem!

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

Vi kommer gerne - uden vederlag - i jeres forsamling.

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

Nærmere oplysninger hos Michael Vestergaard, tlf. 28650747

li
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G d i d

Vel mødt
Kontak  nfo.: Inga Helver 

Tlf. 2076 3037 - inga@krisos.dk 
www.krisos.dk

KriSoS Konference
Velkommen  l en spændende dag

Lørdag den 21. april 2018
Kulturhuset Rejsestalden

Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris

Kl. 10.00 - 14.00:  Møde ved Arno Steen Andreasen, Kbh.
Kl. 14.30 - 15.30: Møde ved Lis Askholm, Eden Ministristry
Kl. 16.00 - 17.00: Koncert med Reg og Andreas

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

Bogsalg

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

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 29/4:  Max Büsman: Min morfars løfte til Gud
Søndag 6/5: Hugo Troelsen: Menigheden; Kristi legeme

Søndag d. 15/4 kl. 10.30
Hvordan jeg kom til 

personlig tro på Jesus
How I personally found

my faith in Jesus

Søndag d. 22/4 kl. 10:30
Jørn Pedersen
Tema: Gudsfrygt - del 1

Fællesmøde med International Temple Bridge Bible Ministry

Bjarne Kjær & Atto Smith

DFS
PROJEKTLEDER 
TIL VIDEO

SØGER

Levendegørelse af DFS’ materialerialereriateririalaler’ mae af DF ler
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspinskeønskkerr atoleragss r at -
rere til, at endnu flere børn hører om Gud. Derfor har vi rfor hrfoor har vd. Dm Gu har 
skudt et videoprojekt i gang. For at virkeliggøre det har det hardet har gøreligg r
vi brug for dig, der også brænder for, at børn skal høre reøre kal h ska
om Gud - og har kompetencer til at styre et projekt.ekt.

Hvis du vil høre mere om stillingen og projektet, så 
kontakt landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 
eller steen@soendagsskoler.dk - til hvem ansøgninger 
sendes senest 30. maj 2018. Vi modtager gerne 
videoansøgning sammen med dit CV.

Se stillingsopslaget på job.soendagsskoler.dk

Stillinger

Kolofon

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2018: Årgang 46. ISSN 0902-5693

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), generalsekr. Karsten Bach, 
chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus, bofællesskabsleder Claus Mester.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad og Lisbeth Thomsen
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Kis Iversen og Troels Hertzum
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfordrin-
gen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i Afri-
ka’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Troels Hertzum

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902-5693

Steen Jensen Kis Iversen

Anbefaling af bog om tungetale:
”Som dybest brønd”
”Denne bog var det redskab, som Helligånden brugte til at 
give mig et nyt bønnesprog: tungetalens nådegave.
Torbens gode undervisning og praktiske vejledning blev 
nøglen for mig til dette nye sprog, en gave, som har beriget 
mit bønsliv. Bogen har mine varmeste anbefalinger.”

Bitten Schriver Ingerslev
Formand for OM Danmarks bestyrelse

Forlaget Mediacellen - Kr. 95,-  tlf. 46 15 01 88 - mediacellen@mail.dk
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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 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 onsdag den 
25. 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.



Mangler 
du nye

medarbejdere? 
Indryk en 
annonce i 

Udfordringen  

Ring 7356 1506
Avisen udkommer 

hver søndag!

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden
under ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 
kontoret på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 

20 . ANNONCER Udfordringen søndag den 15. april 2018

Stillinger

Er du vores nye lærer?Er du vores nye lærer?
Ølgod Kristne Friskole søger lærer med 
ca. 70 % ansættelse pr. 1. august 2018
Vi tilbyder:
Ølgod Kristne Friskole er en skole beliggende 
lidt uden for Ølgod med udsigt til marker. Vi 
tilbyder et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. Du kan 
forberede dig, hvor du vil.
Vi har ikke heldagsskole. Vi prioriterer kvalitet, 
arbejdsglæde og stor indfl ydelse på egen hverdag 
meget højt.

Vi er i gang med 6. skoleår, og vi har 90 elever. 
Vi har det godt på tværs af alder, og alle kender 
hinanden. Personalegruppen består af 12 dygtige 
og engagerede medarbejdere, som har masser 
af humor.

Vi søger:
En lærer med de rette fag, som brænder for høj 
faglighed, bidrager med energi til undervisnin-
gen og har blik for det enkelte menneske. Du 
skal kunne identifi cere dig med skolens værdi-
grundlag og aktivt arbejde for dette. 

Din faglige profi l: 
Så mange som muligt af følgende 
fag: Dansk i udskolingen, tysk, 
musik og dansk som læseløft.  

• Du er en glad underviser og fagligt dygtig. 
• Du er struktureret, målrettet og fl eksibel.
• Du er bestemt i din klasseledelse, som 

giver et godt læringsmiljø.
• Du har et tålmodigt, åbent og imødekom-

mende sind.
• Du viser initiativ, engagement og beslut-

somhed.

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorgani-
sation.

Send din ansøgning elektronisk senest den 
23. april 2018 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 17.

Skoleleder: 
Jette Lindal Klemmensen
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod
Tlf.: 7077 7035 
jk@okrif.dk    www.økf.dk

VERDEN HAR 
BRUG FOR DIG!

Vil du rejse ud og være med til at gøre Jesus kendt?  
Så se her! Luthersk Mission søger missionærer til  
følgende opgaver:

• Undervisning på Phnom Penh Bibelskole, Cambodja

• Nomadeevangelisation og undervisning, Tanzania

• Menighedsarbejde og bibelskoleundervisning, Peru

• Teamleder for de danske udsendte, Tanzania 

Vil du vide mere?
Læs mere om de ledige stillinger på www.dlm.dk/job/
missionaer eller kontakt en af vores missionskonsulen-
ter på 4820 7660 / internationalejobs@dlm.dk

Bo- og behandlingstilbuddet Blå Kors Rold Skov søger en 
socialfaglig medarbejder. 

Har du lyst til at bruge din faglighed i et job, der har 
fokus på at give nye muligheder til mennesker i udsatte 
situationer? 

Vi søger en barselsvikar, der kan svare ja til ovenstående, 
og som er fl eksibel, ansvarsbevidst og god til at skabe 
relationer med beboere, pårørende og samarbejdspart-
nere. 

Ansøgningsfrist er fredag 20. april 2018 kl. 9.

Se stillingsopslaget på blaakors.dk/job.  

Socialfaglig 
medarbejder
- kan du se nye muligheder? blaakors.dk

Bo- og behandlingstilbuddet Blå Kors Rold Skov søger  
værkstedsleder. 

Har du lyst til at bruge din faglighed i et job, der har 
fokus på at give nye muligheder til mennesker i udsatte 
situationer? Og kan du lede et samleværksted med højt 
til loftet, høj kvalitet i produktion og god værkstedsstem-
ning? 

Vi beskæftiger os med en helhedsorienteret indsats 
blandt mennesker i udsatte situationer som hjemløshed, 
misbrug og psykisk sygdom.

Ansøgningsfrist er lørdag 21. april 2018 kl. 12.

Se stillingsopslaget på blaakors.dk/job.  

Værkstedsleder
- kan du motivere? blaakors.dk

Vil du være med  l at fortsæ  e den 
gode udvikling for Hotel Aalborg?
Vi har brug for 2 nye hotelværter, en  l vores køkken/restaurant 
og en  l vores recep  on.

Har du lyst  l være med på holdet, brænder du for at udvise stor 
gæs  rihed og vil du medvirke  l at fastholde en god atmosfære 
for vore gæster – ja, så glæder vi os  l at høre fra dig så snart 
som muligt.

Vores arbejdsplads giver gode muligheder 
for faglig og personlig udvikling – i et 
muntert miljø.

Læs jobopslaget på www.hotelaalborg.dk

Penta Byg A/S søger  
hjælp på kontoret:
Se www.pentabyg.dk for yderligere info

Erhverv

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

Tlf. 3020 9900
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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 15/4
14:00 Gudstjeneste fra Gug 
kirke, Aalborg. Gudstjeneste fra 
Gug kirke, Aalborg. Sognepræst 
Lykke Fugl Vester er dagens liturg 
og prædikant her anden søndag 
efter Påske. Bandet Nordklang 
rammer tekster og refleksioner 
ind i denne musikgudstjeneste. 
Gug ligger i den sydlige udkant af 
Aalborg. Sendes også mandag kl. 
8.35 og lørdag kl. 8.30.

Mandag 16/4
17:25 Biblens gåder - Sodoma 
og Gomorra. Tysk dokumentar 
fra 2015. (Secrets of the Bible). I 
en af det Gamle Testamentes mest 
grusomme historier lægger Gud 
byerne Sodoma og Gomorra øde 
på grund af indbyggernes ondskab 
og gudløshed. I dag tvivler de fl este 
forskere på, at byerne har eksiste-
ret. Undtagen bibelforskeren og 
arkæologen Steven Collins, der 
gennem tyve år har søgt efter dem 
og nu er overbevist om, at han i 
hvert fald har fundet Sodoma.

18:15 Biblens gåder - Moses stav
Tysk dokumentar fra 2015. (Se-
crets of the Bible). Moses brugte 
sin stav til at nedkalde de ti plager 
over Ægypten og til at dele Det 
Røde Hav. Den historiske detektiv 
Graham Philips mener nu at have 
sporet staven fra den antikke by 
Petra i det nuværende Jordan, til 
den efter en voldsom og dramatisk 
historie endte i hjertet af England.
Sendes også tirsdag klr. 17.25.

18:15 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Ligklædet 
i Torino er et af historiens mest 
kontroversielle relikvier. På klædet 
anes et billede af en korsfæstet 
mand, der hævdes at være det 
eneste eksisterende billede af 
Jesus. Klædet er i 1990’erne blevet 
undersøgt af tre af verdens bedste 
laboratorier, der alle har dateret 
det til at være fra middelalderen 
og dermed dømt det til at være et 
middelalderligt falsum. Men ikke 
alle har accepteret denne konklu-
sion. Professor Fant fra Padua har 
gennemført sine egne test, der har 
sået tvivl om de første dateringer. 
Sendes også onsdag kl. 16.20.

Onsdag 18/4
17:10 Biblens gåder - Syndfl o-
den. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Historien om 
Noa og syndfl oden er en af Biblens 
mest kendte historier, men betrag-
tes nok af de fl este som en myte. 
Men de to amerikanske havfor-
skere Bill Ryan og Walter Pittman 
har brugt fyrre år på at undersøge, 
om historien er sand og hævder nu 
at vide, hvor, hvornår og hvordan 
det mest katastrofale mirakel i Det 
Gamle Testamente virkelig skete. 
Sendes også torsdag kl. 16.30.

00:00 Sex og den kristne kirke 
- den seksuelle revolution (2:3)
Dokumentar fra BBC fra 2015.
(Sex and the Church). I det 11. 
og 12. århundrede tiltog kirken 
sig mere og mere magt over folks 
hverdagsliv. Især ægteskabet 
og vejen dertil blev en slagmark. 
Sex var en synd selv indenfor 
ægteskabet, selv om historier om 
høvisk romantik og fundet af ho-
moseksuel poesi fra præsteskabet 
fortalte en anden historie. Luthers 
reformation i 1500-tallet splittede 
kirken. Pludselig var sex ikke en 
synd. Ja faktisk var sex inden for 
ægteskabet ønskværdigt!

Torsdag 19/4
17:20 Joanna Lumleys jagt på 
Noas ark. Dokumentar fra BBC fra 
2012. Noas ark og den katastro-
fale oversvømmelse, syndfl oden 
kaldet, er en af verdens ældste 
legender og er meningsfuld for for 
både jøder, kristne og muslimer. 
Men er der faktisk noget om snak-
ken? Joanna Lumley går på jagt 
efter sandheden og rejser fra en 
lille engelsk landsbykirke til Tyr-
kiet, Indien, Oman og i gemmerne 
på British Museum for at opdage 
mere om beretningerne om Noa, 
syndfl oden og arken.

Lørdag 21/4
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 gan-
gen. I aften tager skuespilleren 
Johanne Louise Schmidt fat på 
salmen ”Alle mine kilder”

Søndag 22/4
12:20 Biblens gåder - Babels-
tårnet. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Ifølge Det 
Gamle Testamente er Babelstårnet 
et fi rkantet tårn, som menneskehe-
den bygger i Babylon for at nå helt 
op til himlen. Men Herren beslutter 
at forvirre menneskene og sende 
dem ud i verden med hvert sit 
sprog. De fl este mener, at historien 
om Babelstårnet er en myte, men 
ikke den kontroversielle engelske 
ægyptolog David Rohl, der mener 
at kunne bevise, hvor ruinerne af 
tårnet befi nder sig.

13:10 Biblens gåder - Ægyptens 
ti plager. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible. De ti 
plager: vand til blod, frøer, myg, 
fluer, kvægpest, bylder, hagl, 
græshopper, mørke og død var 
Israels gud, Jahves, straf over 
Ægypten, fordi Farao nægtede at 
lade israelitterne rejse ud af landet. 
Arkæologerne har aldrig fundet 
beviser på, at der har levet israelit-
ter i Ægypten og mener derfor, at 
plagerne er en myte. Den ame-
rikanske epidemiolog John Marr 
har en anden tilgang til historien, 
og han mener at kunne se en klar 
kæde af årsag og virkning, der 
beviser, at de ti plager fandt sted, 
nøjagtigt som beskrevet i Biblen.

14:00 Gudstjeneste fra Glostrup. 
Østervangkirken. Tredje søndag 
efter Påske. Sognepræst Andreas 
Thom, pianisten Susanne Dyhr og 
menigheden fylder kirken med ord, 
sang og musik. Evangeliet læses 
fra Johannes og handler om at 
kende vejen. ”Den, der har set mig, 
har set faderen,” siger Jesus til sine 
disciple. Sognepræsten udfolder 
teksten og taler om frihed til at 
være menneske. 

DR3
Mandag 16/4
21:30 Jesus unge soldater (4:4)
I den sidste udsendelse om unge 
kristne i Indre Mission i Danmark 
følger vi fortsat Cecilie og Nanna. 
Efter at have forladt Indre Missions 
Ungdom kæmper Cecilie med at 
fastholde troen på Gud, men det 
er svært at finde en mellemvej 
i troen uden for Indre Mission. I 
Mellemøsten er Nanna på vej til 
drop-off af biblerne, som de har 
smuglet ind i landet til de forfulgte 
kristne. Hjemme i Danmark sætter 
rejsen tanker i gang hos Nanna, og 
hun vælger at ændre måden hun 
lever sit liv på. 

DR Radio 

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.

Mandag 16/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 17/4
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 18/4
05.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
Torsdag 19/4
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 20/4
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 21/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
20.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

Søndag 22/4
08.03 De højere magter 
(genudsendelse fra tirsdag)

09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Thomas Kingos 
Kirke, Fyns Stift. 
3. søndag efter Påske. 
Prædikant: Eva Götke.

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, satel-
lit 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

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.

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

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.

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

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

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/

Hans Berntsen fortæller
om sit liv på KKR-tv
Den velkendte helbredelsesprædikant og tidligere Volvo-
direktør Hans Berntsen fortæller i programmet Livsvalg på 
KKR-TV om sit liv.

Hvad får en direktør med en god løn til at satse alt for at bede 
for mennesker? Hør Hans Berntsen fortælle om sine erfaringer og 
oplevelser igennem et langt liv med bøn, helbredelser og mirakler. 
Hans Berntsen har bedt for over 100.000 mennesker i mange 
forskellige lande, har oplevet overnaturlig beskyttelse under en 
voldsom ulykke og meget mere. Find programmet på KKR-tv.dk 
under programmer/livsværdier.

Programvært Dina Al-Erhayem interviewer Hans Berntsen 
i programmet Livsvalg på KKR-tv.

Søndag den 15.4 sender P1 
gudstjenste fra Sjølundskir-
ken i Næstved. Præst Martin 
Højgaard prædiker.
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Glem det! Du ved, jeg hader at stå i kø...
  (Se 1. Mos. 6-8)

Efter mange års tavshed er her et nyt udspil fra ’Mad at 
the world’.

Hope er den første plade med nyt materiale siden 1995. 
Jeg troede egentlig ikke, at bandet eksisterede længere, 
og blev glædeligt overrasket over denne nye indspilning.
   Bandet, der hører hjemme i Californien, blev startet i 1987 af 
brødrene Roger og Randy Rose. Randy var kun 15 år gammel 
dengang. Andre musikere kom til senere. Musikalsk var de 
meget inspirerede af britiske synth-pop grupper som ’Tears 
for Fears’ og ’Depeche Mode’.

   Det blev til mange plader senere hen, og musikken be-
vægede sig henimod ’Hard Rock’ stilen. På den nye skive er 
de tilbage ved den oprindelige elektroniske lyd, der minder en 
del om ’Depeche Mode’, og bandet lyder ofte ganske britisk, 
selv om de er amerikanere.

  Bandets navn er valgt ud fra 1. Joh. 2:15, hvor der står: ”Elsk 
ikke verden og heller ikke det, som er i verden.” På coveret 
står et ungt par foran en mørk indgang, hvilket kan være en 
henvisning til S. Kierkegaard, der sagde, at troen på Gud er 
ligesom et hop i mørket.

’Mad at the World’s nye udspil er fremragende, fyldt med 
gode sange. Normalt lytter jeg til en plade mindst tre gange, 
før jeg anmelder den. ’Hope’ har jeg hørt langt fl ere gange, 
for når jeg havde hørt den, havde jeg lyst til at høre den igen, 
hvilket er et godt tegn.   

På fl ere af sangene har de optaget to ens lead vokaler, der 
ligger panoreret ud i begge sider, hvilket giver en ret ”syret” lyd.
   Pladen starter godt med sangen ’Healing on Planet Earth’ og 
slutter også godt med den iørefaldende sang ’You belong to me’.
   De leger med den kendte vittighed ’That’s what she said’ , 
med sangen, ’That’s what He said’, der handler om overgivelse 
til Gud, og at Han elsker os.

Mark Hill

Rose-brødrene
er stadig sure

Af Steen Jensen

Måske har du set Andreas 
Falch Kruse spille på Å-Festi-
val eller på SommerOase, men 
du har helt sikkert set ham i X 
Factor – ikke?

I Hareskov ved København 
sidder Andreas’ forældre og er 
”sindssygt stolte” af sønnike, som 
vandt årets X Factor-fi nale med 
gruppen Place on Earth.

Ingen i familien vidste, da 
Andreas for fl ere måneder siden 
tog  til audition. Det var først, da 
han kom hjem om aftenen med 
guitaren på ryggen, at han fortalte 
det - og at han var gået videre 
med alle tre dommerstemmer.

Han sang sig lige ind i hjer-
terne på dommerne, og ikke 
mindst på Thomas Blachman, 
med sin intense version af Tori 
Kellys ”Paper Heart”.

Blachman kaldte Andreas for 
”et karakterfjæs”, og større bliver 
det ikke i Blachmans vokabu-
larium. Det skulle da lige være 
det musikalske stempel, som 
den skaldede dommer satte på 
Andreas: ”Hold kæft, et talent!”.

- Nogle gange kan man bare 
se, mennesker har musikken 
i sig. Det er fuldstændig vildt, 
altså. Jeg synes, du synger 
vidunderligt, udbrød Blachman 
begejstret, da Andreas i det før-
ste af liveshowene havde sunget 
Dennis Lindes ”Burning Love”, 
som Elvis gjorde kendt, med en 
sådan nerve, at hårene rejste sig 
på underarmene.

At meddommer Sanne Salo-
monsen senere dumpede An-
dreas og sendte ham hjem, 
udløste forståeligt nok buh-tilråb 
hos publikum og hovedrysten hos 
Blachman, som lige så forståeligt 
gav Andreas comeback ved at 
danne succesgruppen Place on 

Earth med Andreas og gymnasie-
pigerne Mille Katharina Hassen-
kam og Kathrine Ørnfelt. Place on 
Earth vandt fl est seerstemmer i 6 
af 7 liveshows.

Kristen baggrund
Ved hvert eneste liveshow i X 

Factor sad familien Kruse bænket 
på de forreste rækker.

Familien er med mor Lenas 
ord ”meget kirkeligt engageret” 
og kom tidligere i Lindehøj Kirke, 
men er nu aktiv i Københavner-
kirken. Familien har bl.a. holdt tipi-
camps for 100 kristne venner, der 
er kommet og slået deres telte 
op på familiens to tønder land 
store grund i Hareskov i Herlev 
kommune.

- Det kristne fællesskab har 
helt sikkert præget Andreas’ 
barndom. Troen har altid haft 
stor betydning for ham, og han er 
stadigvæk tro mod det åndelige 
liv, og det betyder bare så meget. 
Han har også fået sig et godt 
venskab med Blachman, og jeg 
ved, at de to også har talt om tro, 
siger Lena Falch Kruse.

Det er tydeligt, at Blachman 
faldt for den unge, charmerende 
og ligefremme Hareskovknægt, 
også på det personlige plan. 
Som da Blachman i et af show-
ene sagde ”Du er blevet klippet”, 
og Andreas kækt svarede den 
kronragede dommer: ”Du er også 
blevet klippet” – ganske uforfær-
det og ligetil. Eller ved audition, 
hvor Andreas trykkede hånd med 
dommerne og hos Blachman 
konstaterede: ”Bløde hænder”. 
Den stil er umuligt at stå for i den 
blachmanske verden, hvor ærlig-
hed belønnes – om ikke andet, så 
med et skævt, anerkendende smil 
fra den navnkundige dommer.

Kristent ungdomsband
Andreas, 22, der har to sto-

rebrødre på 28 og 23 år og en 

lillesøster på 18, gik i ni år på den 
kristne friskole Thomasskolen 
i Skovlunde, dernæst på Nord-
sjællands Efterskole og Nørre 
Gymnasium.

Allerede i 4. klasse på Thomas-
skolen var han med til at danne et 
band, som blev til Your Descent, 
et kristent ungdomsband, som 
udfoldede sig med velopbygget 
alternativ rock og kristne tekster. 
Bandet har bl.a. spillet på Å-
Festival, SommerOase, Event 
2012, på spillestedet Lille Vega i 
København og som opvarmning 
for Carpark North i 2014 – og 
udgivet et par EP´er.

Your Descent bestod af fire 
unge, der alle kom fra kristne 
hjem, bl.a. også af barndomsven-
nen Kristian Mølholm på trommer. 
De to mødtes i børnehaveklassen 
og fulgtes ad helt til studenter-
eksamen. 

- Andreas er en enormt dygtig 
musiker. Det overraskede mig 
heller ikke, at han stillede op i X 
Factor, for han er typen, der lige 
skal prøve tingene af. Og sætter 
han sig noget i hovedet, giver han 
den hele armen og fuldfører det, 
fortæller Kristian Mølholm.

Your Descent blev opløst sidste 
år, da et af medlemmerne ville gif-
tes og valgte at studere. Andreas’ 
kæreste, Signe, tog på højskole, 
og Andreas valgte at tage et sab-
batår og arbejde i en tøjbutik. En 
dag tænkte han: ”Nu gør jeg det 
altså” – og meldte sig til X Factor.

- Andreas har altid været ær-
lig i sin musik. Med tekster, der 
handler om noget, også kristne 
dilemmaer. Nu er det så noget 
nyt med X Factor, men vi er da 
sindssygt stolte, og vi er sikre på, 
at han nok skal klare det. Han har 
altid været tro mod det, han står 
for, siger Lena Falch Kruse.

I starten havde Your Descent 
en sangerinde, men hun forlod 

gruppen, og så foreslog mor Lena 
sin søn, at han selv prøvede at 
synge. Indtil da havde han kun 
spillet guitar, men nu blev han 
bandets forsanger. Det skulle vise 
sig at være en god beslutning.

Selv om der er langt fra den 
mere rå lyd og de dybere tekster 
i Your Descent til det iscene-
satte og polerede X Factor, fi k 
det kristne islæt sneget sig ind i 
et af liveshowene, hvor Place on 
Earth gav en fl ot coverversion af 
Hymns From Ninevehs smukke 
”So Mournful the Elegy”, som 
henter stof fra Bjergprædikenen.

I Los Angeles
X Factor-sejren var knapt nok 

i hus, før Place on Earth mandag 
middag satte sig på et fl y til Los 
Angeles som en del af vinderpri-
sen for at blive undervist af Lady 
Gagas faste koreograf, Ricky 
Jackson, og Ariana Grandes 
sanglærer Eric Vetro. 

Hjemme i Danmark igen skal 
gruppen indspille en EP, der 
produceres af musikerne Kewan 
og Andreas Krüger.

Når der falder mere ro på, 
håber barndomsvennen Kristian 
Mølholm, at de kan genoplive 
deres gamle musikalske sam-
arbejde.

- Det er i hvert fald planen, at 
vi skal spille sammen igen. Det 
bliver så i en ny konstellation, 
siger Kristian Mølholm, som sad 
med blandt publikum til alle X 
Factor-showene for at bakke sin 
barndomsven op.

Det har ikke været muligt for 
Udfordringen at komme i kon-
takt med Andreas Falch Kruse 
i Los Angeles, hvor der var lagt 
et stramt program for X Factor-
vinderne, Place on Earth.

Fra kristen rock
til X Factor-vinder

Andreas Falch Kruse kommer fra en engageret kristen familie og har 
været sanger og guitarist i det kristne rockband Your Decent.

Place on Earth med Andreas i X Factor-fi nalen. Gruppen opnåede fl est seerstemmer i 6 af 7 liveshows. Foto: DR
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”Efter otte år i troen har jeg stadig ingen 
Bibel, og jeg ville ønske, jeg havde en”, 
fortæller Sina fra Iran til den kristne satellit-
tv-station SAT-7. 

Jeg har kun været volontør i SAT-7’s studie på 
Cypern i en måned, men har allerede hørt mange 
historier som Sinas. Historier om kristne, der står 
i en meget hård virkelighed som fx i Iran, hvor der 
er dødsstraf for at konvertere fra islam. Regerin-
gen gør meget for at styre informationsstrøm-
mene i landet bl.a. ved at censurere Facebook, 
Twitter og YouTube, men de kan ikke blokere 
satellit-signalet, som SAT-7 benytter sig af. 

For at kunne samles og lovsynge må kristne i 
Iran mødes i undergrundskirker. Det er derfor en 
stor hjælp for de kristne, at de i sikkerhed hjemme 
i deres stuer kan modtage kristen undervisning 
og underholdning gennem SAT-7’s tv-program-
mer, og ikke-kristne får også på en ufarlig måde 
mulighed for at høre om Jesus og evangeliets 
befriende budskab. Det er noget, befolkningen 
og især de unge tørster efter. De er trætte af en 
regering, der lyver og indskrænker deres frihed 
ud fra påstande om, at det er Guds vilje. 

Det er tankevækkende for mig, hvordan tv fak-
tisk kan ændre folks liv. I februar skrev Shahnaz, 

en afghansk kvinde, til SAT-7, efter at hendes 
mand havde omvendt sig:

”Min mand fortalte mig om Jesus, hvilket gjorde 
mig meget urolig og bekymret. Men når jeg så på 
hans liv, opdagede jeg, at han havde forandret 
sig på grund af Kristus. Hans opførsel herhjemme 
med sin familie og hvordan han opførte sig gene-
relt, var blevet meget mere positiv. Det eneste, jeg 
ved, er, at jeg elsker Jesus Kristus meget højt, og 
jeg tror på ham. Min datter, som er 4 år gammel, 
elsker også at deltage i SAT-7s børneprogrammer 
ved at synge med på sangene.”

Som volontør får jeg lov til at hjælpe SAT-7 med 
at dele budskabet om, at Jesus har sat os fri, med 
folk som Sina og Shahnaz, der længes efter frihed 
i lande præget af ufrihed. Evangeliets frihed er 
større end enhver censurs lænker.

Evangeliets 
frihed er større

Af Joel Zakarias Dam
Udsendt som volontør

af Mission Afrika

Martin Lysgaard, som er nu-
værende viceforstander på 
Frydensberg Efterskole, har 
sagt ja til at blive forstander 
på den kristne efterskole Al-
terna fra næste skoleår.

Alterna er et 11. skoleår, hvor 
der lægges vægt på oplevelser 
og karakterudvikling.

Martin og Camilla har fl ere års 
erfaring fra efterskole-verdenen 
bag sig og har også været en-
gageret i mission i Zambia, samt 
som rejseledere for missionsrej-
ser i Aserbajdsjan og Letland med 
organisationen YWAM. 

Siden 2015 har både Martin og 
Camilla arbejdet på Frydensberg 
efterskole. Som viceforstander 
har Martin blandt andet arbejdet 
med etablering og beskrivelse 
af Frydensbergs pædagogiske 
profil, samt åndelig udvikling i 
elev- og personalegruppe gen-
nem bøn og lovsang. Camilla 
har fungeret som pædagog og 
koordinator, med stort fokus på 
elevernes udvikling og trivsel i 
dagligdagen.  

Begge er uddannede pæda-
goger og stammer oprindeligt fra 
Hillerød-området. 

”Vi brænder for at se unge 
mennesker lære Jesus at kende, 
og være en del af den proces, 
hvor unge oplever Guds modning 
og ledelse i deres liv,” fortæller 
Martin om parrets motivation til 
at sige ja til Alterna. 

Tak for indsatsen
Det tidligere forstanderpar 

Ruben og Hanne Holmgreen 
Falk har stået for et meget stort 
arbejde med at fl ytte Alterna fra 
Mariager til Hillerød. Det har de 
formået at gøre, mens de samti-
dig skulle starte en ny skole op, 
holde alle boldene i gang, skabe 
et spændende og trygt miljø på 
skolen for eleverne og opbygge 
en ny lærerstab med passion for 
Alternas vision. 

”Vi er meget taknemmelige 
for den indsats, som Ruben og 
Hanne har gjort og vil gøre til 
skoleåret er helt slut,” siger Simon 
Linde, formand for Alternas be-
styrelse, og fremhæver Rubens 
hjerte for mission, discipelskab 
og hans evner til organisere, 
strukturere og igangsætte. 

Med skiftet til Martin og Ca-

milla som forstanderpar indledes 
næste fase i Alternas udvikling. 
Alternas vision er fortsat tydelig: 
at elever får lov til at opleve mis-
sion i både storbyen og udlandet, 
discipelskab, eventyr og udvikling 
af det personlige forhold til Gud. 

Den udvikling vil Martin og 
Camilla bygger videre på med 
deres udadvendte gavelægning 
og pædagogiske erfaring.

”Det er en ny og spændende 
udvikling med Martin og Camilla 
ved roret, som vi er overbevist 
om vil bygge videre på det store 
arbejde, Ruben og Hanne har 
lagt for dagen”, siger formand for 
bestyrelsen, Simon Linde. 

Ruben og Hanne fortsætter 
som forstanderpar frem til udgan-
gen af juli måned. 

Ny forstander på 
efterskolen Alterna

Martin (36 år) og Camilla (35 år) har fi re børn, Boas på 13 år, Ronja på 
11 år, Noomi på 9 år samt Iva på fi re år. 

Martin Lysgaard har sagt ja til at blive forstander på den kristne efterskole Alterna fra næste skoleår.

DVD’er fra WEBSHOPPEN DVD’er fra WEBSHOPPEN 
FIND FLERE PÅ HOSIANNA.DK!FIND FLERE PÅ HOSIANNA.DK!

 98,-

Som støv fra Himmelen
Den lille dreng Joey lever et idyllisk liv med sine adop-
tivforældre. En dag modtager de en meddelelse om, at 
de biologiske forældre ønsker barnet tilbage. En dom-
mers afgørelse kan rive Joey væk fra det eneste hjem 
han kender. Baseret på en roman af Karen Kingsbury. 

Danske undertekster. 
DVD - 100 minutter.

 98,-

BEN-HUR
Prinsen Judah Ben-Hur bliver forrådt af sin adoptiv-
bror Messala, som er offi cer i den romerske hær. Han 
bliver dømt til et liv som slave. Efter fl ere år lykkes det 
Ben-Hur at slippe fri, fast besluttet på at vende tilbage 
til Jerusalem for at tage hævn. Danske undertekster.

Filmen er baseret på Lew Wallaces bestseller-roman: 
”Ben-Hur: En fortælling fra Kristi tid”.

DVD.  118 minutter. 

Where Hope Grows
Calvin Campbell er en tidligere professional base-
ballspiller, som måtte opgive sin karriere på grund 
af personlige problemer. Han kæmper sig gennem 
dagligdagen og forsøger at opdrage sin teenage-datter. 
Men en ung mand med Downs syndrom, fra det lokale 
supermarked, giver ham nyt håb og tro på livet. 
DVD - 94 minutter. 98,-
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Da jeg gik på gymnasiet for en menneskealder siden, så mange 
folk på kristne med en vis overbærenhed. For det var vel for 
længst bevist, at Bibelen ikke er til at stole på, at den er skrevet 
af folk, der ville mele deres egen kage og undertrykke andre,
 og at det hele handler om fortrængninger af den farlige slags. 

Nu i dette årtusind har tidsånden ændret sig – eller fjenden har 
skiftet taktik: Nu bliver troende, kristne såvel som muslimer og 
alle andre, nemlig opfattet som truende. Og det skyldes ikke kun 
lemfældig omgang med udtalen af den første vokal i ordet!

Årene på gymnasiet var spændende og udfordrende. Det var 
dejligt at lære mere om en masse forskellige fagområder på én 
gang. Det var også fantastisk at være med i KFS og at få mulighed 
for at tale med studiekammeraterne om troen.

Jeg må dog indrømme, at jeg opfattede fl ere af lærerne som folk, 
der selv var stivnet i deres akademiske udvikling. De var ligesom 
aldrig kommet videre fra deres egen studietid, hvor Freud, Marx 
og Darwin var de sidste tiders ufejlbarlige profeter. Og der var 
da sket meget i verden siden disse tre berømtheder skrev deres 
værker, mente jeg.  

Men vi KFS’ere havde aldrig problemer med at få lov til at 
bruge et klasseværelse til vore møder og andagter eller med at 
holde oplæg til morgensamling. Et eller andet sted tror jeg også, 
at skolen respekterede os som fl inke, ordentlige og ret harmløse 
– om end det med troen var tegn på en større eller mindre brist i 
vores ræsonnement.

Nu er den tid så forbi. Kristne bliver ikke længere opfattet som 
harmløse personer med visse mentale begrænsninger. Troende 
er blevet truende. Vi har nok en anelse om, hvor denne opfattelse 
stammer fra. Islamisk Stat har meget på samvittigheden. 

Frygt for terror skaber frygt for mennesker, der tilhører en anden 
gruppe end en selv. Frygt for at blive skudt i skoen, at man er is-
lamofob eller vil begrænse tros- og ytringsfriheden bidrager også. 
Men bag det hele står den gamle fjende. 

Nu skal den kristne tro bekæmpes med nye forholdsregler. Ikke 
længere med overbærenhed og slagord fra den gamle ateistiske 
treenighed – men med mistænkeliggørelse, afvisning af religion 
i det offentlige rum og fremstilling af unge kristne som farlige 
Jesus-soldater.

Må Gud hjælpe os til at leve som 
troende – så folk indser, at vi ikke er 
truende!

Troende - 
eller truende?

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

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN

 

BEST WESTERN

Langsom levering
- Jeg synes sommeren kom-
mer sent i år..., sagde bedste-
mor. Barnebarnet svarede:
- Det er nok fordi Gud har 
sendt den – med Post Nord 
i år.

Container til muslimske 
kæledyr...?
Kollega Helle var i Sverige og 
så en affaldsbeholder, som 
hun påstår havde betegnel-
sen: ”Burka pets”. 
Mærkeligt, tænkte hun, pets 

betyder jo kæledyr på engelsk, 
mon det er til muslimske 
kæledyr?
Vi spurgte svenske Arne 
Winerdal, som har skrevet en 
artikel om David Wilkerson i 
Udfordringen. Han svarer:

- Det har ingenting med musli-
mer at gøre. Det handler bare 
om at returnere burkar (dåser) 
og Pets (plastikfl asker) fx 1,5 
liters, som man haft Coca-
Cola i. 
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1. Hvornår blev ligklædet reddet fra en brand? 

A: I 680;  B: I 1204 eller C: I 1532 e. Kr.

2. Professor Avinoam Danin fandt pollenaftryk fra fi re planter på lig-

klædet. Hvor vokser planten Capparis aegypti? 

A: Mellem Jerusalem og Hebron; B: Nær Cairo eller C: Ved Det Døde Hav

3. Hvad er hovedårsagen til, at mange eksperter afviser Kulstof 

14-dateringen af klædet fra 1988? A: Prøverne blev taget fra en ’usynlig 

lapning’ på ligklædet af nyere dato; B: Der var uenighed om metoden til 

dateringen eller C: En tidligere C-14 undersøgelse (fra STURP-teamet) 

daterede klædet helt anderledes.

4. Hvornår udtalte italieneren Secundo Pia: ”Jeg har set Guds an-

sigt!”? A: I 1988; B: I 1898 eller C: I 2015

5. Hvor mange fotos tog STURP-forskerne af ligklædet i Torino i 1978? 

A: 20.000; B: 25.000 eller C: 30.000?

6. Hvor mange grene af videnskaben repræsenterede de 400 forskere 

fra STURP-undersøgelsen? A: 20; B: 50 eller C: 60

7. Ligklædet har aftryk af romerske mønter fra år 29-31 e. Kr., som 

var placeret på den afdødes øjne. Hvor mange forskerhold er nået 

denne konklusion? A: Tre; B: Mindst fem eller C: Mindst syv
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