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...den kristne ugeavis...den kristne ugeavis

Christina fejrer JerusalemChristina fejrer Jerusalem
Christina Leinum var blandt de over 7.000 kristne fra 100 nationer, som deltog i Jerusalem-marchen. Se side 16-17.Christina Leinum var blandt de over 7.000 kristne fra 100 nationer, som deltog i Jerusalem-marchen. Se side 16-17.

Mens europæerne er valne og 
kritiske overfor Israel, bakker 
stadig fl ere asiatere og afrika-
nere op om den årlige ”March 
for Life” i Jerusalem i forbin-
delse med Løvhyttefesten.

Omkring 7.000 kristne fra ca. 
100 nationer var den 25. septem-
ber med til at fejre Jerusalem i 70-
året for jødernes tilbagevenden til 
Jerusalem i 1948.

De kristne gik på march gen-
nem Jerusalem for at vise israe-
lerne, at de ikke er alene, selv om 
antisemitismen er på fremmarch 
mange steder i verden, og de er 
presset fra alle sider.

Udover asiatere og afrikanere 
var også fl ere etniske ydergrup-
per med. 

Fx deltog Suvi Järvensivu fra 
Finland med det samiske fl ag i 
Jerusalem-marchen. 

Også Grønland var i år repræ-
senteret. Jakobine Filemonsen 
bar det grønlandske fl ag gennem 
Jerusalems gader, samt i En 
Gedi-ørkenen og ved velkomst-
ceremonien. 

Jacobine er født ved Diskobug-
ten, men bor nu på Bispebjerg i 
København. Hun leder mange 
grønlændere til frelse og hel-
bredelse. 
Læs hendes historie side 2. 

Suvi Järvensivu fra Utsjoki i Finland deltog med det samiske fl ag i 
Jerusalem-marchen. (Foto. Vidar Norberg.)

Grønlandsk og 
samisk opbakning

Jakobine Filemonsen bar det grønlandske fl ag gennem Jerusalems 
gader for at vise israelerne, at de ikke er alene. (Foto: Henri N.)

Et fund i 2010 og de historiske 
og videnskabelige fakta viser, 
at Bibelens syndflodsberet-
ning ikke blot var et eventyr, 
men en historisk begivenhed. 

Holdes Arken skjult for os? 
  - HER KAN DU LÆSE OM DET STORE FUND

320 SIDER I FARVER
INDBUNDET + SIDSTE NYT

KR. 298,-

Et fu
og v
at B
ning
men

IN

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Ny børnebog
til de 2-4årige

Daniel & 
løverne

En “Klar, Parat, Find!” bog

kr. 49,-

Bestil på:
www.scandinavia.as

NY FILM - om Paulus
I fi lmen ’Paul, Apostle of 
Christ’ fortæller Paulus sin 
egen historie. 
Han var kristen-forfølgeren, der 
blev omvendt. Siden da har han 
overlevet utrolige ting. 

Filmen har fået mange fi ne 
anmeldelser – især fra seere, 
som værdsætter fi lmens bibel-
ske budskab.

Fra skaberne af War Room og 
Risen. DVD - 103 minutter.
Med danske under-
tekster. 

  149,-
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Jakobine hjælper
grønlændere til
tro i København
Af Henri Nissen

– Jeg blev frelst i 2002, siger 
Jakobine Filemonsen. 

– Jeg er vokset op i en bygd i 
den sydlige del af Diskobugten, 
som hedder Akunnaaq.

Den ligger mellem Aasiaat 
(Egedesminde) og Qasigiannguit 
(Christianshåb).

– Vi var dengang troende og 
kendte kristendommen fra folke-
kirken, og fra Brødremenigheden 
fra Hernnhutternes tid.

Ingen fangere og fi skere tog 
fx ud på fangst eller fi skeri om 
søndagen.

Ødelagt af danskere
Men så blev det hele radikalt 

ændret i 70’erne med G-60 pla-
nen. Mange danske håndværkere 
kom til Grønland for at moderni-
sere Grønland. Og de kom med 
deres danske livsstil, med megen 
druk i weekender. Og desværre 
var der mange grønlændere, der 
tog den livvstil på sig.

G-60 planen gik ud på at grøn-
lænderne skulle ”fordanskes”. 

De skulle have samme vel-
stands-niveau som danskerne 
i Danmark. Derfor blev befolk-
ningsgrupper mere eller mindre 
tvangsflyttet til de større byer, 
hvor de blev genhuset i moderne 
betonbyggeri. Desuden kom 
mange på skole i Danmark langt 
fra deres forældre og hjem.

Men det, der var ment godt, 
skabte store sociale problemer 

for det grønlandske samfund. 
Mange grønlændere, der var 
opvokset i små bygder i samspil 
med naturen, kunne ikke trives i 
det moderne og materialistiske 
samfund. Mange fi k uoversku-
elige sociale problemer og blev 
henfaldne til alkoholmisbrug.

Flyttede til København
Jakobine fl yttede også til Dan-

mark. Hun har sammenlagt boet 
i Danmark omkring 27 år. Sidst 
var hun hjemme i Grønland fra 
1998-2002. 

– I november 2001 mærkede 
jeg en indre stemme fortælle mig, 
at jeg skulle tilbage til Danmark.

Jeg tog tilbage, og den 17. 
september 2002 blev jeg frelst, 
fortæller hun.

– Jeg tog derefter på bibelskole 
i Mariager, og her profeterede en 
af lærerne, Anders Ova, at jeg 
skulle ”øse fra frelsens kilder til 
frelse og helbredelse for mit folk”.

Dét, han profeterede, havde 
jeg drømt, da jeg var 12 år gam-
mel, jeg vidste, at det var sandt.

Anders Ova er for min tjeneste, 
som Elias var for Elisas tjeneste.

Derfor evangeliserer jeg blandt 
grønlændere i København og 
for patienter, der kommer fra 
Grønland. Jeg er ansat i Køben-
havns Kommune, i Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, HR, Strategi 
& Økonomi, jeg er stedfortræder 
for chefsekretæren.

Ledte 15 til Jesus
– Jeg taler og beder med 

mange, som er til behandling 
på Rigshospitalet og bor på Det 
grønlandske Patienthjem på 
Østerbro.

I 2017 ledte jeg 15 grønlæn-
dere til frelse og helbredelse, 
fortæller Jakobine i al ydmyghed.

Om tirsdagen tager jeg tidligt 
på arbejde og holder tidligt fri, så 
jeg kan være med til grønlandsk 
middag i Grønlændernes Hus, 
Løvstræde 6. Her kan vi få fi sk 
og andre madvarer fra Grønland. 
Så her er vi mange, der mødes.

I starten var det op ad bakke 
at tale med mine landsmænd 
om troen på Jesus. Men den 12. 
juli var der gennembrud, som 
ændrede situationen. Allerede nu 
har jeg bedt 11 herboende grøn-
lændere til frelse og 5 patienter, 
og desuden 1 dansker.

Rykker kræft op med rode
Jakobine fortæller, at når Her-

ren viser hende en person, hun 
skal kontakte, så beder hun altid 
om et skriftord, som hun skal stå 
på, når hun skal bede for den 
person, Herren har vist hende.

– I 2007 var jeg på vej til 
patienthjemmet for at bede for 
en cancer-patient. Da begyndte 
Helligånden at tale til mig, han 
fortalte mig,  at når jeg skal bede 
for cancer-patienter, så skal jeg 
bruge Jesu egne ord, der står 
skrevet i Mattæus evangeliet 
15:13 ”Enhver plante, som min 
himmelske fader ikke har plantet, 
skal rykkes op med rode”.

Derfor grunder jeg mine bøn-

ner for cancer-patienter på det 
skriftord.

Adlyde Herrens befalinger
Når Jakobine oplever så man-

ge helbredelser, ved hun, at det 
alene hænger sammen med, at 
hun adlyder Herren.

Sådan var det også i hendes 
hjembygd på Grønland - før 
danskerne kom og indførte den 
moderne verden med alle dens 
fristelser og tvivl.

Da jeg selv begyndte at stu-
dere Bibelen og var nået til 
Apostelenes Gerninger, kunne 
jeg genkende meget fra min 
hjembygd. Man troede på Bibelen 
og gjorde, som der stod.

En bro til Grønland
– Mens jeg var på Bibelskole, 

talte Herren til mig om, at han vil 
bygge en bro mellem mig og Det 
grønlandske Folk.

Da jeg hørte det, tænkte jeg, at 
det var umuligt at bygge en bro 
mellem Danmark og Grønland. 
Men da jeg begyndte at bede for 
grønlandske patienter, forstod 
jeg, at det skal forstås åndeligt. 
For jeg har bedt for grønlændere 
fra bygder og fra alle byer på 
kysten, lige fra Qaanaaq/Thule til 
Østgrønland. Når Herren sender 
mig tilbage til Grønland, så er jeg 
allerede kendt på hele Grønlands 
kyst. Tak og Amen Gud til ære! 
slutter Jakobine.

Det aarhusianske ledelsesråd-
givningsfirma Musskema.dk 
med speciale i digitale MUS-
skemaer og andre digitale le-
delsesværktøjer er for tredje år 
i træk kåret som Gazelle-virk-
somhed af dagbladet Børsen.

Musskema.dk’s CEO er Poul 
Langagergaard, der var Indre 
Missions generalsekretær gen-
nem ti år. Han mener, at en vigtig 
forklaring på fi rmaets vækst er, at 
dets produkter er skabt gennem 
brugerdreven innovation.

Brugernes input
”Vi udtænker og udvikler vores 

ledelsestilbud, men vi er ydmyge 

over for, at de ikke må blive skri-
vebordsløsninger, men skal stå 
deres prøve ude i virkelighedens 
brogede verden. 

Vi inddrager derfor vores kun-
der for at bruge deres respons til 
at justere og videreudvikle vores 
produkter, ligesom vi udvikler nye 
ledelsesværktøjer ud fra, hvad 
vores kunder giver udtryk for, 
at de har behov for,” siger Poul 
Langagergaard.

 Dialog udvikler
Poul Langagergaard henviser 

til, at Musskema.dk’s motto for 
god ledelse er ”dialog udvikler”. 
Det er gennem dialog mellem le-
der og medarbejder, at potentialet 

bliver spottet og forløst. 
Men det samme gælder mel-

lem et fi rma og dets kunder: Det 
er i dialogen, de udvikler hinan-
den, understreger han.

At tjene eller tjene på
”Der er forskel på at tjene og 

tjene på. Det duer ikke bare at 
ville tjene på sine kunder, det 
afgørende er at tjene dem. 

Vores forretningsmodel er, at 
det er ved at give vores kunder 
succes, at vi selv får succes. Og 
det har virket, som det fremgår 
af, at vi nu for tredje gang er kåret 
som Gazelle-virksomhed,” siger 
Poul Langagergaard.

 Bodil

Langagergaard scorer hattrick 

- Brugerdreven innovation og det 
at man giver kunderne succes, 
er forklaringen på, at Musskema.
dk for tredje år i træk er blevet 
Gazelle-virksomhed, mener CEO 
Poul Langagergaard

Præsten, som kom i modvind 
før åbningsgudstjenesten
Kirkeminister Mette Bocks valg af 
valgmenighedspræst Morten Kvist 
som prædikant ved Folketingets åb-
ningsgudstjeneste førte til kritik både af 
ministeren og præsten. Han har nemlig 
for ti år siden udtalt sig imod homosek-
suelle som plejeforældre.

Morten Kvist, som stammer fra Varde, 
blev teologisk kandidat fra Købanhanvns 
Universitet i 1984. Han var præst ved Rys-
linge Frimenighed frem til 1993, hvor han 
blev forstander på Askov Højskole (i perio-
den 1993-1998). Herefter blev han præst i 
Herning og Gjellerup Valgmenigheder. Fra 
2003-2010 var han medlem af Etisk Råd. 

Valgmenighedpræsten er også kendt 
for sit engagement i Islamkritisk Netværk 
i Folkekirken.

Imod ’rettighedsfundamentalisme’
Morten Kvist udtrykte i 2008 i en artikel i Politiken sin skepsis 

overfor godkendelsen af homoseksuelle plejeforældre. I den sam-
menhæng spurgte han retorisk: ”Hvad med de pædofi le – har de 
også rettigheder? De pædofi le har et stærkt behov for at være 
sammen med børn, skal de så have lov til det?”

I 2017 blev en imam idømt 14 dages betinget fængsel for at 
sammenligne pædofi li med homoseksualitet. Men valgmenig-
hedspræsten mener, at hans udtalelser er blevet misforstået. Hans 
sammenligning var nemlig et argument mod det, han kaldte ’rettig-
hedsfundamentalisme’, selv om det især de seneste uger er blevet 
udlagt som en generel modstand mod homoseksuelles rettigheder.

Men det er der ikke tale om, forsikrer Morten Kvist. Han har da 
også erklæret sig villig til selv at vie samkønnede.

- Jeg vil gerne tilføje, at den ti år gamle udtalelse om homosek-
suelle plejefamilier allerede dengang blev misforstået, hvad jeg 
ikke selv var uden skyld i, siger han nu. Han fastholder dog stadig, 
at børn har bedst af at vokse op sammen med en mor og en far.

Kirkeministeren har bl.a. forsvaret valget af Morten Kvist med, at 
det i år er 150-året for indførelsen af valgmenighedsloven.

- Præsten talte om nåde. Måske skulle nogle lade nåde gå for ret, 
sagde Lars Løkke Rasmussen med adresse til præstens kritikere 
efter åbningsgudstjenesten tirsdag.

Bodil

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 

Brugernavn: udf-net   Kodeord i oktober: udholdenhed
Kodeordet for oktober gælder til mandag den 5/11 kl. 9.

Kerteminde er markeret med rødt på kortet. De kommuner, 
hvor der nu er grupper, der beder for deres kommune, er 
grønne. De sorte kommuner er endnu ikke dækket. 

– Jeg så i bladet, at der stadig manglede bedegrupper, der 
samles og bad for deres kommuner.

– Så må jeg med glæde melde ind, at Kerteminde kommune 
nu kan blive ”grøn” på Danmarkskortet i bladet, fortæller Marianne 
Rasmussen, Munkebo.

– I mit hjem er vi nu en lille gruppe, der samles fl ere gange om 
ugen og beder for vores boligområde, kommunen og kirkerne, 
fortæller Marianne, som også var med i Aarhus (se side 4).

Kommunen består af Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Der 
bor i alt ca. 24.000 borgere i den nordøst-fynske kommune. 

Henri.

Så kom Kerteminde med!

Det er især i de befolknings-
tætte storkøbenhavnske og 
nodsjællandske kommuner, 

at der mangler bede-
grupper, som velsigner 

befolkningerne. 

Morten Kvist prædi-
kede ved Folketingets 
åbningsgudstjeneste 
trods kritik fra især 
venstrefl øjspolitikere. 

Gazelle-virksomhed for tredje år i træk.



Af Tina Varde

- Cannabis bør hverken god-
kendes til medicinsk brug 
eller legaliseres! Vi bør sende 
et klart signal til alle om, hvad 
der er rigtigt og forkert i livet 
- specielt til yngre mennesker 
under 25 år, hvor hjernen ikke 
er færdigudviklet. De er derfor 
endnu ikke helt i stand til at 
tage selvstændige beslutnin-
ger med vidtrækkende konse-
kvenser, siger Charlotte Bech.
Der er for mange negative 
bivirkninger vurderer lægen, 
som er ekspert i alternativ 
behandling.

- Cannabis svækker først og 
fremmest vores bevidsthed og vo-
res kognitive evner. Det betyder, 
at cannabis dybest set svækker 
vores evne til at sanse det, som er 
abstrakt, forfi net og forædlet. Det 
svækker vores evne til at sanse 
noget højere - som positiv energi, 
positiv atmosfære, livskraft, livs-
energi, og måske kan vi endda 
tale om, at det svækker vores 
evne til at sanse Guds nærvær, 
Guds kraft, Guds vilje og Guds 
Helligånd, advarer hun. 

Forskere fra bl.a. Israel, Sve-
rige, Spanien, Italien og Holland 
er kommet med alarmerende 
resultater, der giver gode grunde 
til at holde sig væk fra cannabis. 

- Man har fundet sammen-
hænge mellem brugen af can-
nabisolie og svækkelse af ens 
hukommelse, indlæringsevne, 
intellektuelle formåen, evne til 
at tage sunde beslutninger samt 
ens evne til at bevare sin mentale 
klarhed og følelsesmæssige ba-
lance, fortæller Charlotte Bech.

Hun har studeret forsknings-
resultater fra lande, hvor man 
har undersøgt brugen af can-
nabisolie.

- I Amsterdam, hvor salg og 
brug af cannabis jo er lovligt, 
har forskere påvist, at brugere 
har markant færre af de små grå 
hjerneceller - specielt i de centre 
af hjernen, som har at gøre med 
hukommelse og selvkontrol.

- Dette er blevet bekræftet 
af forskere i Italien, som analy-
serede 14 undersøgelser med 

mere end 700 deltagere, hvoraf 
den ene halvdel var cannabis-
brugere, og den anden halvdel 
ikke var brugere. De italienske 

forskere er også nået frem til, at 
brugere har markant færre små 
grå hjerneceller - specielt i de 
centre af hjernen, som har at gøre 
med hukommelse og selvkontrol, 
oplyser lægen, der har en privat-
klinik i København.

Spanske forskere har også 
fundet hjernemæssige ulemper.

- Et forskerteam i Spanien har 
vist, at brugen af cannabisolie 
forringer hjernens evne til at fun-
gere som et samlet netværk - og 
desuden forringer hukommelses-
processer, siger hun.

Påvirker fostre
Lægen advarer om, at det også 

påvirker næste generation. 
- Undersøgelser fra Boston har 

vist, at når børn - både som fostre 
i mors mave, som mindre børn og 
som teenagere -  bliver udsat for 
cannabis, er der større tendens til 
aggressioner og vrede. Der fore-
ligger desuden nu undersøgelser, 
der viser, at børn har udviklet 
fødevareallergi, når de har været 
udsat for passiv rygning med can-
nabis. Cannabis nedsætter evnen 
til at blive gravid og få sunde børn, 
både for mænd og kvinder. En 
ny undersøgelse fra Californien 
viser nedsat fertilitet hos mænd, 
nedsat sædkvalitet, og nedsat 
maskulin hormonproduktion, 
siger Charlotte Bech. 

I Sverige peger forskernes 

undersøgelser på, at gravide skal 
være på vagt:

- Karolinska Institutet har vist, 
at brugen af cannabisolie hos 
mødre forringer fostres hukom-
melse. Desuden har svenskerne 
påvist, at det også svækker hjer-
necellernes interne struktur - de 
ændrer form og bliver mindre 
stabile. Det fører til, at hjernecel-
lerne bliver mindre velegnede til 
at fungere på en intelligent måde.

- Mekanismen bag er klarlagt 
af forskere fra Israel, som har vist, 
at cannabisolie binder sig til en 
såkaldt CB1-receptor i hjernen og 
resten af nervesystemet i krop-
pen. Det betyder en forringelse af 
hukommelsen og indlæringsev-
nen. Og svækker i det hele taget 
brugernes følelsesmæssige og 
intellektuelle funktioner.

- Mange tidligere undersøgel-
ser, men også nye undersøgelser, 
har vist en klar sammenhæng 
mellem brugen af cannabis og 
skizofreni  - og en lille forhøjet 
risiko for at få psykoser. Brugen af 
cannabisolie øger også risikoen 
for at få depression og anfald 
med panikangst, advarer lægen.

Farligere end tobak 
og alhohol

Hun understreger, at det er 
langt mere farligt at være bruger 
af cannabisolie end at ryge eller 
drikke alkohol. 

- Når et stof som cannabis op-
tages og virker direkte i hjernen, 
svarer det til, at terrorister får 
adgang til cockpittet og begynder 
at svække piloterne, så de ikke 
længere kan tænke klart eller 
tage intelligente beslutninger. Og 
det påvirker, hvad der sker med 
fl yet, siger hun. 

Altså en meget farlig situation.
- Hverken almindelig tobak 

eller alkohol er centralvirkende 
stoffer – det vil sige, at de ikke 
er stoffer, der går ind og virker i 
centralnervesystemet på samme 
måde. 

- Alkohol og tobak går IKKE ind 
i selve cockpittet, men bliver ude 
i fl yvemaskinen og er derfor ikke 
til så stor fare for fl ysikkerheden, 
forklarer lægen.

Hun påminder om, at i gamle 
dage i Fjernøsten var en sikker 

måde at passivisere undersåt-
terne at sørge for, at der var stats-
ligt drevne opiumshuler, hvor folk 
kunne gå hen og ligge i en døs. 
Så var man sikker på, at der ikke 
blev oprør eller revolution - og 
at dem, der sad på magten og 
pengene, roligt kunne fortsætte 
deres forehavender. 

- Cannabisolie har en tilsva-
rende effekt som opium - idet 
begge er centralvirkende stoffer, 
der sløver opmærksomheden, 
hukommelsen og bevidstheden, 
tilføjer hun. 

5 grunde til at holde sig 
fra cannabis

Efter at have gennemgået 
forskningsresultaterne fra de 
seneste måneder peger Char-
lotte Bech især på følgende gode 
grunde til at holde sig langt fra 
cannabis:

1. Det slører bevidstheden, 
som er en af vores vigtigste res-
sourcer. Cannabis virker i cen-
tralnervesystemet og dæmper 
den mentale klarhed, svækker 
viljestyrken, livsenergien og 
livskraften. Det betyder, at man 
ikke længere har samme kraft 
og styrke til at kæmpe for at blive 
eller forblive rask, søge job eller 
i det hele taget leve et godt og 
sundt liv, hvor man har overskud 
og overblik til at vælge det, som 
er sundt. 

2. Nedbrydningsprodukter ho-
ber sig op i fedtskederne omkring 
nerverne - både i det centrale og 

i det perifere nervesystem. Det 
er en kronisk tilstand, som varigt 
belaster nervesystemet.

3. Det fører til øget risiko for 
psykoser, skizofreni, depressio-
ner og andre mentale sygdomme

4. Det giver en dårlig hukom-
melse og koncentrationsevne 
- samt andre problemer med 
kognitive evner … til at tale, 
skrive, regne, tage beslutninger 
og prioritere hvad der er vigtigt 
og ikke vigtigt.

5. Det skader fostret, hvis en 
kvinde bliver gravid, og det ved 
kvinden i den fødedygtige alder 
ofte ikke, om hun bliver - medmin-

dre hun er nonne og lever i kloster 
eller afholdenhed, understreger 
lægen.

Undersøgelserne, hun refe-
rerer til, har været publiceret i 
internationalt anerkendte læ-
gevidenskabelige tidsskrifter 
som bl.a. Journal of Psychiatric 
Research, Psychiatry and Clinical 
Neurosciences, EMBO Journal 
samt Neuroimage. Og de peger 
på, at cannabis er et psykoaktivt 
biologisk stof, som tilsyneladende 
har neurotoxiske virkninger – det 
vil sige virker som en form for 
gift på nervesystemet, herunder 
hjernen.

Cannabis 
giver åndelig 
forurening
Og forskningsresultater fra udlandet er fyldt med diverse advarsler om 
bivirkninger, understreger lægen Charlotte Bech.

- Forskning i Holland, Israel, Italien, Spanien og Sverige viser gode grunde til at holde sig langt væk fra can-
nabis, siger lægen Charlotte Bech.

Til medicinsk brug?
”Som læge mener jeg, 
at der er mange andre 

behandlingsmetoder, 
som kan være til gavn 

for mennesker med 
alvorlige sygdomme. 
Specielt til de meget 

syge bør cannabis 
undgås - fordi det 
svækker livsviljen, 

livskraften og evnen 
til at kæmpe for 

livet og helbredet”
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ROMAN om den åndelige virkelighed:

Den usynlige krigerDen usynlige kriger
I denne roman får vi et 

afslørende blik ind bag 
forhænget og ser, hvordan 
engle og dæmoner kæmper 
på liv og død blandt en 
gruppe danske lærere.

Hovedpersonen Simon er 
ikke noget særligt, og kan ikke 
noget særligt... Eller... Det tro-
ede han da selv, indtil kampen 
mellem lyset og mørket brød ud 
i lys lue, og en engel prikkede 
ham på skulderen.

Af Vibeke Binderup. Paperback. 264 sider. 

198,-

HOSIANNA.DK - TLF.: 7456 2202
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Iben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Kort og forståeligt forklarer 
Hans Kristian Neerskov om 
baggrunden for den evige strid 
mellem jøder og arabere.

Forstå konfl iktens årsag 
  - HISTORISK, POLITISK OG TEOLOGISK

ISRAEL OG PALÆSTINENSERNE
96 SIDER - ILLUSTRERET

KR. 98,-

Over 200 til bøn for DKOver 200 til bøn for DK
Over 200 deltog i lørdags i 
en landssamling for Bøn for 
Danmark i Citykirken i Aarhus.

Paivi Heikkila fra Finland in-
spirerede for 2-3 år siden Ud-
fordringen til at opmuntre til 
bedegrupper i alle kommuner, 
ligesom i Finland.

I dag er de fl este danske kom-
muner dækket af bedegrupper, 
og Paivi talte om, hvad bøn har 
udrettet i hendes eget land. 
Og hun nævnte, at forbederne 
ligesom Johannes Døberen skal 
bane vej for Herren. 

Jürgen Galonska, som er se-

niorpræst i Citykirken Aarhus, 
bød forbederne velkommen, ikke 
blot til kirken, men til byen, som 
også har brug for forbøn.

Lars Bo Olsen fra Åbenkirke i 
Herning fortalte om forberedel-
serne til kirkedagene ”Himmelske 
Dage på Heden”, som han er med 
til at arrangere. Der satses på en 
stor fest med kendte navne, som 
kan tiltrække mange. 

Henri Nissen fra Udfordringen  
opfordrede til, at forbønnen nu 
rykker et trin op ved at forbederne 
begynder at ”regere” i den auto-
rietet, som Gud har givet.

Lisbeth.

Finske Paivi 
Heikkila taler 

i Aarhus og 
oversæt-

tes af Peter 
Holmsgaard.

Af Vidar Norberg

Israels president Reuven Rivlin 
rejser den 9. oktober 2018 til 
Danmark. Den 11. oktober skal 
han sammen med statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen 
deltage i 75-årsmarkeringen 
for redningen af 7000 danske 
jøder i oktober 1943. Rivlin vil 
den 10. oktober møde dronning 
Margrethe II på Amalienborg.

– Markeringen er en fejring af 
de danskere, som skjulte vore 
familier og hjalp dem med at fl ygte 
fra nazisterne. 

Danske jøder i dag, både dem, 
som selv var fl ygtninge, og deres 
børn og børnebørn, føler en umå-
delig taknemlighed overfor dem, 
som hjalp i 1943. De tog alle en 
stor risiko for deres og deres fa-
miliers liv ved at hjælpe os, som 

var blevet stemplet som uønskede 
af nazistene, men som danskerne 
betragtede som medborgere og 
en naturlig del av Danmark. 

Vi er dybt beærede over, at 
blandt andet H.K.H. kronprins 
Frederik og statsminister Lars 
Løkke Rasmussen vil deltage, si-
ger formand Dan Rosenberg As-
mussen fra Det Jødiske Samfund 
i Danmark i en pressemelding.

  
Unik redningsaktion

Danmarks redningsaktion an-
ses i Israel som noget enestå-
ende under holocaust. 7220 
jøder og 680 modstandsfolk blev 
fragtet med fi skebåde til Sverige i 
løbet af kort tid. Det var den tyske 
diplomat Georg Ferdinand Duck-
witz, som varslede om de tyske 
deportationsplaner, så jøderne 
med hjælp fra danskere kunne 
fl ygte i mange både.

Omkring 470 jøder blev de-
porteret til koncentrationslejren 
Theresienstadt i Tjekkoslovakiet. 
Af disse døde 51. 

En af dem, som kom tilbage 
fra Theresienstadt med de hvide 
busser og hjem til Danmark igen, 
var den nu afdøde Ephraim Toren 
fra Berlin. Han var i første omgang 
fl ygtet fra Berlin til Danmark.

   
Dansk båd i Jerusalem

En af de både, som blev benyt-
tet under jødernes fl ugt, er nu 
udstillet ved holocaust-museet 
Yad Vashem i Jerusalem. Det 
var  den nu afdøde danske jour-
nalist Richard Oestermann, som 
sørgede for, at båden blev bragt 
til museet. 

Israels præsident til Danmark

Israels præsident Reuven Rivlin 
besøger Danmark for at markere 
75-året for redningen af 7000 
danske jøder. 
Til højre ses den gamle dan-
ske båd, som var med til at 
redde 200 jøder til Sverige. Den 
blev højtideligt genindviet på 
holocaust-museet Yad Vashem i 
februar 1998. Fra højre Udfor-
dringens nu afdøde korrespon-
dent, Richard Oestermann. Yderst 
til venstre ses Dodo Joseph 
Shenhav, som havde restaureret 
båden.

75 år efter redningen af 7000 danske jøder:

Richard Oestermann fortæller, 
hvordan han selv blev reddet fra 
Danmark til Sverige i den selvbio-
grafi ske bog ’Mig og Mellemøsten 
- et liv ud over det sædvanlige’. 
Bogen udkom på Udfordringens 
forlag i 2014.

Det er ret unikt, at vi i Danmark har den tradition, at Folketingets 
årlige åbning i oktober indledes med en gudstjeneste. Hvad der 
næsten er endnu mere enestående er, at den bliver holdt i hævd 
trods voksende sekularisering og multikulturalitet. Dog er fanden 
ofte løs, enten når det afsløres hvilken præst, der skal prædike 
ved anledningen, eller hvis præsten i sin prædiken siger noget, 
der kan tolkes som en blåstempling af visse politiske synspunkter. 
Sådan var det også i år.

Da det kom frem, at det var valgmenighedspræst Morten Kvist, 
der også har været medlem af Etisk Råd, som skulle prædike ved 
gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke, brød helvede løs. 

Tilbage i 2008 kom Morten Kvist  i modvind, da han stillede sig 
kritisk over for, at Københavns Kommune godkendte to homosek-
suelle par som plejefamilier for anbragte børn. I et interview med 
Politiken udtalte han, at der ”nemt kan gå rettighedsfundamenta-
lisme i det” - For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofi le 
– har de også rettigheder? De pædofi le har et stærkt behov for at 
være sammen med børn, skal de så have lov til det?”. 

Udtalelsen vakte så meget harme hos SF, at de valgte at boy-
kotte gudstjenesten. Også Socialdemokratiets Mogens Jensen, 
der selv er homoseksuel, fandt Kvists udtalelser så afskyelige, at 
han valgte at blive væk. Kulturminister Mette Bock forsvarede sit 
valg af Kvist med, at i Danmark har vi trosfrihed, og at en prædiken 
er forkyndelse og ikke politik. Hun understregede også, at hun 
intet har imod homoseksuelle. Morten Kvist selv reagerede med 
at sige, at citatet var taget ud af kontekst, og for at tage brodden 
af kritikken forsikrede han, at han gerne ville vie homoseksuelle 
nu, selvom han tidligere har udtrykt skepsis. Kvist måtte krybe til 
korset overfor regnbuekrigerne.

Det er tankevækkende, at denne storm af kritik rammer en 
valgmenighedspræst. Loven om valgmenigheden fra 1868 blev 
netop vedtaget for at styrke tros- og ytringsfriheden. Men i dag 
må selv en valgmenighedspræst rette ind og adlyde de politiske 
paroler, hvis han skal overleve. Havde Kvist sagt, at ægteskabet 
er mellem en mand og en kvinde,

 og at et barn skal have en far og en mor (af forskellige biologisk 
køn), kunne han al med sandsynlighed have vinket farvel til at 
prædike for politikerne. Det er gået markant tilbage for trosfriheden 
i Danmark, siden valgmenigsloven blev indført. 

Præster, der ikke vil kysse kejserens billede, må nu være parate 
til at se sig selv udstødt.

Kvist måtte 
krybe til korset
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ÆGTEMÆND
OG FÆDRE
Ægtemænd og Fædre er obligatorisk læsning 
for enhver, der ønsker at se en styrkelse af 
familien i det moderne samfund 
– uden tvivl et påtrængende behov.

Den er skrevet for på en enkel og 
praktisk måde at vise læseren, hvad der 
kræves for at kunne blive en vellykket 
ægtemand og en vellykket far.

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

n købes hos alle boghandlere lelller åpå:

PRIS

200,-

NYHED

”I dag har Retten til Liv i 25 år kæmpet for et bedre og retfær-
digere samfund; et samfund, der ser det enkelte menneske 
– også det skrøbelige og forsvarsløse ufødte menneske – og 
beskytter det. Det vil vi blive ved med!” skrev Retten til Liv 
på sin hjemmeside den 1. oktober.

Retten til Liv hylder livet, ligesom nylig afdøde Kim Larsen, der 
sang om, at ”det er godt, at vi blev født, før aborten den blev fri”. 
For også de svageste skal kunne være her. Det har Retten til Liv 
på forskellige måder kæmpet for siden den 1. oktober 1973, hvor 
Danmark fi k fri abort til og med 12. svangerskabsuge. 

Siden denne dag har langt over 800.000 ufødte drenge og piger 
mistet livet ved en abort i Danmark. På 20 årsdagen, den 1. oktober 
1993, startede en gruppe mennesker omkring sognepræst Orla 
Villekjær foreningen: ’Center for Retten til Liv – Jeg vil leve’, som 
senere kom til at hedde ’Retten til Liv’.

Foreningen har siden da både kæmpet for de ufødtes ret og for 
at hjælpe udsatte gravide. Arbejdet foregår i det daglige gennem 
telefon- og internetrådgivning. Ind imellem bliver der arrangeret 
større aktioner, som fx Abortmindelunden i Vedersø i 1999, kors-
marken ved Hedensted i 2013, marcher mm.

Samtidig prøver Retten til Liv også at hjælpe de kvinder, som har 
det svært efter et abortindgreb. Foreningen har således udgivet 
magasinet ”Jeg fortryder det hver eneste dag”, hvor en række 
kvinder fortæller om senfølger efter en abort. Samtidig rummer 
bogen sjælesorg i form af artikler skrevet af læger, psykologer 
og andre fagfolk.

Bodil

Ellen Højlund Wibe og Retten til Liv vakte opsigt i 2013, da de 
placerede 16.000 kors i Hedensted nær E45. Hvert kors symboli-
serede en af de ufødte, der årligt bliver aborteret i Danmark.

Retten til Liv har 
25 års jubilæum

Af Steen Jensen

Den traditionelle gudstjeneste 
i forbindelse med Folketingets 
åbning fi k i tirsdags et mod-
stykke i form af Humanistisk 
Samfunds alternative ikke-
religiøse ceremoni i Hofteatret 
ved Christiansborg.

En lille snes folketingsmed-
lemmer fra venstrefl øjen valgte 
gudstjenesten fra og deltog i 
den alternative ikke-religiøse 
ceremoni, hvor der i stedet for 
prædiken og salmesang var taler, 
oplæsning og sang af verdsligt 
tilsnit. Omkring 80 deltog i Hoftea-
tret, almindelige borgere og altså 
nogle folketingspolitikere.

Humanistisk Samfund, der 
bl.a. kæmper for en adskillelse 
af kirke og stat, håber, at den 
ikke-religiøse ceremoni kan blive 
en del af det offi cielle åbningspro-
gram af Folketinget, men det har 
formentligt lange udsigter.

Folketingets formand, Pia 
Kjærsgaard (DF), afviste det i 
hvert fald katagorisk, da hun 
havde deltaget i gudstjenesten 
i tirsdags.

- Det bliver ikke i min formands-
tid. Der er så mange værdier og 
traditioner forbundet med den 
her dag, og det synes jeg, man 
skal holde fast i. Det tror jeg, at 
et fl ertal af medlemmerne herinde 
er enige i, sagde Pia Kjærsgaard.

Ifølge Humanistisk Samfund vil 
man gerne markere, at dagen er 
vigtig for demokratiet.

- Der er ikke noget galt med 
en kirkelig ceremoni. Men vi vil 
gerne tilbyde et alternativ til de 
mennesker, som føler sig mere 
på linje med det humanistiske 
livssyn, som vi har, sagde Lone 
Ree Milkær, der er talsperson for 
Humanistisk Samfund.

Politisk protest
For nogle af de folketingspo-

litikere, der valgte den alterna-
tive ceremoni, skete det også 

som en protest mod valgmenig-
hedspræsten Morten Kvist, som 
kirkeminister Mette Bock (LA) 
havde udvalgt til at prædike ved 
gudstjenesten i Slotskirken.

Således boykottede fl ere fol-
ketingsmedlemmer, bl.a. social-
demokraternes næstformand 
Mogens Jensen og hele SF´s 
folketingsgruppe på syv, guds-
tjenesten i kirken, fordi Morten 
Kvist tidligere har udtalt sig om 
homoseksuelle på en måde, som 
er blevet opfattet som nedsæt-
tende overfor homoseksuelle 
(læs også side 2).

SF’s landsformand, Pia Olsen 
Dyhr, er kristen og har i alle 
årene, hun har siddet i Folketin-
get, deltaget i den traditionelle 
gudstjeneste.

- Det er faktisk en svær beslut-
ning for mig som kristen ikke at 
komme til gudstjenesten, for jeg 
synes, at det er vigtigt at holde 
fast i gode traditioner. Men jeg 
har besluttet, at jeg ikke kommer i 
morgen, fordi Folketingets åbning 
er en festdag, der skal samle os 

– og ikke splitte os. Og det gør 
den her præst, udtalte Pia Olsen 
Dyhr i mandags.

Valgmenighedspræsten fra 
Herning, Morten Kvist, havde dog 
på forhånd bebudet, at han ikke 
ville holde en politisk prædiken. 
Sådan blev det, og Morten Kvist 
talte om nåde ud fra lignelsen 
om den fortabte søn, der vender 
tilbage til faderen, som slagter 
fedekalven.

Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen (V) kaldte det en ”frem-
ragende prædiken”, og sagde, at 
nogle måske burde ”lade nåde gå 
for ret”, med adresse til præstens 
kritikere.

Åndsfrihed?
Præsten Morten Kvist har nok 

delt vandene, men ifølge kirke-
minister Mette Bock er det selve 
åndsfriheden, der er sat på prøve, 
når nogle ikke kunne tåle, at en 
præst med Morten Kvists syns-
punkter skulle komme til orde.

Endnu skarpere udtrykte sog-
nepræst og samfundsdebattør 

Alternativ gudløs ceremoni
ved Folketingets åbning
Flere folketingspolitikere valgte at boykotte den traditionelle gudstjeneste i Slotskirken.

Marie Høgh sig i et debatindlæg 
i Kristeligt Dagblad under over-
skriften ”Er der ingen grænser 
for, hvor småtskåren venstrefl øjen 
kan være?”.

”I virkeligheden kan man ikke 
undgå at have den fæle tanke 
om venstrefl øjens kritik af Morten 
Kvist, at det er et udtryk for magt-
fuldkommenhed: Folkekirken skal 
være ideologiens forlængede 
arm”, skrev Marie Høgh blandt 
andet – og fortsatte: 

”Til daglig går jeg ikke ind 
for kirketugt, ikke engang rigtig 
over for konfi rmander, men hvor 
ville boykotterne af gudstjenesten 
have haft godt af at blive bænket 
i Christiansborg Slotskirke med 
blikket løftet fra ideologien og 
næsen mod øst. 

For kristendommen skal hol-
de politikerne fast på, at deres 
ideologi ikke er en guddommelig 
sandhed, og at de ikke er sand-
hedsapostle, men bare små syn-
dige mennesker med afgrænsede 
jordiske embeder, uanset hvilken 
politisk fl øj, de tilhører”.

Der var omkring 80 deltagere til den alternative humanistiske ceremoni i Hofteatret. Pelle Dragsted fra 
Enhedslisten ses i forreste række helt til venstre. På anden række ses til venstre Uffe Elbæk, Alternativet.

Pastor Kvist talte om nåden
- Det var en fremragende præ-
diken om nåden, lød Lars Lyk-
kes vurdering efter Folketin-
gets åbningsgudstjeneste med 
valgmenighedspræst Morten 
Kvist som prædikant.

Der var næsten 500 deltagere 
i slotskirken, selv om nogle fol-
ketingsmedlemmer deltog i den 
alternative markering af det nye 
folketingsår. To politikere fra Alter-
nativet mødte dog op til gudstje-
nesten med regnbuesymboler for 
at demonstrere deres holdning til 
homoseksuelles rettigheder. 

Morten Kvist prædikede ud fra 
lignelsen om den fortabte søn. 

Lignelsen skal lære os, at til-
værelsen er fyldt med nåde. Kær-
ligheden styrer de handlinger, 

som faderen i lignelsen udfører. 
Den bliver sat over loven - ikke 
på det samfundsmæssige men 
på det personlige plan, under-
stregede valgmenighedspræsten.

Organist Morten Bech indledte 
gudstjenesten med tonerne fra 
Kim Larsens ’Om lidt bliver her 
stille’. Under gudstjenesten sang 
man Grundtvigs salmer ’Nu fal-
mer skoven’, Alt ,hvad som fugle-
vinger fi k’, ’Lovet være du, Jesus 
Krist’ og ’Min Jesus, lad mit hjerte 
få’. DRs Juniorkor og Holmens 
Kantori sang H.C. Andersens ’I 
Danmark er jeg født’. 

Bodil

Morten Kvist er præst i Herning 
og Gjellerup Valgmenigheder.

Anglikansk præst på 
besøg i Karlslunde
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00 får Karlslunde 
Strandkirke besøg af den australske 
præst Mark Hemans.

Mark Hemans er vokset op i den karis-
matiske bevægelse i Australien. Han er 
anglikansk præst og har i dag en tjeneste, hvor han rejser rundt 
og forkynder evangeliet om Jesus. 

Han er også kendt for sin kristne helbredelsestjeneste.
– Mark brænder for, at mennesker får et levende møde med 

Jesus, og alle er velkomne til mødet i Strandkirken på tirsdag 
aften, fortæller kordegn Dorthe Hartig.

Henri.
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LEDER UGENS PRÆDIKEN                        Af Finn Basnov

Præst i 
Kløvermarkskirken, 

Holbæk 

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Nyt forbedret tryk
og svar på bøn
De seneste år har vi fået Udfordringen trykt hos Trykcen-
tralen i Vojens. Vi kunne spare mange tusinde kroner hvert 
år. Flere gange lykkedes det faktisk at få priserne endnu 
længere ned, så avisen kunne overleve.

Til gengæld var trykmaskinerne ikke de bedste, så det var ind 
imellem en skuffelse at se det færdige tryk. Men så skete der 
lidt af et mirakel... 

Umulige bønner opfyldes her
Udfordringen er jo en kristen avis, og vi tror selv på det, vi for-

tæller om i avisen. Når jeg fx skriver, at bøn kan udrette mirakler, 
så er det også noget, jeg selv oplever og praktiserer. 

Og Gud har jo lovet i Bibelen, at vi må bede om hvad som helst. 
Stort og småt. Også praktiske og økonomiske forhold. 

I sommer spurgte nogle kristne erhvervsfolk, hvad jeg ville 
gøre, hvis jeg havde fl ere penge til rådighed. ”Få trykt et sted, 
hvor kvaliteten er bedre,” svarede jeg. Men jeg vidste godt, at det 
var en drøm. Vi var nødt til at vælge det billigste trykkeri.

 For en måneds tid siden var vi nogle, der bad for forskellige 
behov. Jeg var lidt frustreret over, at vi ikke havde et pænere 
produkt, så jeg bad: ”Gud, hjælp os med at få et bedre tryk,” men 
tilføjede så straks: ”...uden at det koster mere.”

Det er jo svært at tro på den slags ”umulige bønner”. Men min 
erfaring er nu, at Gud alligevel svarer overraskende på de mest 
umulige bønner. Og ganske rigtigt:

To uger efter kom vores trykkeris ejer og fortalte, at han havde 
besluttet at lukke trykkeriet. Vi var begge kede af, at samarbejdet 
skulle ophøre, men han havde lavet en aftale med Jysk Fynske 
Medier om, at de ville fortsætte med at trykke vores avis på deres 
topmoderne trykkerier – til samme pris.

Så den umulige drøm blev opfyldt. Og vi kan nu også få hæf-
teklammer i avisens ryg, som mange læsere har ønsket.

Ikke forlegne ved bøn 
Ofte er vi lidt forlegne ved at fortælle andre, at vi beder, og vi 

glemmer ofte at give Gud æren, når vi får vores ønsker opfyldt. 
For måske tror de ikke på bøn, og så føler vi os lidt naive.

Men vi skal ikke skamme os hverken ved bøn eller evangeliet, 
som er ”Guds kraft til frelse for enhver som tror”. Den, der skam-
mer sig over Jesus, vil han skamme sig over, når han kommer 
for at hente sine troende og dømme jordens folk, siger Jesus.  

Vores umulige bøn blev faktisk opfyldt. Og det er ikke den 
eneste bøn, vi har bedt for avisens overlevelse, som er blevet 
opfyldt. Næsten hvert år har vi oplevet ”økonomiske mirakler”. 

Og det er jo faktisk vigtigt, at vi i Danmark fortsat har en kristen 
ugeavis, som kan:

* Holde fast i de kristne værdier og kristnes ytringsfrihed.
* Opmuntre og inspirere kristne på tværs af kirker.
* Fortælle nyheder, som andre medier ikke bringer, fx om:
* Kristne mirakler, som virkelig sker stadig oftere.
* Store kristne vækkelser i Asien, Afrika og Sydamerika.
* Forfulgte kristne i Korea, Kina, Iran og de muslimske lande.

Jeg har netop selv været i Israel, og det virker så absurd, at 
verdens medier og politikere har så meget imod netop jøderne 
og Israel, som er demokratisk og har ytringsfrihed, mens de giver 
positiv særbehandling til dets fanatiske naboer. 

Det er så selvmodigende, at der 
må ligge en åndelig årsag bag.

Derfor må vi også bruge bøn-
nens magt til at nedbryde løgn og 
antisemitisme, uanset om den fi n-
des i samfundet – eller har sneget 
sig ind i kirken.

Jeg er stolt af, at også danske 
kristne går med Dannebrog i Jeru-
salems gader for at vise solidaritet 
med de jøder, som nu endelig har 
fået et hjemland.

(Se mere side 16-17).

Enhver baptist er en missio-
nær – sådan lød det engang i 
vores fortid! Evangeliet i dag 
fortæller os, at enhver kristen 
er missionær, for det at være 
kristen, er at have Jesus med 
sig gennem livet – og det på en 
sådan måde, at det er synligt!

 Nietzsche, der som filosof 
var indædt modstander af kri-
stendommen, sagde engang: 
”Hans disciple skulle se lidt mere 
frelste ud, hvis jeg skulle tro på 
frelseren”. Eller det kan siges 
mere positivt, at hvis vi ikke er 
begejstrede for Jesus og viser, 
at han forandrer vores liv, så kan 
selv den bedste missionsteknik 
ikke gøre kirken større. 

Han kalder os ved navn
Se, Jesus er med os alle dage, 

når vi vælger at være med til at 
gøre alle folkeslag til hans di-
sciple, når vi dagligt lærer andre 
at holde alt det, som Jesus har 
befalet os, og når vi døber dem, 
det vil sige indvier dem til at blive 
missionærer, sendebud for Jesus, 
som kalder sine følgere ved navn. 

Det er vældigt betydningsfuldt, 
at et andet mennesker siger mit 
navn, i hvert fald, når det er et 
menneske, jeg meget gerne vil 
kendes af. Bare det at Jesus på 
forhånd kender disciplene, gør 
dem godt. Vi er ikke bare én i 
mængden i Guds øjne. Vi er et 
menneske, som fx Inge dernede i 
kirken, hun er kendt af Gud og for-

skellig fra alle andre mennesker. 
Gud kender os ved navn. Måske 
er det, at Jesus kalder disciplene 
ved navn, med til at få dem til at 
følge ham? 

Giv det videre
Mission er altså at lære fra 

os, og at bringe den indvielse til 
tjeneste videre, som Jesus har 
befalet os. Og Hans bud er, at vi 
skal elske vores næste. 

Kærligheden er drivkraft i at 
være missionærer, lige fra William 
Carey, som var den moderne mis-
sions pioner, til nu. Det handler 
om at møde menneskets fysiske 

og åndelige behov på én gang 
– det er pointen også i det, vi 
gør i dag.

”Giv en fi sk til den sultne,  og 
han er mæt i dag – giv en fi ske-
stang, og han er mæt hver dag”. 
Vi skal ikke prædike ud fra vores 
kultur, men undervise dem i Afrika 
og Asien, så de kan prædike med 
deres baggrund til mennesker af 
egen baggrund. 

Alle kan være med
Og det vidunderlige ved at 

bruge kærligheden er, at så kan 
vi alle være missionærer – for det 
betyder ikke, at vi skal noget med 

ord, for at overbevise. Nej, Jesus 
siger til os, at vi skal leve livet i 
ham – så er vi hans sendebud.

Er mission så det, at nogle få 
rejser udenlands, og så støtter 
vi andre arbejdet? Når enhver 
baptist/kristen skulle være mis-
sionær, så handlede det om alle 
folkeslag, og derfor også om 
dit eget land, om dine naboer. 
Naboer, som i dag ikke kun er 
af dansk afstamning, men som 
kommer fra hele verden. 

Mission er at gå, at bevæge 
sig over til andre. Det er at lære 
andre, det vil sige vise, hvad det 
er at være kristen. Altså leve, så 
andre vil tænke: Han eller hun 
har fat i noget særligt! Det er at 
være villig til at fortælle, når der 
spørges, og at tage folk med til 
det, som sker i kirken. Og så er 
det at være opmærksom på, at 
vi ikke døber mennesker til at 
være på en bestemt måde, men 
til at være redskaber for Jesus. 
For den mission, han begyndte, 
var med 12 meget forskellige og 
meget menneskelige disciple. 

Mission er at tage næstekær-
ligheden alvorlig. Hvis du elsker 
din næste, så ligger der også i 
dit hjerte en nød for dette men-
neskes frelse, at det menneske 
skal møde det glædelige budskab 
og tage det til sig. 

Ja, mission handler om villige 
fødder og hænder og et varmt 
hjerte, så når Jesus sendte di-
sciplene ud, så åndede han på 
dem, gav dem varme hjerter; det 
gør han også for os i dag – giver 
os det mod, der skal til! Amen.

Jesus kalder 
også disciple i dag

 
 

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus møder sine første disciple
35 Dagen efter stod Johannes der igen sam-

men med to af sine disciple. 36 Da han så Jesus 
komme gående, sagde han: »Se! Det er Guds 
Lam!« 37 Da de to disciple hørte det, fulgte de 
efter Jesus. 38 Han lagde mærke til, at de fulgte 
efter ham, og vendte sig om mod dem. »Hvad 
vil I?« spurgte han. »Mester, hvor bor du?« 39 
»Kom og se,« svarede han. Så gik de med ham 
hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 
10 om formiddagen, og de blev hos ham resten 
af dagen. 40 En af de to mænd, som fulgte med 
Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. 
41 Det første Andreas derefter gjorde, var at fi nde 
sin bror og sige til ham: »Vi har mødt Messias!« 
42 Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så 
Simon i øjnene og sagde: »Du er Simon, Johan-
nes’ søn, men fra nu af skal du hedde Kefas.« 
(Det er det samme som Peter).

43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde 

rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, 
der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, 
og han sagde til ham: »Kom med mig og bliv 
min discipel.« 45 Filip gik straks hen for at fi nde 
Natanael. »Vi har mødt Messias,« fortalte han, 
»ham som Moses og profeterne har skrevet om. 
Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder 
Josef fra Nazaret.« 46 »Nazaret?« udbrød Na-
tanael. »Kan noget godt komme fra Nazaret?« 
»Kom selv og se,« svarede Filip. 47 Da Jesus så 
Natanael komme, sagde han: »Dér kommer en 
israelit, som er helt igennem ærlig.« 48 »Hvor 
kender du mig fra?« spurgte Natanael. »Jeg så 
dig under fi gentræet, inden Filip kaldte på dig.« 
49 »Mester, så må du være Guds Søn, Israels 
konge!« 50 »Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg 
så dig under fi gentræet? Du skal komme til at 
se større ting end det.« 51 Så fortsatte han: »Det 
siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og 
engle bevæge sig op og ned mellem Gud og 
Menneskesønnen.«

Søndagens tekst: Joh. 1:35-51

Vi er alle kaldede til at vise kærlighed og række ud til vores naboer og andre mennesker omkring os.
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver kastet 
ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden må 
de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 300

ROOMAMANSNSERERIEIE OOMM ÅÅNDEDELILIGEGE GGAVAVERER

Den seneste uge er Kim Larsen 
blev mindet i mange spalter og 
sendeminutter, efter han døde 
søndag den 30. september, 72 
år gammel. Af gode grunde: 
Han var en spillemand, en 
digter, fornyer og formidler 
af et helt særligt stof. Men et 
hjørne af Kim Larsen, som ikke 
har fået særlig meget plads, 
er hans forhold til salmer og 
barnetroen.

’Vis mig nåde 
og miskundhed’

Noget af det mest gribende 
er, at Kim Larsen til sin sidste cd 
’Øst for Vesterled’ (2017), havde 
skrevet sangen ’Den lige vej’.

Her synger Larsen blandt andet:
”Når mit regnskab det ska’ gøres 
op / Så tror jeg nok Vorherre får 
en prop / For jeg har syndet så 
det stod i stænger / Men det vil 
jeg ikke længere.”

Så vidt syndserkendelsen. Men 
Larsen går videre end det:

”Så vis mig nåde og miskund-
hed.” Kun ved Guds nåde og 
barmhjertighed kan Larsen synge 
følgende: ”Og jeg gik den lige vej 
/ Op til himlen, op til dig.”

Det er barnetroen, der her 
kommer til udtryk. En barnetro, 
som følges op af en meget almin-
delig erkendelse:

”Men for det meste / Var det 
ligesom om / Det gik den anden 
vej.”

En iagttagelse, som apostlen 
Paulus kan tale med om i Romer-
brevet kapitel 7:

”For det gode, som jeg vil, det 
gør jeg ikke, men det onde, som 
jeg ikke vil, det gør jeg.”

Men Larsen gentager før san-
gen slutter: ”For jeg har syndet 
så det stod i stænger / Men det 
vil jeg ikke længere.”

Han giver udtryk for en vilje 
til at bryde med synden. Men 
han har brug for Guds nåde og 
miskundhed/barmhjertighed for 
at få en ren tavle.

’Sol over Gudhjem’
Det er bestemt ikke første 

gang, at Larsen beskæftiger 
sig med det hinsidige. Det bliver 
tydeligt, når man går ned i hans 
mange tekster.

Mens Kim Larsen og Gasolin 
stadig var en gruppe, gæstede de 
ofte Gæstgivergården i Allinge, 
som var drevet af musikerparret 
Monica og Niels Pallesen. Kim 
Larsen havde en tendens til at 
give mennesker, han mødte og 
satte pris på, kælenavne. ’Lange 
Lone’ om Mathilde fra dansk-top-
duoen Lasse & Mathilde, ’Kranen’ 

om Larsens kone Hanne Qvist og 
’Pianomand’ om Niels Pallesen, 
som døde pludselig i slutningen 
af 80erne. Til ham skrev Larsen 
sangen ’Pianomand’, hvor der 
blandt andet står:

”Er der koldt og mørkt i den 
sorte grav / eller stråler himlen 
som det klareste rav?” Og senere: 
”Er der fuglefl øjt og bægerklang? 
/ Er der fest og farver hele natten 
lang? / Er der sol over Gudhjem 
i de dødes land?”

Det er ikke en stærk tro på, at 
der er et liv efter døden i ”Gud-
hjem”, Guds hjem, men Larsen 
holder døren på klem. Giver 
udtryk for et håb.

Her skal det skydes ind, at Kim 
Larsen har været på en trosvan-
dring – at dømme ud fra hans 
egne ord. Men han har altid været 
søgende efter noget større end tal 
og akkorder. ’Pianomand’ er en 
trædesten på den trosvandring.

’Jeg er træt og går til ro’
En af de allermest bemærkel-

sesværdige genreskift, der er 
sket i Kim Larsens musikalske 
karriere, var ’Glemmebogs’-
serien. Indtil da havde Kim Larsen 
fokuseret på egne tekster. Men 
med ’Sange fra glemmebogen’ 
(2001), ’Glemmebogen – jul & 
nytår’ (2004) og ’Glemmebogen 

for børn’ (2008) gjorde han blandt 
andet salmer til sine egne med 
stor ydmyghed. Blandt andet får 
man gribende Larsen-udgaver 
af Grundtvigs ’Lille Guds barn, 
hvad skader dig?’ og Kristian 
Arentzens aftensang/-salme ’Jeg 
er træt og går til ro’.

På jule-cd’en tager han ikke 
det mest selvfølgelige, men har 
udvalgt salmer og dele af salmer 
med indhold og tyngde. Først og 
fremmest Gregersens ”Der er no-
get i luften”, som ligesom ”Julen 
har bragt” (som Larsen også har 
taget med) har en både folkelig 
og kirkelig appel. Den inderlige 
julesalme ”En rose så jeg skyde”, 

en Larsen-udgave af ’Et barn er 
født i Betlehem’. Og endelig ’Vel-
kommen igen, Guds engle små’ 
samt ’Kimer, I, klokker’.

’I Herrens hus skal jeg bo 
- JAAH!’

I interviews har Kim Larsen 
ofte givet udtryk for et ikke-
materialistisk verdenssyn. Der 
er noget mere end det, vi kan 
se. Der er noget guddomme-
ligt. Men ligesom hans lyrik er 
der mange lag i det, han siger.

I samtalebogen ’Så mange var 
ordene’ taler forfatteren Klaus 
Rifbjerg og Kim Larsen om kær-
lighed, drømme, naturen og Gud. 

De taler blandt andet om sal-
men ’Altid frejdig, når du går’, 
hvor Larsen afslører, at han har et 
ikke almindeligt kendskab til både 
Bibelen og salmebogen. Kim 
Larsen fortæller, at han ser ’Altid 
frejdig’ og salme 23 i Bibelen som 
noget sammenhængende. Salme 
23 er ifølge Larsen ”den smukke-
ste bøn, der overhovedet fi ndes”.

Han griber ud efter guitaren 
og går i gang med at synge:
”Altid frejdig, når du går / veje, 
Gud tør kende / selv om du til må-
let når / først ved verdens ende!”

Han udbryder: ”Det er sgu’ ikke 
sentimentalt” og spiller videre.
”Aldrig ræd for mørkets magt / 
stjernerne vil lyse! / Med et fader-
vor i pagt / skal du aldrig gyse!”

Han går derefter over til at 
citere salme 23 i den gamle 
oversættelse fra 1931 – med 
guitarakkompagnement:

”Herren er min hyrde, mig skal 
intet fattes, han lader mig ligge på 
grønne vange. Han vederkvæger 
min sjæl. Skal jeg end vandre i 
dødsskyggens dal, jeg frygter ej 

ondt; thi du er med mig... I mine 
fjenders påsyn dækker du bord 
for mig, du salver mit hoved med 
olie, mit bæger fl yder over. Kun 
godhed og miskundhed følger 
mig alle mine dage, og i Herrens 
hus skal jeg bo gennem lange 
tider.”

En meget stærk salme, som 
man kan høre Kim Larsen recitere 
på ’Glemmebogen for børn’ under 
salmen ’Jeg er træt og går til ro’, 
hvor han slutter salme 23 af med 
et dybfølt ”JAAH!”. 

Hør den – den kan fi ndes på 
Youtube. Den giver gåsehud!
 
Larsens ”lille” tro

Det er farligt at vurdere andres 
tro. Kun Gud kender hjertet. Kun 
Gud ved, hvor Kim Larsen er nu. 
Men hvis man alene skal se på, 
hvad Kim Larsen selv gav udtryk 
for – blandt andet gennem ek-
semplerne her – var det ikke en 
tro med mange facetter. 

Det er den ”lille” tro: En tro på, 
at Gud er der. At han ønsker os 
det bedste. At vi er syndere og 
har brug for tilgivelse. Og at der 
er en forløsning, et liv efter døden.

Ikke en dårlig tro eller forkert 
tro, men en ”lille” tro. Og det er 
måske i virkeligheden det vigtig-
ste, som Larsen fokuserer på?

Men omvendt går han heller 
ikke rundt om den varme grød. 
Han er ikke bleg over for at give 
udtryk for nogle standpunkter, 
som mange andre kunstnere ikke 
lader skinne så tydeligt igennem 
i interviews og virke. Han er/var 
ikke bange for at bekende sin 
tro til noget guddommeligt. Han 
slog også fast, at hans rødder var 
plantet i Bibelens verden og i den 
danske salmesang.
 

Kim Larsen og 
den danske (salme)sang
Kim Larsen var nok en af de største sangskrivere i vor tid. Men hans forhold til Bibelen og den danske 
(salme)sang er et overset kapitel. Hans forståelse og indlevelse i Salme 23 giver gåsehud…

Kim Melius Flyvholm Larsen blev født den 23. oktober 1945 i København og døde den 30. september 2018 
i Odense efter over et halvt års kamp mod prostatakræft. Han fi k sit gennembrud i 1969 med rockgruppen 
Gasolin med hits som ’Langebro’, ’Kvinde min’, ’Rabalderstræde’, ’Masser af succes’ og mange andre. Efter 
Gasolins opløsning i 1978 fortsatte Larsen med først gruppen Bellami og siden Kjukken. Her blev det til hits 
som ’Papirsklip’, ’Jutlandia’ og ’De smukke unge mennesker’. (Foto: Wikipedia)
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Kære tilbageholdende
For det første vil vi sige, at det 

lyder som om, at du faktisk er god 
til at være social, idet du føler dig 
tryg og kan slappe af, når du har 
dine venner på tomandshånd. 

Vi kan som mennesker have en 
tendens til at fokusere på det, vi 
ikke kan, men hvis vi fokuserer på 
det, vi godt kan, vil vi have mulig-

hed for at overføre noget af det, 
der lykkes i de sammenhænge, til 
de mere udfordrende situationer.

Fx vil det i en større forsamling 
næsten altid være muligt at tage 
kontakt til den enkelte og dermed 
prøve at skabe denne tomands-
situation også der. Dernæst skal 
det siges, at der i et selskab eller 
en større sammenhæng ofte vil 

være andre, der har det ligesom 
dig. Bare at vide det, kan give 
noget ro, og du kan nogle gange 
se, hvem det er, og bevidst vælge 
at gå hen til dem, da de måske 

heller ikke kender så mange. Så 
ved at fokusere på dem, glemmer 
du lidt dine egne udfordringer.

Du kan også prøve at tænke 
på: “Hvad ville være det værste, 

der kunne ske?” Måske er det 
ikke så slemt endda. Samt hvor 
stor er sandsynligheden for, at det 
sker? Omvendt, kan du tænke på, 
hvad der ville være det bedste, 
der kunne ske, og hvorfor skulle 
det ikke ske? 

Vores tanker er som en mag-
net, så når du vælger at se på det 
positive, der kan ske, vil det give 
dig andre tanker og associationer 
i den positive retning. Sådan er 
det også med det negative. Derfor 
er det så vigtigt at styre, hvad du 
tænker, da du derved påvirker 
dine følelser. Hvis du ændrer 
den måde, du tænker på, vil det 
hjælpe dig til at få det bedre.

Et andet “trick” er at have et 
lille smil på læben. Forskningen 
viser, at du derved sender posi-
tive signaler til din hjerne, hvilket 
aktiverer den beroligende del af 

dit nervesystem, og du slapper 
dermed mere af. Du virker også 
mere imødekommende overfor 
andre, når du smiler, og bliver 
derfor også taget bedre imod.

Endelig vil vi sige til dig, at 
det er vigtigt, at du ikke sam-
menligner dig med andre, men 
sammenligner dig med dig selv i 
den proces, du er i. Det er derfor 
vigtigt, at du accepterer dig selv, 
og hvor du er i din proces. Det er 
noget, der skal trænes på samme 
måde, som hvis du fx skal lære at 
spille klaver. Det tager tid, ligesom 
det gør, før man bliver god til at 
spille på et instrument, men det 
er muligt, når du bliver ved at øve 
dig i det.

Med venlig hilsen
Jørn og Karin

Hvordan bliver jeg bedre til at 
begå mig blandt mange mennesker?

Jeg vil hellere cutte forbindelsen 
end tilgive min eks

Hej MH
Vi ved godt, at tilgivelse ikke 

altid er noget, man ”bare lige” gør. 
Tilgivelse kan være en proces, 

der tager tid - og i en situation 
som din er der sikkert mange, der 
oplever det sådan.

Spild ikke tiden på at være vred på nogen, der alligevel er ligeglad 
med, at du er vred.
Egentlig er det mere end tidsspilde at fastholde vrede over for andre. 
Det er selvplageri. Hvis du bliver ved med at være vred, holder du fast i 
smerten over det, som deres handlinger har gjort ved dig. Du giver den 
anden person magt over dit liv, og det gør ondt på dig.
Du tænker måske, at du straffer den anden med din vrede. Men ud-
over at det ikke er godt at tænke på at hævne sig og straffe andre, er 
de måske også dybest set ligeglade med din vrede. De går videre med 
deres liv… det er dig, der kommer til at stå som taberen.
I stedet skal du skære den mentale forbindelse af, der er til den anden. 
Det gør du ved at tilgive. Hvis du giver slip og tilgiver det, der er gjort 
forkert, slipper vreden sit tag i dig, og du bliver fri fra smerten, der lå i 
vreden. Det er ikke altid let; det er ikke altid en engangshandling; men 
det er vejen frem.

Kære Jørn og Karin
Jeg synes, det er svært at være i større sociale sammen-

hænge. Jeg bliver usikker og ubehagelig til mode og holder 
mig derfor tilbage. Jeg synes ikke, jeg har noget at sige og ved 
ofte ikke, hvor jeg skal gøre af mig selv. Jeg fungerer bedre på 
tomandshånd, hvor jeg føler mig mere tryg, men jeg vil jo stadig 
komme ud for de andre situationer og vil også gerne blive bedre 
til at håndtere disse. Har I nogle idéer til, hvad jeg kan gøre?

Hilsen den tilbageholdende

Hvis man ved, at man fungerer bedst på tomandshånd med andre, kan 
man også prøve at skabe en tomandssituation i en større forsamling.

Hej
Jeg har hørt, at man skal tilgive, og det synes jeg også gene-

relt er rigtigt. Jeg har bare en person, jeg har mega svært ved at 
tilgive... min eks. Overfor ham vil jeg hellere cutte forbindelsen 
frem for at tilgive. Er det ikke også en mulighed i nogle situa-
tioner? Jeg har heller ikke lyst til det, for så virker det, som om 
han ikke har gjort noget forkert.

Vh MH

Du skriver, at du ikke har lyst 
til at tilgive, fordi det så virker 
som om, at det var okay, det, han 
gjorde. Vi kan godt forstå, at det 
føles sådan, men når du tilgiver, 
er det faktisk det modsatte, du 
udtrykker. 

Tilgivelse betyder ikke, at man 
bare accepterer, at det, den 
anden gjorde, var rigtigt. Når du 
tilgiver, viser du, at du oplever, at 
der er gjort noget forkert, ellers 
var der jo ikke brug for at tilgive. 

Så ved at tilgive siger du, at der 
blev gjort en forkert handling, men 
du vil ikke længere blive ved med 
at forvente noget af den anden, 
som du alligevel ikke får. Du går 
videre og er ikke længere bundet 
af det, der skete.

En anden side ved tilgivelse 
er, at det er for din egen skyld, 
at du tilgiver. Vores oplevelse (fra 
os selv og mennesker, vi har talt 
med) er, at hvis man ikke tilgiver 
de mennesker, der har såret én, 
så bliver man ikke selv fri. 

Når man bliver ved med at 

have noget imod andre, forbliver 
man knyttet til dem på en negativ 
måde, der kan ende i bitterhed. 
Det er som en elastik, der bliver 
ved med at forbinde dig med din 
eks, fordi du stadig har ham i 
tankerne og følelserne, og det 
påvirker dine handlinger i livet i 
det hele taget. 

At blive virkelig fri er netop at 
blive fri fra alle disse negative 
følelser overfor den anden. Jesus 
siger, at “I skal lære sandheden 
at kende, og sandheden skal 
gøre jer frie” (Joh. 8,32). En af 
sandhederne er, at når vi tilgiver, 
så løsner vi nogle negative bånd 
til andre og frigør os selv.

Om du skal bryde forbindelsen 
eller ej, handler egentlig ikke så 
meget om tilgivelse. Hvis der 
ikke er en grund til, at I har noget 
sammen, fx pga børn, kan du godt 
tilgive og samtidig vælge ikke at 
have mere kontakt.

Med venlig hilsen
Jørn og Karin
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Af journalist 
Mirjam Røgeskov

Det  er  lørdag 
morgen på kvin-
dekonferencen 
Forvandling, som 

Kirken i Kulturcentret står bag. 
Årets tema er Better Together/
Bedre sammen. 

Cirka 500 kvinder i alle aldre 
lytter opmærksomt, mens Mildred 
Osias, lederen af den fi lippinske 
kirke i Kulturcentret, begynder at 
fortælle en godmorgen-historie. 
På storskærmen illustrerer far-
verige børnetegninger historien 
om pigen Alene, som bor i byen 
Forvandling ved Bispebjerget. 
Alene har øgenavnet Bogorm 
Alene, fordi hun begraver sig i 
bøgernes verden, og hun går 
ikke uden for sit hjem. Men en 
dag læser hun, at en superstorm 
vil ramme byen. Det eneste, der 
kan redde indbyggerne, er, at de 
bygger en stor mur. Ingen gør no-
get, og Alene ved, at hun ikke kan 
bygge muren alene, men hun er 
mere bange for at møde de andre 
kvinder end for stormen. 

Luk op og tænd lyset 
Alene tager sig mod til at sende 

breve, hvor hun inviterer kvin-
derne til at hjælpe med at bygge 
muren. Pludselig banker det på 
døren. Alene bliver nervøs, for 
hun ser forfærdelig ud, og hendes 
hjem er rodet. Alligevel åbner hun 
døren. Udenfor står Maria med et 
stort smil; hun vil gerne hjælpe 
med at bygge muren. Alene er 
ikke vant til at snakke med an-
dre. ”Det er okay, må jeg komme 
ind?” spørger Maria, men så skal 
Alene jo tænde lyset, så gæsten 
ser hendes rod. ”Kan jeg virkelig 
invitere hende ind i mit mørke?” 
tænker Alene. Hun inviterer Maria 
ind og tænder lyset; rodet bliver 
synligt. Alene er nervøs for Marias 
reaktion, men Maria spørger bare: 
”Skal jeg hjælpe dig med at gøre 
rent?” Maria hjælper Alene med 
at smide de gamle kasser ud, 
som fylder. 

Sammen om at bygge
Maria tager Alene i hånden, og 

de banker på døre. Kvinderne vil 
gerne komme hjem til Alene, så 
de kan stå sammen mod stormen. 
Alene har aldrig haft gæster, men 
hun læser, at alle slapper bedre 
af, når man spiser sammen. Alene 
ved ikke, hvordan man laver 
mad, så Maria tager sin søster, 
Martha, med, for det er hun rigtig 
god til. Alle bliver glade, da Alene 
drister sig til at fortælle om muren. 

Kvinderne arbejder hårdt, og da 
muren er færdig, takker Alene 
Maria, fordi hun bankede på. ”Jeg 
har banket på din dør i årevis,” 
fortæller Maria. ”Det har jeg ikke 
hørt, for jeg var så fordybet i mine 
bøger,” svarer Alene. Maria smiler 
og siger: ”Jeg har også følt mig 
alene, men Jesus blev ved med 
at banke på min dør, og da jeg 
lukkede Ham ind, så jeg, at Han 
er en bedre rengøringsmand end 
jeg.” Alene vil også lade Jesus 
komme ind. Maria spørger, om 
Alene er hendes rigtige navn. 
”Nej, det er Malene, men posten 
stavede forkert, og så kaldte alle 
mig Alene,” svarer Alene. ”Hvor-
for tillod du det navn? Malene 
betyder ’prægtig’, og vi vil kalde 
dig det navn, du er bestemt til,” 
fastslår Maria. 

Små lys i stormen
Pludselig kommer stormen, 

og det bliver helt mørkt omkring 

Malene. Samtidig slukker lyset 
i kirkesalen, så vi intet kan se, 
mens Mildred Osias fortæller vi-
dere. Malene mærker den gamle 
frygt, men Maria tager hendes 
ene hånd og Martha den anden. 
”Jeg er lige her,” siger de. Malene 
kan ikke se Jesus, men hun mær-
ker Hans kærlighed i kvindernes 
hænder. Mildred Osias tænder 
lommelygten på sin mobiltelefon, 
og efterhånden tænder fl ere og 
fl ere lys, indtil små lys oplyser den 
mørke sal. ”Tak, fordi du tændte 
dit lys med mig og de andre,” siger 
Mildred Osias til os. Hun beder 
os tage vores sidemakkers hånd 
og sige: ”jeg er her med dig.” En 
lovsang starter fra scenen, og 
tilbedelsen eksploderer i salen; 
der sker en stærk og mærkbar 
forvandling i atmosfæren. 

’Hej, jeg hedder…’
Lige efter morgenmødet spiser 

jeg frokost med Gurli Joensen og 
Helle Jespersen. Gurli mærkede, 
at folk blev rørt af historien.

- Der kom en spontan, stående 
og langstrakt klapsalve, og hi-
storien gik også under huden på 
mig. Budskabet var enkelt, men 
nogle gange ser man, at nogen er 
ensomme uden at handle på det. 
Vi skal ikke gøre det kompliceret; 
bare sig ’Hej, jeg hedder…’, som 
Mildred sagde. Det er Helle god 
til, siger Gurli om veninden, som 
roser tilbage: 

- Gurli har mand og børn, 
men de inviterer mig hjem. Jeg 
er single, og mange tror, jeg har 
mange venner, men kun få invi-
terer mig hjem.

Helle Jespersen har lært, at 

det ikke er så svært at snakke 
med folk. 

- Man skal bare vise interesse 
og tage kontakt, og der handler 
det om at turde at give slip, siger 
Helle, og Gurli supplerer: 

- Man kan være bange for, 
hvad det kræver af mig, hvis jeg 
tager det første skridt, og Helle 
følger op: 

- Men ingen, jeg har lukket ind 
i mit liv, har været krævende. Det 
kræver jo ikke noget at ringe til 
en eller at blive længere til guds-
tjeneste, siger Helle Jespersen. 

Det koster ikke meget
Veninderne er enige om, at 

man ikke skal være bange for 
at give noget af sig selv, for du 
mister ikke noget. 

- Tværtimod kan du få meget 
igen. Jeg har en veninde, som 
kan se krævende ud, men når 
du lærer hende at kende, er hun 

så generøs; det ser du ikke fra 
starten. Se på, hvad du får igen i 
stedet for, hvad det kræver, råder 
Gurli Joensen. 

Helles gode råd er at snakke 
om dagligdagsting, være dig selv 
og tage dig tid. 

- Vi har så travlt i dag, men 
jeg prøver at sige ’mennesker 
først,’ og så må Gud give mig tid 
i den anden ende, siger Helle 
Jespersen. 

Gurli tilføjer, at man ikke skal 
vente med at invitere hjem, før 
alt er perfekt.

- Pyt med hvis hjemmet er ro-
det, og håret ikke er sat op. Hvis 
alt skal se perfekt ud, sætter vi 
for høje forventninger til os selv, 
og så bliver det aldrig til noget. 
Vov at vise, at du er sårbar, lyder 
udfordringen fra frokostbordet. 

Mennesker fremfor målet
Senere på dagen har jeg lige 

været til gospel-workshop, da jeg 
tilfældigt sætter mig i en sofa ved 
siden af Charlotte Frederiksen; 
hun fortæller begejstret sin venin-
de om Mildred Osias’ godmorgen-
historie. Charlotte fortæller mig, at 
historien om Alene har forvandlet 
noget i hende. 

- Mit hjerte blev ramt, og der-
for havde jeg brug for at handle 
anderledes, så jeg rejste mig 
spontant og klappede, hvilket vi 
alle gjorde. Det viste, at noget er 
sket, og så skal nogle ting gerne 
ændre sig efterfølgende, siger 
Charlotte Frederiksen. 

Hun vil især prøve at blive 

bedre til at se mennesker i stedet 
for målet. 

- Målet kan være arbejdsopga-
ven fremfor kollegerne eller træ-
ningen i stedet for at se, hvem jeg 
træner med, uddyber Charlotte 
Frederiksen.

En dyb enkelthed
Det ramte hende især, at det 

er så simpelt at åbne op over for 
andre kvinder.

- Det skal forstås dybt, men 
børnehistorien understreger, at 
det er simpelt: at give en invita-
tion, at åbne sin dør, og at man 
bare skal være. Det skal ikke afta-
les fl ere uger før, og det skal ikke 
være perfekt, funderer Charlotte 
Frederiksen. 

Hun synes, det er svært at 
lukke andre ind i rodet.  

- Når jeg prøver at vise noget af 
det beskidte, er det stadig kontrol-
leret; det er sårbart at lægge en 
del af sit liv i andres hænder, for 
hvad gør de med det. Men gør 
man det ikke, mister livet noget 
magi.

For Charlotte Frederiksen var 
det et godt virkemiddel, da lom-
melygterne blev tændt rundt i 
salen.

- De fleste er med på det, 
når man siger, at vi er bedre 
sammen, men da vi alle tændte 
telefonerne, blev det lyst. Det 
blev håndgribeligt for mig, at når 
kun et lys er tændt i mørket, gør 
det ikke en stor forskel, men når 
fl ere lys bliver tændt, gør det en 
kæmpe forskel – derfor skal vi 
støtte hinanden og stå sammen.

Inviter andre ind i dit 
rod, før stormen raser
Kvindekonference bød blandt andet på godmorgen-historie om Alene, 
som skal bygge en mur for at stå imod en kommende storm. 

”Vi skal investere i andre uden at tænke på, ’hvad kan de give mig;’ det 
skal ikke være prestigeræs,” mener Charlotte Frederiksen.

”Når man graver ind under facaderne, ser man, at alle kan lide at drikke kaffe, snakke og hygge,” siger Helle 
Jespersen, som sidder til højre. Gurli Joensen sidder til venstre tættest på. 

Deltagerne tændte deres mobillommelygter som tegn på, at kvinder vil invitere hinanden ind og stå sammen.

Mildred Osias fortalte et eventyr 
om at lukke andre ind i vores 
liv, som hun illustrerede med 
børnetegninger. Foto: Kirken i 
Kulturcenteret Media
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Af Bodil Lanting

Myndighedernes har fjernet 
4-6000 kors fra de registrerede 
kirkers bygninger. Kors inde i 
bygningerne skal nu fl ankeres 
af fotos af Formand Mao og 
Formand Xi.

Det fortalte China Aids grund-
lægger, pastor Bob Fu, under en 
høring i Kongressen i Washington 
D.C. den 27. september. 

Netop nu er Kinas regering i 
gang med at supervisere en fem-
årsplan for at gøre kristendom-
men mere socialistisk. Man vil 
blandt andet ”omskrive” Bibelen, 
fortalte Bob Fu.

Pastor Fu, som tidligere har 
været leder af en husmenighed i 
Kina, immigrerede til USA i 1997. 
Her grundlagde han NGO’en 
China Aid, som følger udviklin-
gen i menneskerettigheder og 
trosfrihed i Kina. Under høringen 
fremlagde Bob Fu mange detaljer 
i den plan, som mange registre-
rede kirker i Kina nu skal efter-
leve for at ”Sinicize” (kinefi cere) 
kristendommen i landet. 

Det værste siden Mao
Myndighedernes har de sene-

ste år jævnet mange husmenig-
heder med jorden, og tusinder 
af kors er blevet fjernet fra kirker 
over hele landet. 

”Religionsfriheden i Kina har 
nået det værste niveau, som man 
ikke har set det siden begyndel-
sen af Kulturrevolutionen under 
Formand Mao i 1960’erne,” sagde 
Fu under mødet med en udenrigs-
komite i Kongressen.

Det centrale i Kinas nye religi-
onspolitik er, at man aktivt ønsker 
at guide religion til at ”tilpasse sig 
et socialistisk samfund”.

I et skriftligt indlæg forklarer 
Fu, at under de nye regulativer 
må religiøse mødesteder ”ac-
ceptere rådgivning, supervision 
og inspektion fra de relevante 
lokale  myndighedskontorer” med 
hensyn til personale, økonomi, 
sikkerhed, brandsikkerhed, sund-
hed, forebyggelse osv.

Godkender femårsplan
Pastor Fu fortalte, at både 

kirkerne i Three Self Patriotic 
Movement (TSPM) og Chinese 
Christian Council (Kinas stats-
sanktionerede protestantiske 
kirker) har udviklet en femårsplan, 
som skal hjælpe kirkerne med at 
efterleve de nye regulativer mht. 
”kinefi cering af kristendommen”.

Ifølge Fu holdt både CCC og 
TSPN et seminar om femårs-
planerne i juli sidste år. På et 
møde i marts i år vedtog man 
den endelige udformning, som 
indebærer en ”kultivering og 
implementering af socialistiske 
kerneværdier”. Planen og dens 

udførelse skal superviseres af 
det nationale religionskontor, og 
”TSPM og CCCs præstesemi-
narier og kirker i enhver provins, 
autonom region og kommune vil 
samarbejde med den”. 

Omskriver Bibelen
Kinefi ceringen af kristendom-

men skal blandt andet gennem-
føres ved at ”genoversætte Det 
gamle Testamente”. Samtidig 
skal Ny Testamente forsynes 
med nye kommentarer for at få 
socialistiske ideer og kinesisk 
kultur til at fremstå som mere 
”guddommelige”, siger Bob Fu.

- ’Kinefi ceringen’ betyder, at 
man ændrer ’kristendommen i 
Kina’ til ’kinesisk kristendom’, 
forklarer Bob Fu.

I planen understreges det, at 
”hjertet og sjælen i kinefi ceringen 
af kristendommen er at kinefi cere 
den kristne teologi”. Det fremgår 
tydeligt, at man vil gen-oversætte 
Bibelen og omskrive bibelkom-
mentarer, forklarer Bob Fu.

Buddhistisk GT
Ifølge den seneste handlings-

plan skal Det gamle Testamente 
udgives i resumé-form forsynet 
med buddhistiske tekster og 
Konfutses lære.

”I hovedtræk skal den nye 
bibel ikke have et vestligt, men 
derimod et kinesisk udseende 
og reflektere kinesisk etik fra 
konfucianismen og soicalismen,” 
forklarede Bob Fu til The Christian 
Post efter høringen. 

I Femårsplanen foreslås det, 
at man inkorporerer kinesiske 
elementer i kirkernes gudstjene-
ster, både når det gælder salmer 
og sange, præstedragter og 
arkitekturen i kirkebygningerne.

”Det indbefatter, at man vil 
revidere og udgive sange med 
kinesiske træk og fremme kinefi -

ceringen af lovsangen. Man skal 
bruge de særlige kinesiske kunst-
former inden for maleteknik, kal-
ligrafi , inskription og papirklip til at 
udtrykke den kristne tro. Samtidig 
opfordres kirkerne til at sikre, at 
bygningernes stil bliver tilpasset 
lokal kinesisk arkitektonisk stil.

Lovsange til partiet
Mellem 4.000 og 6.000 stats-

registrerede kirker har fået fjernet 
deres kors. Inde i kirkerne skal 
korsene fl ankeres af billeder af 
Mao og Xi Jinpeng.

”I starten af hver gudstjeneste 
skal kirkens kor synge et par kom-
munistiske revolutionssange, som 
priser kommunistpartiet. Først 
derefter kan de synge kristne 
lovsange, forklarer Fu.

Der har også været rapporter 
om statsembedsmænd, som er 
gået fra dør til dør for at få kristne 
til at underskrive et dokument, 
hvor de frasiger sig deres tro.

”For første gang siden Kultur-
revolutionen gennemfører kom-
munistpartiet nu en politik om, at 
troende kinesere skal frasige sig 
deres tro. Vi kan dokumentere, at 
[regeringsembedsmænd] går fra 
dør til dør for af tvinge troende til 
at underskrive formularer om, at 
de er blevet vildledt af evangeli-
ster til at tro på kristendommen.
Nu, efter et par ugers selvransa-
gelse og politiske studier, har de 
erkendt, at de har taget fejl. Det 
er aldrig sket før,” siger Bob Fu.

I nogle provinser har børn lige-
frem fået forbud mod at gå i kirke.

Ledere skal godkendes igen
Ifølge Bob Fu er der planer om 

at lukke omkring to tredjedele 
af de statsregistrerede kirker i 
Kina i et forsøg på at samle dem. 
Regeringsfolk har også opfordret 
20.000 husmenigheder til at lukke 
og i stedet tilslutte sig de statsre-
gistrerede kirker.

Selv om lederne i de registre-
rede kirker allerede er godkendt, 
kræves det nu, at de endnu 
engang skal godkendes, så rege-

ringen kan sikre, at kirkelederne 
er mere loyale mod partiet end 
mod Gud, forklarer Fu.

- Det første kriterium er et 
offentligt løfte om at ville følge 
partiet. Også på kirkedørene 
skal man have tekster som ”Lyt 
til partiets ord. Følg partiets vej”. 

Hvordan kan man have en 
uafhængig tro? Som kristne har vi 
lært at adlyde Herren. Nu vil kom-
munistpartiet gøre sig til herre 
over kirken, vurderer Fu.

Kirke ændrer teologi
Bob Fu fortalte CP om en 

tidligere formand for TSPM, som 
har udtalt, at deres tidligere lære 
om ”retfærdiggørelse ved tro på 
Jesus Kristus” var for snæver.

”Han er nu fortaler for retfær-
diggørelse gennem kærlighed 
ved at gøre gode gerninger. Han 
mente, at Gud er meget inklu-
derende, så de kommunistiske 
parti-helte, han omtalte, gør så 
mange gode gerninger, at Gud 
bør give dem adgang til himlen. 
Det er en slags universalisme, 
forklarer Bob Fu.

Kristne siger fra
I september underskrev fl ere 

hundrede kristne ledere en ud-
talelse om, at de fordømmer de 
nye regulativer og vil forkynde 
Kristus som kirkens Herre uanset 
konsekvenserne. 

”For evangeliets sag er vi klar 
til at bære alle tab - selv tab af 
vores frihed og vores liv,” hedder 
det i udtalelsen.

Efter Bob Fus redegørelse har 
lobbyister bedt USAs regering 
stemple Kina som et land, der 
vækker særlig bekymring. Det er 
en betegnelse, som åbner mulig-
hed for nye sanktioner.

Allerede i juli udsendte USAs 
udenrigsministerium en formel 
fordømmelse af Kina på grund af 
krænkelser af religionsfriheden, 
men kun tre andre lande under-
skrev denne erklæring.

Kina vil tvinge kirker til at 
synge kommunist-sange

Egyptens koptiske kristne 
nomineret til Nobels fredspris
Egyptens forfulgte koptiske minoritet er blevet nomineret 
til Nobels fredsprid. Det er angiveligt første gang en etnisk-
religiøs gruppe får denne ære.

Den norske nobelkomite vil ikke oplyse de nomineredes navne, 
men oplysningen stammer fra NGOen Coptic Orphans. Nominerin-
gen skyldes de kristnes afvisning af hævnaktioner trods gentagne 
tilfælde af anti-kristen vold i Egypten. 

Der er ialt 331 nominerede til fredsprisen i år. Af disse er 216 
enkeltpersoner og 115 grupper.

I en pressemeddelelse udtaler Coptic Orphans, at de seneste 
års forfølgelse af kristne startede i 2011, hvor ”det arabiske forår” 
førte til diktator Hosni Mubaraks fald. 

”Ifølge den kristne NGO Open Doors’ rapport fra 2018 oplever 
kristne i Egypten ’hidtil ukendte grader af forfølgelse’. Sidste år 
blev 128 egyptiske kristne dræbt på grund af deres tro og over 
200 drevet ud af deres hjem. Alligevel har de koptiske kristne 
konsekvent afvist at hævne sig og fortsætter med at praktisere 
fredelig sameksistens,” skriver Coptic Orphans. 

Bodil

Pastor Bob Fu fra ChinaAid for-
talte under en høring i Kongres-
sen i Washington D.C. om øget 
undertrykkelse af kristne i Kina.

De nye forfølgelser minder om dem under kulturrevolutionen, siger iagttager. 

Kenya: Tre kristne stenet ihjel
Tre kristne byggearbejdere i det vestlige Kenya blev stenet til 
døde af en muslimsk pøbel den 22. september. De kristne blev 
tilsyneladende dræbt i en hævnaktion efter drab på formodede 
el-Shabaab terrorister i området.

International Christian Concern citerer en anonym kilde, som 
fortæller, at de tre mænd blev angrebet på en byggeplads. 

En af de dræbte, Fredrick Mukanda Bahati, var ved at bygge et 
nyt hus sammen med to assistenter, da pøbelen ankom.

”På afstand kunne jeg se mændene smide byggesten mod 
Fredrick og hans medarbejdere. Det lykkedes de tre at fl ygte ind i 
et hotel i nærheden, selv om de var hårdt såret. Men muslimerne 
forfulgte dem ubønhørligt og stenede dem til døde,” fortæller vidnet.

- Vi er slet ikke sikre, og denne hændelse viser, hvor meget 
muslimer hader Kristus-troende. Vi vidste, at de bevæbnede eks-
tremister fra el-Shabaab dræber folk, men nu har vi opdaget, at 
selv vore nære muslimske venner kan begå grusomheder imod 
os, siger en præst, der ønsker at være anonym.

Fredrick Bahatis familie, som  begravede ham den 22. septem-
ber, mindes ham som en helhjertet kristen. Han efterlader sig en 
hustru og to børn, som familien nu skal tage sig af. 

Samtidig spørger de kristne, hvorfor politiet ikke beskytter dem. 
Terrorgruppen el-Shabaab fra Somalia har gentagne gange dræbt 
kristne i Kenya. For få uger siden stoppede islamisterne en bus 
på vej til Garissa og dræbte to kristne, som ikke kunne citere den 
muslimske trosbekendelse.

Bodil

Kinas regering kræver, at kirkerne ændrer budskabet, så det bliver 
mere ”kinesisk”. Det gamle Testamente skal omskrives og forsynes 
med tanker af Buddha og Konfutse, og Ny Testamente skal tilføjes 
socialistiske kommentarer. Arkivfoto. 

Hjerte-, Anker- og Korsbogen 
er nu udgivet på albansk
Dansk Balkan Mission har i samarbejde med missionsarbejde 
i Albanien udgivet 3 minibøger (Hjertebog, Ankerbog og Kors-
bog) på albansk. De kan gratis bestilles til uddeling.

DBM udgav den 1. oktober de tre små bøger på albansk. Sproget 
tales af ca 7,6 millioner mennesker primært i Albanien, Kosovo, 
Tyrkiet (2.300.000), Makedonien (520.000), Grækenland (445.000) 
og Italien (455.000) og i indvandrersamfund i andre lande (samlet 
ca. 1,7 mio). Der er også i Danmark mindre grupper af albanere.

De albanske minibøger er både på lager i Danmark og sendt til 
præsten Jimmy Svenfelt i Albanien. Jimmy Svenfelt er udsendt af 
Laestadianernas Fridsföreningars För-bund (LFF), har læst teologi 
ved Missionsfakultetet i Gøteborg og arbejder nu i Tiranaområdet. 

De små bøger måler 6x7 cm, er på 48 sider med ca. 65 bibelvers.  
Hjertebogen indeholder bibelord om det bibelske kærligheds-
budskab. Ankerbogen indeholder gode bibelord om håb – i livet, 
i døden og for evigheden. Korsbogen har bibelord, som belyser 
den apostolske trosbekendelse. 

Bøgerne kan frit bestilles til uddeling (modtager betaler kun 
porto). DBM modtager dog gerne gaver til projektet.

Bodil

Også på kirkedørene 
skal man have tekster 

som ”Lyt til partiets 
ord. Følg partiets vej”. 
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- Disse afsløringer kommer 
ikke ud i den almindelige pres-
se, da hverken Europa, Kina 
eller Rusland ønsker at tabe 
ansigt. Og slet ikke vil erkende, 
at præsident Trump og Israel 
har ret.

Israels statsminister, Benjamin 
Netanyahu, talte til FNs General-
forsamling d. 27. september 2018.

Med meddelelsen om, at han 
ville afsløre oplysninger, som 
aldrig før er blevet fortalt til of-
fentligheden, begyndte Israels 
statsminister sin tale.   

En del skeptiske diplomater i 
hallen var tavse. 

”Iran har et andet hemmeligt 
atomlager til opbevaring af ”beri-
get uran”, som er materiale til de-
res våbenprogram,” oplyste han. 

Stilheden i FN´s generalfor-
samling bliver mærkbart mere 
trykkende. Trykket forstærkes, da 
Netanyahu giver den nøjagtige 
placering i længde- og bred-
degrad (35.5022 51.2997), som 
er koordinaterne for dette lager, 
samt billeder af bygningerne.

 
Spredt som Nutella 

Efter den første afsløring af 
tidligere atomlagre med ca. 15 
kg radioaktivt materiale, spurgte 

Netanyahu: ”Hvad gjorde iranerne 
så, for at skjule dette? De spredte 
dette farlige stof ud omkring 
blandt Teherans befolkning lige-
som Nutella.” 

Den anden iranske facilitet 
indeholder kernekraftrelateret 
udstyr og materiale til Irans atom-
program: ”15 skibscontainere 
- 300 tons”. 

- Spørg jer selv, sagde Net-
anyahu til diplomaterne i salen: 
Hvorfor har Iran et hemmeligt 
atomarkiv og -lager, hvis landet 
virkelig havde til hensigt at stoppe 
sit udviklingsprogram og opgive 
sit arbejde mod atomvåben til 
masseødelæggelse? 

”Grunden til, at Iran ikke øde-

lagde dette, er, at det ikke har 
opgivet sit mål om at udvikle 
atomvåben,” sagde Netanyahu. 

Statsministeren opfordrede 
Yukio Amano, leder af FN's In-
ternationale Atomenergiagentur, 
(IAEA) til at ”inspicere dette 
atomværk straks, inden iranerne 
beslutter at rydde det af vejen, 
og mens du er i gang med denne 
inspektion, skal du også inspicere 
de andre steder, som jeg  netop 
har talt om.... Fortæl sandheden 
om Iran”. 

Præcisions-raketter
Netanyahu talte også om de 

computerstyrede præcisions-
raketter, som Iran leverer til 

Hizbollah i Libanon, og de per-
manente militærbaser, som Iran 
arbejder på at bygge i Syrien, og 
dets igangværende forsøg på at 
lancere raket- og bombeangreb 
ind i Israel, også fra den sydlige 
grænse i Gaza. 

Irans terroristgruppe i Libanon, 
sagde han, er en særlig farlig 
trussel, som begynder at produ-
cere præcisionsstyrings-missiler 
med en nøjagtighed på 10 meter. 

”Hizbollah bruger de uskyl-
dige mennesker i Libanon som 
menneskelige skjolde,” sagde 
Netanyahu.  

Besked til Hizbollah 
”Her er et billede, der er tusind 

missiler værd,” tilføjede han og 
holdt et nyt billede op. Site 1, på-
pegede han, viser det første sted, 
hvor affyringsrampen for missiler 
er placeret, omkring 50 meter fra 
stranden. Site 2 er ”lige under et 
fodboldstadion”, hvor børn leger 
hele tiden. Site 3 er ”lige i nærhe-
den af Beirut Lufthavn.” 

Netanyahu tilføjede: "Jeg har 
en besked til Hizbollah: Israel ved, 
hvad du laver, hvor du gør det, og 
Israel vil ikke tillade, at Hizbollah  
slipper godt fra dette."

JewishPress.com (Redigeret og 
oversat af Jørgen Vium Olesen.

Irans hemmelige 
atomvåbenprogram

Afsløret i FN:

Benjamin Netanyahu afslørede Irans atomlagre på et møde i FNs generalforsamling.

”Dette billede er tusind missiler værd”: Site 1 viser en affyringsrampe 
50 meter fra stranden. Site 2 ligger nær et fodboldstadion, hvor børn 
leger, og Site 3 ligger ved Beiruts lufthavn.

Dette er de hemmelige lagre, hvor Iran opbevarer beriget uran. Netan-
yahu angav den nøjagtige beliggenhed med længde- og breddegrad.

Iran har ikke opgivet sit ønske om at fremstille atomvåben, sagde Ben-
jamin Netanyahu til Generalforsamlingen, da han fremlagde beviserne.

Australien: Tidligere ateist døbt 
som 85-årig i katolsk kirke
Den tidligere generalguvernør Bill Hayden var kendt som ateist 
gennem hele sit liv. Men for nylig gav den 85-årige sit liv til 
Jesus og blev døbt i den katolske kirke, skriver Christian Post. 

Bill Hayden var leder af Laborpartiet og kendt for sin ateisme. 
Som generalguvernør skulle han have været øverste leder for 
spejderne i Australien. Men han erklærede i 1989, at spejderløftet, 
som taler om at ”gøre mit bedste for at gøre min pligt overfor Gud”, 
stred imod hans overbevisninger.

Den tidligere politiker oplevede dog et vendepunkt i forbindelse 
med et slagtilfælde i 2014. På hospitalet blev han overbevist om, at 
Gud fi ndes, blandt andet gennem en nu 93-årig nonnes vidnesbyrd.

Nonnen, Sister of Mercy Angela Mary Doyle, havde besøgt 
ham på hospitalet, og Bill Hayden fortæller, at han altid ”følte sig 
omfavnet og elsket gennem hendes kristne eksempel”.

Ifølge The Catholic Leader blev Hayden døbt i St. Mary’s Church 
nær Brisbane den 9. september. Han udtalte ved denne anledning: 
”Det varede for længe. Fra nu af vil jeg være helhjertet. Fra i dag 
vil jeg stå inde for Gud”. 

Bodil

Tidligere generalguvernør Bill Hayden var erklæret ateist, indtil han 
fi k et slagtilfælde i 2014. Han blev døbt den 9. september i år.

Nordkoreanske kristne takker 
for indsmuglet medicin

Dansk Europamissions givere 
har siden 2010 været med til at 
sikre, at der smugles medicin ind 
til forfulgte kristne i Nordkorea. 
Sundhedssituationen i landet 
er fortsat katastrofal, idet der 
mangler både medicin og udstyr 
i sundhedssystemet.   

Det skønnes, at der er 100.000 
undergrundskristne i Nordkorea. 
Mange af disse er fanget i de 
berygtede kz-lejre, der beskrives 
som værre end Hitlers. Flere bøger 
dokumenterer, hvordan kristne 
lider martyrdøden, ufødte børn 
tvangsaborteres, og vagter fx tis-
ser på fangerne. Det skriver Dansk 
Europamission, som modtager tak-
kebreve fra nordkoreanske kristne.   

”Vi takker jer og giverne i Kristus 
for jeres omsorg for kirken i xx-regi-
onen [af sikkerhedshensyn nævnes 
regionen ikke] i Nordkorea. Både 
fysisk og åndeligt løfter I os op med 
jeres kærlige hænder...

Den økonomiske situation i 
Nordkorea er blevet værre og værre, siden Kina besluttede at 
boykotte nordkoreansk kuleksport [i 2017, red.]. De fl este af bor-
gerne har ikke råd til at spise ris, men har begrænsede rationer 
af majspulversuppe blandet med tørrede grønne radiser, kartofl er 
og hvide radiser.  

Det værste i Nordkorea er manglen på medicin og underernæ-
ringen. Det er kritisk, særligt for nyfødte, børn og ældre,” skriver 
en af modtagerne.   

En anden skriver: ”Vi takker vor Gud Fader, som beskytter vores 
nordkoreanske troende i Hxx-provinsen i denne ørkenlignende 
verden, og giver os det åndelige brød fra himlen og levende vand 
fra klippen, så vores kirkes troende i Hxx-provinsen fortsat kan 
gå fremad, skridt for skridt, på grund af hans forunderlige nåde.   

Vi modtog sikkert xx, xx, xx [nævnes ikke af sikkerhedshensyn] 
og medicin, som blev leveret af kurererne, der rejste langt uden 
at klage. 

 Jeg vil slutte brevet nu, i bønnen om, at Gud vil udgyde sine 
velsignelser og sin nåde over dig og alle støtter, der beder og giver 
økonomisk hjælp til vores nordkoreanske troende i Hxx-provinsen.”

Bodil

Et sjældent billede af en ku-
rer. Det er nogle år gammelt, 
og derfor afsløres intet. 

Pastor Andrew Brunson, som 
har siddet fængslet i Tyrkiet i 
knap to år, skal for retten den 
12. oktober. Ved sidste rets-
møde den 25. juli fi k Andrew lov 
til at sidde i husarrest i stedet 
for fængsel og fi k dermed mu-
lighed for at være sammen med 
sin familie.

Det skriver Dansk Europamis-
sion med opfordring til forbøn for 
præsten og det nye retsmøde.

Tiden siden det sidste retsmø-
de har været turbulent. I august 
øgede USAs præsident, Donald 

Trump, presset på Tyrkiet for at 
få løsladt Brunson ved at fordoble 

tolden på bl.a. stål. Tyrkiet sva-
rede igen ved at fordoble tolden 
på blandt andet amerikanske 
personbiler og tobak. Toldkrigen 
har betydet, at den tyrkiske lira 
er faldet drastisk i værdi.

Ny chefanklager
I begyndelsen af september 

blev chefanklageren i sagen, Ber-
kant Karakay, fl yttet til en anden 
afdeling. Det er således ikke ham, 
som skal føre sagen fremover. 

Tyrkiets justitsminister, Abdul-
hamit Gul, afviser, at ændringen 
har noget med Andrews sag at 

gøre. Han tilføjer, at det i Tyrkiet 
er normalt at skifte advokater og 
anklagere midt i en sag.

Andrew Brunsons advokat ser 
dog et lille håb i udskiftningen. 
”Hans forflyttelse er måske et 
tegn på, at hensigterne med 
sagen er ændret”, siger forsvars-
advokat Ismail Cem Halavur til 
Reuters. Alligevel understreger 
han: ”Det er ikke rigtigt at sige, at 
han vil blive løsladt på baggrund 
af denne udvikling. Vi bliver nødt 
til at vente og se”.

Bodil

Pastor skal igen for retten i Tyrkiet

Den amerikanske præst Andrew 
Brunson er central i handelskri-
gen mellem USA og Tyrkiet.
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Tekst og fotos af Tina Varde

Udenfor kirken hænger en invi-
tation til et deltage et par timer 
i fordybelse, opladning og he-
aling: ”Stilhed med os selv og 
hinanden til afslappende medi-
tativ musik, skriftlæsning – og 
med mulighed for velsignelse 
eller personlig helende bøn”. 

Indenfor går en frivillig kristen 
medhjælper og støvsuger, mens 
præsten John Andersen sæt-
ter hængekøjer op til aftenens 
deltagere.

Præsten kom som barn i en 
pinsekirke og har bl.a. været 
med i Kristent Center, der læg-
ger vægt på det tværkirkelige og 
økumeniske, samt i andre kristne 
sammenhænge.

Kirketjeneren Vernon er også 
fl ittig her kort før kl. 17, som er 
fast starttidspunkt. Efter en kort 
snak med meditationslærer og 
kropsterapeut Dorte Karpf iler 
han videre. Hun går ud i kirkens 
smukt dekorerede køkken for at 
skære frugt ud – som hun selv 
har medbragt til de fremmødte. 
Hun er et kendt ansigt i Healing 
Rooms sammenhæng. En hel 
stak ansigter, forbedere, fra den 
sammenhæng er også dukket op 
for at deltage.

Der er som noget nyt dømt 
dybde, stilhed, lovsang, meditativ 
musik, velsignelser, skriftlæsning 
og forbøn hver den første torsdag 
i måneden, fra 17-19 i Christiania 
Kirken.

Det er et initiativ, der er blevet til 
i et samarbejde mellem dynami-
ske kræfter og forbedere fra He-

aling Rooms, den internationale 
kristne bevægelse Burn 24/7 og 
Christiania Kirken.

Hovmod og arrogance skal 
pakkes væk

Hvis man gerne vil lede men-
nesker til tro i et anti-autoritært 
miljø, er det altid godt - endda livs-
nødvendigt - at afmontere enhver 
form for hovmod og arrogance, 
som jo i øvrigt også åndeligt set 
er ren indbildning og synd – en af 
de syv dødssynder. Jesus viste jo 
meget tydeligt den rette indstilling 

til næsten, da han vaskede fødder 
på sine disciple - og da han blev 
korsfæstet med to røvere.

Nedladenhed over for men-

nesker i dybe kriser kan i nogle 
miljøer være farligt. Både for 
den, som har det svært og kan 
ryge endnu længere ned un-
der gulvbrædderne eller måske 
reagerer med aggression over 
at blive trampet på og overhørt 
midt i sårbarhed – men også for 
den, der i påberåbelse af Guds 
navn spotter næsten med sin 
arrogance. 

Kun kærlighed kan vinde 
hjerter. Så de kan overkomme 
forandringer og kriser. Ikke frem-
brusende, insisterende eller 
bedrevidende kærlighed, men 
ydmyg og lydhør kærlighed, der 
hverken giver for lidt eller forkert. 
I hvert fald gør sit bedste.

Det gælder på fristaden Chri-
stiania, hvor præsten John An-
dersen gør det ganske glimrende!

Lille-Jesus bliver præsten, der 
har en baggrund som bygnings-
snedker, kaldt af nogle. Han bor 
sammen med hustruen, Sandra, 
og parrets tre børn, oven på kir-

ken - i en bygning, som kaldes 
Operaen.

Derfor kaldes præsten John 
Opera af andre af kvarterets be-
boere, der har for vane at opkalde 
folk efter, hvor de bor.

Og det er også et ganske 
passende navn i betragtning af 
de til tider meget stormfulde fø-
lelser, han med dyb ro arbejder 
i midten af – og formår at stå 
lysende midt i. Når for eksempel 
en fra menigheden skal sendes 
til afvænning… 

Med en baggrund fra pinse-
kirken – opvokset i en forstad til 
København – har han allerede 
som barn lært at modtage og få 
den forståelse for Helligånden, 
der gør det muligt. 

Han lyser på en meget ydmyg, 
lydhør, hjælpsom og ikke mindst 
fi n stilfærdig måde. Den person-
lighed sikrer hans overlevelse og 
popularitet i et område, hvor en 
stor del af kirkens arbejde foregår 
uden for kirkens område – på hele 
fristaden, hvor en del mennesker 
ikke gider fi nde sig i noget. Til 
tider fordi de har måttet fi nde sig 
i så meget.

Kom og vær med
En af de fremmødte – den 

første torsdag i september – ser 
ud til at føle sig godt tilpas i kirken 
på Christiania.

- Jeg har ikke været herude, 
siden jeg holdt op med at ryge 

pot. Men jeg følte heldigvis ingen 
trang overhovedet, da jeg gik 
igennem Pusher Street for lidt 
siden, fortalte han. For en del 
år siden blev manden afvænnet 
fra sin afhængighed - støttet af 
sin frikirke.

En anden deltager så ud til 

at gå igennem en renselse, der 
virkede foryngende:

- Jeg er meget intelligent … 
men jeg har så mange tanker 
– jeg mangler fred, fortalte en 
kvinde, der spontant kiggede forbi 
og blev bedt for. Efter en samtale, 
mens hun slappede af i en af 

God start:

Stilhed og fordybelse
i Christiania Kirken
Præsten John Andersen glæder sig over nyt samarbejde om åndelig fordybelse og forbøn den 
første torsdag hver måned i fristaden på Christianshavn.

Om Christiania kirken
”Christiania Kirken åbnede i 2004 som natkirke en aften om 

måneden - efter at gade- og folkekirkepræst Ellen Gylling i 
præstekjole var gået igennem Pusher Street og forbi det lokale 
værtshus Woodstock med invitationer. Kirken bød på te eller 
kaffe, samtale, forbøn og Guds Ord.

I dag er der gudstjeneste hver søndag kl.16 og fællesspisning 
bagefter. Kirken danner ramme om et lille menighedsfælleskab 
og er et økumenisk udadrettet missionalt og diakonalt kirkeligt 
arbejde, der bl.a. har stået for fl ere projekter med og blandt 
udsatte og hjemløse. 

I kirkens formålsparagraf står, at grundlaget er Jesu person, 
gerning og lære - og de bibelske skrifter som Guds inspirerende, 
fuldt troværdige og urokkelige ord som eneste kilde og norm for 
kristen tro, lære og liv. Formålet er at være at være et favnende 
menighedsfællesskab på Christiania, og i ord og handling udleve 
Guds kærlighed til verden omkring os. En fast kirke i Christiania 
for christianitter og fristadens besøgende. En alternativ kirke 
med mangfoldige udtryksformer, på baggrund af den nikæno-
konstantinopolitanske og den apostolske trosbekendelse,” 
oplyser præsten. 

Kirketjeneren i Christiania Kirken, Vernon, er en kendt skikkelse i 
staden. Her hilser han på åndelig vejleder Dorte Karpf, som er en af 
kræfterne bag det nye initiativ med stille og meditative torsdage med 
forbøn og samtale på Christianshavn.

Deltagerne opfordres til at møde Gud afslappet og i tillid, så man tager 
imod uden modstand  – gerne i en af de opsatte hængekøjer, hvor 
forbederne gerne kommer hen og taler og beder efter behov.

Christianiapræsten John Andersen er en meget ydmyg, lydhør og hjælpsom person.

”Jeg er meget intel-
ligent … men jeg 

har så mange tanker 
– jeg mangler fred”
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Den rustikke kirke – en tidligere stald -  fi k en hurtig tur med støvsugeren ti minutter før åbningstid.

Christianiapræsten John Andersen er meget glad for kirkens nye 
smukke kors, som et medlem af menigheden har skabt og foræret 
kirken for nylig. Der er lys på fra mørkets frembrud.

Dorte Karpf og Melody i Christinia Kirkens køkken under forberedelser-
ne til ”Drik dybt af Ånden” aften. De var kommet for at give – og hjælpe 
til i et område, hvor der er brug for åbne og rummelige mennesker, 
tjenere, med giversind. Vægmaleriet er lavet af John Tase, der sammen 
med sin hustru Malle har startet foreningen Hjemløse til hjemløse – og 
har lavet mad til hjemløse fra kirkens køkken.

hængekøjerne godt pakket ind i et 
tæppe, modtog hun intens forbøn 
med påkaldelse af Helligånden 
og Jesus. Undervejs blev den 
ellers snakkesalige kvinde helt 
stille. Udtrykket i hendes ansigt 
tydede på, at hun også blev me-
get glad og fredfyldt. Mere salig 
end snakkende.

Håber på Christiania-
vækkelse

Christiania Kirken holder til i en 
af militærets nedlagte bygninger 
tæt ved Pusher Street – i en tid-
ligere hestestald og et korn- og 
hømagasin fra 1837.

Alle er velkomne til at kigge 
forbi på stille-torsdage, og det er 
gratis at deltage. 

John Andersen håber på væk-
kelse på Christiania. Og på at 
andre, der passer ind i miljøet, 

vil bidrage hertil.
Det kan være svært at ændre 

uvaner med vold og magt. Det 
ved politiet, der har kæmpet for 
at fjerne det ulovlige hashsalg og 
kriminalitet fra fristaden.

Med kærlighed, omsorg, støtte 
og hjælpsomhed kan det være lidt 
lettere at hjælpe til med at skabe 
ønske om, overskud og vilje til 
forandringer indefra.

Præsten håber, at Helligånden 
får så stor succes i området, at 
også mennesker med magt en 
dag erkender, at vil man ændre 
folks vaner, så må man fokusere 
på at hjælpe og støtte kærligt. 

Så folk bliver modtagelige og 
selv ønsker at kæmpe for gode 
forandringer, fordi de kan mærke, 
at man vil dem det godt. Uden at 
dømme og virke bedrevidende på 
en nedladende måde.

Gud har det med at være til 
stede, hvor nød og udfordringer 
er store.

Drik jer fulde i Ånden
Præsten har da også gennem 

årene som præst på Christiania 
haft mange store og spændende 
åndelige oplevelser … som det 
kan ske for dem, der drikker dybt 
af Ånden, så selv store udfordrin-
ger lader sig gøre. Eller alverdens 
afvænninger.

For som der også stod på in-
vitationen, der hang ved kirken, 
da der var stille-torsdag med 
netop den overskrift - Drik dybt 
af Ånden:

”Drik jer ikke fulde i alkohol. 
Det fører bare alt mulig dårlig-
dom med sig, men drik jer fulde 
i Ånden.”

Meget velstillede deltagere, 

der kommer for at tanke åndelig 
op eller lade sig inspirere ved at 
modtage gratis forbøn m.m., er 
selvfølgelig velkomne til at med-
bringe donationer i form af poser 
med kaffe, te, kiks … eller andre 
former for bidrag - for eksempel 
til vedligeholdelse af den godt 
brugte kirke, der gør gavn i et 
område, hvor selv små bidrag kan 
gøre en stor forskel.

En kærlig hilsen til de fremmødte: Tag et bibelord.

Det er ikke, hvad det koster: En lille grøn oase i en punkteret trillebør 
foran kirken. 

Godt brugt altervogn - arvet fra 
Det Danske Bibelselskab, der 
brugte den som cafévogn i forbin-
delse med præsentation af en ny 
bibel. Kunstneren Finn Thorstein 
har udsmykket den – og i øvrigt 
også indgangsportalen over Chri-
stianias hovedindgang.
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• billede af familien
• familiens historie
• årlig hilsen med billeder

FADDERFAMILIER FÅR:
• bibler og kristen litteratur
• tilbud om menighedsfæl-
lesskab

• mad, tøj, brænde
• vejledning og sjælesorg
• hygiejneartikler

SOM FADDER FÅR DU:
• mulighed for at besøge familien
• mulighed for at sende brev eller         
give gaver

”Gud vil give os det    
vi trænger”

MISSION UDEN GRÆNSER
missionudengraenser.dk  •  post@missionudengraenser.dk

Sådan kommer du i gang:
WEB: mugfadder.dk
SMS: FADDER til 1245 

VIL DU VÆRE FADDER FOR 
EN FAMILIE I ØSTEUROPA?

Sammen gør vi en verden til forskel!

Husene ligger tæt op ad den stejle 
bjergside. Geografisk er der ikke langt 
fra Danmark til den lille bjerglandsby 
i Bulgarien. Levestandarden er dog 
milevidt fra hinanden. 

Her bor Guylserin med sin mand og datteren 
Gyula i et lille hus på 10 m2 med udendørs toi-
let. Guylserin skal gå ned ad en stejl og ufarbar 
bjergside for at hente vand. Familien har mange 
behov og derfor stor grund til at bekymre sig for 
at kunne få mad hver dag. I stedet for sætter de 

deres lid til, at Gud er deres forsørger. De er nu 
blevet en del af Mission Uden Grænsers fadder-
program.  Det har forandret deres liv og givet 
håb til, at de kan bryde en ond fattigdomsspiral. 

For 220 kr. om måneden kan du hjælpe en lig-
nende familie, der kæmper med fattigdom.
Som fadder er du med til at holde familier 
samlet og lade børn vokse op sammen med sine 
forældre. 

Vi arbejder sammen med familierne over en læn-
gere periode for at opfylde deres umiddelbare og 

langsigtede behov. Vi går i dialog med dem for 
at forstå deres ambitioner og giver råd og hjælp 
til at kunne blive selvforsynende.

Mission Uden Grænser har i mere end 50 
år hjulpet børn og familier i Europas fattigste 
lande. Al vores arbejde udføres gennem lokale 
medarbejdere, menigheder og missionscentre.
Vi har i dag projekter i Albanien, Bosnien/
Hercegovina, Bulgarien, Moldova, Rumænien og 
Ukraine.

220kr
pr mnd 
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Samtalekort om liv og
død fra Eksistensen
Forlaget Eksistensen har ud-
givet to typer samtalekort: 
GravAlvorlig, samtalekort om 
død, tab og begravelse og 
Tænkekort, med spørgsmål der 
åbner op for samtalen.

GravAlvorlig
GravAlvorlig er 50 samtale-

kort om døden og det, der følger 
med. Mange fi nder det svært at 
tale om død, tab og begravelse, 
og kortene sætter med relevante 
spørgsmål gang i samtalen. De 
tankevækkende spørgsmål skal 
få os til at refl ektere og åbne op 
for snakken. Kortene anbefales 
til små grupper og kan deles ind 
i fem forskellige kategorier:

Livet - hvad gør livet bemær-
kelsesværdigt for dig?

Døden - minder og erfaringer
Samfundet - hvordan håndte-

rer vores kultur døden?
Begravelse - hvad sker der, 

og hvad kunne man ønske sig?
Sorg - tabets realiteter
Konceptet er enkelt, tag et 

kort og lad samtale komme i 
gang. 

GravAlvorlig er udviklet af 

Church of England og oversat 
til dansk af Johanne Haastrup. 
Det  koster kr. 315.

Tænkekort
De 192 tænkekort er samtale-

åbnere og kan bruges i mange 
sammenhænge og i forskellige 
kombinationer. Sættet består af 
kort i fi re forskellige kategorier:

De røde kor t: Personlige 
spørgsmål, der udfordrer på 
livshistorie, tro og holdninger.

De blå kort: Generelle spørgs-
mål, som man kan svare på 
uden nødvendigvis at komme 

med personlige holdninger.

De lilla kort: Rollekort, som 
bruges i kombination med de 
røde eller blå kort. Fx kan et 
spørgsmål fra kategori rød være 
”Hvad håber du på?”. Et rollekort 
kan lyde ”Hvad ville du svare, 
hvis du var på fl ugt?” Og således 
sættes forskellige livssituationer 
i perspektiv.

De grønne kort: Billedkort 
uden tekst, som kan bruges i 
kombination med de øvrige kort, 
eller alene. Fx kan deltagerne 
blandt billedkortene blive bedt 

om at vælge et kort, som 
bedst beskriver deres dag indtil 
videre. 

I kombination med spørgs-
målskortene kan de bruges som 
inspiration eller til at beskrive 
en stemning. Der følger et lille 
hæfte med æsken, som giver 
fl ere forskellige forslag.

Tænkekort er udarbejdet af 
cand. theol. og præst ved Sct. 
Mortens Kirke i Næstved, Anne 
Helleberg Kluge. Æsken med de 
192 kort + hæfte koster kr. 399. 

Lisbeth

e holdninger.
l k

En mal med vand-bog
Lohse har udgivet en smart lille børnebog, hvor man ved at 
male med vand får farverne frem.

’Jesus gør undere’ hedder den lille bog, som kort gengiver fem 
af de mirakler, som evangelierne beretter om:

Vand blev til vin, Masser af fi sk, På vandet, Mad til 5000 og
Jesus Lever! 
 Til hver fortælling er en tegnet illustration, som kan ’males’ ved 

at dyppe en fi nger i vand, og bruge den som pensel. Når siden er 
våd, træder den underliggende farveillustration frem. Bogen kan 
bruges fl ere gange, da farverne forsvinder igen, når siderne er 
tørre. Forlaget lover, at farverne ikke sviner - blot skal siderne stå 
åbne, mens de tørrer. 

Lisbeth
Emanuela Carletti: Jesus gør undere - En mal med vand-bog
16 x 18 cm • 12 sider • 99,95 kr. • Lohse
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Danske kristne trøstede Jerusalem
Norge var som altid talstærkt med - og mange i nationaldragter. (Foto: Vidar Norberg)Christina Leinum fra Den Internationale Kristne Ambassade med en del af de danske deltagere. 

Kristne fra verdens nationer deltog i ”March for Life” for at opmuntre jøderne i den svære tid, hvor de har muslimerne og medierne imod sig. 

To nordjyske kvinder, Birgit Bøgh og Inge Ottesen, var med på march. Karen og Kali Christesen fra Sønderjylland var på march for Jerusalem. Aase og Per Weber (og Ole) fra Ordet og Israel ledte en grupperejse.

Unge kristne og israelere gav hinanden high-fi ve. (Foto: Vidar N.)

En større svensk gruppe deltog også.

Ole Larsen fra Brønderslev deltog sammen med sin hustru Joan.En ung israelsk mor og hendes børn glæder sig over de mange fl ag. Både unge og ældre deltog i den lange march i strålende solskin.



Udfordringen søndag den 7. oktober 2018 REPORTAGE . 17

•  hvad Sømandsmissionen arbejder med i Grønland
•  hvilke jobmuligheder der er gennem Sømandsmissionen i Grønland 
•  hvordan det er at leve og bo i Grønland 
•  hvilke overvejelser man bør gøre sig, inden man flytter til Grønland.

En duft af
Informationsdag

Grønland

Hvem 
Dig/jer der overvejer at arbejde  
i Grønland på et tidspunkt. Ganske 
uforpligtende at komme forbi.

Hvornår 
Fredag d. 26. oktober, 17.00-21.00.

Sted
Kirkehuset, Strandgade 2A, 7100 Vejle.

lytter til Grønland.

Arrangør: Sømandsmissionen

fli
ck

r.c
om

/jt
st

ew
ar

t

Kom og hør om ...

Vi glæder os til at se dig!

Forplejning  
Middag og kaffemik.

Pris  
Gratis, men tilmelding er 
nødvendig til: 
erik@soemandshjem.gl 
eller på tlf. 33 93 25 43
senest 19. oktober.

Af Henri Nissen i Jerusalem

Inger og Hugo Ottesen var med 
til Løvhyttefesten i sidste uge 
af september. De har begge 
arbejdet som lektorer i Nordjyl-
land, og Hugo er også kasserer 
i den danske afdeling af Den 
Kristne Ambassade. 

– Vi er med, fordi vi synes, det 
er en fantastisk spændende fest, 
siger Inger. Hun har været med 
til Løvhyttefest før, og hun synes, 
det er en meget stor oplevelse.

– Det store er jo fx at opleve 
det store internationale fælles-
skab af kristne fra hele verden. 
Jeg husker endnu gudstjenesten 
i Gravhaven sidste gang, det var 
fantastisk, og jeg ser frem til at 
opleve det igen. Alle de menne-
sker, der står og synger lovsange 
sammen og deler nadveren sam-
men i en helt speciel fredfyldt 
atmosfære. 

Det er også stort at opleve en 
omvendt muslim og en kristen 
messiansk jøde arbejde sammen. 
Og der bliver også holdt nogle 
fantastiske taler og seminarer 
på engelsk. 

Men ellers så er vi her for at 
vise israelerne, at vi står sammen 
med dem. Jeg kan godt lide, at 
vi tør vise det. For de er meget 
trængte, voldsomt trængte. Men 
jeg tror, man skal herned for at 
forstå, hvor stort presset er ude-
fra. Vi kan ikke sidde derhjemme 
hos os selv og forstå, at de faktisk 
er angrebet fra alle hjørner. 

Demokratiet fungerer her 
– Israel er det eneste velfunge-

rende demokrati i Mellemøsten, 
og jeg ville ønske, at det gik op 

for folk, at muslimerne faktisk har 
ret til at stille op til parlamentet, 
Knesset. Men modsat må isra-
elerne ikke komme ind i deres 
selvstyreområder og deltage i 
deres styre. Så der er en meget 
stor forskel i mentaliteten på disse 
områder, slutter Inger, der indtil 
sidste valg var opstillet for Krist-
endemokraterne til Folketinget og 
Regionsrådet. 

Inger er optaget af, hvordan vi 
opfatter andre mennesker.

Hun har i mange år undervist 
i neuropsykologi og udviklings-
psykologi på University College. 
Desuden har hun arbejdet som 
coach for mange ledere. Hun har 
en master fra psykologisk institut 
i Aarhus foruden uddannelsen på 
lærerhøjskolen.

– Hvad er neuropsykologi - kort 
fortalt?

– Det er læren om, hvordan 
hjernen opfatter det, vi ser. 

Vi har fx nogle spejlneuroner i 
hjernen, som opfatter en masse 
signaler, uden at vi er os bevidste 
om det, når vi møder et andet 

menneske. Det er disse neuroner, 
der betyder, at man fx kan li’ et an-
det menneske, uden at man kan 
forklare, hvad det er. Og modsat. 
Og det er vigtigt at vide, når man 
skal omgås andre mennesker. 

Et andet felt er at vide noget 
om, hvordan fx autisters hjerner 
arbejder. Hvis man ved det og 
indretter sig efter det, kan autister 
fungere rigtig godt. Men hvis man 
bare behandler dem som alle 
andre, så fungerer det ikke. Jeg 
har undervist mange, som nu 
går ude i specialinstitutionerne, 
hvor det er vigtigt at læse andre 
mennesker. 

Inger og Hugo kommer i Sol-
sidekirken i Aalborg, hvor ikke 
færre end 12 kirkegængere er 
taget med på rejsen til Løvhytte-
festen i Jerusalem. De begyndte 
deres rejse oppe i Galilæa, hvor 
de tilbragte en uge rundt om Ge-
nesaret sø. Her var Lars Madsen 
og Ulrik Flinta turguider, og delta-
gerne så og hørte om meget, som 
turister ikke normalt hører om. 

Inger Ottesen:

Stort at muslimer og 
jøder arbejder sammen

– At opleve nadveren i Gravhaven sammen med folk fra hele verden er 
noget af det største, jeg har oplevet i Jerusalem, siger Inger Ottesen.

– Det er femte gang, vi er med 
på løvhyttefesten i Jerusa-
lem, fortæller Birthe og Peter 
Christensen, som kommer fra 
Redsø nord for Hobro.

– Hvad får jer til at tage herned 
igen og igen?

– For mig er der noget profetisk 
over det, svarer Peter. 

- I Zakarias bog kap. 14 står 
der, at alle nationer skal komme 
og tilbede Herren i Jerusalem. 
Det er helt tydeligt ud fra sam-
menhængen, at det er noget, der 
vil ske, efter at Jesus er kommet 
igen. Men det, at vi allerede 
samles nu, det er profetisk for, at 

det kommer snart, forklarer Peter.
I teksten står der bl.a. i vers 16-

17: ”Men de overlevende fra de 
nationer, der angreb Jerusalem, 
skal nu hvert år tage derhen for 
at tilbede Kongen, den almægtige 
Herre, og fejre løvhyttefesten. 
Hvis nogen nægter at komme til 
Jerusalem for at tilbede Kongen, 
den almægtige Herre, vil de blive 
nægtet regn i deres land.”

Peter er landmand og véd no-
get om, at regn er en velsignelse. 
Og tørke er det modsatte.

Birthe siger: –  Den første gang 
var jeg helt overvældet over at 
se de bibelske steder, så jeg er 
lykkelig for at kunne komme igen 

og igen. Jeg synes, Guds ord 
bliver mere levende. Og der er et 
nærvær af Guds ånd. 

Sidste gang, jeg var her i Grav-
haven, da var der en prædikant, 
der talte om Jesus, der mødte 
Maria. Og da havde jeg en per-
sonlig oplevelse af, at Jesus også 
sagde mit navn. 

Det er også fantastisk at høre 
messianske jøder udlægge en 
tekst. 

– Hvad er det bedste?
– At stå på Oliebjerget og 

tænke på, at her kommer Jesus 
igen, det er også fantastisk. Der 
er så stor en dimension i det hele, 
at man sagtens kan komme igen 
og bare være her og få noget nyt 
med hjem, siger Birthe.

– For mig er det største nok 
Jerusalems-marchen. Pludselig 
går man ved siden af nogen fra 
Papua Ny Guinea, som er fuld-
stændig opslugt af deres trommer 
og dans. Og så er der nogen fra 
Norge og Tyskland ved siden af. 
Og jøderne råber mest begejstret 
til tyskerne. Man fornemmer en 
tilgivelse trods alt. 

Så er der også nogen fra Cuba, 
USA og Japan. Det er så utroligt 
at få lov at møde kristne fra hele 
verden, slutter Peter Christensen.

Henri.

Det føles profetisk

Peter og Birthe Christensen i Gravhaven, hvo r Birthe havde en særlig oplevelse sidste gang. 

Peter var fl agbærer 
af Danneborg under 
Jerusalemsmarchen 
torsdag den 27. 
september.

Peter og Birthe Christensen fra Hobro var til løvhyttefest i Jerusalem.
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Møder & Arrangementer

 

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

 Velkommen i den nye  

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

Du går glad hjem!

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden under

’Kontakt Udfordringen’. 
Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe til 

kontoret mandag-fredag kl. 10.00 - 15.00

Er avisen udeblevet? 

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder i ”Aktive seniorer”
Hør spændende foredrag om tro og liv:

10. oktober kl. 11.30 til 12.45: Peace Aiemsaart 

17. oktober kl. 11.30 til 12.45: Jørgen Christensen

24. oktober kl. 11.30 - 12.45: Hannah og Egon Falk

31. oktober kl. 10.30 til 12.45: Poul Kirk

Efter samlingerne er caféen åben. Man kan købe frokost/
kaffe og nyde fællesskabet.

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christensen

Hans Berntsen

Peace Aiemsaart

”Healing Gospel” 
- Forbøn for syge
Næste Healing Gospel:
28. oktober kl. 14:00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets CaféKant

Poul Kirk

(præst i thai-afd.)

Hannah og Egon Falk

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 21/10: Peter Kjær: Smerte
Søndag 28/10 Kl. 10:30 Nyt Håb & kl. 19.00 Perleporten:
Mattias Lekardal: Helbredelse, profeti, tegn & undere

Søndag d. 14/10 kl. 10:30
Bjarne Kjær
Undervisning baseret på 
Derek Prince’s bøger

Søndag d. 7/10 kl. 10:30
Jean Pierre Muganza
Fællesmøde med CIFMC-kirken
Tema: Kraften af bønner og 

  forbøn i Jesu navn
La puissance de la priére et de I’intersession au nom de Jesus Christ

Stillinger

GENOPSLAG
Frimenigheden Broen søger præst
Vores kirke er en Evangelisk-Luthersk frimenighed i Vejle. 
Kirken er  lkny  et Indre Mission (IM) og Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).
 
Vi forventer af dig:

• at du er uddannet teolog - eller på vej  l at blive det
• at du kan forkynde og undervise relevant ind i vores sam  d
• at du kan mo  vere og inspirere de mange tjenesteteams i menigheden
• at du kan samarbejde med de øvrige præster i præsteteamet samt menighedsrådet
• at du brænder for at kalde mennesker  l tro og tjeneste
 

Opgavebeskrivelse:
• Som præst forestår du forkyndelsen, kirkelige handlinger, sjælesorg samt 

gudstjenesteledelsen
• Du indgår i præsteteamet, og sammen skal I udvikle gudstjenesterne og forkyndelsen
• Du samarbejder med den ansa  e menighedsinspirator og lovsangsleder samt 

tjenesteteams om opgaverne i kirken
• Sammen med præsteteamet og menighedsrådet udvikler du strategier og indsatser for 

menigheden 

Om Broen
Kirken er gennem de seneste år vokset  l ca. 160 medlemmer – og vokser stadig. 
Vores geografi ske placering er Vejle med opland. Vi har gudstjenester i Vejle IMs Missionshus og 
har et godt forhold  l Vejle IM og øvrige IM-fællesskaber i området.
Tilslutningen  l gudstjenesterne er stor. Der er småbørne-, børne- og juniorkirke samt et ak  vt 
musik- og sangmiljø. Endvidere er der en nystartet a  engudstjeneste – Revel – der samler mellem 
100-200 unge hver anden søndag.
 
Prak  sk informa  on
Kan du se dig i ovenstående beskrivelse, så send frimodigt en ansøgning. 
Du kan læse mere om Frimenigheden Broen på www.frimenighedenbroen.dk. 
Spørgsmål  l s  llingen kan re  es  l menighedsrådsformand Henrik Bergholt på tlf. 2069 9931. 
Ansæ  elsen er en 100 % ansæ  else med mulighed for indkøring. Løn e  er præsteforeningens 
gældende regler. S  llingen ønskes besat fra 1. januar 2019  - eller e  er nærmere a  ale. 
Ansøgningsfristen er d. 29. oktober kl. 12.00. Jobsamtalerne vil blive a  oldt lørdag den 3. 
november 2018. Ansøgning, CV og eksamenspapir sendes  l henrik@frimenighedenbroen.dk 
(mrk. “job-ansøgning”).

søger

LÆS MERE på kfs.dk/job

ANSØGNINGSFRIST 24. OKTOBER 2018

Brænder du for at gøre en forskel i en kristen  
-

kation eller layout? 

så de kan kende Jesus og gøre Jesus kendt? Vil 

faglig sparring og ideudvikling? 

 

 

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Pas på 
Guds
skaber-
værk
Onsdag den 17. oktober - midt 
i efterårsferien - kl. 13-17 kan 
man møde Karin og Søren 
Jensen i Cafe Morgenstjernen 
selskabslokale.

De kommer fra foreningen Ved-
varende Energi–Sønderjylland og 
vil vise børn og forældre, hvordan 
vi kan passe godt på vores jord. 

Søren har lavet små sjove 
opfi ndelser, som kan lave strøm 
ud af solskin og blæst. Så der er 
noget for både små og store børn. 

Eftermiddagen er gratis, og 
forældrene kan hygge sig i Cafe 
Morgenstjernen, Jernbanegade 
1, 6070 Christiansfeld.

Sådan kan DU være med i Udfordringens vision
Giv gaver med skattefradrag via Missionsfondens projekter på 
konto  9570 - 0006 139450. – Skriv hvilket projekt, du vil støtte:

’5127 Avisen Udfordringen’ 
Støt avisens udgivelse og frieksemplarer til fængsler, soldater- og sømandshjem og uddeling.

’5984 Udfordringens Radio-mission i Afrika’ 
Støt avisens hjælp til oprettelse og drift af kristne radiostationer i muslimske områder i Afrika.

’6125 Café Missionen’ 
Støt avisens udadvendte café, hvor der tilbydes samtaler og forbøn for syge

Tak for din nødvendige forbøn  sfor medarbejderne i disse projekter!

Helbredelsesmøde 
med Hans Berntsen 
i Kirkeibyen Kolding
Lykkegårdsvej 76.
Tirsdag 9. oktober kl. 14.45
Info: 53 66 30 33

UdfordringenUdfordringen  SøndagSøndag
...den kristne ugeavis

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

 Bogen om Hans Berntsen Bogen om Hans Berntsen
INDBUDNET OG I FARVER

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202 www.scandinavia.as

Uge 38 • Årgang 46

Skal fremtidens præster være ikke-teologer? 
Af Bodil Lanting

’Udvalget om præstemangel’ 
under Kirkeministeriet an-
befaler nu at ordinere andre 
kandidatgrupper end teologer 
til præsteembedet. Men det er 
helt grotesk, mener man på 
Menighedsfakultetet i Aarhus.

Udvalget præsenterer proble-
met med den fremtidige præ-
stemangel i en 111 sider lang 
rapport. Her ser man bl.a. grafer, 
som belyser forholdet mellem Ba-
cheloroptag, Kandidatproduktion 
og optagelser på Pastoralsemina-
riet, som er den traditionelle vej til 
en præstegerning i folkekirken. 

Der er nemlig også en del teo-
loger, som søger arbejde i anden 
sammenhæng, fastslår udvalget.

Fra motorvej til landevej
Men problemet ligger et helt an-

det sted, mener Menighedsfakul-
tetet og peger på optagelsesloftet 
på kandidatuddannelsen. Her kan 
vejen til præsteembedet blive 
blokeret eller forsinket for MFere.

Kirkeministeriet overser tilsy-
neladende helt MFs studerende. 
MFs bachelorer har både en 
høj faglig standard og en klar 
kirkelig profi l, men de kommer i 
anden række til optagelse på de 
teologiske kandidatuddannelser.  

Her har universiteternes egne 

bachelorer nemlig fortrinsret. 
Og der er slet ikke plads til alle 
ansøgerne.

Det svarer til, at man lukker et 
spor på motorvejen og laver en 

landevej i stedet, 
påpeger profes-
sor Kurt E. Lar-
sen og fakultets-
leder Thomas 
Bjerg Mikkelsen 
i et debatindlæg 
i Kristeligt Dag-
blad. 

’Dimensione-
ringspolitik’

MFs s tude-
rende lærer ikke 

mindre græsk og dogmatik end 
de bachelorstuderende på uni-
versitetet. Samtidig får de mere 
undervisning i praktiske fag, som 
skal forberede dem på kirkelivet 

og præstegerningern. 
Alt i alt varer MFs bachelorud-

dannelse fi re og et halvt år mod 
universiteternes kun fi re år, poin-
terer Kurt E. Larsen og Thomas 
Bjerg Mikkelsen.

Alene i år var der en halv snes 
af MFs bachelorer - dvs. halvde-
len af årgangen - som ikke blev 
optaget på kandidatuddannelsen 
i teologi på Aarhus Universitet. 

Nogle af dem søgte derfor ind 
på Københavns Universitet, hvor 
der var ledige pladser. Men i Kø-
benhavn skal bachelorerne bestå 
yderligere et halvt års studier før 
optagelsen.

Regeringens ”dimensione-
ringspolitik”  rammer altså hårdest 

i Aarhus, hvor der vil være stadig 
færre pladser på kandidatstudiet 
de kommende år. 

Grotesk situation
”I lyset af den omtalte kom-

mende præstemangel virker si-
tuationen grotesk. Mens et udvalg 
arbejder seriøst med alternative 
veje til præstegerningen, lukkes 
der ned for muligheden for at gå 
den primære vej. 

Det svarer til at lukke et spor 
på motorvejen og gå i gang med 
at etablere en landevej ved siden 
af,” konkluderer Kurt E. Larsen og 
Thomas Bjerg Mikkelsen.

Præstemangel kan undgås, hvis man ophæver optagelsesloftet på teologiuddannelsen, mener Menighedsfakultetet i Aarhus.

Regeringens uddannelsespolitik og særkrav til 
MFs bachelorer kan medvirke til en fremtidig 
præstemangel, mener professor Kurt E. Lar-
sen og fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen. 

Ebba 
sikrede 
svensk 
valgsejr
Læs om det ”politiske vidunderbarn” side 11. 

Den 16. September 2018
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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 39:

René Jamrath
Bredager 47, 2. th.
2605 Brøndby 

Kodeord: Strandskade

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 
17.10.2018.

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er og fi lm.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

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

får 5 pct. rabat.
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Synspunkt

Indlæg kan sendes til: debat@udfordringen.dk - Udfordringen forbeholder 
sig retten til at forkorte og udelade indlæg på over 200 ord. Debatindlæg 

er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens.

De
kriminelle 
grøntsager
Iben Thranholm skrev d. 30. eptember en klumme, fordi hun 
ikke mener, at det at være kristen og vegetar kan gå hånd i 
hånd.

Klummen har overskriften ”Det Forbudte Kød” og omhandler 
en noget fantasifuld og generaliserende opfattelse af vegetarers 
gudsbillede, på baggrund af en reklamekampagne, som bliver vist 
i busser og på uddannelsesinstitutioner.

Jeg bliver lidt ked af det, når kristne debattører tegner et ”os og 
dem”-billede, fordi ganske ofte passer jeg selv i både ”os” og i ”dem”-
kategorien. Jeg forestiller mig, at jeg ikke er alene om at have det 
sådan engang imellem. Nu er jeg en af de her typer, som griber til 
tastaturet, når jeg får det sådan, men jeg bliver da lidt bekymret for, 
om der er nogle, i dette tilfælde vegetarer, som tænker: Nå jamen 
hvis Iben har ret, så er det nok ikke den kristne kirke, jeg hører til i. 

Jeg er helt med på, at Jesus gør op med de gamle spiseregler, 
og at vi i princippet må spise hvad som helst. Jeg kunne dog aldrig 
fi nde på at risikere at få medkristne til at vakle i deres tro ved at 
pointere det bibelsk forkerte i, at de synes, at det er etisk forkasteligt 
at spise eksempelvis kæledyr, hvilket vi jo nærmest er forpligtet til 
ifølge Iben Thranholm. Når nu hun selv nævner skabelsesberetnin-
gen i sin klumme, så er det lidt spændende, at hun helt undgår at 
omtale 1. Mosebog 1:29 ”Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, 
der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med 
kerne. Dem skal I have til føde.” Dette sted beskriver, hvad Gud 
havde tænkt sig i starten, altså før syndefaldet. Og ja, så er det 
helt rigtigt, at der var andre ting, det blev tilladt at spise senere, 
men på trods af det er det da bestemt ikke Bibelsk forkert at leve 
som veganere og vegetarer, ligesom de kristne, jeg selv kender, 
fravælger at spise visse dyr af forskellige årsager. Det er altså ikke 
et krav, at man spiser alt som kristen. 

Det spirituelle budskab, som tolkes ud fra reklamefi lmen, må stå 
for Iben Thranholms egen regning. Jeg tror, at vi skal huske på, at en 
reklamefi lm for måltidskasser har til formål at øge indtjeningen hos 
fi rmaet bag måltidskasserne og altså ikke at få dem til at dyrke en 
bestemt religion. Hvis Iben er interesseret i at tale med en veganer 
om spiritualitet, så er hun velkommen til at få udleveret min mail af 
Udfordingens redaktion, så vi kan aftale en fælles bibellæsning her 
i Brønshøj. Jeg sørger for at der er franske vafl er (som tilfældigvis 
er veganske som standard) og kaffe på kanden.

"Den leger vi 
bare med!"

Vi sang i lørdags om døden som 
blot en skygge, og en skygge fryg-
ter vi ikke.  En lille dreng sagde:  
"Nej, for den leger vi bare med!"  
Det mener jeg, jeg selv kan huske, 
vi gjorde i min barndom.

Den lille fyrs ord var en tanke 
værd.  For den Kristus-troende  er 
døden ret beset som en legende 
overgang fra tiden til evigheden. 
Morfars  sidste ord:  "Der er lys 
forude!" har fulgt mig hele livet, 
selvom det i år er 65 år siden, 
han udtalte de afskedsord som 
de sidste fra hans læber.  Andre 
har sagt noget lignende.

Salmedigteren Brorson, som 
jeg føler mig særligt åndsbe-
slægtet med, har skrevet næsten 
muntert om den kristnes død i 
den herlige salme "Guds Søn har 
gjort mig fri..." (DDS  nr. 514), som 
slutter med denne strofe:

Debat

Mit hjerte i mig ler, når jeg min 
grav beser,

ej blomsterdal, ej fyrstesal,
så tryg en seng mig vise skal,
min død er færgemand, til livets 

faste stad,
Gud Sebaot, Hans eget slot,
ja, dér er evig godt...

Sådan vil jeg selv gerne synge 
om min død.  Men det har  verdslig 
visdom ikke lært mig. Den kan tale 
overlegent, ja endda lystigt om 
dødens alvor og det dommens ret-
færdige regnskab, der venter efter 

døden. I Bibelen står der deromod 
skrevet:  "Det er menneskets lod 
een gang at dø og derefter døm-
mes..."  Hebr. 9:27. Dette burde få 
hovmodet til at forstumme.

Nogle har beskyldt mig for 
at være fordømmende, men de 
tager fejl.  I nævnte bibelsted fra 
Hebr.brevet står der også (i v. 28) 
om Kristi offerværk for "manges 
synder" -  ja, og for den synder, 
der angrende vender sig til denne 
stedfortrædende Frelser, vil der 
ikke være nogen fortabelsens 
dom i dødens uundgåelige "der-
efter".  Se Joh. 5:24.  Men det helt 
personlige valg er helt vort eget.  
Andre kan ikke vælge for os.

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Bolig 

Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

Erhverv 

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

Bolig søges - gerne naturskønt
Ældre rolig kvinde søger bolig til leje med adgang og brugsret 
til have, gerne i naturskønt område.
Prisloft 4-4.500 kr. inkl. forbrug. Tlf. 22504410

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

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

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

Lars Torp (vurderingskonsulent) - tlf. 61 13 05 78

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

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

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

Diverse

De kriminelle 
vegetarer?

Jeg læser med interesse Iben 
Tranholms klumme, når Udfor-
dringen udkommer. Der er som 
regel mange gode tanker. Men i 
den sidste om ’Det kriminelle kød’ 
(30.09.2018) rammer hun ved 
siden af, når hun generaliserer 
omkring vegetarer. De er ikke 
en éntydig gruppe, som svarer 
til Iben Tranholms beskrivelse 
med at ophøje jorden og miljøet 
til en guddom. Der er sikkert et 
mindretal, der falder ind under 
denne kategori, inspireret af en 
hinduistisk livsanskuelse, men 
mon ikke de fl este er vegetarer 
ud fra rent sundhedsmæssige 
årsager, som er velbegrundet af 
videnskabelige undersøgelser. 
Det er ikke uden årsag, at fl ere 
og fl ere unge og yngre familier 
i Danmark vælger en fortrinsvis 
kødfri diæt.

Jeg er selv kristen og vegetar 
og kender mange andre kristne, 
der følger den samme livsstil. 
Jeg har ingen problemer med, 
at nogle vælger at spise kød. For 
Bibelens Gud har givet tilladelse. 
Men da jeg tror på både den bi-
belske skabelsesberetning såvel 
som syndfl odsberetningen, vil jeg 
gerne gøre opmærksom på, at det 
ifølge Skriften er Gud selv, der i 1 
Mos 1,29 fra begyndelsen af giver 

mennesket en vegetarisk spise-
seddel. ”Gud sagde: ’Nu giver 
jeg jer alle planter, der sætter frø, 
på hele jorden og alle træer, der 
bærer frugt med kerne. Dem skal 
I have til føde.’” Det er først efter 
syndfl oden, hvor plantelivet i stor 
udstrækning er blev ødelagt af 
vandet, at Gud tillader mennesket 
at slagte dyrene og bruge dem 
til føde, ”Alt, hvad der rører sig 
og lever, skal I have til føde. Jeg 
giver jer det alt sammen, ligesom 
jeg gav jer de grønne planter” (1 
Mos 9,3). Der er selvfølgelig ikke 
noget kriminelt ved at spise kød. 
Om det så er en hensigtsmæssig 
måde, der er blev reklameret for 
de vegetariske måltidskasser, er 
en anden sag. Men lad være med 
skære alle vegetarer over én kam 
og gøre os til tilbedere af naturen 
fremfor Skaberen.

SVEN HAGEN JENSEN

PRÆST I ADVENTISTKIRKEN I
VIBORG

Sven Hagen Jensen.

Bestil produkterne på Hosianna.dk og støt Israel. 



Udfordringen søndag den 7. oktober 2018 TV / RADIO . 21

Radio 

Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K
Søndag 7/10
13:55 Nordisk gudstjeneste fra 
Hässelby Missionskyrka ved 
Stockholm. Hässelby ligger i den 
vestlige del af Stockholm. Kirken 
har fungeret som samlingssted for 
en menighed siden 1911. Dengang 
var bydelen en forstad med store 
gartnerier og vidstrakte marker. 
Det var Frikirkesamfundet Svenska 
Missionskyrkan, der stod bag. Nu 
er menigheden Sveriges yngste 
trossamfund, Equmeniakyrkan. I 
gudstjenesten medvirker menig-
hedsleder Berndt Sehlstedt, lokale 
læsere og kor. Prædikant er dr. teol 
og leder i Equmeniakyrkan, Sofi a 
Camnerin. Gudstjenesten er en del 
af samarbejdet mellem Sverige, 
SVT, Norge, NRK, Finland, YLE 
og DR.

Mandag 8/10
08:30 Gudstjeneste fra Häs-
selby Missionskyrka.
Genudsendelse fra søndag.

09:25 Århundredets vidner
Lysmanden fra Theresienstadt.
14 år gammel deltog han som 
kabelslæber og lysmand på en af 
århundredets mest mærkværdige 
propagandafi lm. Nazisternes fi lm 
om KZ-lejren Theresienstadt. Han 
slap som den eneste jøde på 
fi lmholdet levende fra opholdet i 
KZ-lejren og bor i dag i Gentofte 
ved København. Tilrettelæggelse: 
Mads Baastrup.

Tirsdag 9/10
21:30 Adam & Eva: Pas på is-
lam? Er vores moderne verden 
blevet et frisindets paradis på 
jord, eller har vi helt glemt vores 
kristne moralske kompas? Det 
skal debattørerne Adam Holm 
og Eva Selsing diskutere, når de 
bevæger sig gennem det danske 
land for at møde virkelighedens 
moralske dilemmaer. I dette afsnit 
besøger de en læge og en jorde-
moder for at debattere islams plads 
i det danske samfund. For har vi 
med religionsfrihed ikke pligt til at 
respektere, at nogle muslimske 
mænd ikke vil give hånd til kvinder? 
Eller skal vi sætte grænser for 
den, så personale med islamisk 
hovedbeklædning ikke er tilladt i 
offentlige institutioner?

Lørdag 13/10
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 forfatter Knud 
Romer fat på salmen ”Du satte dig 
selv i de nederstes sted”.

Søndag 14/10
14:00 Gudstjeneste fra Brahe-
trolleborg kirke ved Fåborg
20. s.e. Trinitatis fra Brahetrol-
leborg kirke ved Fåborg. ’Det 
lysner over agres felt’ klinger 
gennem det store kirkerum, spillet 
af kirkens organist Ian Heilmann 
på klaver og Rasmus Fribo på 
saxofon som gudstjenestens 
præludium. Sognepræst Ole Buhl 
Nielsen er liturg og prædikant.
Brahetrolleborg kirke ved Fa-
aborg blev bygget som kloster af 
cisterciensermunke i 1200-tallet 
og er i dag en del af Brahetrol-
leborg slot. Her bor slægten 
Reventlow, og godsejer Catharina 
Reventlow-Mourier fortæller sam-
men med sognepræst Ole Buhl 
Nielsen om historiens tydelige 
gang på stedet.

14:45 Adam & Eva: Pas på islam?
Genudsendelse fra tirsdag.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og 
i mange bredbånds- og kabelnet

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

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

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider: Man-, Tirs-, Torsdag, 
Fredag og Søndag: 17.00 - 18.00. 
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

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

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.

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 

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

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst. Engelsk kanal. 
Undervisning og helbredelsesud-
sendelser. Ekstra parabol muligvis 
nødvendig. Program og yderligere 
info.: www.loveworldtv.co.uk/

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

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

Søndag 7/10
09.54 Gudstjeneste på P1
Gudstjeneste fra Hjerting Kirke, 
Ribe Stift. 19. søndag efter Trini-
tatis. Prædikant: Biskop Henning 
Toft Bro.

Mandag 8/10
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 9/10
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 De højere magter: Hov-
mod. Er menneskets hovmod 
den egentlige årsag til tidens 
mange kriser? Og hvad sker 
der, når vi rammer andre med 
hovmod eller føler os kørt over 
af deres?Gæster: Forfatter Klavs 
Birkholm og blogger Hannah 
Paludan Kristensen.

Onsdag 10/10
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 11/10
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Tidsånd. (P1)
Christoffer Emil Bruun udfordrer 
en aktuel gæst på holdninger til og 
viden om værdier, ideer, historie og 
religion. (Sendes også 21.03, onsdag 
5.03, lørdag 20.03 og søndag 8.03).

Fredag 12/10
08.06 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 13/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 14/10
09.54 Gudstjeneste på P1
Gudstjeneste fra Ulfborg Kirke, 
Ribe Stift. 20. søndag efter Trini-
tatis. Prædikant: Gæsteprædikant 
Helle Skaarup.

Kristen lokalradio

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Kolofon

Norea Radio
Danmark

Webradio - http://norea.dk

Norea Radio
Haderslev

FM 98,6 MHz/102,55 På Bynet
www.norearadiohaderslev.dk

Radio Arken
Luft: 93.5 Mhz; 
Sydenergi’s net: 90.3 MHz
http://arkensradio.dk/

Bornholms
kristne nærradio

Sender via nettet. 
www.bkn.nu

Kristen Lokalradio, 
Århus

98,7 MHz/Kabel: 98,8 MHz Stofa,   
96,5 MHz TDC / www.norea.in

Københavns nærradio
90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio
www.knr.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

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

Århus Kristne NetRadio
Netradio. www.radio.co.dk/kristen/

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

Biskop Henning Toft Bro prædiker 
ved gudstjenesten i Hjerting Kirke 
søndag 7/10. P1 transmitterer 
direkte fra kl. 9.54.

Søndag d. 7/10 kl. 17.50 sender TV 3Puls fi lmen ”Miracles from Heaven”, som er baseret på den sande 
beretning om 10-årige Annabell Beam, der oplever et uforklarligt mirakel. Moren Christy Beam spilles af Jen-
nifer Garner. Annabell (th.) spilles af Kylie Roger. Sendes også mandag 8/10 kl. 17.50.

Eagles’ Wings grundlægger og 
leder, Dr. Robert Stearns er en 
af talerne, når GOD TV søndag 
d. 7/10 kl. 22.30 - 00.30 sender 
live fra AWAKE JERUSALEM - tre 
dages non-stop bøn og lovsang i 
og for Jerusalem og Israel.  

Husk at 
bede for 
Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeem-
ner tilsendt på mail.
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Afrika gik i blodet på Ida Jen-
sen Friis, da hun allerede efter 
gymnasiet kom på volontør-
ophold i Tanzania. Siden har 
det handlet om Afrika, Afrika, 
Afrika. Først som ansat i det 
nedlagte Afrika InTouch, hvor 
hun bl.a. besøgte Nigeria. Se-
nere som frivillig og formand 
i samme. Og nu som første-
suppleant til Mission Afrikas 
bestyrelse.

Ida Jensen Friis blev valgt ind 
på Mission Afrikas repræsen-
tantskabsmøde den 8. septem-
ber 2018. Vi spurgte hende i en 
pause, hvad det er ved Afrika, 
der klæber sig fast.

Naturligt at tale om tro
- Det er, at afrikanerne tør 

gå til folk og snakke med dem. 

Jeg er rigtig inspireret af at 
afrikanernes vidnesbyrd og 
troshistorier. Det er ikke fordi, 
vi ikke fortæller om vores tro 
her i Danmark. Men de har en 
naturlighed, som jeg bare synes 
er fantastisk. 

Derfor glæder hun sig over, at 
Mission Afrika støtter afrikanske 
missionærer:

- Det er interessant, at man 
arbejder med idéen om at sende 
missionærer mellem forskellige 
lande begge veje. Jeg synes, 
det er spændende, at vi kan 
dele vores trosliv med hinanden. 
De afrikanere, jeg har mødt, er 
gode foregangsmænd, og de 
forbilleder har vi måske brug for. 

Levende kirkeliv
Ida har selv været med til at 

formidle kontakt mellem Afrika 

og Danmark:
- Jeg kan se, hvor meget det 

har betydet for konfi rmander og 
børneklubber at møde folk, der 
har været afsted som volontører 
i Afrika. Eller at møde afrika-
nere, som har en helt anden 
måde at dele kirkeliv på. Vi har 
måske nogle gange har en for-
dom om, at kirken er kedelig og 
grå, men når man så pludselig 
møder den afrikanske kirke, får 
man et andet indblik. Det synes 
jeg er vigtigt.

Som førstesuppleant i besty-
relsen skal hun træde til, hvis et 
bestyrelsesmedlem udtræder af 
bestyrelsen. Det åbner mulig-
hed for indfl ydelse. 

Brænder for børn og unge
 -  Jeg håber, vi kan få sat 

gang i et større børne- og ung-

domsarbejde. Erfaring er vigtig, 
og det synes jeg, der er meget 
af i Mission Afrika. Men det er 
også vigtigt at få børnene og 
de unge med.

Ida Jensen Friis uddyber:
- For at vi kan blive ved med 

at sende folk ud, må en yngre 
generation til og blive fastholdt. 
Det håber jeg, at jeg kan være 
med til. 

Ida Jensen Friis er 29 år, er 
gift og har en datter på 1 år. 
Ida har en bachelor i dansk og 
lingvistik og har senere læst 
audiologi, som hun afslutter 
med speciale i januar. Audiologi 
handler om at arbejde med hø-
rehæmmede.

Svend Løbner

Ida er inspireret af 
afrikaneres troshistorier
Ida Jensen Friis blev valgt som førstesuppleant til bestyrelsen på Mission Afrikas 
repræsentantskabsmøde. Her fortæller hun om sin begejstring for Afrika-mission.

Ida Jensen Friis har fået Afrika i blodet efter et volontørophold i Tanzania. Nu er hun involveret i Mission Afrika.

- Stå ikke bare der - bed dog noget!

John DeGroff er en superdygtig, amerikansk rock’n’roll, 
kristen, musiker, der har de helt rigtige venner - “friends”: 
John Schlitt. 

De har begge spillet med i det fantastiske hardrock band 
“Petra”, som var stort i 90’erne. Schlitt bidrager her med 
sin sædvanligt karismatiske, bastante og fyldige vokal i en 
nærmest musikalsk, instrumental og åndelig sjæle-samtale. 
Det er musik, som har fl ere lag - og med det mener jeg, at 
man som lytter hele tiden får nye vinkler på sagen. Jeg har 
personligt ikke lyst til at nærlytte denne slags spontane 
rockmusik, hvor meget af det er instrumentalt. Fx “Sneeze”. 
Det skal bare mærkes. Det er spændende musik, og det 
er den slags, en gæv musiker ville holde af at drukne sig i. 
Med mindre man er typen, der absolut skal have en stringent 
opbygning: vers-omkvæd-vers... det får man ikke her.. Det 
her er en helt anden oplevelse. 

Dette er en velproduceret, spændende samling ærlige 
sange med cool lyrik som i “I’m your man”:  Beskrivelse af 
en nærværende Gud. Lyden er funky og legende, og jeg 
kommer til at tænke på det, The Doors (amerikansk band 
med Jim Morrison som vokalist) kunne. De frembragte en 
bestemt atmosfære, og musik- og rockelskere var vilde med 
det. Det var ikke musik med store armbevægelser, det var 
musik, der rørte en og som langsomt trængte sig op og ind 
under ens knogler. Så at sige. Det er også stille musik, med 
lækre slideguitarer og spontan klaver. Det er musik, som 
ikke har brug for ord. 

Lovsang kan ofte lyde ens. En bestemt kultur fremkommer 
ofte i de forskellige denominationer, men hvis man elsker at 
blive udfordret og tænke ‘ud af boksen’, så køb dette album. 

Marianne Glitfeldt

Spændende og 
ærligt rockalbum

Scan QR koden og lyt til ’I’m your man’ 
med John DeGroff & Friends  

Som sportschef i FCU kan 
jeg ikke andet end vågne med 
at stort smil på, især når jeg lige 
har kigget på stillingerne for de 3 
herrehold. 

Hvis vi skal starte fra toppen af, 
så ligger vores 1. hold nr. 2 med 
17 point for de første 7 kampe og 
er det eneste hold, der ikke har 
tabt endnu. Når jeg har været i 
Valby på en træningsaften, så 
må jeg indrømme, at det niveau, 
vores 1. hold pt viser, aldrig er 
set højere. Der er mange om 
buddet, og lige pludselig kunne 
man nemt tænke større. Men 

det er seriebold, så tingene kan 
hurtigt vende, derfor holder vi 
solidt benene plantet på jorden og 
tager tingene i det tempo, som vi i 
klubben hele tiden har gjort; små 
skridt i den rigtige retning. 

Vores 2. hold kan man kun sige 
wauw til: 6 kampe - 18 point, dvs 
sige 6 sejre i 6 kampe, og med 
clean sheet i de sidste 400 min.  
Igen kunne det godt ligne en 
oprykning, og jeg ved, truppen 
100% går efter den, vi støtter op 
og krydser fi ngre for, at det lykkes.

Det sidste hold er vores 3. hold, 

som spiller i serie 5. De ligger pt 
på en 6. plads med 10 point i 5 
kampe, men mest imponerende 
er det, at til hver træning er der 
ca 20 spillere.

Desværre er der pt nogen, som 
ikke bliver udtaget til kamp pga. at 
der er så mange at vælge imel-
lem. Det er vi som klub rigtig kede 
af, da vi godt vil ramme alle. Det 
er et luksusproblem, at vi i år er 
for mange, og noget som vi som 
klub selvfølglig begynder at se på, 
hvad vi kan gøre ved. 

Jeg glæder mig meget til at 
følge de sidste kampe inden jul, 

og så må vi igen lave en status 
derfra. 

Mange FCU-hilsener 
Sportschef Peter Anthon

Glad sportschef i FCUdfordringen

Peter Athon glæder sig over suc-
ces på alle tre Herrehold i FCU.
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Hjælp til at træffe 
bevidste valg

Hjælp til at fortælle om Jesus

MANFRED SPITZER

Digital  
Demens
Højaktuel bog fra den tyske 
professor og hjerneforsker 
Manfred Spitzer, der adva-
rer mod særligt børns brug 
af digitale medier.

»Digital Demens er velskre-
vet, letlæst, relevant, tanke-
vækkende og derfor egnet 
til frugtbar debat ... Læs 
selv bogen, som slutter med 
konkrete gode råd fra Spit-
zer: Gør noget ved det i dit 
eget og dine omgivelsers 
liv!«

Udfordringen

RICO TICE

Tal om Jesus
også når det er svært
» Jeg er imponeret over den-
ne bog. Tice begynder med 
de dårlige nyheder først. Alle 
som forkynder evangeliet vil 
få knubs ... Når vi endeligt 
indser det behov, kommer 
der endnu et spørgsmål: 
Hvordan kan vi udføre op-
gaven, når vi ikke er kaldet 
til at være evangelister? Tice 
har et svar til læseren.«

Udfordringen

122 sider
99,95 kr.

392 sider
299,95 kr.

Der var stort rykind på Frø-
struphave Efterskole i week-
enden d. 21-23. september, da 
den traditionsrige Frøfestival 
løb af stablen. 

Festivalens cirka 150 gæster 
var mennesker med udviklings-
handicap og deres hjælpere. 
De kom fra hele landet – nogle 
sammen med deres bofæl-
lesskab, andre sammen med 
pårørende. Fælles for dem alle 
var, at de havde glædet sig 
til Frøfestival 2018, lige siden 
Frøfestival 2017. 

- Vi ved, at Frøfestival er 
årets højdepunkt for mange 
af vores medlemmer. Her slår 
man sig løs, hører god musik 
og spændende forkyndelse og 

lærer nye at kende, fortæller 
Tove Søgaard, der er landsleder 
i Kristelig Handicapforening, 
som mange af de deltagende 
bofællesskaber er tilknyttet. 

Elever på 
omsorgsarbejde

Efterskolens special-elever 
havde været på arbejde forud 
for festivalen med at skabe en 
fl ot scene og en naturtro luft-
havns check-ind – det hele i for-
længelse af årets tema ”Jorden 
rundt på tre dage”. Alle skolens 
elever agerede desuden værter 
hele weekenden igennem. Det 
indebar, at de rykkede ud af 
deres værelser og overnattede 
andre steder på skolen, tog 
godt imod festivalens gæster, 

holdt dem med selskab og 
deltog som aktivt publikum i 
koncerter og shows. 

- For vores elever er der 
megen læring i at stå for et 
arrangement som Frøfestival. 
Vi har igen i år været glade 
for at se, hvordan de har fået 
gæsterne til at føle sig hjemme 
og hjulpet med at få det hele til 
at glide, siger forstander Anders 
Østerby.  

Imponerende indsats
Festivalen bød på koncert 

med Aarhus-bandet Par ty 
Troopers, talentshows, hvor 
festivalens deltagere selv gik 
på scenen, workshops, for-
kyndelse og masser af tid til 
hygge og fællesskab. Søndag 

blev der sluttet af med en stor 
gudstjeneste i skolens hal. 
Herefter stod den på hjemrejse 
for gæsterne og masser af op-
rydning for elever, lærere og 
teknisk-adminitrativt personale 
på Frøstruphave Efterskole. 

- Vi synes hvert år, det er 
noget helt specielt at komme 
på Frøstruphave Efterskole. 
Den indsats, som lægges af 
både elever og medarbejdere, 
er imponerende. Igen i år ser vi 
tilbage på en gæstfrihed, der 
går lige til hjertet, og som vi 
ved gør en stor forskel for vores 
medlemmer, understreger Tove 
Søgaard fra Kristelig Handicap-
forening. 

Christina H. Brorson

Handicappede og 
elever festede sammen
For 18. år i træk samledes mennesker med et udviklingshandicap på Frøstruphave Efterskole, for 
at feste sammen med skolens elever. Det særlige Frøfestivals-koncept har vist sig slidstærkt.

Årets Frøfestivals-tema var ”Jorden rundt på tre dage”, så alle gæster skulle naturligvis igennem Frøstruphave Lufthavns check-in.

Lufthavnspersonale i form af Frøstruphave Efterskoles ansatte: 
Fra venstre er det Karsten Rabjerg, Bernt Kruse, Anders Østerby og 
Jonas Rahbek.

Til festivalens store afsluttende gudstjeneste søndag formiddag hører 
mange traditioner – blandt andet indmarchen, hvor en fl ok deltagere 
bærer kors, Bibel, alterbog m.m. ind.

 “Du er den eneste Bibel, som nogle 
ikke-troende kommer til at læse.” 

– John MacArthur

Inspirerende citater

“Lad Guds løfter skinne på dine 
problemer.” 

– Corrie ten Boom

“Gud vil møde dig, hvor du er, for at 
tage dig derhen, hvor han ønsker dig.”  
– Tony Evans

 “Vores største frygt bør ikke være 
at fejle, men at få succes i livet med 
ting, som i virkeligheden ikke bety-
der noget.” 
– Francis Chan

 “Gud har aldrig sagt, at rejsen vil 
være nem, men har har sagt, at 
rejsemålet vil være det værd.”
 – Max Lucado

Kilde: www.crosswalk.com
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Skæve vinkler af Torben Osted

Af Bodil Lanting

En gruppe professionelle 
wrestlere, som bruger sporten 
til at forkynde den kristne tro, 
har nu fået adgang til et større 
publikum gennem udsendelser 
på den kristne TV-kanal NOW 
Television Network.

De sidste 18 år har The Christi-
an Wrestling Federation fra Texas 
leveret professionel wrestling 
sammen med et kristent budskab 
i kirker, skoler og forsamlingshuse 
både i USA og i resten af verden.

19.000 mødte Jesus
Over 19.000 personer har taget 

imod Jesus i forbindelse med 
CWFs arbjde, fortæller grundlæg-
geren Rob Vaughn. Han optræder 
selv som bryderen ’Jesus Freak’.

”Folk fortæller os altid, at vi er 
den bedst bevarede hemmelig-
hed, de nogensinde har hørt om. 
Og det vil jeg ikke høre igen,” siger 
Rob Vaughn.

Videoer fra de kristne bryderes 
YouTube kanal viser kampe mel-
lem ’Jesus Freak’ og ’Ace Al’, 
som dog ikke længere er aktiv. I 
andre videoer kan man se og høre 
brydere, som taler om wrestling-
skader som fx depression.

Mandag aften mødes Rob 
Vaughn og hans mænd til wrest-
ling efterfulgt af bibelstudier i 
kirken Generations Church i 

Rockwall County.
- Det er en flok brødre, der 

mødes. Det er ikke bare nogle 
fyre, som mødes til wrestling om 
mandagen, forklarer Vaughn.

Alternativ forkyndelse
B.J. Lewis, alias bryderen 

’Sebastion Envi’ mener, at CWF 
har særlige muligheder for at nå 
mennesker udenfor kirkernes 
mure med evangeliet.

”Nogle mennesker kan ikke 
klare det med kirken og er måske 
bange for at komme der. De tror 
måske, at de er for langt ude. Det 
her er bare en anderledes metode 
til at få folk ind gennem døren. For 

alle kan li’ wrestling. Og jeg mener 
alle, siger B.J. Lewis.

Wrestleren Jonny Harris, der 
optræder som ’Johnny Lawless’, 
havde tidligere sin tvivl om vær-
dien af Vaughns valg af wrestling 
som outreach-form.

- Jeg husker så tydeligt, at jeg 
stoppede op og spurgte: ’Mener 
du, at dette er aktiv kristen tje-
neste?’ Og han sagde: ”Ja, da, 
det er derfor, vi gør det”, fortæl-
ler Johnny Harris til TV-kanalen  
WFAA.

Kelly Goffney Jr., der optræder 
som ’Electric Kelly Hayden’ siger, 
at han oplever gruppen som et 
familiefællesskab midt i de vold-

somme stunts, hvor wrestlerne 
smider rundt med hinanden og til-
syneladende gør voldsom skade 
på hinanden med teknikker kendt 
som body-slamming, side-walk 
slamming og pile-driving.

”Man oplever det mere som et 
familiefællesskab end bare det at 
være en af en større fl ok. Gud ske 
lov. Jeg mener, det er derfor, vi er 
her. Det er det, det hele handler 
om,” siger Kelly Goffney Jr. 

Under en af de seneste man-
dags-møder holdt Vaughn en fem 
minutters andagt. Tilskuerne, som 
lige har hujet og buet, var nu med 
til at bede en bøn.

- Mand, altså, den bedste 
teampartner man kan finde er 
Jesus, sagde Rob Vaughn.

Senere tilføjede han: ”Når 
Jesus Freak kommer for at tale 
med nogen om Jesus, siger folk: 
’Mand, jeg er vild med den fyr. Jeg 
har set på ham hele aftenen, og 
jeg vil gerne høre, hvad han har 
at sige her til allersidst’.

De kristne brydere havde deres 
debut på Now Television Network 
den 3. oktober.

Brydere kæmper for sjæle på TV

Wrestling eller show-brydning er populær underholdning både i USA og 
mange andre steder i verden. Den kristne brydergruppe CWF mødes til 
bibelstudier i Texas - og fortæller andre om Jesus.

Når Jesus Freak kom-
mer for at tale med 

nogen om Jesus, siger 
folk: ’Mand, jeg er 
vild med den fyr...’ 

Som et strejf
af en dråbe

I forbindelse med Kim Lar-
sens død har mange sagt, at 
han var ”lydsporet” til deres 
ungdom. Sådan har jeg det 
også selv.

Da jeg var teenager i halv-
fjerdserne, var det hver søndag 
aften Kim Larsens stemme, jeg 
havde i øret, lige før jeg faldt 
i søvn. Når ungdomsradioen 
P4 i P1 – eller Tværs – henad 
23-tiden lukkede og slukkede, 
var det med Gasolins korteste 
sang overhovedet.

Som et strejf af en dråbe
Fik vi lov til at håbe
På de ting som skal komme
Før end tiden er omme.

Når man er 13-14 år og søndag efter søndag lægger sig til at sove 
til de nænsomme toner og de fi nurlige sætninger, gør det noget ved 
én. For mig åbnede det sproget op og gav mig lyst til mere. Som et 
strejf af en dråbe – smukt!

Op gennem halvfjerdserne købte jeg alle Gasolins plader og 
Larsens soloalbum, Værsgo. Jeg kan stadig huske, at jeg stod i 
kø foran Fona, da den legendariske Gas 5 udkom i 1975 (den 
med Kvinde Min og Rabalderstræde), og jeg genkalder mig stadig 
følelsen af at gå hjem med vinylpladen og forsigtigt trække den ud af 
papcoveret og så ud af den beskyttende plasticlomme og andægtigt 
lægge skiven på pladespilleren. Et magisk øjeblik.

Der var selvfølgelig musikken. Lige fra den upolerede rock til de 
stille ballader. Men teksterne var helt anderledes end de gængse 
rocktekster i halvfjerdserne, der ofte var politiske og tit dræbende 
kedsommelige. Eller bare banale. Kim Larsen skrev tekster, der 
skabte billeder i vores hoveder, om det så var om skæve typer 
på Christianshavn, eller han bare satte ord på vores drømme og 
længsler og gav én lyst til at komme deruda’.

Der var på en mærkelig, udefi nerbar måde ”ånd” i foretagendet. 
I interviews kaldte Kim Larsen det selv Helligånden, der rørte ham, 
når han om natten sad og komponerede nye sange, og inspirationen 
kom til ham. Om han var kristen i egentlig forstand, må stå hen 
i det uvisse, for Kim Larsen var et uhyre privat menneske, som 
ingen skulle komme og sætte i bås. Men teksterne indeholder tit 
referencer til dét, der er større end os, en spirituel afsøgning af livet 
og af det himmelske.

Da Gasolin i 1979 indspillede en rockversion af Ingemanns 
salme ”Dejlig er jorden”, skete det i en tid, hvor det ikke var særlig 
progressivt i rockmusikken at sætte Gud på vinyl. Men i Kim Lar-
sens mund lød det helt naturligt. Det samme, da han senere som 
solist indspillede en stribe kendte julesalmer på albummet ”Sange 
fra glemmebogen – jul og nytår”, intenst, levende og med respekt 
for de gamle salmedigtere.

Nåden blev noget af det sidste, som Larsen skrev om. På sidste 
års album Øst for Vesterled blev nåden på den særlige larsenske 
måde beskrevet i sangen ”Den lige vej”. Om at være et Guds pro-
blembarn, som har brug for nåden, og dermed taler han sådan set 
på vegne af os allesammen:

Når mit regnskab det ska’ gøres op, 
så tror jeg nok Vor Herre får en prop
For jeg har syndet, så det stod i stænger, 
men det vil jeg ikke længere
Jeg er ikke en af de fl inke, 
det tør jeg sige uden at blinke
Der er sikkert fl ere minusser end plusser, 
plus det løse, som ingen husker.

Så vis mig nåde og miskundhed
Der var momenter af kærlighed
Og øjeblikke, hvor mit mismod ikke 
tyngede mig ned
Og jeg gik den lige vej op
Op til himlen, op til dig
Men for det meste var det ligesom om
Det gik den anden vej.

God søndag!

Se også kronikken side 7.


