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

100 års fejringen gennemføres 
på trods af corona både i Løk-
ken og i Stenum lørdag den 5. 
september.

Det fortæller forfatter Simon 
Jacobsen, som har skrevet en 
bog om vækkelsen og selv vil 
guide jubilæumsgæsterne rundt 
til de steder, hvor vækkelsen 
udspillede sig i 1900-tallet.

- Heldigvis er der god plads 
i Vesterkirkens store bygning i 
Stenum, hvor fejringen af 100 år 
med karismatisk pinsevækkelse i 
Nordjylland fi nder sted. Alligevel 
er det nødvendigt at tilmelde sig 
arrangementet, da arrangørerne 
ikke ønsker, at nogen kommer 
forgæves, siger Simon Jacobsen.

Dagens program begynder 
kl. 13 i Løkken, hvor Simon Ja-
cobsen starter den guidede tur. 
Herefter kører man de 12 km 
til Vesterkirken i Stenum, hvor 
eftermiddagskaffen venter.  

På første samling i Stenum, kl. 
16, byder familien Johnsen fra 
Norge på sang og musik. Simon 
Jacobsen vil derefter fortælle og 
vise billeder fra den nordjyske 
vækkelse, som er Pinse- og Apo-
stolsk Kirkes egen kirkehistorie.

Under aftensamlingen kl. 19 
vil de karismatiske menigheder i 
Nordjylland sammen sætte fokus 
på Helligåndens virke i landsde-

len nu og i fremtiden. Carsten 
Jensen fra Aalborg Citykirke og 
Johannes Hansen fra Apostolsk 
Kirke tilrettelægger aftenen, og 
Irene Bjerre fra Vesterkirken står 
for lovsangen. 

Arnfi nn Clementsen, tidligere 
præst i Vesterkirken, stifter og 
pastor i Stavangers store ka-
rismatiske menighed, Karisma 
Senter, er aftenens taler.

For nogle år siden lykkedes 
det for Simon Jacobsen, som er 
initiativtager til fejringen, at fi nde 
slægtninge til de norske brødre, 
som bragte pinsebudskabet til 
Løkken i 1920, så der kommer 
flere af Fredolf Johnsens bør-
nebørn med ægtefæller samt 
Sverre Johnsens søn Anker med 
hustruen Trine til fejringen.

Følgende menigheder står som 
indbydere: Vesterkirken Stenum, 
Apostolsk Kirke Aalborg, Aalborg 
Citykirke, Hjørring Kirkecenter, 
Frederikshavn Kirkecenter, Aal-
borg Menighedscenter, Center-
kirken Hirtshals, Brønderslev 
International Apostolsk Kirke og 
Projekt Kirke Hjørring. 

På grund af coronaen skal 
man tilmelde sig for at deltage i 
fejringen ved at sende en e-mail 
til:100iNordjylland@gmail.com. 
Mere information på tel. 2844 
9494. 

Fællesskab, fællesspisning 
og aktiviteter for både børn 
og voksne er på programmet 
i Silkeborg Familienetværk, 
som åbner den 18. august i 
Silkeborg Frikirkes lokaler på 
Thrigesvej 16 i Silkeborg.   

Både familier og enkeltper-
soner er velkomme i det nye 
netværk. Her kan man opleve 
at møde andre mennesker, som 
kender til en hverdag med proble-
mer som fx ensomhed, psykisk 
sygdom, dårlig økonomi, skils-
misse, misbrug eller helt andre 
udfordringer, oplyser Blå Kors.

Familienetværket er et gratis 
tilbud til familier og enlige og er 
et partnerskab mellem Silkeborg 
Frikirke og Blå Kors Danmark, for-
klarer projektleder Trine Lodberg 
Jensen. Hun håber, at netværket 
bliver taget godt imod i byen:

”Vi glæder os rigtig meget til 
at sætte Familienetværket i gang 

her i Silkeborg. Det har været et 
stort ønske for kirken at bidrage 
ind i vores lokalsamfund. Vi fi k 
den kæmpe mulighed at lægge 
lokaler til Frelsens Hærs juleud-
deling her i december, hvilket 
åbnede op for at møde nogle af 
de familier, som vi gerne vil lave 
Familienetværket for,” siger Trine 
Lodberg Jensen.

Udover diverse sjove og hyg-
gelige aktiviteter for både børn og 
voksne vil der nogle gange også 
være særlige arrangementer med 
hjælp til udfordringer i dagligda-
gen. Det kan fx være inspiration til 
hverdags- og familieliv, børnenes 
skolegang, økonomi, helbred, 
velvære, sundhed og relationer.

”Familienetværket er et sted, 
hvor vi kan snakke og hjælpe 
hinanden med forskellige udfor-
dringer. Og så ligger det os meget 
på hjerte, at vi mennesker har 
brug for hinanden. 

Alle mennesker har brug for 
relationer - derfor bliver Famili-
enetværket et sted for venskaber, 
netværk og relationer. Det bliver 
fantastisk at åbne dørene og sige: 
Velkommen til dit og mit fælles 
fællesskab,” forklarer Trine Lod-
berg Jensen.

Til opstarten den 18. august 
inviteres alle interesserede til 
grillfest med sjove lege for børn 
og voksne og masser af som-
merhygge.

Familienetværket i Silkeborg er 
det 19. partnerskab i rækken mel-
lem Blå Kors og en lokal kirke. Det 
første parnerskab blev etableret i 
2017 i Aarhus.

Silkeborg Familienetværk mø-
des tirsdag i lige uger fra kl. 
17-19.30.

Dansk Folkepartis EU-ordfører og næstformand, Morten Mes-
serschmidt, har stillet sig i spidsen for en form for kristen vækkelse 
i Danmark. I et interview i Politiken og efterfølgende i Deadline på 
DR2 siger Messerschmidt, at han ønsker, at børn i skolerne skal 
kende mere til kristendommen og synge salmer. Han foreslår også 
et loft over antallet af moskeer i Danmark og ikke et loft over antallet 
af kirker. Udviklingsbistanden skal kunne straffe lande, der forfølger 
kristne, og kvotefl ygtninge skal kun være kristne. 

”Vi har for meget religionslighed i Danmark, og det skal der gøres 
op med,” siger Morten Messerschmidt til avisen Altinget.

Nu skal det i mindre grad handle om at kritisere islam, men 
i stedet skal kristendommen tales op. Det har været min pointe 
i debatten i årevis, og det glæder mig naturligvis, at den nu er 
kommet på tinge.

Det er modigt af Morten Messerschmidt at føre an i kampen for, 
at kristendommen skal fylde mere. Efter jeg skrev et opslag på min 
Facebookside om Messerschmidts værdikamp, er det væltet ind 
med positiv respons. Men der er også kritiske røster i dagspressen. 
Venstres Birthe Rønn Hornbech skriver i JP, at Messerschmidt 
ikke kan tage patent på kristne værdier, og at man skal holde 
kristendommen ude af politik. Det er det synspunkt, vi ofte hører i 
Danmark. Her sammenblander vi ikke religion og politik.

Under min rejse tilbage til middelalderens Danmark denne som-
mer i forbindelse med min podcastserie “På sporet af den tabte 
tro” er det gået op for mig, at det er et meget udansk synspunkt. 

Hvad jeg har mødt, er et Danmark, som blev formet af katolske 
konger som Valdemar den Store og Valdemar Sejr. De var ikke bare 
konger, men også åndelige ledere. De byggede kirker og klostre 
og gjorde det muligt for danerne at blive kristne. De handlede ikke 
alene ud fra magtbegær, som mange moderne historikere skriver, 
men ud fra deres tro på Gud. Danmark opstår ud af denne ånde-
lighed. Danmark eksisterer ikke som nation, før vi bliver kristne 
med Harald Blåtand. 

Hvis danskheden for alvor skal styrkes, så er det helt rigtigt set 
af Messerschmidt, at det først og fremmest er kristendommen, der 
skal styrkes som vores primære identitet. Og lad os håbe, at andre 
partier vil følge trop. Vores kristne tro og arv er en sag, der burde 
engagere alle danskere på tværs af politiske skel. 


