
Kærshovedgård. 40 personer er blevet 

døbt. Som en kommentar til mediernes 

omtale af en by i panik fortæller Kurt 

Frost: »Vi har stadigvæk ikke fundet pa-

nikken. Men utrygheden kan selvfølgelig 

dukke op, for når der kommer sådan en 

flok gående, kan de godt se lidt truende ud. 

Men de skal bare ned i Fakta, og jeg ser da, 

at mange hilser på dem«.

 Kanishka fra Afghanistan fortæller, at 

når man spørger ham, hvorfor hans dan-

ske sprog ikke er blevet bedre, end det er 

nu, så siger han: »Jeg har set min familie 

med halsen skåret over. Jeg har mistet min 

søn … min kone og mit fædreland. Når man 

har mistet så meget, tager det tid, før man 

kan fungere fuldstændig normalt.«

 Det er opløLende at høre vidnesbyr-

dene om Guds indgriben og om, hvor stor 

og afgørende forskel migrantarbejdet har 

haL på flygtningene.

 Muslimer møder Jesus har gjort et 

kæmpe indtryk på mig, og jeg giver den 

med glæde mine allerbedste anbefalinger. 

Her er din sommerferiebog. Den er sær-

deles velskreven og taler til hjertet. God 

læselyst.  
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BØGER

 Journalist Jørgen Hedager Nielsen er 

forfaOeren til Muslimer møder Jesus, der 

indeholder ti interviews med muslimer fra 

Iran og Afghanistan, der er konverteret 

til kristendommen. Desuden indeholder 

bogen en række interviews med præster, 

konsulenter, missionærer og frivillige, som 

fortæller om deres erfaringer fra migran-

tarbejdet. Der tegnes et godt billede af det 

arbejde, som er i gang rundt omkring i lan-

det, og af de udfordringer og spændinger, 

som de står i.

Vidnesbyrd om Guds indgriben

Der er flere interviews med præster, der 

fortæller om, hvordan de på forskel-

lig vis har undervist i dåbsoplæring og 

døbt. Pensioneret landssekretær Kurt 

Frost fortæller om bibelcafeen i Bording 

Missionshus, hvor der kom 10-15 i starten 

og helt op til 60 personer fra Udrejsecenter 

H
ouman er en 30-årig mand fra 

Iran, som konverterede fra mus-

limsk tro til Kristus-tro. Han har 

opholdt sig oOe år i det danske asylsystem 

og bor nu på tredje år på Udrejsecenter 

Kærshovedgård, fordi han har fået afvist 

sin asylansøgning. Desuden har han været 

i det lukkede fængsel Ellebæk i et halvt år 

sammen med syv andre asylanter, hvor 

han skulle svare på spørgsmål fra iranske 

embedsmænd. Alligevel hviler han i, at 

Jesus passer på ham.

 »Jeg vil gerne have en permanent op-

holdstilladelse i Danmark, men det er ikke 

det vigtigste for mig mere,« siger Houman 

til slut. »Jeg har fået permanent opholdstil-

ladelse hos Gud. Det har Jesus sikret mig, 

og det er det, der giver mig tålmodighed til 

at leve, hvor jeg bor nu.«

EN BOG MED TI INTERVIEWS MED MUSLIMER, 

DER ER KONVERTERET TIL KRISTENDOMMEN, 

GØR ET STORT INDTRYK

Her er din 
sommerferiebog. Den er 
særdeles velskreven og 
taler til hjertet
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