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

Fadervor forbudt i engelske biografer?
Biograf påstår, at en kort reklamefi lm fra den engelske kirke med forskellige personer, der beder Fadervor, kan virke stødende...

En britisk biograffi lm-distribu-
tør har afvist at bringe en rekla-
mefi lm fra den engelske kirke 
forud for den nye Star Wars 
fi lm. Reklamefi lmen indeholder 
kun ordene fra Fadervor...

De engelske kirke (The Church 
of England) har fremstillet en 60 
sekunders fi lm, der kun viser en 
række personer, der beder hver 
sin korte bøn fra Fadervor. 

Formålet med fi lmen er at gøre 
opmærksom på en ny hjemme-
side: justpray.uk (dvs. bare bed).

Planen var at vise fi lmen op 
til jul før den nye Star Wars fi lm 
»Star Wars: The Force Awakens« 
for at hjælpe alle og enhver til at 
bede en stille bøn når som helst 
og hvor som helst. 

Men distributøren af filmen 
har erklæret filmen for upas-
sende. Virksomheden mener, at 
fadervor-reklamen risikerer at 
fornærme og irritere publikum 
- selv om den kun indeholder 
ordene fra fadervor og billeder af 
forskellige personer.

Afvisningen har ført til vrede 
fra ærkebiskoppen af Canterbury, 
Justin Welby og andre repræsen-
tanter for kirken, men ikke mindst 
fra pressen og almindelige men-
nesker, som betegner forbuddet 
som religiøs diskrimination. 

Filmen er nu blevet set af mere 
end to millioner på internetsiden 
justpray.uk og diskuteres ivrigt 
på de sociale medier, hvor man 
diskuterer, hvad der er sket med 
ytringsfriheden, når man åben-

bart må sige og vise alt - bortset 
fra et kristent budskab.

Der tales også om en mulig 
retssag imod distributøren.

Denne reklame er omtrent så 
forargelig som en julesalme eller 
en julemesse. Lad publikum selv 
vurdere i stedet for at censurere, 
siger ærkebiskoppen til de engel-
ske medier.

Foruroligende
Church of Englands kommuni-

kationsdirektør Arun Arora kalder 
forbuddet for ”forbavsende, skuf-
fende og forvirrende”.

- Milliarder af mennesker be-
der Fadervor verden over, og i 
dette land har det været en del 
af hverdagen i århundreder. På 
en måde er forbuddet bare fjollet, 

men i en anden henseende er det 
en foruroligende begrænsning af 
ytringsfriheden, siger han.

Hensyn til ateister
Reklamen blev ellers godkendt 

af British Board of fi lm Classi-
fi cation og Cinema Advertising 
Authority. Men Digital Cinema 
Media (DCM), der specifi kt skal 
godkende indholdet af biograf-
reklamer, nedlagde forbud. I en 
pressemeddelelse skriver DCM, 
at de ikke accepterer reklamer 
med politisk eller religiøst indhold.

”Nogle reklamer kan virke for-
argelige på mennesker med en 
anden religion eller med ingen 
religiøs overbevisning. Derfor 
behandler DCM alle religiøse 
overbevisninger ens.”

Cameron kritiserer forbud
Selv Storbritanniens premier-

minister David Cameron (Kons.) 
har kritiseret forbuddet, og det 
samme har bl.a. Londons borg-
mester Boris Johnson. De forven-
ter, at beslutningen bliver ændret. 

Også i Danmark har Dansk 
Reklamefilm tidligere i år af-
vist Abortliniens kampagne-fi lm 
”Choose Life” fra biograferne. 
Filmen er ikke provokerende - 
bortset fra, at den opfordrer til at 
bevare livet. 

Henri.

Læs også 
Iben Thranholms klumme:
Kristendomsforfølgelse har 
mange ansigter – side 4.

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også 
på jorden;
giv os i dag vort daglige 
brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore 
skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten 
og æren i evighed!
Amen

JustPray.ukJustPray.uk

Synes du også det er lidt 
besværligt at skulle ud for  
at få del i julestemningen?

Bestil KKR’s TV-boks i god tid, så du eller en af dine kære 

kan se julegudstjenesten direkte d. 24. kl. 14.00

Få mere info send sms til 1245 med teksten: KKR

Kæmpe 
læsersucces!

1. oplag er 
udsolgt.
2. oplag på 
lager nu.

www.scandinavia.as
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Ny generalsekretær
i Danmission fra marts
Af Bodil Lanting

Teolog Jørgen Skov Sørensen 
bliver ny generalsekretær for 
Danmission fra marts 2016.

Jørgen Skov Sørensen (51) er 
tidligere sekretariatschef i Folke-
kirkens mellemkirkelige Råd. Fra 
1. marts næste år skal han stå i 
spidsen for Danmissions arbejde 
i Asien, Afrika, Mellemøsten og 
Danmark. Her arbejder organisa-
tionen, der har 55 ansatte, med 
kirkeudvikling, fattigdomsbekæm-
pelse og dialog.  

Troen kom via skolen
Den kommende generalsekre-

tær er opvokset i Sønder Vilstrup 
mellem Fredericia og Kolding. 
Han er søn af en jord-og beton-
arbejder og en hjemmegående 
husmor, og kirken og missionen 
var ikke noget, der stod centralt 
i familien.

- Mit første virkelige møde med 
Bibelen var, da jeg gik i 2.-3. klas-
se og fi k en kristendomslærer, der 
læste spændende bibelhistorier. 
Jeg blev så grebet af det, at jeg 
gik hjem og fandt den bibel, vi 

havde stående, og begyndte at 
læse, siger Jørgen Skov Søren-
sen. Senere læste han teologi på 
Aarhus Universitet og tog en ph.d. 
i Birmingham i 2005.

Den kommende generalse-
kretær fortæller, at han elsker at 
rejse - og at mødet med kristne 
andre steder i verden har udfor-
dret og styrket hans egen tro.

Inspiration fra jazzmusik
Jørgen Skov Sørensen vil 

starte sit arbejde i Hellerup med 
sin baggrund i det jyske, sin 
teologiske uddannelse og ni års 
ledererfaring. Men han vil også 
lade sig inspirere af sin store 
passion for jazzmusik.

- I jazz slås tonen og temaet 
an, og derefter kan der improvi-
seres. Som generalsekretær ser 
jeg mig selv som orkesterleder. 
Jeg lægger en linje, hvor der 
er plads til improvisation og til 
at gribe muligheder. Verden er 
meget omskiftelig, derfor skal en 
organisation som Danmission, 
der arbejder internationalt, også 
kunne omstille sig, siger Jørgen 
Skov Sørensen. 

Tidl. missionssekretær
Jørgen Skov Sørensen taler 

fem sprog, har rejst i 46 af ver-
dens lande og har en tæt og 
engageret kontakt til både dansk 
og udenlandsk kirkeliv. I mere end 
20 år har han fulgt Danmissions 
arbejde. 

Som nyuddannet var han i fem 
år ansat som missionssekretær i 
organisationen, hvor han var en 
del af ledelsesteamet og bl.a. 
havde ansvar for internationale 
partnerskaber. Fra 2005 til 2014 
var han en del af Danmissions 
bestyrelse.

Evangeliet - og frihed 
for de undertrykte

- Mission er for mig at være til 
stede blandt mennesker og give 
det kristne evangelium videre. 
Men mission er også – som Jesus 
siger – at forkynde frihed for den 
fattige og sætte den undertrykte 
fri. Derfor er det også mission, når 
Danmission arbejder med rettig-
heder og fattigdomsbekæmpelse 
ude i verden, siger Jørgen Skov 
Sørensen og uddyber:  

”For eksempel har Danmis-
sion noget helt unikt at byde ind 

med inden for religionsdialog, 
forsoning og antiradikalisering. 
Og det er der stadig større behov 
for i den verden, vi lever i lige 
nu,” siger han med henvisning til 
terrorangrebene i Paris og Beirut 
inden for de seneste uger.

Det fælles-kirkelige 
”Et menneske med både strate-

gisk sans, et venligt væsen, og en 
god kommunikator, som formår 
det, som ikke er alle teologer for-
undt: at kunne fatte sig i korthed 
- helt ned i haiku-digt-formatet.”

Sådan beskriver biskop Peter 
Fisher-Møller, der er formand 
for Danmissions bestyrelse, den 
kommende generalsekretær.

”Jørgen Skov Sørensen kender 
folkekirken med dens kvaliteter og 
udfordringer rigtig godt, samtidig 
med at han færdes hjemmevant 
i det økumeniske kirkearbejde 
både ude og hjemme. Han har 
et klart blik for Danmissions si-
tuation og udviklingsmuligheder,” 
siger Peter Fischer-Møller. 

Jørgen Skov Sørensen afl øser 
Mogens Kjær, der går på pension.

Ny konsulent og fundraiser for 
KFUM’s Soldatermission 
KFUMs Soldatermission har ansat Preben Schousboe i en 
nyoprettet stilling på landskontoret i Fredericia. 

Gennem de seneste år har KFUMs Soldatermission oplevet 
stor interesse for arbejdet blandt veteraner. Både fra private fonde 
og offentlige puljer har nye veteranfaciliteter fået fl ot støtte. Det 
nye veteranfokus er et supplement til KFUMs Soldaterhjem for 
værnepligtige og forsvarets faste personel, og den folkekirkelige 
organisation håber fremover af få fl ere støttemedlemmer til det 
kirkelige arbejde blandt soldaterne. 

Den 50-årige Preben Schousboe skal være både medlemskon-
sulent og fundraiser. Han har 19 års erfaring fra et lignende job i 
Bibelselskabet. Privat bor Preben i Ballerup og er gift med Lisbeth. 
Sammen har ægteparret 2 børn. 

Den nye medlemskonsulent er medlem af menighedsrådet 
i Lindehøj Sogn i Herlev. Han vil arbejde delvis hjemmefra og 
delvis på landskontoret i Fredericia. ”At se hvorledes KFUMs 
Soldatermission skaber hjemlige rammer for soldater og veteraner, 
at se hvorledes evangeliet bliver levet ud i ord og handling, er til 
stor glæde og inspiration for mig. Jeg glæder mig til at få lov til at 
informere trofaste soldatervenner og nye medlemmer om denne 
vigtige sag”, fortæller den nye medlemskonsulent. 

Bodil

Tidligere missionær 70 år
Den 8. december fylder Ingrid Markussen, 
Christiansfeld, 70 år.

Sammen med sin mand, diakon Jørgen 
Markussen, var Ingrid gennem 20 år mis-
sionær i Tanzania for Brødremenighedens 
Danske Mission. Her har Ingrid stået for 
ungdomsarbejde, kvindearbejde, evangeli-
sation og undervisning.

Senere blev ægteparret plejehjemsledere 
i Nordborg, Spjald og Ikast samt på Asser-
balleskov Bibel Center.

Ingrid Markussen har været med i landsledelsen af Dansk Oase. 
Hun har været sagsbehandler i Kristelig A-Kasse i Sønderborg og 
Aabenraa og har været missionær for Indre Mission i Haderslev. 
Hun holder stadig møder rundt om i hele landet i forskellige sam-
menhænge. Samtidig har hun en forbønstjeneste, og der kommer 
mennesker til forbøn både i hjemmet og ved møderne

Ægteparret Markussen, som har 4 voksne børn, 8 børnebørn og 
to oldebørn, er aktive i Brødremenigheden. 

Bodil

Charlotte Biltoft, 
Randers og Thomas 
Clausen, Marstrup, 
blev viet i Hoptrup 
Kirke den 8. august 
2015.

 

Preben Schousboe fra Ballerup skal dels arbejde hjemmefra, 
del fra Soldatermissionens landskontor i Fredericia.

Foto: Rune Lundø/Danmission

Fangekoret siger farvel med 
realease af ’Egon Olsens Vej’
 Fangekorets  fjerde og nye cd, der udkommer den 3. december, er 
et farvel til Vridsløselille Statsfængsel, der står til lukning i 2017.  

Koret har brugt de sidste 3 år på at  skrive og indspille de 16 nye 
sange på cd én. Igennem sangene får man kendskab til mange facetter 
af fængselslivet, og det er ikke letkøbte erfaringer, der bliver sunget 
ud i æteren.  

Fangekoret har sunget 500 koncerter i fyldte kirker siden Direktora-
tet for Kriminalforsorgen i 2005 lavede særlige udgangsregler for det 
unikke kor, der er blevet kaldt ’Kriminalforsorgens mest resocialise-
rende projekt’.  En af de indsatte har udtalt om korleder og initiativtager 
Louise Adrian: ”Hun ene og alene fraholder mig ved sin brænden for 
fangekoret fra at begå ny kriminalitet. Jeg frygter den dag, jeg ikke 
kan være en del af fangekoret mere”. 

Sangen og musikken har fået en fantastisk plads i korsangernes 
liv, og fl ere fortsætter mange år efter løsladelsen.  I disse år er man 
i gang med at bygge et moderne topsikret fængsel på Falster, hvor 
Fangekoret håber på at kunne fortsætte musik og koraktivitet, der 
skaber selvværd, glæde, håb og engagement til gavn for såvel de 
indsatte som deres pårørende og som giver publikum et kendskab til 
en ukendt verden. 

Bodil 

Fangekoret og korleder Louise Adrian håber at kunne fortsætte i 
fængslet på Falster efter deres fl ytning fra Vridsløselille.

Ny præst i Sct. Hans Kirke i Odense
Peter Østergaard Jacobsen er ansat 
som sognepræst i Sankt Hans Pastorat 
i Odense. 

Han kommer fra en stilling som sogne-
præst ved Sct. Michaelis Kirke i Fredericia 
og garnisonspræst ved Fredericia Garnison.  

- Overordnet brænder jeg for kirkens 
slogan: ”Med Kristus i centrum”, siger den 
nye Odense-præst. Et af hans første ind-
satsområder bliver at videreudvikle kirkens 
arbejde for børnefamilier og sikre, at også den yngre generation 
føler sig set og hørt. 

Bodil
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Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
Helligåndens ledelse fremfor at efterligne verden.

VEJEN TIL FREMTIDEN...
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Af Henri Nissen

Ulla Kjærulf blev født som et 
”blåt barn” pinsemorgen, så 
de hentede hurtigt præsten, 
og døbt hende i køkkenva-
sken! 

Men Ulla overlevede og fik 
et dramatisk liv, som bl.a. førte 
hende til Italien i 30 år. 

Ullas familie gik højest i kirke 
juleaften og ved dåb, konfi rma-
tion, bryllup og begravelse. Og 
Bibelen fandtes ikke i hjemmet. 

Men Ulla husker kristendoms-
lærer Madsen, der spillede violin 
og fortalte om Bibelens historier. 

Svært at tilgive
Men ellers var det ikke en 

lykkelig barndom, der bl.a. var 
præget af incest.

- Først i en alder af 26 år for-
talte jeg min mor om det. Mine 
forældres ægteskab havde aldrig 
været godt, og nu blev de skilt. 

Nu som ældre og som kristen 
forstår jeg det, der står i Fadervor: 
”Forlad os vor skyld, som også vi 
forlader vore skyldnere.” 

Det er meget svært, men lige 
meget hvad der sker i vores liv, 
skal vi gøre alt for at tilgive. Det 
er der en Guds velsignelse ved, 
siger Ulla af erfaring.

Kæreste ud foran et tog
Som 17-årig mistede hun en 

skolekæreste, hun havde haft i 
fi re år - imod forældrenes ønske. 

- Han gik ud foran et tog og 
døde. Måske havde han fået for 
meget at drikke. Jeg fi k ikke lov at 
gå med til begravelsen, og det tog 
mig mange år at glemme ham, 
husker Ulla.

Efter realeksamen og hushold-
ningsskole blev hun laborantelev 
på en medicinalvarefabrik. Hun 
mødte sin første mand.

- Jeg blev gravid, vi blev gift, og 
senere kom barn nr. to. Vi boede 
i en gammel lejlighed, med toilet 
i gården, koldt vand og uden 
vaskemaskine. Vi varmede lejlig-
heden op med en olieovn og en 

el-ovn, men den var da hyggelig, 
husker Ulla.

Hendes mands onkel, som var 
med i Pinsekirken, lånte dem en 
bog. Lignelsen om brudepigerne, 
der ikke kom med til himlen, fordi 
de ikke havde olie på lamperne, 
gjorde indtryk på unge Ulla.

- Jeg fortalte det til min mand, 
hvortil han svarede, at jeg da ikke 
havde olie på lampen. Det blev 
jeg smækfornærmet over, men 
om aftenen bøjede jeg mine knæ 
ved min seng, og selvom det må-
ske har været ret ubehjælpsomt, 
gav jeg Jesus mit hjerte. Straks 
derefter fi k jeg et indre billede, 
hvor jeg så Jesus på korset, der 
stod på en bakketop. Rundt om 
ham var der lys og uden om ham 
mørke, fortæller Ulla.

Ude i mørket
En dag, hvor Ullas mand kørte 

på arbejde fra Roskilde mod Kø-
benhavn, blændede solen i den 
våde asfalt, og han kørte galt på 
sin motorcykel. Han kom på Glo-
strup hospital, hvor de i fl ere dage 
overså, at en af de store blodårer 
var gået itu. De måtte amputere 
benet under knæet. På grund af 
lægesjusk måtte benet senere 
amputeres over knæet.

Det var en frygtelig tid med 
mange smerter, og mandens 
“mørke sider” blev mere og mere 
uudholdelige. 

Samtidig blev Ulla igen gravid 
og fi k bevilget en abort, da man 
skønnede, at hun ikke ville kunne 
gennemføre graviditeten. 

Men en ældre kristen mand 
frarådede den unge mor at få 
fjernet barnet. 

- Han opfordrede mig til at 
klare mig igennem, for det, jeg 
havde i maven, var et liv. Jeg rin-
gede afbud til aborten, og tunge 
måneder og år fulgte. Det, der 
skulle have været glade år med 
småbørn, var der ikke mange 
kræfter til. Og i 1969 måtte jeg 
bede om skilsmisse. Jeg sagde 
til Jesus: “Jeg ved godt, at du er 
død for mine synders skyld, men 
nu vil jeg leve, som jeg har lyst til.” 

Den italienske journalist
Ulla mødte en italiener, som 

var journalist og korrespondent i 
Danmark for Italiens største avis.

Da de sammen var på ferie i 
San Remo, gik de ind i en kirke. 

- Det tiltrak mig, da jeg så en 
kvinde belæsset med grønt og 
frugt fra det nærliggende mar-
ked komme roligt ind, sætte sine 
poser og knælende snakke lidt 
med Gud. Bagefter tog hun atter 
sine poser, gik ud og fortsatte sin 
dag, husker Ulla. Hun havde selv 
forladt Folkekirken, som hun fandt 
overfl adisk. Men da de skulle gif-
tes, gik hun til undervisning i den 
katolske Sakramentskirken på 
Nørrebrogade. Hun konverterede 
nu til katolicismen. 

- Vi flyttede til Milano. Min 
mands avis, Corriere della Sera, 
skulle spare, så korresponden-
terne fra de små lande blev kaldt 
hjem til redaktionen. Jeg boede i 
dette smukke land i 30 år. 

Hvor danskerne måske er 
mere lukkede, og hvor janteloven 
kan synes at holde befolkningen 
lidt nede af frygt for, hvad næsten 
måske tænker, så er italienerne 
mere højrøstede, de tager måske 
også tingene lettere, og tempera-
menterne kommer lettere i kog, 
fortæller Ulla Kjærulf af erfaring.

- Hvor en troende dansker 
beder direkte til Gud, har katolik-
kerne lært at bede Jomfru Maria 
og helgenerne om forbøn. Jeg 
overværede et optrin, hvor en 
person opfordrede en anden til en 
handling, som Vor Herre sandelig 
ikke ville sætte pris på. Da den 
anden nølede, var svaret: “Åh jo, 
du kan jo bare gå hen og bekende 
din synd for præsten i morgen.”

Men i Italien er der mere re-
spekt for kirken, som også er 
mere besøgt end i Danmark. 

Det var jo først efter koncilet i 
1960’erne, at latin blev udskiftet 
med de lokale sprog, og det blev 
almindeligt at købe en bibel.

Karolinepige
- Min mand havde aftenarbejde 

på avisen, og for at komme lidt 

uden for hjemmets fi re vægge, ar-
bejdede jeg ind imellem for Dansk 
Ost og Smør som “Karolinepige”, 
hvor jeg delte smagsprøver ud i 
supermarkeder. Jeg smurte også 
dansk smørrebrød som reklame 
for et rejsebureau, der lavede 
ture til Danmark. Sammen med 
en af mine døtre fik jeg også 
organiseret en uge med dansk 
mad i en restaurant med plads til 
100 personer i Norditalien. 

Platter
I 1984 startede Ulla Kjærulf et 

import- og postordrefi rma. 
- Jeg lavede forslag til en blå 

platte med italienske skibe og fi k 
dem fremstillet i Danmark. 

Jeg lavede én hvert år i tolv 
år. Jeg havde også en serie med 
uddøende italienske dyrearter. 

Jeg fi k de første tre platter lavet 
hos Bing og Grøndahl. Derefter 
blev platterne i to år fremstillet 
hos Den kongelige Porcelæns-
fabrik, men så fi k den italienske 
importør også eneret på deres 
porcelæn, og jeg måtte fortsætte 
hos en mindre dansk fabrik. 

Hos denne fabrik fi k jeg frem-
stillet en 40 x 40 cm fl ise med 
motivet fra et maleri af Rafaels 
Madonna. Jeg havde set, at 
der rundt om i Italien var rester 
på mure fra tidligere madonna-
motiver, fortæller Ulla. 

I 1996 lukkede hun firmaet 
for at passe sin mand. Han var 
gået på førtidspension efter 10 
års KOL-sygdom og døde i 1999. 

Gud kalder igen
I halvfemserne var Ulla be-

gyndt at komme i en lille nærlig-
gende katolsk kirke, og hun mød-
tes også med nogle af kvarterets 
kvinder til morgenandagt. 

- I mere end 25 år havde min 
bibel stået på højkant i mit nat-
bord, og jeg havde ikke formået 
at læse i den, men nu tog jeg den 
frem igen. Den havde taget skade 
af at stå på højkant i alle de år, så 
den måtte indbindes på ny.

Jeg havde igen fået sult efter 
at lære mere om Gud. Når jeg gik 

i centrum af Milano for at se på 
vinduer, endte jeg gerne i en af 
de gamle kirker derinde. 

Gud var mig nådig og kaldte 
på mig for anden gang. 

Langt synderegister...
I 1995 ventede Ullas yngste 

datter trillinger. Men et barn 
døde i maven, og et andet døde 
kort efter fødslen, og det tredje 
fi k skader efter fi re måneder i 
kuvøse.  Moderen svævede selv 
mellem liv og død efter kejser-
snittet, fordi hun ikke kunne tåle 
narkose med lægemidlet kurare.

Under den svære periode bø-
jede Ulla knæ i hospitalets kapel 
og overgav sig igen til Herren. 

- Jeg angrede, at jeg havde for-
ladt hans vej i så mange år. Jeg 
tog en lang liste med de synder, 
jeg kunne huske, med hen til en 
af præsterne i Franciskanerkir-
ken i Via Osoppo.

Det foregik i en skriftestol, 
hvor præsten sad bag et gitter. 
Jeg græd mine modige tårer. 
Da jeg var kommet igennem to 
tredjedele, spurgte præsten, 
om jeg ikke snart var færdig. “Et 
øjeblik”, svarede jeg og endte 
min liste, der var lang som en 
smørrebrødsseddel fra Ida Da-
vidsen. Som bod sagde han, at 

jeg kunne bede et Fadervor, når 
jeg var faldet til ro.

Helbredt for fi bromyalgi
Ulla læste meget i Bibelen for 

at få svar på sine spørgsmål, og 
hun så God-tv og fi k tro for, at 
hun også kunne blive helbredt for 
den slidgigt og fi bromyalgi, som 
hun var tilkendt førtidspension for.

I 2005 oplevede hun en hel-
bredelse på et møde med Benny 
Hinn i Rom. Og efter en masse 
forbøn fra andre kunne hun i 
2007 også slippe de smertestil-
lende piller.

Hun var da fl yttet til Køge og 
havde efter ni måneder fundet 
frem til Karlslunde Strandkirke, 
hvor præsten Peter Tingleff blev 
en stor støtte. Hun har siden ople-
vet ”mindst ti”  helbredelser - bl.a. 
at en knude i maven forsvandt!

- Jeg var så glad og selvføl-
gelig taknemmelig over atter at 
erfare, at Gud står ved sit ord, og 
han kender mit hjertes længsel 
efter stadig at lære ham mere at 
kende, slutter Ulla Kjærulf sin bog 
”Kan man stole på Gud?” med 
profetiske malerier og hendes 
egen livshistorie, som netop er 
udkommet. Bogen kan bl.a. købes 
på Hosianna.dk.

Ja, man 
kan stole 
på Gud
Ulla Kjaerulf in Mazzeo tilbragte en 
trist barndom og en svær ungdom i 
Danmark, men 30 dejlige år i Italien.

Og Gud gav hende en ny chance, 
fortæller hun i sin nye bog.

KAN MAN STOLE
PÅ GUD? 

Profetiske malerier og stærke oplevelser.

ULLA KJÆRULF
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Martin Nissen

Tonny Møllerskov bor sammen 
med sin kone Susan i Sdr. 
Hygum i Sønderjylland. Men 
det var i USA, at Tonny i 1988 
blev kristen. Det var også der,  
Tonny mødte Susan.

- I 1996 følte jeg et kald fra 
Gud til at forkynde evangeliet i 
Danmark. Jeg ønsker at se men-
nesker blive frelst, og derfor har 
jeg i mange år været aktiv med 
at uddele traktater, forkynde og 
bede for syge på gaden, fortæl-
ler Tonny. 

- Ja, jeg ønsker, at 1000 tro-
ende danskere vil være med til at 

uddele traktater offentligt.
Mange forskellige traktater 

og på mange forskellige sprog 
kan bestilles hos Tonny. Det kan 
ske på telefon 3082 7787. Og 
traktaterne kan fås gratis. De 
fi nansieres via frivillige gaver. Alle 
traktater kan ses på hjemmesiden 
www.chick.com/DK

Tonny fortæller om, hvordan 
han tidligere led af menneske-
frygt. Roden til det var vantro. Det 
forhindrede ham i at adlyde Gud. 

Det er ikke kun traktater, som 
Tonny formidler. Han bruger også 
bilmagneter til at sætte på bilen. 
Det er med tekster, som kan give 
folk noget at tænke over.

Tonny Møllerskov uddeler traktater
Der er mange eksempler på, at mennesker er kommet til tro på Jesus Kristus ved at læse en traktat.

Tonny har altid bilen udsmykket med bilmagneter. Og 
desuden er der altid et pænt lager af traktater i bilen.

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler? - Se mere på hosianna.dk 

Niels Kusk Thomsen
Den allersidste dag
Erindringsbog 

kr. 98,00
kr. 98,00

kr. 229,00
kr. 229,00

Max Lucado
Da englene tav
En vandring med Jesus 

kr. 199,00
kr. 199,00

Francis Chan
Crazy Kærlighed
Overvældet af Gud ...  

Jonathan Tylsgaard Larsen
Den Assyriske Spion
Spændingsroman

kr. 150,00
kr. 150,00

Bestil på Bestil på 
tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202
Por o kun Por o kun 
kr. 29,-kr. 29,-
*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 98,00
kr. 98,00

Bente Schultz-Petersen
Christina Friedericas
romantiske have 

Tom Doyle & Greg Webster
De dræber kristne
Om at leve som kristen ...

kr. 199,00
kr. 199,00

Bibellæser-app’en BibelTid 
præsenterer nu en læseplan for 
alle dem, som ønsker at følge 
kirkeårets læsninger. 

Præst og generalsekretær 
i Kristeligt Forbund for Stude-
rende, Robert Bladt, har skrevet 
korte forklaringer og refl eksions-
spørgsmål til kirkeårets tekster. 
Hans bidrag bliver bragt i BibelTid 
med start i ugen op til 1. søndag 
i advent. 

Læses alene eller 
sammen med andre

Hele det nye kirkeår vil det 
så være muligt at følge denne 
læseplan. Man kan læse alene 
eller invitere andre til at læse 
sammen med en og dele tanker 
og spørgsmål med hinanden i 
app’ens kommentar-funktion. Til 
hver uge er der tre tekster og tre 
forklaringer samt ”Ugens salme” 
fra Den Danske Salmebog.

Robert Bladt er forfatter til 
andagtsbøgerne Anno Domini og 
Anno Gratiae, som begge er skre-

vet over kirkens to tekstrækker, 
så han har et grundigt kendskab 
til kirkeårets tekster og temaer. 
Desuden er han kendt som en 
dygtig formidler og en skarp teo-
log, så der bliver noget at se frem 
til, understreger landsleder Lasse 
Holgaard Iversen fra Bibellæser-
Ringen.

BibelTid er udviklet af Bibellæ-

ser-Ringen og kan gratis down-
loades i Appstore og Google Play. 
Siden lanceringen i august 2015 
er BibelTid blevet downloadet ca 
2400 gange.

Bibellæser-Ringen er en selv-
stændig organisation, der arbej-
der for at fremme bibellæsning i 
Danmark. Visionen er, at folk får 
en ”fortrolighed med Bibelen”, 

hvilket kommer af at leve med 
Bibelen i sin hverdag. Derfor er 
vores mission at åbne Bibelen for 
alle, forklarer Lasse Holmgaard 
Iversen.

Bodil

App’en BibelTid guider 
gennem kirkeåret
Fra 1. søndag i advent kan det nye kirkeårs tekster læses på ’BibelTid’.

Præst og generalsekretær Robert Bladt har skrevet app’ens 
korte forklaringer og refl ektionsspørgsmål til den enkelte 
søndags tre bibeltekster.

Kristendoms-
forfølgelse har 
mange ansigter

Den anglikanske kirke, Church of England, som også er den 
britiske statskirke, må ikke bringe en julehilsen på Storbritanniens 
største biografkæders lærreder. Den varer omkring et minut og 
skulle vises op mod jul som en forfi lm til den nye Star Wars fi lm, 
som har premiere d.18 december. De forskellige medvirkende er 
helt almindelige mennesker, som fl ygtninge, en sørgende søn, 
vægtløftere i et fi tnesscenter, et gospelkor samt ærkebiskoppen 
af Canterbury, Justin Welby, der alle beder eller synger fadervor.

Opfordring til bøn i form af en julehilsen er der nu blevet sat en 
stopper for. Den kan virke krænkende på biografgængerne, lyder 
argumentet fra de store biografkæder. Det kommer som et chok for 
den anglikanske kirke, da julehilsenen ellers er blevet godkendt af 
Cinema Advertising Association og klassifi ceret som en fi lm, der 
er tilladt for alle aldersklasser. 

Kirken overvejer nu at lægge sag an og kalder biografernes 
beslutning om ikke at vise fi lmen for religiøs diskrimination. Ærke-
biskop Justin Welby har udtalt, at han synes det er besynderligt, 
at biograferne fi nder det upassende at vise en reklamefi lm om 
bøn i ugen op til jul, hvor Jesu fødsel fejres. Millioner af menne-
sker verden over beder denne bøn dagligt. De vil bliver forbavset 
over og kede af biografernes beslutning - ikke mindst i lyset af 
terroristangrebene i Paris, hvor mange fandt trøst i bøn, lyder det 
fra ærkebiskoppen.

Kirken frygter også, at beslutningen om ikke at vise reklamen 
for bøn er den politiske korrektheds måde at marginalisere kirken 
på, og at det vil true ytringsfriheden.

Man kan med rette spørge, hvem det egentligt skulle krænke 
op mod jul at vise en række mennesker, som beder fadervor, på 
et biografl ærred? Som ærkebiskoppen bemærkede, er der jo mil-
lioner af mennesker, der gør det hver dag.

Den amerikanske tv-kanal ABC viste for nylig en episode af 
tv-serien ”Scandal”, hvor hovedpersonen får en abort, mens et go-
spelkor synger Silent Night (Glade jul) i baggrunden. Denne scene 
var der ingen, der greb ind overfor som krænkende overfor kristne.

Logikken omkring religion i det offentlige bliver mere og mere 
ulogisk. Kristne budskaber kategoriseres som krænkende overfor 
anderledes troende. Politikere understreger i forbindelse med 
islamisme og terror, at vi ikke er i krig mod islam. At mene sådan 
er en krænkelse overfor islam. Når kristne dræbes af islamisterne, 
er der tavshed. Ateisterne vil have det offentlige rum renset for 
religiøse symboler, men af frygt for at blive opfattet som islamofo-
ber accepteres særregler for muslimer ofte. Forvirret? Et mønster 
tegner sig dog: det er kristendommen, som taber hver gang, 
Kristendomsforfølgelse har mange ansigter.
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P1-vært efterlyser 
kirkernes gode historier
Det kirkelige Danmark kunne blive meget bedre til at bruge medierne, mener Anders Laugesen.

Kristendommen har så me-
get at byde på. Men de gode 
historier kommer ikke frem i 
medierne.

Det skyldes dog ikke uvilje hos 
medierne. Derimod er de kirkelige 
ledere alt for optaget af at ’bevare 
sig selv’, siger Anders Laugesen 
til KLF, Kirke og Medier.

Kom med historierne
I KLFs nye blad, hvis tema 

netop er ’Kristendommen i me-
dierne’, uddyber Laugesen sin 
konstruktive kritik af de kirkelige 
organisationer.

- Jeg har igennem en årrække 
holdt sådan nogle peptalks for 
generalsekretærerne i forskellige 
kirkelige organisationer, og jeg 
har altid sagt til dem: ”Kom med 
jeres historier. Kom og få en kop 
kaffe. Lav nogle personlige bånd 
til andre mediefolk, som I synes, 
er vigtige”.

Det sker bare ikke ret tit. Det 
sker faktisk meget sjældent. Så 
jeg er kommet til den konklusion, 
at de kirkelige folk ikke er særlig 
interesserede i medierne, siger 
værten på P1-programmet Men-
nesker og Tro.

Han understreger, at den gode 
historie sagtens kan få plads i 
medierne - også når den handler 
om kirke eller tro.

Prøv nyt med frimodighed
Det kirkelige Danmark må 

gerne være kreativt og prøve 
noget nyt, mener Laugesen. Han 

citerer i den forbindelse apostlen 
Paulus’ ord: ”Prøv alt, og hold fast 
i det gode”. 

- Samtidig har vi Helligånden, 
og det må da generere nogle 
gode ideer, siger Laugesen.

Han understreger samtidig, at 
kristendommen ikke længere har 
en naturlig plads blandt journali-
sterne. Derfor er det så vigtigt, at 

folkekirken og andre kirkelige 
institutioner gør deres del. Det 
handler om at gøre sig værdig 
til at komme i medierne, siger 
Anders Laugesen.

Den 55-årige cand. phil. i re-
ligion har været vært på P1-
programmet ’Søndag morgen’ 
siden 1987. Programmet har 
siden 1996 heddet Mennesker og 

Tro. Programmet, som har 47.000 
lyttere i gennemsnit per program, 
kan høres hver onsdag kl. 11:03.

Serie om Folkets Kirke
Men hvis kirkerne ikke selv 

henvender sig til medierne, må 
journalisterne selv opsøge histo-
rierne. Det har TV Midtvest nu i 
efteråret gjort med programserien 
Folkets Kirke. Her ser journali-
sterne på folkekirken og dens 
aktiviteter også uden for ’alminde-
lig åbningstid’ søndag formiddag.

I programmet ser man bl.a. 
på, hvad der foregår i Natkirken i 
Holstebro, nedlæggelsen af mis-
sionshuset i Nørre Nissum og 
udvidelsen af kirkehuset i Aulum.

Tilslutningen til søndagens 
gudstjenester er stort set uændret  
på omkring to procent gennem 
mange år. Til gengæld er der 
stor stigning af folk, der kommer 
til kirkelige aktiviteter uden for 
søndagens gudstjenester, siger 
Aalborgs biskop Henning Toft Bro.

Det nye program møder mange 
engagerede mennesker.

- Når du graver lidt dybere end 
sædvanligt, møder du altid men-
nesker, der brænder dér, hvor de 
er sat. De har en gnist, du ikke 
kan undgå at blive begejstret 
af. Det er i den grad også sket 
i forbindelse med Folkets Kirke, 
fortæller programmets tilrettelæg-
ger Henrik Helms.

Bodil

- Vær frimodige, prøv alt og hold fast i det gode. Fortæl kirkens 
gode historier, lyder opfordringen fra Anders Laugesen i Kirke 
og Mediers blad.

Åbent hus med gruppe-eksamen 
på Menighedsfakultetet i Aarhus
Menighedsfakultetet holder ’Åbent Hus’ onsdag den 2. decem-
ber kl. 9.00-13.00, hvor man kan overvære det nye bachelor-
holds første gruppeeksamen i faget ’Teologisk Intro’. 

Faget har givet de nye teologistuderende en indsigt i teologi og i, 
hvad faget kan bruges til. Under Åbent Hus-dagen vil de studerende  
fremlægge deres projekter. Der sættes fokus på både aktuelle og 
eksistentielle emner som ’Islam’ og ’Lidelsens problem’ samt det 
mere kuriøse: ’Er kristendommen tåbelig?’

Der bliver også rundvisning på Menighedsfakultetet og TORVET. 
Over en frokost kan man høre om Menighedsfakultetets vision og 
arbejde. Tilmelding på teologi.dk/tilmeld/ senest den 30.11. 

Bodil

Årets nye bachelor-hold skal til gruppe-eksamen i ’Teologisk 
Intro’ den 2. december.

Reinkarnations-præst suspenderet
Biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift har suspenderet  
sognepræst Annette Berg fra Vig i Odsherred indtil nytår, fordi 
hun har sagt, at hun tror på reinkarnation.

Sagen begyndte, da sognepræsten medvirkede i TV-programmet 
’Præstens lektie’ i TV Øst den 29. oktober. På spørgsmålet om en 
præst kan tro på reinkarnation, lød svaret fra Annette Berg: ”Det kan 
man. Det gør jeg.”

Nu har biskoppen holdt en tjenstlig samtale med sognepræsten den 
20. november. I en fælles pressemeddelelse skriver biskoppen og sog-
nepræsten, at Annette Berg fremover ikke vil forkynde reinkarnation 
hverken i eller uden for kirken. Samtidig vil de teologiske drøftelser 
med biskoppen fortsætte indtil nytår.

Sagen drejer sig om et meget afgørende punkt i den kristne lære, 
siger retsteolog Kristine Garde. Derfor vurderer hun, at biskoppen 
muligvis går efter en egentlig læresag ved præsteretten.

Bodil

Den 1. december udkommer 
6. udgave af Bibelen på Hver-
dagsdansk med nyt format, 
nyt layout og nye indbindinger. 

Den nye udgave er forsynet 
med en emneopdelt guide, så det 
er nemt og hurtigt at fi nde kendte 
passager. Bibelen på Hverdags-
dansk er nu blevet solgt  i 100.000 
eksemplarer i over 28 forskellige 
udgaver og indbindinger.

Haarder: Bibelen er 
fundamental i vor kultur

Det nye regeringsgrundlag 
kalder Danmark et kristent land. 
Og Kultur- og kirkeminister Bertel 
Haarder har udtalt: 

”Den kristne fortælling, de 
bibelske fortællinger, den kristne 
anskuelse er jo fundamental 
i dansk kultur. Det er jo også 
derfor, at kristendomskundskab 
er obligatorisk i skolen, for man 
kender ikke Danmark, hvis man 
ikke kender den kulturelle bag-

grund – og den er lige vigtig, hvad 
enten man er troende eller bare 
kulturkristen”.

Dynamisk oversættelse
Biblen på hverdagsdansk er en 

såkaldt dynamisk oversættelse. 
Det betyder, at den er let at forstå 

for helt almindelige danskere, der 
ikke på forhånd har et udpræget 
teologisk kendskab til Bibelen.

Sproget er mundret, letlæseligt 
og lettilgængeligt hverdagsdansk. 
Det anskueliggør nuancerne i 
Bibelens tusindårige gamle for-
tællinger, samtidig med at det er 
tro imod grundteksten. 

Hvad er det nye?
Med det nye layout er Bibelen 

på Hverdagsdansk blevet mere 
læsevenlig. Den er skrevet i én 
spalte som en almindelig bog, og 
brugen af to forskellige farver til 
henholdsvis tekst og overskrifter 
gør det nemmere at få overblik 
over en side. Den nye udgave in-
deholder også 16 historiske kort. 

Et eksempel på den mundrette 
oversættelse kan fx ses i over-
sættelsen af Romerbrevet 12:2:

”Jeres liv skal ikke styres af 
verdens tankegang. Lad i stedet 
Guds Ånd forvandle jeres tanker 
og vaner.”

Hovedansvarlig for oversæt-
telsen er konsulent Iver Larsen. 
Bibelen på Hverdagsdansk udgi-
ves af Forlaget Scandinavia.

Bodil 

Ny udgave af Bibelen på Hverdagsdansk

Bibelen på Hverdagsdansk 
udkommer nu i sin 6. udgave 
med bl.a. et emneregister.

Færøsk menighed 100 år
Sankt Olavs menighed i København holder sin 100 års jubilæ-
umsgudstjeneste i Eliaskirken på Vesterbro den 28. november.

Sankt Olavs menighed blev stiftet den 28. november 1915 og 
er nu den ældste stadig aktive færøske forening i København. Ved 
jubilæumsgudstjenesten prædiker biskop Peter Skov-Jakobsen, 
mens Færøernes biskop Jógavn Fríðriksson er liturg. Mpiri, det 
færøske vokalensemble i København, vil efter prædikenen uropføre 
et helt nyt værk af komponisten Sunleif Rasmussen.

Efter gudstjenesten er der reception i Det Færøske Hus.
Normalt holder menigheden gudstjeneste hver 1. og 3. søndag 

i måneden i Hans Egedes Kirke på Østerbro.
Bodil
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LEDER

1. søndag i advent

En adventsprædiken med udgangspunkt i lignelsen 
om de 10 brudejomfruer - Matt. 25: 1-13

1 Jesus fortsatte: »Lad mig fortælle en historie om Guds riges 
komme. Der var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik 
ud for at møde brudgommen. 2 Fem af dem bar sig tåbeligt ad, 
de andre fem havde tænkt sig om. 3 De første fem tog ganske vist 
deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med, 4 hvorimod 
de sidste fem tog ekstra olie med til lamperne. 5 Da brudgommen 
lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn. 6 

Men ved midnatstid lød råbet: ‘Brudgommen er på vej! Kom ud og 
mød ham!’ 7 Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. 8 De 
fem, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper 
var ved at gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af 
deres olie. 9 Men de andre svarede: ‘Vi har ikke nok både til os 
og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.’ 
10 Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De 
fem, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, 
hvorefter døren blev lukket. 11 Senere kom de andre fem og stod 
udenfor og råbte: ‘Herre, luk op for os!’ 12 Men han svarede: ‘Det 
siger jeg jer: Jeg kender jer ikke!’« 13 »Vær altid parate,« sagde 
Jesus, »for I kan ikke vide, hvornår jeg kommer.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Nana Hauge

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Hvis man ikke forstår, hvorfor 
det ene hold brudejomfruer 
ikke vil dele med de andre, er 
det fordi man ikke har forstået, 
at olien er et billede på noget, 
man absolut ikke kan dele med 
andre. Noget man kun selv kan 
stå inde for.

Kald det troen eller det at 
være åndeligt beredt. Og her 
taler jeg ikke om tro som en fi n 
overbevisning eller en klog be-
regning. Som en slags ejendom, 
man kan besidde eller ej. Som 
man kan dele ud af eller ej.

Nej, jeg taler om tro i den 
forstand at være tro, når brud-
gommen kommer. Menneske-
sønnen. Han der kommer skjult, 
nemlig i et andet menneskes 
skikkelse. Og han spørger dig 
ikke, om du har tro, eller hvad 
for en tro du har, om den er inte-
ressant, personlig eller inderlig. 
Nej han spørger bare, om du var 
tro, når råbet lød. Når brudgom-
men kommer. Om du glemte dig 
selv for at gå ham i møde. Han 
spørger altså ikke, om du har 
tro, men om du er tro. 

Kristus er dommeren over 
levende og døde, og ligesom vi 
skal møde ham på den yderste 
dag – da møder vi ham også 
allerede nu. Hver gang vi står 
over for et medmenneske. 

Have eller være?
Det er altså derfor ikke et 

spørgsmål om at have tro, men 
om at være tro. 

Det er nemlig altid tvivlsomt, 

om vi har en tro, der er værd 
at vise frem, men det er ikke 
tvivlsomt, om vi har et liv, der 
skal leves, og at vi har en næste. 
Et andet menneske der kalder 
på omsorg og nærvær. En af 
de mindste små. Og i ham eller 
hende står Menneskesønnen 
forklædt ved din side. 

Vi behøver slet ikke gå ud 
og lede. Vi behøver ikke gå ud 
og se os om for at fi nde nogen 
at gøre godt imod. Nej, det der 
ligger lige for næsen af os giver 
os mere end rigeligt at bestille. 

Når vi da hele tiden spørger 
efter hvem, der er vores næste, 
da er det, fordi vi forsøger at 

omgås det faktum, at der er nok 
at gøre lige der, hvor vi er. 

Men vi vil hellere noget andet. 
Noget mere spændende, ud-
fordrende. Eksotisk. Og forstå-
eligt nok, for ofte er det meget 
besværligt at elske dem, vi ser. 
Ofte er de pligter, der ligger lige 
for næsen af os, kedelige og 
drænende. 

En fortælling til læring
I fi lmen ’Den gode vilje’ skil-

dres Ingmar Bergmanns foræl-
dre Anna og Henrik Bergmanns 
ægteskab og deres liv som 
præstepar i et lille forarmet sogn 
i Nordland i Sverige. Her tager 
de midlertidigt den forældreløse 
dreng Petrus til sig. Han bor hos 
sin moster og onkel, men trives 
tilsyneladende ikke der. 

Da Anna bliver gravid med 
deres andet barn (Ingmar), si-
ger hun til Henrik, at Petrus nu 
må sendes hjem. Hun er slidt 
af det hårde liv, der langt oppe 
nordpå. Hun nødt til at koncen-
trere sig om sine egne børn 
og arbejdet som præstekone, 
der indebærer både funktionen 
som organist, selvforsynende 
husmoder og bonde. Henrik 
må afl evere Petrus tilbage til sin 
moster og onkel.

Men... det kan Henrik ikke gå 
med til. Han kan ikke skrive sin 
prædiken, og samtidig tænke 
på, at Petrus skal sendes væk, 
for Petrus er jo et medmenne-
ske, som Henrik siger til Anna. 

Det falder ham åbenbart ikke 
ind, at Anna, hans nærmeste, 
den der står ved hans side og 
som bærer hans barn, også er 

et medmenneske. 
”Du forråder mig – din bedste 

ven” siger Anna. Og det gør 
Henrik igen og igen. For han er 
så optaget af at være et godt 
menneske, han er så forhippet 
på at være på medmenneske-
lighedens side - men at elske, 
ære og tilgive sin nærmeste 
familie falder ham svært.  

Han elsker ikke den, han 
SER. Han ser ikke den, der står 
lige ved hans side og kalder på 
hans opmærksomhed og hans 
kærlighed.

Henrik sover i timen. Hans 
olielampe løber tør i hans iver 
efter at redde verden, og plud-
selig er det for sent. Anna for-
lader ham. Tager børnene med, 
en i maven og en ved hånden, 
og rejser hjem til Uppsala.

Henrik var ikke tro, da det 
gjaldt. Han var ikke rede. Han 
løb ikke brudgommen i møde, 
for han var travlt optaget af at 
bygge sig selv op som et godt 
menneske. Han kom derfor ikke 
med ind til bryllupsfesten. 

De, der ikke kom med
Sådan ender også lignelsen. 

Med at der var nogen, der ikke 
kom med ind til bryllupsfesten, 
fordi de ikke var rede. Sådan 
ender det også alt for tit for os. 
At vi ikke var tro, da det gjaldt. 
At vi var for optaget af os selv, 
af at bygge os selv op. Betragte 
os selv. Søge os selv. Kredse 
om os selv og vore meritter og 
ædelhed. 

Det endte ikke lykkeligt for 
Bergmanns forældre. Om det 
ender godt for os – ja, det er en 
nådessag. Det er en nådessag, 
hvad der skal blive af os. Det 
gælder os alle. Gang på gang 
bygger og skaber vi i dødens 
skygge. Vi skaber mørke, kulde 
og krig og sorg og kors. Lyset, 
varmen, freden og glæden, kan 
vi ikke selv skabe. 

Men her i adventstiden lyder 
det til os, at der skyder en kvist 
af Isajs rod. Derfor er det i dette 
mørke, vi skaber et lys, der er 
ved at komme til verden. 

Jesus Kristus. 
Han er det eneste lys i ver-

den. Han skinner for dem, der er 
i mørket. For dem, der ikke selv 
kan komme ud af det. 

Jorden var kold øde og tom. 
Men i ham brød lyset frem. 

Når vi ser det, får vi et glimt 
af festen, som vi udelukkede os 
selv fra gang på gang. Og vi kan 
langsomt rejse os. 

Der er lys varme og glæde 
forude. 

Amen.

Valgmenighedspræst for Høve 
og Havrebjerg valgmenigheder

Bliver vi klar i rette tid?

Er vi for travlt optaget af at bygge os selv op, så vi ikke ser 
den ”næste”, som er lige ved siden af os?
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Hvis det går, som det plejer, kommer julen i Danmark til at 
handle om alt mulig andet end det, den egentlig handler 
om, nemlig Jesus.

Men du og jeg kan medvirke til, at julen kommer til at handle 
mere om Jesus og alt det gode, vi har fået gennem Ham.

Vi kan fylde vores egen jul med det kristne indhold. 
Det kan man fx gøre ved at lytte til julesalmer og moderne 
kristen julemusik. Ved at læse i Bibelen, fx Lukas-evangeliet 
om Jesu fødsel. Ved at gå i kirke og til kristne arrangementer.

Vi kan offentligt bekende og manifestere, at julen handler 
om Jesus, fx gennem julekoncerter og læserbreve. 

Vi kan ønske og give julegaver med indhold - fx kristne 
bøger. Der er katalog og annoncer i dette nummer.

Vi kan vise barmhjertighed og godhed i praksis, fx 
overfor ensomme og svage - men også overfor hinanden. 

Vi kan bede. Som kristne har vi autoritet i den åndelige 
verden, hvor vi kan binde onde åndsmagter og løse men-
nesker fri. Den skal vi bruge i denne vigtige tid.

Udfordringen har også oprettet en facebookside og hjem-
meside: JulenStarterMedJesus.dk. Link til den og del den, 
så venner og bekendte mindes om julens gode indhold.

Næste uge udkommer en juleavis, som kan læses af gan-
ske almindelige danskere. Brug den til at dele ud i tusindvis!

Vil du være sikker på at kunne få et større oplag, så bestil 
senest mandag, før vi trykker! 

Den koster kun 5 kr. stk. Og bestiller du over 100 stk. så 
kun 3 kr./stk. Porto max 29 kr. Vi tjener ikke på det.

Avisen handler om levende kristendom - i dag. Om men-
nesker, som har opdaget, at det kristne budskab er 
troværdigt. At Gud er virkelig og interesseret i os. At 
Jesus ikke bare er en historisk person, men at vi 
kan komme i kontakt med Ham. 

Bestil NU pr. mail@udfordringen.dk eller  
telefon 74 56 22 02. 

Brug nu det gunstige øjeblik - Julen! 

God 
advent
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Af Richard Oestermann
Den dengang 88-årige danske 

journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv 
blandt kendte og ukendte. 
   - Denne bog kan 
jeg varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af 
Udfordringens 
abonnenter.
H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-
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MIG OG MELLEMØSTEN

Af cand. teol. Jacob Brønnum
Redaktør af Præsteforeningens 

Blad og forfatter til 24 bøger. 
Barnebarn af Sudanmissionens 

første missionær Niels H. Brønnum 
og skrev 1988-92 freelance på 

Udfordringen.

1: Findes der noget     
     bagefter?

Det moderne menneske 
spørger ikke, om det bliver frelst 
eller går fortabt. Det spørger: 
fi ndes der noget bagefter?

Det gør det, fordi naturviden-
skaben har haft ”defi nitionsret-
ten” på, hvordan menneskelivet 
er skruet sammen siden en-
gang cirka midt i 1800-tallet, og 
den mener, at når mennesket 
dør, er det er ligesom at trække 
stikket ud på en brødrister. Så 
virker den ikke mere.

Men det har ikke afklaret 
sagen. Inderst inde går vi alle 
rundt med en tvivl. Kan det være 
rigtigt, at det mest naturlige, der 
fi ndes for os, nemlig livet selv, 
kun er noget, vi har fået som et 
fl ygtigt glimt? Eller mon ikke der 
er noget om det, når man til alle 
tider har følt, at det ikke er slut 
med døden?

Desværre må vi svare helt på 
naturvidenskabens præmisser: 
Hvad vi end mener, kan det ikke 
bevises! Der er jo ikke nogen, 
som er kommet tilbage for at 
fortælle om det.

Normalt har vi i kirken haft 
en tradition for, at når folk stil-
ler et spørgsmål til livet, som 
evangeliet ikke svarer på, siger 
vi, at spørgsmålet må være for-
kert stillet, og fortsætter med at 
svare på det spørgsmål, vi altid 
har svaret på.

2: En lille forhistorie
Jeg tror ikke på den model. 

Paulus forsøger på Areopagos 
(ApG 17) at tale ind i den vir-
kelighedsopfattelse, han står 
overfor, og jeg vil forsøge at 
gøre det samme, når jeg taler 
om evangeliet.

Jeg forsøgte det i bogen 
Kristus som antihelt (Alfa, 
2013). Den handler om, hvor-
for det moderne sekulariserede 
storbymenneske ikke forstår, 
at evangeliet skulle handle om 
kærlighed, når Kristus fremstil-
les som en helt, sådan som han 
er blevet gennem hele kirkehi-
storien. En helt står øverst i en 
magtstruktur. Tænk bare på de 
gamle billeder af Kristus.

Men det siger ikke det mo-
derne storbymenneske noget. 
Kærlighed og magt kan ikke 
findes indenfor den samme 
virkelighed. Hvorfor ikke? Fordi 
kærlighed er at gøre en andens 
behov til dit eget (jf. Matt 25,45). 

Magt er lige det modsatte. Magt 
er at gøre dit behov til en an-
dens. Enten bruger du kærlig-
hed, eller også bruger du magt.

Derfor må Kristus forstås som 
en antihelt – en der altid fi ndes 
i bunden af en magtstruktur. 
Det kan det sekulariserede 
storbymenneske opfatte som 
udgangspunktet for kærlighed. 
Som udgangspunkt for evange-
liet om Guds kærlighed.

3: Er sjælen udødelig?
Et af de spørgsmål, der ikke 

blev så grundigt behandlet i 
bogen Kristus som antihelt var 
spørgsmålet om, hvad der sker, 
når vi dør. Det behandler jeg i 
bogen Argumenter mod døden 
(Alfa, 2015) I gamle dage troede 
praktisk taget alle mennesker, 
der nogensinde havde levet, 
at der er noget bagefter. Men 
siden naturvidenskaben kom 
til, har der ikke rigtig været 
plads til det. 

Når evangeliet blev forkyndt 
før i tiden, havde ingen proble-
mer med perspektiverne. Selv 
Kristi opstandelse var i og for sig 
en del af virkelighedsbilledet. 
Man vidste, at der var noget 
bagefter. 

En af de første ting, der gjor-
de, at naturvidenskaben kom til 
fadet var, at man opdagede, at 
verden ikke blev holdt oppe af 
Guds vilje, som man troede ind-
til 1700-tallet, men af en række 
naturlove. I begyndelsen troede 
folk som Newton og Galilei, at 

de naturlove, de opdagede, blot 
”aflurerede” Guds vilje, altså 
viste, hvordan han gjorde det.

Men nye opdagelser, særligt 
indenfor fossil-forskning og 
forskningen i jordens alder, 
gjorde, at Gud til sidst forsvandt 
ud af ligningen. Det abstrakte, 
det usynlige, det hinsidige blev 
reduceret til troens påstande 
og til sidst forsvandt troen også.

Men én ting står tilbage: 
Sjælen. Den er både abstrakt 
og usynlig. At biologien og psy-
kologien og hjerneforskningen 
kan reducere den til en række 
funktioner, man oven i købet kan 
måle i hjernen som magnetiske 
impulser, hvis man har de rig-
tige redskaber, betyder ikke, at 
mennesker ikke føler, de har en 
sjæl. Og at denne sjæl er af en 
sådan art, at man har vanskeligt 
ved at tro, at den skal dø med 
kroppen.

I bogen Argumenter mod 
døden tager jeg en fortælling 
af Peter Seeberg, Patienten, 
som et eksempel på dette. 
Peter Seeberg skriver humori-
stisk om en syg mand, der får 
udskiftet alle sine legemesdele 
– inklusive hovedet – men som 
alligevel stadig kender sig selv, 
fordi hans sjæl er intakt. Hans 
kone genkender ham også. Vi 
ved nøjagtig, hvad han mener.

4: Del i livet selv
Når man læser de gamle 

grækere og de forfattere, der 
skrev på den tid, da Det ny Te-

stamente blev til, er det helt ty-
deligt, at de opfatter sjælen som 
en del af livets egen livskraft. 
En del af livet selv på en sådan 
måde, at sjælen naturligvis – 
ligesom livets selv – ikke kan dø.

I sine skrifter prøver Platon 
at forklare det på mindst fi re 
forskellige måder. Vi har ikke 
hørt så meget om det, når vi har 
læst Platon i oldtidskundskab 
og andre steder, fordi dem, der 
har udlagt Platon for os, har 
ikke været så interesserede i 
det emne – de var jo alle børn 
af den nye naturvidenskabelige 
virkelighed i det 20 århundrede.

Og selvom Platon og Aristo-
teles – de to store tænkere, der 
har grundlagt tænkningen som 
fag 400 år før Kristi fødsel – kan 
være lidt uenige om, hvilke ord 
de bruger for det, så er de dog 
grundlæggende enige. Sjælen 
eller bevidstheden, eller hvad 
vi nu kalder den, kan ikke gå til.

Og når vi dykker ned i de 
store fortællinger som Illiaden, 
Odyseen og de andre historier 
fra samme tid, bliver det helt 
tydeligt, at det er sådan, man 
opfatter verden. Der er masser 
af spændende scener inde og 
ude af ”dødsriget”, uden at man 
nødvendigvis taler om det som 
et sted, hvor man belønnes 
eller straffes – det er blot det 
sted, hvor sjælen nødvendigvis 
må gå hen, eftersom den ikke 
kan dø som kroppen. Eller for 
at sige det på en anden måde: 
Et eller andet sted skal den jo 

hen, synes forfatterne at mene. 
De ved jo, at den ikke kan dø. 
De fornemmer, at den er en del 
af livet selv.

5: Hvad kan det så 
    bruges til?

I bogen Argumenter mod 
døden forsøger jeg at vise, at 
det er her, naturvidenskaben 
har tabt noget i farten: Livets 
egen livskraft, forstået som 
det, de gamle grækere kaldte 
bevidsthed eller sjæl. Biologien 
har ingen anelse om, hvordan 
selve livet bliver livet, og atom-
fysikken har ingen idé om, hvor 
det er kommet fra.

Når vi hører naturvidenskabs-
folk i tv, lyder det, som om de 
ved alt om, hvordan det hele er 
skruet sammen. Men når man 
læser, hvad de skriver om selve 
livet, dets bestanddele og dets 
opståen, så indrømmer de, at 
de ikke har en anelse om det. 
Bogen bringer fl ere citater fra 
fremtrædende internationale 
forskere, der siger det lige ud: 
”Det er påfaldende så lidt vi 
ved om selve livet. Vi er ikke 
kommet så meget som et skridt 
nærmere en forståelse af livets 
opståen og livets egentlige 
bestanddele.” 

I det evangeliske perspektiv 
vil man sige, at verden er skabt 
af Guds bevidsthed, og men-
nesket har fået – ikke Guds 
bevidsthed, men gennem ska-
belsen som menneske - del i 
bevidsthed som sådan.

Det er der meget store, evan-
geliske perspektiver i, for det 

betyder, at vi er forpligtet på vo-
res næste på en ganske særlig, 
eksistentiel og eviggyldig måde. 
Så bliver det næsten umuligt at 
komme med undskyldninger, 
sådan som disciplene prøver i 
Matt. 25, hvor Jesus undrer sig 
over, hvor de har været, da han 
trængte allermest. Der fi ndes 
nemlig ikke andre steder end 
at være der, hvor man gør et 
andet menneskes behov til sit 
eget. 

Argumenter mod døden

Argumenter mod døden. 
Forlaget Alfa 2015, 
172 sider, 168 kr.

I Det ny Testamente er det helt tydeligt, at sjælen opfattes som en del af livets egen livskraft. En del af livet 
selv på en sådan måde, at sjælen naturligvis – ligesom livets selv – ikke kan dø.

I bogen ’Argumenter mod døden’ viser forfatteren, at naturvidenskaben har tabt noget i farten. 
Biologien har ingen anelse om, hvordan selve livet bliver livet, og atomfysikken har ingen idé om, hvor det er kommet fra.
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk

Kære Suh
Jeg har en veninde, som har 

kendt hinanden igennem mange 
år, og vi har på mange måder altid 
været hinandens klippe, når den 
ene af os havde det svært. 

For nogle år siden blev min 
veninde skilt, bruddet var grimt 
og jeg syntes ikke, hun traf den 
rigtige beslutning, men prøvede 
alligevel at støtte hende så godt 
jeg kunne. 

Efter skilsmissen har hun æn-
dret sig radikalt. Hun farer rundt 
til alle mulige ting og aktiviteter og 
dater hele tiden nye mænd. Hun 
har sjældent tid til at være sam-
men med mig, og når vi endelig 
er sammen, oplever jeg, at hun 
ikke længere er interesseret i mit 
liv, i mig, men bare har brug for 
at fortælle om sit nye liv. 

Jeg føler, vi er vokset helt fra 
hinanden og er meget frustreret 
over det. Mit spørgsmål er: skal 
jeg blive ved med at kæmpe for 
vores venskab og vente på, at hun 
”kommer tilbage” på et tidspunkt? 
Eller skal jeg se i øjnene, at vi har 
fået for forskellige liv, og at vore 
veje nu må skilles? 

Venlig hilsen Veninden

Kære Veninde
Du og din veninde har tilsyne-

ladende en lang historie bag jer, 
og I har holdt meget af hinanden. 

Efter min mening, er det noget, 
der er værd at kæmpe for. Men 
er man den eneste, der kæmper, 
kan kampen være umulig at 
vinde. Især, hvis I vil hver jeres 
vej. Og så kan det være nød-
vendigt, at I går hver til sit, fordi 
en fortsættelse af venskabet på 
disse nye præmisser ikke er vær-
digt for nogen af jer. Et venskab 
må nødvendigvis have en vis 
gensidighed.

Men prøv at overveje, om der 
er måder tilbage at kæmpe for 
jeres venskab på, som du ikke 
har afprøvet? Ofte bliver relatio-
ner mellem mennesker dårlige, 
fordi den ene eller begge parter 
ikke tør eller orker at være ær-
lige, ikke tør være autentiske i 
relationen. Man brænder derfor 
inde med ting, eller der opstår 
misforståelser, som ødelægger 
relationen, bid for bid. Hvad den 
ene part tager for givet, at den 
anden forstår eller kan rumme, er 
måske ikke sandt – selvom man 
kender hinanden godt? 

Måske er det værd at prøve 
at konfrontere din veninde med, 
hvordan du har det i jeres rela-
tion? Fortæl hende, at du længes 
efter den fælleshed, som I en-

gang havde, og også den inte-
resse du oplevede, hun tidligere 
havde for dig og for dit liv. Du kan 
eventuelt vælge at skrive et brev 
til hende, hvor du giver udtryk for 

disse ting, hvis du er bekymret for, 
at du ikke kan fi nde ordene, når 
du sidder over for hende. Senere 
kan I så mødes og følge op på 
dit brev. 

Måske din veninde også har 
det svært i forhold til dig? Måske 
føler hun, at hun skal ”bevise” 
noget overfor dig, måske, at hun 
skal retfærdiggøre skilsmissen 
ved at argumentere for, hvor 
godt hendes nye liv er? Måske 
hun også oplever et tomrum, der 
hvor I før havde en masse til fæl-
les, og derfor prøver at fylde det 
ud med sin nye virkelighed? Det 
kan også være, at det er svært 
for hende at spørge til dit liv, fordi 
det minder hende om det, hun har 
forladt, og som hun måske derfor 
ikke så gerne vil tænke tilbage 
på? Der er mange muligheder, 
og du fi nder kun ud af, hvad det 
handler om, ved at snakke med 
din veninde om det. 

Vov at tage hul på de emner, 
og giv jeres venskab en chance 
mere. Tal til den kvinde, som du 
har været så meget igennem 
sammen med, og som du har 
holdt af i mange år, og lad så 
hendes respons være vejledende 
for din beslutning om, om du 
skal fortsætte med at kæmpe for 
venskabet, eller om det må slutte.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg er en fyr på 22, som slås 

med lavt selvværd/selvtillid. Jeg 
har egentlig et godt netværk og 
gode venner, men inderst inde er 
jeg alt for usikker på mig selv og 
på, om jeg er ”god nok”. Tænker 
alt for meget på, hvordan andre 
ser mig, tænker om mig osv. 

Jeg er en kristen og ved godt, 
at jeg er skabt i Guds billede, 
men det hjælper mig desværre 
ikke i praksis. 

Håber du kan give mig nogle 
gode råd til, hvordan jeg kan 
komme af med det.

Hilsen P.

Kære P.
Jeg er nødt til at starte med at 

pointere: et lavt selvværd og en 

lav selvtillid er ikke noget, man 
sådan lige kommer af med. Det 
er en proces, og det lader sig kun 
gøre, hvis man er indstillet på at 
gøre en indsats. Men det er du jo, 
og det er godt.

Når man er fyldt af en gen-
nemgribende usikkerhed på, om 
man er ”god nok”, så er det, fordi 
du påvirkes for meget af negative 
tanker og negative konklusioner 
om dig. 

I Bibelen, 2. Kor. 10,4 står 
der noget om, at vi skal ned-
bryde ”tankebygninger”. Det er 
et pragtfuldt udtryk, for det er 
lige det, du er oppe imod: din 
hjerne og dit hjerte er belejret af 
en kæmpemæssig tankebygning, 
indeholdende en masse usande 
tanker om dig! 

For at komme i gang med at 
bekæmpe og udrydde denne tan-
kebygning skal du først gøre dig 
det klart, hvad indholdet af tanke-
bygningen er: hvad er indholdet af 
disse tanker? Hvilket budskab har 
de til dig? Hvor stammer de mon 
fra? Og tror du på dem? 

Siden du er en kristen, ved du 
måske også, at det er et bibelsk 
udsagn, at ”troen kommer af det 
som høres”. Udover det andre 
fortæller os, medregner vi det, 
som vi selv hører inde i hovedet, 
eller som vi siger om os selv. 

Det mest idéelle ville være, 
at man helt kunne annullere de 
negative tanker -  men det ved du 
selv, formentlig af bitter erfaring, 
er umuligt. I stedet bliver det din 
opgave at få skruet voldsomt 
meget op for de negative tankers 
værste fjende: de positive (og 
mere sande) tanker: at du er et 
værdifuldt menneske, netop som 
du er. At du er god nok. At du er 
elsket. 

Sæt gerne lyd på – sig det højt 
for dig selv, mange gange. Sæt 
konkrete eksempler og navne 
på, fx ”jeg er god til XX”, ”jeg gør 
en forskel fordi XX” og ”XX elsker 

mig/holder af mig”. Jo mere aktiv 
du er i forhold til dette arbejde, jo 
mere vil denne sandhed fylde i 
dig og efterhånden overdøve de 
negative tanker.

Tænk også over, hvordan du 
kan skrue op for de positive input 
på så mange forskellige måder 
som muligt? Hvordan er du selv 
med til at skabe rammer eller 
situationer, der bekræfter dig i, at 

du er værdifuld for nogen? 
Tænk over, hvilke ressourcer 

og evner du har i den forbindelse, 
og gør så noget aktivt for at op-
søge dette. Prøv fx at spørge 3-4 
af dine nærmeste venner, om de 
vil skrive en seddel til dig, hvor de 
beskriver de positive kvaliteter/
træk som de ser, at du har. Du kan 
evt. fortælle dem, at det er som et 
led i en selvudviklingsproces, det 

er jo meget populært nu om dage. 
Har du venner, der gerne giver dig 
et kram, så få lige et kram ekstra. 
Og hvis nogle vil anerkende din 
indsats eller din kunnen, så lad 
være med at slå det hen, men lyt 
og gem ordene i dit hjerte.

Jo mere aktiv en indsats du gør, 
jo mere styrket vil dit selvværd og 
din selvtillid blive.

Hilsen Suh

Er vores venskab værd at kæmpe for?

Kæmper med lav selvtillid

Tal til din veninde, som du har været så meget igennem sammen med, og som du har holdt 
af i mange år, og lad så hendes respons være vejledende for din beslutning om, om du skal 
fortsætte med at kæmpe for venskabet, eller om det må slutte.

Det mest idéelle ville være, at man helt kunne annullere de negative tanker -  men det ved du 
selv, formentlig af bitter erfaring, er umuligt.
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Han blev født i Kina i 1943, vok-
sede op som missionærbarn i 
Tanzania og blev uddannet som 
elektriker i København. Siden 
da har Allan Wendeh Conrad 
bl.a. brugt sine evner som 
handy-man i Tanzania.

Allan W. Conrad har haft man-
ge forskellige jobs, da han har 
forstand på næsten alt, hvad 
håndværk angår. Hans store force 
er, at han altid har været villig til 
at hjælpe og tage fat overalt, hvor 
der var et behov.

Byggeri i Tanzania
Da vi i 1991 stod overfor at 

skulle bygge bibelskolen i Sanja-
randa, var det naturligt for mig at 
tage kontakt til Allan og spørge, 
om det ikke var noget for ham. 
Allan tændte straks på idéen, og 
for ham var det ligesom at komme 
hjem igen. Sanjaranda var jo 
netop stedet, hvor han havde haft 
6 år af sin barndom. 

Allan kom til at stå med ansva-
ret for at bygge skolen i årene 
1991-1995. Da skolen var fær-
digbygget, havde han fået meget 
lyst til at blive i Afrika og fortsætte 
med at bygge. Han fi k en henven-
delse fra pinsekirken i Singida om 
at forestå deres nye kirkebyggeri. 
Så Allan stod for opførelsen af 
den store sekskantede kirkebyg-
ning til 1200 personer ved den 
sydlige udkørsel fra Singida. 

Teknisk medarbejder
for MAF i Dodoma

Da kirken stod færdig i 1998, 
kom han tilfældigt til at høre, 
at MAF (Mission Aviation Fel-
lowship) i Dodoma manglede en 
Facility Manager. Han ansøgte og 
blev ansat af MAF Dodoma og 
skulle stå med ansvaret for alle 

bygninger, bilværkstedet, gæste-
huset og ansvaret for vagtkorpset. 

Det indgik også i hans arbejde 
at oplære medarbejdere. Efter at 
han havde oplært tanzanianske 
medarbejdere til at stå med an-
svar for disse områder, ville han 
supervisere disse medarbejdere, 
samtidig med at han blev ansvar-
lig for at anrette landingsbaner 
for MAF-fl yene rundt omkring i 
Tanzania. 

Han har anlagt op imod 30 
landingsbaner i afsidesliggende 
områder. Det var vigtigt, at MAF- 
fl yene kunne komme rundt med 
nødhjælp, medicin, sundhedsper-
sonale og evangeliske medarbej-
dere til disse øde områder. 

Det har været et spændende 
arbejde, som har givet ham kon-
takt med så mange mennesker.

Lastbil med Jesus-fi lm
Ud over dette arbejde havde 

Allan en hobby, som blev til en 
tjeneste: Han elskede at være 
ude i den afrikanske bush, jo 
mere primitivt, jo bedre. 

Han fi k en vision om at tage 
ud til øde områder omkring 
Dodoma og bringe evangeliet 
via fi lmforevisninger til områder, 
hvor der ikke kom så mange 
forkyndere og evangelister. Al-
lan fi k anskaffet sig en gammel 
lastbil, som han byggede om til 
en omrejsende biograf med alt 
nødvendigt udstyr. Og i de fl este 
weekender drog han så ud med 
et team og viste kristne fi lm og 
forkyndte evangeliet. 

Han har fortalt mange spæn-
dende oplevelser fra denne 
tid. Interessant var det at se, 
at mange muslimer kom til tro 
ved at se Jesus-filmen.  Når 
han kom ud til disse udkants-
områder, samarbejdede han 

med alle kirkerne i området.

Pensionisten bygger 
børnehjem

Da Allan så skulle pensioneres 
for nogle år siden, tænkte han ved 
sig selv: ”Hvor står der egentlig 
noget i Bibelen om pension?” 

Så sagde jeg til mig selv: ”Det 
kan godt være, at mennesker 
synes, at jeg skulle pensioneres, 
men jeg føler mig sund og frisk, 
så hvorfor skulle jeg ikke begynde 
at drømme om noget helt nyt?”

Allan kunne havde slået sig 
ned i Danmark og nydt livet 
som pensionist efter et hårdt og 
arbejdsomt liv. Men i stedet fi k 
han en vision om at bygge et 
børnehjem for forældreløse børn 
i Tanzanias hovedstad Dodoma 
og omegn. 

Hans hustru Jennifer, der er 
sygeplejerske, havde gået med 
de samme tanker, og snart var 
de i gang med at planlægge. Men 
hvor skulle de få økonomien fra? 
De havde jo ikke nogen, der støt-
tede dem fast.

På en bush-tur til Kilimantinde 
med en af Allans venner, Jeroen 
Knevel, der var MAF pilot og 
hans svoger, Hans Teunissen fra 
Holland,  talte de om idéen om at 
starte et børnehjem. Siden Jeroen 
boede i Tanzania, havde han og 
hans hustru haft et ønske om at  
hjælpe udsatte børn. 

De sagde til Allan: ”Vi har et 
fi rma, der kan støtte jer; bare gå 
i gang!” 

- Vi begyndte at se os om efter 
et stykke jord for at realisere 
planerne. Nu er vi så lige blevet 
færdige med bygningerne til den 
første fase af børnehjemmet. 

Inden vi åbnede børnehjem-
met, havde vi ansvar for ca. 25 
børn i byen, der var placeret 

i fosterhjem. Vi sørgede for at 
betale for mad og skoleuniformer 
for disse børn i nogle år, forklarer 
Allan.

2,6 mio. forældreløse
I 2007 anslog UNICEF, at der 

var 2,6 mio. forældreløse børn i 
Tanzania. Blandt dem er der over 
1,6 mio. børn, der har mistet deres 
forældre på grund af AIDS. Der-
udover er der mange fl ere udsatte 
børn, der lever som gadebørn i de 
større byer. 

I Dodoma, der er Tanzanias 
hovedstad, lever der også rigtig 
mange børn som gadebørn. Der 
er mere end 14 børnehjem eller 
organisationer, der arbejder for at 
forbedre mange børns vilkår, men 
det er alligevel som en dråbe i 
havet i forhold til behovene. 

Aljeco Homes
Jennifer og Allan Conrad har 

grundlagt børnehjemmet ”Aljeco 
Homes” i Dodoma for at være 
med til at gøre noget. Moder Te-
resa sagde en gang: ”Hvis du ikke 
kan give hundrede mennesker 
mad, så giv et menneske noget 
at spise!”

I juli 2015 stod de første byg-
ninger klar til at modtage de 
første 10 børn. Bygningerne på 
børnehjemmet Aljeco Homes 
består af en familiebygning med 
3 soveværelser og en samlings-
stue. En anden bygning rummer 
køkken og toiletter.  

- Vores plan var, at vi ville have 
det første hus fyldt med ca. 10 
børn; og når der var økonomi til at 
bygge det næste, ville vi begynde 
på det. Vores vision er, at vi helst 
vil have et mindre hjem med en 
familiær atmosfære i stedet for en 
institution, så børnene kommer 
tæt på hinanden og de ”forældre”, 

der passer dem.
Prisen for bygningerne i den 

første fase af børnehjemmet har 
været ca. 90.000 kr. (30 mio. 
TZS, inklusiv grund og indlæg-
gelse af el). 

- Vi har et ønske om at få et 
kontor og et opbevaringsrum, 
når der bliver penge til det. Vi 
har også et stort problem med 
at skaffe vand. I øjeblikket køber 
vi vand fra byen, som bliver kørt 
hertil i en tankvogn to gange om 
ugen, fortæller Allan.

Kærlighed forvandler
I øjeblikket har de 11 skønne 

børn i alderen 3 – 6 år, 5 drenge 
og 6 piger.  

- Vi kan allerede nu se stor 
forskel fra, da børnene ankom 
og til nu, hvor de har været hos 
os i nogle måneder. Mange kom 
fra en tilværelse af omsorgssvigt 
og forkastelse. Det er så dejligt at 
se, hvordan de virker mærkbart 
mere glade nu. 

Før de kom til hjemmet, var 
der nogle af dem, der kun fi k et 
måltid om dagen, og det medførte 
underernæring. En af pigerne 
kunne ikke snakke og var meget 
traumatiseret, men hun er næsten 
helt forvandlet. Det er utroligt, 
hvad kærlighed kan gøre, siger 
Jennifer.

- Vi har to kvinder, der tager sig 
af børnene i det daglige: Esther 
fra Kigoma, der selv er enke med 
tre voksne børn. Hun er hjemmets 
mor. Derudover har vi Neema, 
der er 28 år og børnehavelærer 
og tager sig af det pædagogiske 
og også har undervisningstimer. 

Hun inviterer mig indenfor, hvor 
jeg skal høre børnene synge og 
danse. Jeg skal love for, at det var 
en oplevelse at se disse glade og 
begejstrede søde børn, der virker 

til at trives. 
Kawawa Patrik er den daglige 

leder af børnehjemmet. Han er 
egentlig fra Sanjaranda og har 
arbejdet sammen med Allan i 
MAF gennem mange år. Allan har 
således oplært ham og sørget for 
hans uddannelse. Han fortæller: 

”Da Allan kontaktede mig og 
spurgte, om jeg havde lyst til at 
arbejde for dem med børnehjem-
met, blev jeg meget glad, og jeg 
føler det som et stort privilegium. 
Jeg oplever en stor glæde ved 
at arbejde her hver dag og føler, 
at mit arbejde giver stor mening. 
Jeg ved, at jeg er med til at gøre 
en forskel.

Behov for mere støtte
Jeg spurgte Allan, hvad det 

koster at drive børnehjemmet. 
- Det koster ca. 300 kr. om 

måneden at have et barn her på 
børnehjemmet, men det er kun 
udgifter til kost, tøj, tandpasta 
og sæbe. Derudover kommer de 
daglige udgifter til selve driften af 
børnehjemmet som fx personale- 
lønninger, el og vand. Det er en 
udfordring, da der hele tiden er 
ting, der skal ordnes. 

Den støtte, som vi får fra Hol-
land og fra nogle få danske ven-
ner, hjælper os lige nu, men de 
har kun lovet os hjælp i de næste 
to år. Derfor vil vi så gerne, om 
der også var venner fra Danmark, 
der ville være med til at støtte 
arbejdet med disse udsatte børn 
i Dodoma, siger Allan.

Man kan læse mere på Aljeco 
Homes hjemmeside: www.aljeco.
com

Sven-Axel Conrad/Red.

Dansker hjælper forældreløse i Afrika
Allan Wendeh Conrad har stået for mange byggeprojekter i Afrika. Her fortæller han om børnehjemmet Aljeco Homes i Tanzania. 

Allan Wendeh Conrad er gift med Jennifer fra Tanzania. På børnehjemmet Aljeco Homes i Tanzania bor der nu 11 børn i alderen 3-5 år.



10 . UDLAND Udfordringen torsdag den 26. november 2015

Af Bjarte Østebø, KPK

Historien om Kevin og Nicole 
Cook breder sig netop nu på 
de sociale medier. Et billede 
af ægteparret udenfor den lo-
kale abortklinik er blevet delt 
i titusindvis og har i skrivende 
stund fået næsten 30.000 likes. 
De seneste dage har også fl ere 
medier skrevet om sagen. 

Kevin Cook forklarer på sin 
blog:

”Efter måneder med bøn og 
overvejelser har Nicole og jeg 
bestemt os for at gøre alvor af det. 
Denne uge er vi begyndt at sætte 
os ind i processen med adoption. 
Vi foretog nogle undersøgelser og 
tog kontakt med fl ere adoptions-
kontorer. Selv om det kan blive 
vanskeligt, håber vi på mulighe-
den for at adoptere en baby, som 
ellers ville være aborteret.”

Samme dag stillede ægtepar-
ret sig op foran abortklinikken 
med plakater. De mødte hån og 
blev for det meste negligeret. Men 
parret gav ikke op. I stedet lagde 
de billedet ud på facebook, og nu 
får de massiv opmærksomhed.

Oprørt over abort-fi lm
Historien begyndte i juli, da 

Kevin så fi lm optaget med skjult 
kamera fra en af abortklinikkerne 
under Planned Parenthood. Den 
omstridte organisation driver 
helse- og abortklinikker over 

hele USA.
Samme aften skrev Kevin et 

indlæg på sin blog.
”I næsten to år har jeg bedt, 

håbet, ventet og råbt til Gud om et 
barn. At være ufrivilligt barnløs er 
noget af det mest stressende og 
hjerteskærende, jeg har oplevet 
hidtil i mit 30 år korte liv. Nicole 
og jeg oplevede en spontanabort 
for omtrent halvandet år siden, 
og vi har desperat prøvet at blive 
gravide igen, men foreløbig uden 
held.”

Han fortalte, at de grusomme 
fi lmoptagelser, som viser, hvor-
dan klinikkerne tjener penge 
på at sælge organer fra fostre, 
gjorde stærkt indtryk på ham. I 

en af optagelserne laver en af de 
ansatte sjov, mens hun undersø-
ger resterne af et aborteret foster 
under jagten på organer.

- Det gør ikke bare ondt, mit 
hjerte blev fuldstændig knust, 
skrev Cook.

Klar til at tage imod børn
Blogindlægget blev afsluttet 

med en tydelig opfordring:
”Hvis nogen derude overvejer 

abort og læser dette, vil jeg gerne 
have dit barn. Min kone og jeg ta’r 
gladeligt imod jeres babyer. Jeg er 
helt seriøs. Hvis du er gravid og 
ikke vil ha’ dit barn, så vil vi ha’ 
det. Det er ikke et foster. Det er en 
velsignelse. Livet betyder noget.”

Nu, tre måneder senere, er de 
klar til at gøre alvor af det. I et 
nyere indlæg skriver ægteparret, 
at de fortsat venter på den rette 
mulighed for at lade Gud bruge 
dem til at redde et barn, som el-
lers ville blive aborteret, og at de 
vil kunne tage sig af to, dersom 
muligheden byder sig. 

Kevin og Nicole skriver også, at 
de har været i kontakt med mange 
kvinder, som overvejede abort, 
men som ombestemte sig efter 
at have set ægteparrets indlæg. 
Flere skal også have udtrykt, at 
de hellere ville lade ægteparret 
adoptere det barn, de venter.

Håber adoptivbureauer 
overstrømmes med nye liv

Eftersom ægteparret ikke har 
lov til at være mellemled mellem 
en biologisk mor og mulige adop-
tivforældre, har de henvist fl ere 
par til adoptionsbureauer.

”Det er vor bøn, at adoptions-
bureauer over hele landet må 
blive oversvømmet med vordende 
mødre, som har set vort budskab 
og derfor valgt livet. Dersom vi 
kan fordoble antallet af mødre, 
som vælger livet, og knytte disse 
til adoptionsbureauer, så vil vi 
redde tusindvis af uskyldige liv 
og give familier det barn, deres 
hjerter længes efter. (…) Herre, 
hør vor bøn! Jesus, lad det ske!», 
skriver Kevin Cook. 

Billedet af ægteparret Nicole og Kevin Cook udenfor den lokale 
abortklinik har fået stor opmærksomhed. Det siges at have fået 
fl ere kvinder til at vælge bort-adoption frem for abort. 
Foto: Kevin Cook, Facebook.

Ægtepar vil adoptere 
abort-truede babyer
Et ufrivilligt barnløst par i USA håber at blive forældre ved at redde børn fra at blive aborteret.

Ingen asyl til kristne fl ygtninge 
Nye statistikker viser, at der sker 
en ’utilsigtet diskrimination’ af 
kristne fl ygtninge i USAs fl ygt-
ningeprogram. Kun to procent 
af de syriske fl ygtninge i USA er 
kristne mod 96 % muslimer.

Det skriver Christian Today.
USAs flygtningepolitik følger 

anbefalinger fra FNs fl ygtningelejre 
mht. hvem, der skal have adgang til 
USA. Men kristne på fl ugt i Syrien og 
Irak vil typisk søge at undgå fl ygtnin-
gelejrene, hvor de ofte bliver udsat 
for diskrimination eller vold.

- Man finder ikke kristne i FN-
lejrene, fordi de er blevet angrebet 
og stemplet af islamister og drevet ud 
fra lejrene. De kristne søger i stedet tilfl ugt i private hjem, i kirkebyg-
ninger samt hos naboer og familie, siger den tidligere ærkebiskop 
af Canterbury, Lord Carey.  

Siden konfl ikten i Syrien startede i 2011, har over 2200 muslimer 
fået asyl i USA mod kun 53 kristne syrere.

Efter terrorangrebene i Paris har der været øget kritik af USAs 
fl ygtningeprogram. Mange frygter, at islamister kommer ind i Vesten 
forklædt som fl ygtninge. Den republikanske præsidentkandidat Jeb 
Bush har anmodet om, at der kommer mere fokus på at modtage 
forældreløse børn og kristne fl ygtninge.

Men præsident Obama vil ikke ændre noget og fastholder, at det 
er ’uamerikansk’ at diskriminere mod muslimer.

Bodil 

Kristne får ikke asyl i 
USA, fordi de ikke kan 
være i fred på FN fl ygtnin-
gelejre, mener tidl. ærke-
biskop George Carey.

Af Bodil Lanting

- Familien må ikke bede bord-
bøn. Jeg må ikke engang folde 
servietterne som bispehuer, 
klager Downton Abbeys histo-
riske konsulent.

Den britiske TV-dramaserie har 
ellers gjort meget for at fremstil-
lingen af den fornemme Crawley-
familie skal være historisk korrekt. 

Ifølge den engelske Mail on 
Sunday har man gjort meget ud af 
detaljerne, når det gælder fx frisu-
rer, service, blomsterdekorationer 
og bordkort på fransk. Det ville 
derfor have været naturligt, om 
familien havde indledt deres stil-
fulde middage med bordbøn. Men 
udvalget bag serien har valgt, at 
der overhovedet ikke skulle indgå 
noget religiøst i showet.

Dengang bad folk bordbøn 
For seriens historiske konsu-

lent, Alastair Bruce, kan man slet 

ikke forestille sig, at en familie 
som Crawleys ikke har bedt bord-
bøn. Det har han ifølge Christian 
Today  påpeget overfor udvalget. 

Men det kunne ikke lade sig gøre.
Derfor foreslog han, at familien 

bad bordbøn på latin. Det blev 
også afvist. Resultatet blev, at 

man aldrig ser, hvor-
dan familien begyn-
der deres måltider.

Bispehuer 
forbudt 

For Alastair Bruce 
var det en skuffelse, 
at serien er blevet 
så uhistorisk, når 
det gælder at vise 
tegn på tro. Selv det 
at folde servietterne 
som bispehuer blev 
forbudt:

- Alle går i panik, 
hvis man prøver at 
vise noget religiøst 
på TV, siger Bruce. 
Jeg ville ønske, at 
vi kunne få nogle 
ordentlige serviet-
foldninger, men jeg 

måtte altid nøjes med min trekant.
Downton Abbey er nu i gang 

med sin sjette og sidste sæson.

Undertrykte kristne i Indien 
beder Storbritannien om hjælp
Evangeliske kristne i Indien har bedt kristne ledere i Storbritan-
nien tale forfulgte kristnes sag  overfor den indiske premiermi-
nister under dennes besøg i England.

Ifølge Åbne Døre bliver kristne i Indien både slået og dræbt. Især i 
det nordlige Indien er situationen blevet stadig værre både for kristne 
og andre minoriteter, siger Vijesh Lall, der er ansat i frihedskommis-
sionerne under The Evangelical Fellowship of India. 

Vijesh Lall fortæller om 13 præster, som blev slået, fordi de bad 
sammen i hjemmet hos den ene af præsterne. 

 - De blev taget til politistationen, hvor de fi k at vide: ’Dette er et 
hinduistisk land. Jeres type bøn er ikke tilladt.’ De blev først løsladt 
efter mange timer i arresten, siger Lall. Han opfordrede derfor kristne 
i Storbritannien til at tale med premierminister Narendra Modi under 
hans tre-dages besøg i november. 

Indien har en befolkning på omkring 1,2 milliarder. Kun 2,3 procent 
af dem er kristne.

Bodil

Bordbøn forbudt i Downton Abbey
Alle tegn på kristen tro er udeladt i den ellers så historisk korrekte TV-serie.  

Der blev ikke sparet på noget, da man lavede TV-serien Downton Abbey. 
De mindste detaljer i borddækning mm. skulle fremstå historisk korrekt. Det 
eneste, som blev udeladt var det, der har med tro at gøre, fortæller seriens 
historiske konsulent.

Løb gav 700.000 til hospitalsskib
Et ’missionsløb’ på den norske Framnes kristne videregående 
skole har givet 723. 509 norske kroner til Mercy Ships.

Årets projekt går til den tidligere Storebæltsfærge, Dronning 
Ingrid, som nu er blevet til hospitalsskibet ’Africa Mercy’. Her fi ndes 
moderne medicinsk udstyr, og top-kvalifi ceret sundhedspersonale 
fra hele verden tilbyder gratis lægehjælp til fattige mennesker.

− Det gik over al forventning, både når det gælder engagemen-
tet blandt eleverne, forældrene og lærerne, og beløbet som blev 
samlet ind. Vi fi k afgjort mere end forventet, siger Ingrid Birkeli fra 
missionsprojektet på Framnes kristne videregående skole (KVGS) 
i Norheimsund til sambåndet.no. ifølge KPK.

Totalt blev der i år indsamlet 956.000 kroner medregnet kollekt, 
samt indtægter fra café og basar til fordel for projektet. 

Bodil

Framnes videregående skole har indsamlet 956.000 norske 
kroner til organisationen Mercy Ships. Foto: Framnes KVGS.
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Julegaveidéer  
    -Nye-Nye  bøger  a Udfordringens forlagbøger  a Udfordringens forlag  

Bogen Kæmp & Vind i BØN er den 
rette bog i rette tid. 
Behovet for en regulær grundbog om 
bøn af alle typer øges hurtigt, fordi 
mange kristne nu bliver tunet ind til, 
hvad Helligånden siger til kirkerne om 
bøn i disse tider. 
Gud kalder en stor forbøns-hær ud 
fra sit folk, og de spørger alle: vis mig, 
hvordan jeg skal bede. Bogen er 
anbefalet af fl ere kendte forbønsledere.

Elisabeth Alves: 
Kæmp & Vind i Bøn
(Nr. 6) 220 sider. 198 kr. 

Der er ingen grund til at miste troen på 
Gud pga. evolutions-teorien. 
Karsten Pultz opdagede, hvor utrovær-
dig teorien i virkeligheden er, og 
hvordan der manipuleres med beviser i 
bl.a. tv-programmer og skolebøger. Læs 
omtalen side 22 i avisen.

       5% RABAT på alle bøger for Udfordringens abonnenter.

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav

 Suh Bjerg Jacobsen har svaret på hundredvis af spørgsmål i sin 
psykolog-brevkasse i ugeavisen Udfordringen. Mange har fået hjælp 

gennem hendes vise svar. Hun har en særlig interesse for spændings-
feltet mellem psykologi og teologi og arbejder metodisk aktivt med 

at integrere den kristne tænkning i terapien.

I denne bog bringes 35 udvalgte svar, som samtidig dækker 
hele spektret - fra vugge til grav. Læseren vil kunne nikke gen-

kendende til mange problemstillinger – og måske blive 
lidt klogere på livet. 

Nr. 1, Paperback, 115 sider. kr. 148,00

Følg 4 venner med hver deres overnaturlige 
evne i kampen mod mørket.

Forestil dig nogle unge, der opdager, at de har en 
særlig evne. De bliver ført sammen og kommer ind i 
en kamp med onde kræfter ... 
Forfatter og skolelærer Vibeke Binderup debuterer 
her med en romanserie i fantasy-genren. ”Evnerne”  
er Åndens nådegaver, men bøgerne er skrevet i et 
sprog som kan læses af alle - uanset om man kender 
til de bibelske nådegaver eller ej. Læs anmeldelsen 
side 18 i uge 47. Paperpack. 186 / 56 sider (Nr. 3 / 4)

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I
Evnen II - Mørkets forklædning

Den fi nske forbønsleder Päivi Heik-
kilä, har været i Danmark fl ere gange. I 
denne bog underviser hun om bøn ud 
fra Bibelen og egen erfaring. 
Hun fortæller om sine erfaringer med 
forbøn for bl.a. borgmesteren, byrådet, 
vandforsyningen, de unge, eller imod en 
heksefestival. Bogen er fyldt med relevante 
bibelcitater og vil være en nyttig håndbog 
for enhver kristen, som vil gå i forbøn for 
sit land.
Päivi Heikkilä: 
Herren vil give jer byen
(Nr. 5) 191 sider. 148 kr. 

D fi k f b l d Päi i H ik

r Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 148148,oo,oo

Suh Bjerg Jacobsen 
er autoriseret psykolog, cand.psych. 
klinisk psykolog fra Københavns 
Universitet 2000. Hun er gift og 
mor til 2 drenge.

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder - 
og hvorfor det har betydning
Af Karsten Pultz
Nr. 2, Paperback, 176 sider, kr. 198,00

kr. kr. 198198,oo,oo

kr. kr. 148148,oo,oo
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Fri af fortiden - håb for fremtidenFri af fortiden - håb for fremtiden
Med åndelig indsigt og kundskab i 
sjælesorgen viser Edith og Niels Peder 
Johannesen vej til indre helbredelse.

8 skridt tilbage til fremtiden 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

Livsfarlige følelserLivsfarlige følelser
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Stress, vrede, frygt, angst og 
depression - negative følelser 
kan blive en tikkende, tidsindstil-
let bombe. Men du behøver ikke 
blive deres offer. (Norsk)

kr. 249,00
kr. 249,00

Bedre helse på naturlig visBedre helse på naturlig vis
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Du kan begynde at foretage 
sunde valg - én dag af gangen. 
Du kan gøre meget for din 
sundhed, og det er på tide at 
prioritere den. (Norsk)

kr. 249,00
kr. 249,00

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Stress ned! Bliv fri for frygt, 
bekymring og usunde vaner. Forstå 
sandheden om stresshormoner.
Norsk udgave. Se fl ere af dr. Col-
berts bøger på hosianna.dk

1515 1616

Åndelig udvikling

Det du ikke vet, Det du ikke vet, 
kan ta livet af digkan ta livet af dig
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Få viden som kan give dig et Få viden som kan give dig et 
godt liv og helbred. Af den godt liv og helbred. Af den 
kristne læge, som selv blev syg kristne læge, som selv blev syg 
af stress - og rask igen. (Norsk)af stress - og rask igen. (Norsk)

Kan incest tilgives?Kan incest tilgives?
Jonna Theedes livshistorie er en 
opmuntrende fortælling om at fi nde tro og 
tilgivelse og blive sat fri af fortiden.

kr. 149,00
kr. 149,00

121212

Frihed til Sjæl og ÅndFrihed til Sjæl og Ånd  

kr. 229,00kr. 229,00 kr. 168,00kr. 168,00kr. 148,00kr. 148,00

  Giv en julegave som varer længe... 

kr. 249,00
kr. 249,00

1717 1818

Dr. Chauncey W. Crandall
Opvakt fra de døde
Hvad fi k en anerkendt hjertespecialist, ud-
dannet på Yale, med nogle af de rigeste og 
mest magtfulde patienter i USA, til at tro 
på overnaturlig helbredelse? I denne bog 
fortæller lægen den gribende beretning 
om sin åndelige rejse. Den begyndte, da 
han magtesløs måtte se sin egen søn dø 
af blodkræft. En dag beder Crandall for en 
død patient. Og han vågner mirakuløst op...! 

216 sider. Normalpris kr. 228,00

1111

Josh McDowell

Uforfærdet
For første gang afslører den ver-
denskendte evangelist Josh McDo-
well hele den dramatiske åndelige 
forvandling, der skete, da han så sin 
fortid i øjnene og lagde alt fuldstændig i 
Guds hænder. Det er en historie om at 
overvinde skam, sorg og fortvivlelse og 
tage imod ægte kærlighed. Det er en 
beretning om Guds nåde: Når man er 
udsat for det værste, livet har at byde 
på, kan man alligevel komme ud på 
den anden side som hel, fri – og ufor-
færdet.

256 sider.  (Nr. 7)kr. kr. 19199,oo9,oo

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

kr. kr.  199 199,oo,oo

”The best is yet to come” 
står der på sangeren 
Frank Sinatras gravsten. 

Også Etta Cameron, H.C. 
Andersen, Søren Kierkega-
ard og mange andre forlod 
verden ved at lade deres 
tro på livet efter døden blive 
mejslet ind i sten.
Det har inspireret forfatteren 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som grundsten.

Med bogen følger også en 
CD med musik af:
Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Ma-
thew, Silas Eriksen, Anders 
Bruun, Hans Poulsen, Klo-
ster, Mikael R Andreasen, 
Margretha Højgaard Poul-
sen, Solrun Stig, Kristine 
Bruun Jørgensen, Kenneth 
Kühn, Tobias Grumstrup 
Øhrstrøm, Daniel Øhrstrøm, 
Louise Tuxen, Louise Adrian 
og Fangekoret. 

Daniel 
Øhrstrøm (f. 
1979), er kul-
turjournalist 
på Kristeligt 
Dagblad, 
foredragsholder og medfor-
fatter til bl.a. bestsellerne 
”Den forbudte frelse” og ”Mit 
livs øjeblik”. 

Flot kraftig bog + CD med 
opstandelsessalmer og 
smukke fotos. 92 sider
Kr. 249,- (Nr. 9)

å

Opstandelsessalmer Bog+CDOpstandelsessalmer Bog+CD Henri Nissen:
Mama Heidi

Heidi Baker 
er blevet 
kaldt ”Afrikas 
Moder 
Teresa”, fordi 
hun har taget 
sig af tusind-
vis af forladte 
og misbrugte 
børn i Mo-
zambique. 
Hun har 
den samme 
uselviske 
holdning 
som Moder 
Teresa.

kr. kr.  199 199,oo,oo

Indbundet - med farvefotos.

Jefferson Bethke

Jesus  > Religion
Dette er bogen om, hvorfor Jesus er så 
meget bedre end at anstrenge sig og 
gøre mere for at prøve at blive god nok.
I 2012 blandede Jefferson Bethke sig i 
kulturdebatten med sit passionerede og 
provokerende digt; ”Why I Hate Religion, 
But Love Jesus.”  Den 4 minutter lange vi-
deo blev en sensation, idet den blev set på 
YouTube af 7 millioner på 48 timer.
I bogen uddyber Bethke de kontraster, han 
nævner i digtet - og understreger forskellen 
mellem præstation og nåde, lov og kær-
lighed, fortvivlelse og håb - og selvfølgelig 
religion og Jesus! 

248 sider (Nr. 8)

1414
1313

101099

EkstraordinærtEkstraordinært
Denne bog er et kort til din for-
vandlingsrejse. Du er bestemt 
til et liv, som langt overgår de 
sædvanlige defi nitioner på suc-
ces eller tilfredsstillelse. 

Slås som en pigeSlås som en pige
Lisa fanger her essensen af 
Guds hjerte over for hans 
dyrebare døtre. Denne bog vil 
oplyse, styrke og ikke mindst 
påvirke mange. 

kr. 198,00

2020

kk

Lisa & John Bevere kr. 198 pr. stk.Lisa & John Bevere kr. 198 pr. stk.

kr. 198,00
kr. 198,00

2121

Kys & Knuste hjerterKys & Knuste hjerter
Hvorfor vente med sex til ægte-
skabet? Lisa Bevere deler sin 
viden og personlige erfaringer.
En bog, du ønsker din store 
teenager-datter læser! 

kr. 198,00
kr. 198,00

1919

v
trtr
m
DD
D
oo
h
skr. kr. 249249,oo,oo
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Evas døtre 
Fire kvinder i hver sin ge-
neration kæmper for troen 
på Gud, kærligheden og 
det gode liv. Kr. 299,00

Den assyriske spion / Den assyriske spion / 
Jonatan Tylsgaard LarsenJonatan Tylsgaard Larsen

Historisk spændingsdrama fra omkring 
700 f.Kr., hvor Assyrien kæmpede for 
sin status som verdensmagt. 578 sider!

kr. 299,95
kr. 299,95

To verdener / Graham PowellTo verdener / Graham Powell

To verdener øver deres 
indfl ydelse på os samtidig, hvad 
enten vi er klar over det eller ej.  
Det er tåbeligt kun at leve for 
den synlige verden...

kr. 228,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?

kr. 148,00
kr. 148,00

4343

4141

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn inde-
holder et overraskende, men 
tydeligt budskab om en frelser.

 kr. 148,00

4646

krkr kk

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Indtil vi fi nder hjem
Følg 3 svenske søstre, som 
immigrerer til Amerika i 1897.  
De længes efter et rigtigt 
hjem, men lærer undervejs, 
at også rejsen har et formål. 
Om mod, tro og kærlighed. 
Kr. 249,00

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham 
til Sinai (1. Mosebog 11,27-2. 
Mosebog 40,38) er autentiske 
historiske dokumenter?

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hæfte med seneste 
nyt i sagen.

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner 
i disse år - økonomisk, kultu-
relt, socialt og politisk; men i 
høj grad også religiøst.

 kr. 299,00
 kr. 299,00

4747

 kr. 198,00
 kr. 198,00

4949

 kr. 298,00
 kr. 298,00

4848

Leotas Have / Francine RiversLeotas Have / Francine Rivers

Noget gik helt galt i Leotas forhold til dat-
teren.  Misforståelser og sårede følelser har 
ødelagt alt. Kan Leotas barnebarn bringe den 
forsoning, hun beder om?

kr. 249,00
kr. 249,00

4242

Giv en julegave som varer længe...

Leif Rasmussen
Vejen tilbage til fremtiden
Leif Rasmussen viser med eksempler fra Bibelen 
og vækkelseshistorien, at vejen frem går tilbage til 
udgangspunktet - nemlig Helligåndens afgørende 
betydning for liv og vækst, og Helligåndens nåde-
gaver, der kan opdeles i:
• Åbenbaringsnådegaverne 
(visdom, kundskab og bedømmelse)
• Inspirationsgaverne 
(profetisk tale, tungetale og udlægning)
• Kraftgaverne (troens gaver, mirakler og 
helbredelse)

125 sider. Kr. 98,00

– og 39 andre indlæg 
fra min blog

Poul Henning Krog

Udfordringen

Poul Henning Krog
Kære Hr. Tyv
40 hverdagsfortællinger af læge og 
præst Poul Henning Krog, fortalt 
med varme og humor. Formålet er at 
bringe Gud på banen i hverdagen. 

Bogen er velegnet som gave til kirkefremmede. - Jeg siger 
måske de ting i bogen, som læserne ikke selv kan få sagt. 
Som kristne er vi jo vidner. Vi skal fortælle andre de gode 
nyheder. Det gælder om at møde andre, som de er, siger 
Poul Henning.

156 sider. Kr. 150,00 

Romaner, stjerner og ny viden ...Romaner, stjerner og ny viden ...
Romaner af
Lynn Austin

3636

Læs Joel C. Rosenbergs politiske thrillerserie i 5 bind, der allerede har toppet New 
York Times’ bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall Street-strategen 
Jon Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske temaer blan-
des med action og stærke personlige oplevelser. 

Bind 1: Den Sidste Jihad - Bind 2: De Sidste Tider - Bind 3: Det Endelige Valg
Bind 4: Kobberrullens Hemmelighed - Bind 5: Dødt Løb

3737 3838 3939

  Thrillerserie i 5 bind af Joel RosenbergThrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg

4040

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo

2424

4545

Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 

kr. 75,00
kr. 75,00

4444

2727232327272222

27273535

Christiansfelder Adventstjerner
Christiansfelder-stjernerne er kendt over hele verden, hvor de i advents- og juletiden bruges som 
udsmykning i hjem, kirker, institutioner og butiksvinduer, samt udendørs. Stjernen er symbol på 
Bethlehemsstjernen, men også på Jesus som Morgenstjernen. 
Fås i følgende udgaver:

Hvid i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 25) - eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 26) 
Gul i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 27) eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 28)

Hvid plastik samlesæt 40 cm i diameter 460 kr. (nr. 29) 
Hvid plastik samlesæt 68 cm i diameter 495 kr. (nr. 30) - eller med ophæng 750 kr. (nr. 31)

Hvid plastik samlesæt 13 cm i diameter 100 kr. (nr. 32) - eller samlet 130 kr. (nr. 33)
Adapter til lille adventstjerne (13 cm) 100 kr. (nr. 34) 
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

48-2015

Bøgernes Bog
Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte er er 
et vigtigt redskab til dette.et vigtigt redskab til dette. På en enkelt og praktisk 
måde hjælper den læseren - hvad enten vedkommende 
er en garvet eller ny bibellæser - til at få baggrundsviden, 
forståelse og overblik over de enkelte bøgers indhold og 
budskab. Seriøs vejledning og et væld af oplysninger gør 
bibellæsningen endnu mere spændende.
Af Gordon Fee & Douglas Stuart 
Kun kr. 148,- Normalt 228 kr. (Så længe lager haves)

Bibel Studie Metoder 
Af Rick Warren
At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder 
til personlig tilegnelse og vækst.til personlig tilegnelse og vækst.

Denne letforståelige bog viser tolv forskellige metoderDenne letforståelige bog viser tolv forskellige metoder  
til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én 
af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang 
der passer dig, lige dér, hvor du er nu.der passer dig, lige dér, hvor du er nu.
En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.
282 sider, kr. 249,-282 sider, kr. 249,-

5656

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

 Forstå din bibel bedreForstå din bibel bedre

5757

 Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers på  
farvestrålende tegninger som passer til teksten.
Udkommer 10. december - kan forudbestilles.
28 sider. A4 størrelse. Papbog. Kr. 198,00 (Nr. 50)

Bibelhistorier som Manga-teg eserieBibelhistorier som Manga-teg eserie

5151

MANGA MOSEBØGER genfortæller 1. 
Mosebog - 2. Mosebog kapitel 15. 
MANGA MONARKER er historien fra 
de gamle skrifter om Israels konger.
MANGA PROFETER om GT’s profeter.

I MANGA MESSIAS er Jesus 
hovedpersonen.

MANGA METAMORFOSE er fortsæt-
telsen, der følger apostlenes liv.

Pr. stk. kr. 139,95 - Guds Ånd bruger 
Guds Ord til at gøre 
os lig Guds Søn.

Rick Warren

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK
Kun 29 kr. 
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

Bibelen i ny , fl ot og læsevenlig desig !Bibelen i ny , fl ot og læsevenlig desig !

Se fl ere design og bestil Bibelen på hverdagsdansk på Hosianna.dkHoHoHooHHooHH sisiisisisisisissss anananananananananananananana nanananananaananananananannnnnn dddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkk

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

Maria Schmidt er mor 
til 3, billedkunstlærer 
og har nu virkeliggjort 
sin drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

Doglas 
Stuart, 
professor i 
Det gamle 
Testamente

Gordon Fee, 
kristen teolog. 
Anerkendt 
ekspert i NT 

5252 5353 5454 5555

Find bogen her!Find bogen her!

5050
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Spred lys i mørket

CHRISTOPHER ASH

Noget på hjerte
Ligger din samvittighed gemt i en 
skuffe eller er den en daglig pine?
Christopher Ash tager samvittighe-
den frem i lyset og undersøger den 
indgående. Han skriver om omven-
delse og syndsbekendelse, så befri-
elsen, fryden og glæden ved at leve 
med en ren samvittighed for Guds 
ansigt bliver til at tage og føle på.

Hvad betyder en 
god bog for dig? 
Send et par linjer til os på 
lohse.dk/konkurrence 

og vær med i lodtrækningen 
om en valgfri bog fra julekataloget 
»Spred lys i mørket«.

ANETTE BROBERG KNUDSEN

Uden for byporten
Sjobek forlader sin fars værksted i 
Jerusalem, sin sikre fremtid og sin 
unge hustru Jeriot. Sammen med 
rabbi Kadmiel og hans disciple vil 
han befri Det Hellige Land. 
Det begynder som en drøm, men det 
ender i et mareridt af forspildte mu-
ligheder og knuste idealer ...
»Romanen er som en lysets engel der 
går med glans gennem himmelporte.«
Kristeligt Dagblad

C.O.  ROSENUIS

Gud taler
Andagter til hele året
»Gud taler« er en sprogligt moderni-
seret og forkortetet udgave af Rose-
nius’ Husandagtsbog, som har været 
læst gennem flere generationer.
»Jeg må sige at oversættelsen og de, 
der har revideret teksten, har gjort 
et imponerende flot stykke arbejde! 
Sproget flyder let, og indholdet er ikke 
forringet.«
Indre Missions Tidende

LEIF ANDERSEN

Kroppen og ånden
Sjælesorgens basis
»Bogen er direkte, spændende og 
sprællevende med overraskende sprog, 
billedillustrationer og skæve vink-
ler. Bedst af alt: Her finder man både 
bæredygtig teologi og sund psykologi 
gennemtænkt og anvendt som basis 
for sjælesorgen i dyb respekt for det 
enkelte menneske.«
Jørgen Due Madsen, overlæge, spe-
ciallæge i psykiatri

LYNN AUSTIN

Evas døtre
Enhver mor, søster og datter vil kun-
ne genkende noget af sig selv i denne 
spændende og indsigtsfulde roman 
om kvinder i det 20. århundrede. 
Gennem mere end halvtreds år har 
80-årige Emma Bauer båret på en 
forfærdelig hemmelighed. Vil sand-
heden sætte fri eller skabe flere ulæ-
gelige sår?

ANDERSEN OG KNUDSEN

Medmennesker på 
menuen
Livshistorier og opskrifter
Mød 20 mennesker fra hele verden, 
som fortæller om deres liv og om 
deres møde med Danmark. 
»Det er en dejlig, inspirerende og op-
muntrende bog at læse«
Udfordringen

HØJLUND OG ANDERSEN

De overbeviste
Samtaler om tro
Sognepræst Henrik Højlund og ateist 
Carsten Andersen er begge overbe-
viste om deres eget ståsted. De har 
gennem et par år haft en mailsamta-
le, hvor de har argumenteret for hver 
deres overbevisning.
Læs bogen, og få anledning til at 
prøve dine egne argumenter af.

Hvad du ønsker, skal du få
Med et gavekort fra Forlagsgruppen Lohse 
kan modtageren helt selv bestemme, hvad 
gaven skal indeholde. Vi sender gavekortet 
i en fin gavesæke.
Bestil på lohse.dk/gavekort
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Koncerter
I Aabenraa holder Sct. Nicolai 

Kirkes projektkor adventskoncert 
i kirken lørdag den 28. november. 
Kor, orkester og solister opfører 
Johann Sebastian Bachs kan-
tate 61 ”Nun komm, der Heiden 
Heiland” (Kom, hedningers frel-
sermand) og synger smukke ad-
ventssange fra forskellige lande 
og tider. Gratis adgang.

I Skelgårdskirken på Amager 
er der julekoncert den 30. novem-
ber med OBG brass band under 
ledelse af Jens Emil Holm. Der er 
gratis adgang.

I Mariakirken på Vesterbro 
i København er der julekoncert 
med Rysensteens Gymnasium 
den 1. december.

I Holmens Kirke er der den 2. 
december ’Kirkeministerens Jule-
koncert’  med nordisk advents- og 
julemusik, værker af Haydn og 
Carl Nielsen samt fællessalmer. 
Medvirkende er Holmens Kantori, 
DR SpireKoret, Strygerensemblet 
DUEN.  Solist: Andreas Brantelid, 
cello og ved orglet er Erik Kolind. 
Dirigent: Jakob Lorentzen.

Fri entré. 
I Korsvejskirken på Amager 

er der gospel julekoncert den 2. 
december.

Samme dag er  der koncert i 
Kristkirken på Enghave Plads 
med Kristkirkens Voksenkor og i 
Sanct Matthæus Kirke på Vester-
bro. Her medvirker U2 goes Chri-
stmas, præst Birgitte Engholm og 
bandet Die Herren. Fri entré.

I Grundtvigs Kirke på Bi-
spebjerg er der koncert den 
3. december. Organist Babett 
Hartmann spiller advents-musik 
af Heinrich Scheidemann, J.S. 
Bach og Sigfrid Karg-Elert.     

Timotheus Kirke i Valby hol-
der den 3. december koncert 
med Anders Butenko-Nielsen og 
Copenhagen Gospel Choir.

I Vigerslev Kirke i Valby er der 
julekoncert med koret Lille MUKO 
den 3. december. Fri entré.

Internationalt
I Simon Peters Kirke i Kolding 

er der international julefest lørdag 
den 5. december både for kristne 
og ikke-kristne. Eftermiddagen 
begynder med en dramatisering 
af beretningen om Jesu fødsel, 
julesalmer, bøn og julemiddag 
(alle medbringer en ret). Børne-
program, hvor julemanden giver 
gaver til børnene. Herefter lotteri 
til støtte for en kirke på Filippi-
nerne, der hjælper gadebørn med 

mad og uddannelse.
I Fredens Kirke på Østerbro 

i København er der International 
Carol Service den 17. december.

Krybbespil mm
Søndag den 6. december er der 

krybbespil med titlen Bethlehem 
City i  Ansgarkirken i Nordvest.

Medvirkende er musicalsanger 
Søren Launbjerg, Ansgarkirkens 
Rytmiske Kor og Kenneth Laurit-
zens Juleorkester. Forestillingen 
er skrevet af Thomas Høg (Skam-
merens Datter, Atlantis m.fl.) 
og Rune Bent Paarup-Hansen. 
Fri entré.

Søndag den 6. december er 
der De ni læsninger i Holmens 
Kirke i Indre By. Julen synges ind 
sammen med musik og læsninger 
med Holmens Vokalensemble.

Sct. Nicolai kirke i Aabenraa 
holder julekrybbe fra søndag 
den 29. november 2015 og helt 
frem til onsdag den 6. januar 2016 
(Helligtrekonger).

Det er præster og medarbej-
dere ved Sct. Nicolai kirke, der 
står for arrangementet. De håber, 
at mange vil gøre et besøg ved 
julekrybben til en del af deres 
juleforberedelser - og dermed 
blive mindet om barnet, der blev 

født i Betlehem.
 For grupper er det muligt at få 

en fortælling med. Kirken er åben 
alle hverdage kl. 10.00 - 16.00 og 
lørdage fra kl. 10.00 - 12.00.

I Kronjyllands Frimenighed i 
Randers kommer sangeren Lise 
Petersen med sin julemusical 
”Alletiders historie” om efter-
middagen den 6. december.

Hun har pakket julens begi-
venheder ind i sjove tekster og 
figurer. Man møder det trætte 
æsel, der bærer Jomfru Maria; 
den glade ko i stalden, hvor Jesus 
bliver født; og de tre vise mænds 
kameler foruden englene i luften 
og hyrderne på marken.

Entreen er 50 kr. pr. barn og 
gratis for voksne ifølge med et 
barn.

Bibellæser-app’en BibelTid 
lover julestemning i form af en 
julekalender med nogle vers fra 
Bibelen til hver dag fra 1. til 24. 
december.

Der er læseplaner om jul for 
hhv. teenagere og voksne.

Julehjælp og -indsamling
Frelsens Hær serverer risen-

grød på Hovedbanegården med 
fokus på jul og fællesskab den 1. 
december kl. 18.00-20.00.

”Grød på banen” er gentagel-
sen af en succes, som indleder 
juleindsamlingen. Varm risengrød 
og sprød hornmusik er gratis og 
med til at understrege fællesska-
bets dimension. Men man kan  
allerede nu støtte indsamlingen til 
juleuddelingen med online bidrag. 
Ansøgning om julehjælp behand-
les indtil udgangen af november.

Julehjælp gennem folkekirken 
eller De samvirkende Menigheds-
plejer formidles gennem den 
lokale kirke eller sognepræst.  
Der er kontaktoplysninger på 
folkekirken.dk

Bodil

Det sker i adventstiden
I disse uger er det højsæson for kirkelige arrangementer med koncerter o.lign. 
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

DanskOase
Rude Havvej 11
8300 Odder
T 86 54 36 00
E info@danskoase.dk 
W www.danskoase.dk

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Ved betingelsesløs kærlighed og
Guds kraft  at bryde den
onde cirkel af sårbarhed,

som AIDS-ofre står i

Få et besøg og hør om
AIDS Cares arbejde.
Kontakt: 7533 0322
 info@aids-care.dk

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

www.aids-care.dk
www.facebook.com/aids-care

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

““Trøst mit folk, trøst det!” (Es. 40.1)

✡ Udøver socialt arbejde blandt jøder og arabere i Israel.
✡ Indsamler midler til russiske jøders hjemrejse til Israel.
✡ Informerer om Israel gennem bladet “Et ord fra

Jerusalem”.
Tag kontakt med os og få det gratis tilsendt 10 gange om året.

Dansk afdeling: Postboks 103
DK-2000 Frederiksberg C
Telefon +45 35 39 53 36
www.icej.dk
E-mail: icej@icej.dk

Udøver socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden 
Tænk på ICEJ når du vil testamentere!
Informerer om Israel gennem bladet  ”Et ord fra Jerusalem”

“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡“Trøst mit folk, trøst det!”
✡

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

Kreativt fællesskab
Nyt projekt! Naturskøn gård ved Herning med skov & park, 
årstidens frugt & grøntsager, fl ot åbent landskab & arkitektur, 
værksteder & atelier, modelbyg, kunst & kultur, design & mode, 
helse & skønhedspleje, personlig udvikling, krop & sjæl, kurser 
& foredrag. Inspirerende ophold, caféliv & weekendudstillinger.

Har du en god idé? Lyst, engagement til at være med?    
Så hører vi gerne fra dig.       Info.: tlf. 9649 4060, 3068 7090.

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum



Udfordringen torsdag den 26. november 2015 KIRKELIG VEJVISER / ANNONCER . 17

www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

75 52 60 81 / 40 20 42 62
www.gospel-magic.dk

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

stedet, hvor du kan finde 
inspiration til bønnen. 
Download GRATIS bog.
Køb bøger om bøn!
Vi giver 40 % rabat  
til bogsalget. 

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester
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mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Møder 

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

Diverse

Har du ændringer eller spørgsmålHar du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?til dit abonnement?

SSå ring til Udfordrinå ring til Udfordringens kontor mellem gens kontor mellem kl. 10:00 og kl. 10:00 og 
kl. 15:00 på kl. 15:00 på tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

- tryk 1 for abonnmen- tryk 1 for abonnmentt

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du i forbindelse med salg af din bolig kan 
fraskrive dig ansvaret for skjulte fejl og mangler 
ved at få lavet en tilstandsrapport, en elrapport 
og et tilbud på en ejerskifteforsikring?”

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

Mission Afrika Genbrug tilbyder 
hjælp med tømning af dødsbo
Kontakt vore konsulenter:
Claus R. Roed (syd) - tlf. 2941 9257
Villy Pedersen (nord) - tlf. 2929 1503
Lone Frøsig (øst) - tlf. 2027 1643

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Brug hvert øjeblik og 
gør det gode 
Kære børn, - i dag opfordrer jeg jer igen til 
at bede, således at I gennem bøn, faste og 
små ofre kan forberede jer på Jesu komme.
Måtte denne tid, små børn, blive en nå-
dens tid for jer. Brug hvert øjeblik og gør 
det gode, for kun på den måde vil I føle 
Jesu fødsel i jeres hjerter.
Hvis I gennem jeres liv er et eksempel og bliver et tegn på Guds kærlig-
hed, vil glæden sejre i menneskenes hjerter. Tak fordi I har lyttet til mig.

Troens og Kærlighedens Skole
Jomfru Marias månedlige budskab kan bestilles gennem 
Mir Kloster, v/ L. Andersen, Emil Pipers Vej 25, 
2800 Kgs. Lyngby eller læses på hjemmesiden:
www.medjugorje-mir.dk

Mød Udfordringens redaktør
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Vær 
med til at gøre avisen kendt ved at arrangere et 
møde. Aftal det på tlf. 5131 6599 eller pr. mail:
henri@udfordringen.dk

Kommende møder: 
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
8.1. +12.3 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaften i Søstrehuset, Nr.gade 14.
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
15.3. 10-12.00 Noahs Ark i Skt Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Erhverv
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Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 7. december kl. 19Mandag den 7. december kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld
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Af Stig Christensen

- Det første møde 
med Israel er nor-
malt lufthavnen, 
Ben Gurion, øst 
for Tel Aviv. 

Lufthavnen ligger tæt på lands-
byen Ludd, det gamle Lydda, 
som vi kender fra Apostlenes 
Gerninger kap. 9. Her fortælles 
om apostlen Peter, der i Jesu 
Kristi navn helbreder Æneas, der 
havde ligget lam i 8 år. 

Fra dette område stammer 
også Skt. Georg, den kendte hel-
gen, der oprindeligt var romersk 
soldat, før han blev kristen.

På Udfordringens tur i maj 
2016 fortsætter vi fra lufthavnen 
til Jaffa-Yofo-Joppe, hvor der 
fortælles om Peter, at han tog 
fra Lydda til Joppe, hvor kvinden 
Tabitha blev syg og døde. Peter 
beder for den døde, som bliver 
levende igen. Derefter boede 
Peter i lang tid hos en garver, der 
hed Simon. 

I dag kan man besøge Skt. 
Peters kirke fra 1654. Der har 

tidligere været en korsfarerborg 
på stedet og traditionen siger, at 
den er bygget over Simon Gar-
vers hus. Det er en franciskaner 
kirke med en række billeder om 
Peter og Tabitha. Jaffa er en me-
get gammel by, der bl.a. omtales 
i Josvabogen og også skriftligt 
i den ægyptiske farao Tutmosis 
den tredjes liste over erobrede 
områder fra 1465 f. kr. Det var 
herfra Jonas sejlede i 700 tallet 

f.Kr., da han forsøgte at fl ygte 
fra Gud, idet han ikke ville rejse 
til Ninive med Guds advarsel til 
folket der.  I 1947 boede der om-
ring 100.000 mennesker i byen, 
hvoraf ca. halvdelen var arabere. 
I forbindelse med krigen i 1948 
fl ygtede de fl este arabere. I dag 
bor der en mindre gruppe arabere 
og en lille gruppe kristne i byen, 
men langt de fl este er jøder, heri-
blandt mange kunstnere, der har 
sat et godt præg på byen, der de 
fl este steder er smukt renoveret 
og meget hyggelig med toppede 
brosten og kønne gamle bygnin-
ger. Den danske præst i Israel 
holder jævnligt gudstjenester i 
den lutherske kirke, Immanuel. 
Jaffa er en del af Tel Aviv området 
med omkring 3.5 millioner men-
nesker, det største og vigtigste 
by- og industriområde i Israel i 
dag. Fra det gamle Jaffa startede 
kirkens hedningemission, da Pe-
ter efter et syn drog fra Jaffa op 
til havnebyen Cæsarea til den 
romerske offi cer Cornelius, der 
kom til tro på Jesus. 

Jaffa - det bibelske Joppe
Stig Christensen er rejseleder på Udfordringens læserrejse til Israel den 
10.-19. maj 2016. Her fortæller han om et af de steder, vi besøger: Joppe.

Programmet fandtes i sidste 
nummer, uge 47, side 14.

Det moderne Jaffa er i dag præget af skyskrabere ud til kysten. I Bibelen kaldes det Joppe.

Pludselig hørtes skrig og en 
gentagen salve fra et maskin-
gevær.

Personen overfor spurte vantro 
– var det skud, jeg hørte?

Det var kun 200 meter oppe 
ad Jaffa Street, og Udfordringens 
medarbejder var blandt de aller 
første blandt den internationale 
presse, som efterhånden kunne 
konstatere og sørgeligt dokumen-
tere, at to palæstinske kvinder 
som havde angrebet tilfældigt 
forbipasserende med en saks lå 

der i hver sin blodpøl på fortorvet.

Omtrent på samme tid for tre 
år siden vandrede vi fredfyldt op 
ad Ben-Yehuda street i Tel Aviv, 
da luftsirenerne advarede om 
de første raketter i historien fra 
Gaza mod Tel Aviv. Noget af den 
samme uvirkelighed oplevede vi 
også denne gang. Sirener fra en 
masse israelsk politi, ambulan-
cer fulgt af beredent politi, og 
jødiske ortodokse som er spe-
cialister i at tage hånd om alt fra 
sprængte selvmordbombere til 

tilskadekomne. Foruden de ene 
palæstinensiske teenagepige, 
som var dræbt af den årvågne 
vakt ved det sygehus, de kom ud 
fra, lå den anden alvorligt skadet.

Angreb jøde – 
og palæstinenser

Målet virker til at have været 
tilfældige forbipasserende i fol-
kemængden, ikke langt fra det 
kendte Mahane Yehuda Market. 
En yngre jøde og en ældre pa-
læstinensisk mand var ofrene. 
De var på det forkerte sted på 

Når terror er dagligdag...
Mens Europa er opskræmt af IS-terror i Paris, må israelerne leve med 602 
palæstinensiske overfald - bare i oktober, fortæller journalist Nils Bakke, 
som tirsdag tilfældigt overværede endnu et angreb i Tel Aviv.

det forkerte tidspunkt.
De blev begge kun 

lettere skadet denne 
mandag morgen i 
Israel. Politiets tals-
mand Micky Rosen-
feld kan bekræfte, 
at gerningspigerne 
begge var palæsti-
nensere, men politiet 
har endnu ikke iden-
tifi ceret dem. Rosen-
feld tilføjede, at sik-
kerheden nu øges for 
at hindre fl ere angreb.

Forent Hatzalah fra 
Israels frivillige ambu-
lancetjeneste Yehuda 
Goldberg, behand-
lede den 25-årige jø-
diske mand, som fi k 
knivstik i hånden og 
den 70-årige palæsti-

nensiske mand, som 
fi k knivstik i hovedet. 

- De er begge let-
tere skadet og over-
ført til sygehuset. Der 
behandler vi også ca. 
15 vidner for chok, 
fortalte han.

Vi var vidne til – 
bare en almindelig 
dag i Israel. I okto-
ber måned blev der 
registreret 602 pa-
læstinensiske over-
fald på jøder i Israel, 
ifølge Israel Security 
Agency (ISA). Om få 
dage kommer en ny 
sørgelig statistik for 
november måned. 

Nils Bakke 
Udfordringen

Tel Aviv.

En af de to palæstinensiske teenagepiger, som forsøgte at stikke tilfældige ned...
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

Vær med til at gøre avisen kendt! Bestil på udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 47:
Rita Christiansen
Fredbovej 13.1.tv
7451 Sunds 

Kodeord: Skrigeunge

Du kan også vinde, hvis du 
finder kodeordet ved at sam-
mensætte de bogstaver, der i står 
i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest tirsdag den 
1. december kl. 12.00. 

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

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

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Torsdag den 19. November 
Uge 47 • 2015 • Årg. 43 

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Kæmpe læsersucces!
1. oplag er udsolgt.2. oplag på lager nu.

www.scandinavia.as
Har du interesse for veterankøretøjer, 
og kunne du tænke dig at kombinere 
dette med et Kristent fælleskab, så klik ind på:www.KV316.dk

Træf & fælleskab
er en del af klubben.

Kristent fællesskab & veterankøretøjer

- Danmark og Norden har i mange år været som Jeriko, lukket og låst for evangeliet. Vi 

har aldrig set en gennemgribende vækkelse over hele landet, og det har været svært at 

plante menigheder og samle mere end 20-30 i kirken på en søndag. 

Tilbagegang og splittelse har været mere normalt at se end vækst. De store kirkebyg-

ninger står tomme og forfalder, konstaterer Pernille Liland.  
- Men troen er ved at vågne landet over. Tørsten efter Gud og hans virkelighed kan 

mærkes. Flere og fl ere spørger: ”Hvor kan vi gå hen for at mødes med den levende og 

virkelige Gud?” - ”Findes der kristne, som virkelig tror og oplever Guds kraft dagligt?”

- Svaret er ja, der fi ndes en virkelig levende og elskende Gud i dag. Og hans navn er 

Jesus. Og vi kan alle få lov til at opleve hans liv i overfl od. 

Læs interview side 3.

Profetiske Pernille Liland:Troen er på vej 
Troen er på vej tilbage til Norden
tilbage til Norden

Det har vakt undren og irrita-
tion i Kristendemokraternes 
bagland, at formanden Stig 
Grenov søndag udsendte en 
pressemeddelelse, hvor han 
skriver at KD anbefaler et JA 
ved EU-afstemningen den 3. 
december.

Partiet har nemlig traditionelt 
stillet sine tillidsfolk frit i forhold 
til EU. Og partiet har derfor holdt 
lav profi l i EU-spørgsmål.Stig Grenov begrunder sin 

klare anbefaling af et JA ved af-
stemningen med, at ”et ja til EUs 
politi-samarbejde åbner op for, 
at tusinder af ofre for børnepor-

nografi  reddes, og at de skyldige 
sættes bag tremmer.”Og Grenov lægger heller ikke 

fingrene imellem i kritikken af 
dem, der anbefaler et NEJ:- Et nej den 3. december går 

de kriminelles ærinde, skriver 
han rent ud og tilføjer, at ”børnene 
betaler prisen, hvis vi med et nej 
beslutter os for at forlade det 
europæiske politisamarbejde den 
3. december.” - Kristendemokraterne vil red-

de danske og europæiske børn 
fra at ende som ofre for seksuel 
udnyttelse. Derfor anbefaler vi et 
ja, skriver Stig Grenov.Formanden har dermed fast-

lagt partiets politik til EU-afstem-
ningen – inden hovedbestyrelsen 
på lørdag har haft mulighed for at 
drøfte sagen. 

Ikke drøftet i FU eller HBPartiets internationale sekre-
tær Michael Jensen er heller ikke 
blevet taget med på råd. Ifølge 
partiets regler er han sammen 
med forretningsudvalget ansvar-
lig for partiets EU-politik. - Personlig havde jeg gerne 

set, at landsformanden havde 
ventet med en udtalelse til efter 
det møde. Vi skal dog nok få en 
god debat om sagen, og så må 
vi se, hvor vi lander, siger han.

- Det er jo ingen hemmelighed, 
at KD altid har være delt i EU-
spørgsmålet. Sådan er det også 
i dag. Alle tillidsvalgte er derfor 
stillet frit i forhold til, om de vil 
arbejde for et ja eller et nej. Selv agter jeg at stemme nej, 

siger Michael Jensen. Han mener 
dog, at politisamarbejde på tværs 
af EU er en god idé.- Men uanset hvad, kan Dan-

mark helt uproblematisk være 
med i Europol som nu. Pædofi le, 
falskmøntnere og landevejsrøvere 
vil ikke vælte ind over grænsen 
dagen efter et nej, siger han. 

Den nyvalgte politiske næstfor-
mand Fritjof Stidsen, Hedensted, 

bekræfter at et JA ikke er besluttet 
af forretningsudvalget: - På HB-mødet på lørdag har 

partiet bedt to HB-medlemmer, 
- Niels Chr. Andersen og Jacob 
Rabjerg - om at komme med hen-
holdsvis et ja- og et nej-oplæg. 

- Men er det ikke meningsløst, 
når formanden allerede har taget 
stilling på partiets vegne?- En formand har vel altid lov 

til at udtale sig på partiets vegne. 
Men han må jo så være parat til 
at stille op til øretæver, hvis han 
ikke har opbakning i baglandet, 
siger næstformanden.

Fortsættes side 5.

KD-formand: Stem ja ved EU-afstemning

Men formanden for KristenDemokraterne har dog glemt at spørge hovedbestyrelsen, som først skal diskutere EU-afstemningen på lørdag. 

Det europæiske politisamar-
bejde er vigtigt for at bekæm-
pe international børneporno, 
mener Stig Grenov.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Møder & Arrangementer

Ferie & Rejser

Diverse

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Stillinger

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 4. december kl. 19.30. 
Taler: Leif Sig Jensen, Skjern.

Alle er velkomne!

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 26175524

Lørdag den 5. december kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Julemøde i Aglow København
med koncert og julesalg

Taler og sanger: Reg Downey
Emne: Fortæller fra sit liv
Både mænd og kvinder er velkomne

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

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

Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  

Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder i ”Aktive Seniorer”:
Hør spændende foredrag om tro og liv:

2. december kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

16. december kl. 11.30 til ca. 13.00: Vi synger julen ind

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost
i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
Næste Healing Gospel er 31. januar kl. 14.00

Knud Ipsen

Bofællesskabet Skærvebo
søger pædagog/SSA

Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 
og 8 dejlige beboere, der er fysisk og eller psykisk udvik-
lingshæmmede.

Pr. 1/2 2016 eller snarest søges en pædagog/SSA 35 
timer.

Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humør-
fyldt, en kollega der ønsker at være med til at give vores 
beboere et respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi for-
venter en medarbejder, der kan tage ansvar, være tydelig 
og arbejde struktureret. Vi sætter medarbejdernes trivsel 
meget højt og forventer, at det vil være naturligt for dig at 
bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og 
har en forventning om, at du er parat til nødvendig videre-
uddannelse inden for dette område.       
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte 
og unikke”.   
Der kan påregnes dag/aften, weekendarbejde og få nat-
tevagter.
Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på Hare-
marksvej 76, 8723 Løsning

Ansøgningsfrist tirsdag d. 15/12 kl. 12.00
Samtale uge 51.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen tlf. 75650990/30546677 eller  
afdelingsleder Gitte Pedersen tlf. 75650990.

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning

Skærvebo tlf. 7565 0990 - Annekset tlf. 7565 0996

Jagt til salg
Andele i attraktiv jagtejendom med bl.a. 

kron- og råvildt i Vestjylland til salg.
Henvendelse:

Jens Graven Nielsen, Ølgod
Tlf. 75 24 46 00 - mobil: 40 14 58 73

eller pr. mail: jgn@advopartner.dk

Nyt katalog udkommer 
d. 7. januar, følg med 
på vores hjemmeside

HELBREDELSESMØDE
Kom og hør, hvordan du kan få evigt liv i Himlen og 

blive helbredt for alle dine sygdomme her på jorden og 
få et helt nyt liv.

Kjeld O. Pedersen taler og beder for syge. 
Han har igennem 35 år set tusinder blive helbredt for 

blindhed, døvhed, lammelse, kræft, sklerose, parkinson, 
epilepsi, dårlige rygge, smerter, psykiske og mange 

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 4/12 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00



Kristne TV-kanaler/tro på DR

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

DR K
Lørdag 28/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kirke, 
10 km nordvest for Roskilde. Sidste 
søndag i kirkeåret er det sogne-
præst Mikkel Højholt fra Ferslev og 
Vellerup sogne, der er prædikant. I 
gudstjenesten, der har VAND som 
tema, medvirker også lokale kor 
og menigheder. Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
Jacob Haugaard, Laura Kjær-
gaard, Peter Aalbæk, Elsebeth 
Gerner Nielsen, Søren Gade, Kjeld 
Koplev og Anne Dorte Michelsen er
tekstfortolkere i Før Søndagen. 
Med udgangspunkt i dagens tekst 
fortæller de på skift om deres eget 
forhold til troen og kristendommen, 
og Jacob Haugaard lægger ud med 
en historie om at erkende de mørke 
sider i sig selv. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Blomstre som en 
rosengård” fra Helligåndskirken 
i Århus. 

Søndag 29/11
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Gudstjeneste fra Herning kirke.
Herning Kirkes Drengekor fylder 
kirken med sang denne første 
søndag i advent, hvor sognepræst 
i Herning kirke, Jens Moesgaard
Nielsen er prædikant.

Mandag 30/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.

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 / seerklub-
ben@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 

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Fredag 20.00 - 21.00
Lørdag 10.00 - 11.00
Søndag 17.00 - 18.00

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender digitalt fra Astra 28,2º øst: 
Frekvens 12402, SR 27500, V pol  
- sender 24 timer i døgnet.
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Søndag kl. 18 - 22.30. 
Mandag fra kl. 7,00.

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

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

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

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

Gospel Channel
Sender kristent tv hele døgnet på 
3 kanaler på engelsk. Kanalerne 
er Thor 2, 1 grad vest, Hotbird 13 
grader øst & Eurobird 28 grader 
øst. www.global.is

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

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. 

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

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning / for-
bøn for syge. Ekstra parabol mulig-
vis nødvendig. Program og teknisk 
support: www.revelationtv.com

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten fra 
Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.

JUL 2015

JUL 2015

JUL 2015

Hjælp børn 
i Danmark 
og Grønland

HJÆLP BØRN I DANMARK OG GRØNLAND

Mange børn har oplevet, at julen hurtigt kan skifte fra store 
forventninger og glæde til skuffelse og svigt, fordi de har 
forældre, der drikker. 

Blå Kors Danmark arbejder for, at vi her i Danmark får fl ere 
Barnets Blå Hus, fl ere TUBA-afdelinger og fl ere ture og lejre 
for udsatte børn. Samtidig støtter vi Blå Kors Grønland med 
at hjælpe grønlandske børn til at få nogle at tale med, når 
livet gør ondt. 

Du kan støtte vores arbejde med at hjælpe udsatte og deres 
pårørende i både Danmark og Grønland. Du kan støtte på 
mange måder:

• Med dankortet via hjemmesiden: blaakors.dk/støt

• Med MobilePay til 30 33 01 50

• Med et fast beløb hver måned eller hvert kvartal.
Ring på tlf. 86 81 15 00 og lav en aftale.

På forhånd tak, med ønsket om en rigtig glædelig jul!

Torsdag 26/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 27/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 28/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 29/11
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1) fra Her-
ning Kirke, Viborg stift 1. søndag i 
advent. Sognepræst Bo Knudsen.   
Organist og korleder Mads Bille.     
Herning Kirkes Drengekor.
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 30/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 1/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 2/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Kamp. Forfatter Carsten Jensen 
besøger skurvognen for at tale om 
menneskets kampe med hinanden,
kloden og Vorherre
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.
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- Jeg har fået sådan en ’fl ytbar bjælke’ i mit øje, så jeg 
kan fortælle andre om den splint, de har i deres øje.

(Se Matt. 7:1-5)

For nogle unge er det en stor 
udfordring at møde evolutions-
teorien i skolen. Ofte fremstil-
les den nemlig som om den 
er bevist videnskab, mens 
Bibelens historiefremstilling 
fremstilles som myter. Og hvad 
skal man så tro...?

Ja, hvis man skal tro Karsten 
Pultz, så bygger evolutions-
teorien ikke engang på ordentlig 
videnskab. Karsten har netop 
skrevet en bog om, hvorfor evo-
lutionsteorien ikke holder – og 
hvorfor det har betydning.

Kritisk ateist
Karsten Pultz blev ellers opdra-

get til at tro på teorien.
- Da jeg var 7-8 år gammel, for-

talte min far mig, at man i gamle 
dage troede, at Gud havde skabt 
alt liv på jorden, men at man nu i 
moderne tid var blevet klogere og 
havde opdaget, at livet var opstå-
et ”af sig selv” og havde udviklet 
sig gradvist over milliarder af år, 
og at mennesket i virkeligheden 
stammede fra aberne. 

Min far tilføjede, at man kun 
manglede at finde et bestemt 
fossil, »the missing link«, mellem 
abe og menneske for defi nitivt at 
have beviset på evolution, fortæl-
ler Karsten.

Handler det kun om de 
stærkes overlevelse?

Som ung læste Karsten fra en 
ende af alle Dostojevskijs kendte 
romaner, Voltaire, Nietzsche, 
Huxley og andre forfattere, som 
regnes for store tænkere. 

- I disse år til havde jeg det 
svært med Darwin. Hans mate-
rialistiske forståelse af universet 
og livet stemte efter min mening 
utrolig dårligt overens med alle de 
ting, jeg levede og brændte for. 

Jeg kunne simpelthen ikke be-
gribe, hvordan man helt alvorligt 
kunne reducere livet alene til en 
kamp for overlevelse. 

Kunst, filosofi, glæde over 
skønhed, gåsehud over et kla-
verstykke af Brahms, kreativitet, 
næstekærlighed osv. var noget, 
som for mig beviste tilstedeværel-
sen af ånd – en dimension udover 
den materielle.

Afsløringen begynder
- Langsomt men sikkert be-

gyndte optrævlingen af det, jeg 
troede, var en veldokumenteret 
videnskab, og som jeg var totalt 
indoktrineret til at tro på, fortæller 
Karsten. 

Ved at studere teorien nærme-
re forstod han, at teorien havde 
store mangler, og at der var fl ere 
uforklarede fænomener.

- Jeg begyndte at se evolution 
som en utrolig tyndbenet viden-
skab bygget mest på formodnin-
ger. Men der var stadig fæno-
mener, som ville være svære at 
forklare på anden måde end ved 
evolution. 

Hele tiden forventede jeg at 
finde de her supergode argu-
menter og beviser for evolutionen, 
som darwinister, med deres til 
tider meget selvsikre fremfærd, 
synes at have gemt i ærmet.

Et støttepille for ateisme
- Jeg ledte og ledte og engage-

rede mig konstant i diskussioner 
på internettet med hårdkogte 
evolutionsfortalere. Efter ca. 4-5 
års intensive studier af evolution i 
forhold til intelligent design måtte 
jeg erkende: Evolutionsteorien er 
ikke videnskab, det er en fi losofi  
forklædt som videnskab. 

Det er en pseudovidenskab 
på niveau med astrologi, fastslår 
Karsten. 

Men hvorfor bliver man så ved 
med at undervise i evolution? 

Karsten mener, at teorien 
bliver holdt i live i det akademi-

ske miljø som en støttepille for 
ateisme - troen på, at der ikke 
fi ndes en gud.

Da Karsten undersøgte un-
dervisningsmaterialet i fx biologi, 
opdagede han også, at der var 
manipulerede illustrationer og 
ubeviste påstande. 

Henri.

Hold op med at følge efter mig!

V I  E R  I K K E  I  FA M I L I E .

Kan liv opstå via tilfæl-
dige kemiske processer? 

Kan tilfældig mutation 
producere ny genetisk 
information? 

Deler vi virkelig  98% 
DNA med chimpansen, 
og beviser det, at vi har 
en fælles forfader? 

Er der bevis i fossilerne 
for, at evolution har fun-
det sted? 

Er evolutionsteorien 
overhovedet videnskab? 

Karsten Pultz, Exit Evolution. 
176 sider. 198 kr. Udfordrin-
gens forlag. 

Ny bog afslører at 
evolutions-teorien 
er dårlig videnskab
Der er ingen grund til at miste troen på Gud pga. evolutions-teorien. 
Karsten Pultz opdagede, hvor utroværdig teorien i virkeligheden er, og 
hvordan der manipuleres med beviser i bl.a. tv-programmer og skolebøger.

Hillsongs sange synges af mere end 30 millioner menne-
sker hver eneste uge i kirker rundt omkring i hele verden. 
Dette live album er et godt supplement til samlingen af 
åndsfyldte lovsangsalbums.

‘Hillsong Worship’ består af alle de gode gamle lovsangs-
ledere som Reuben Morgen, Joel Houston, Ben Fielding, 
Dave Ware, Annie Garratt og mange andre. De har sammen 
lavet det ene hit efter det andet og har gjort Hillsong til det 
mest kendte lovsangsbrand i verden. På albummet optræder 
‘Hillsong UNITED’ og ‘Hillsong Young & Free’ også, så Hillsong 
familien er dermed komplet. 

Men hvis man spørger bandet, så er jeg næsten sikker på, 
at de vil pege hen på en anden som kilden til deres stadige 
succes: Jesus. For det handler nemlig ikke om dem selv. På 
album efter album formår Hillsong Worship at pege hen på og 
ophøje Jesus som frelser og helbreder med en lyd, som måske 
nok er velkendt, men som samtidig udtrykker lige præcis dét, 
som man ønsker i en tilbedelse af Gud. 

Titlen ‘OPEN HEAVEN / River Wild’ er ikke tilfældig:  “In 
Jesus... heaven opens, and in us He stirs a ‘River Wild’... 
(I Jesus ... åbner himlen sig, og i os vækkes en brusende 
fl od...). En passioneret udtryksfuld kærlighed til Gud og til 
menneskeden, som han har skabt,” forklarer Cassandra 
Langton, Global Creative Director i Hillsong. “Det er grundlaget 
for denne udgivelse, og vores bøn er, at sangene vil tænde 
og frembringe en passion i mennesker, en kærlighed til Gud 
og til mennesker.” 

Og det er lige præcis, hvad albummet gør ved mig. Jeg 
vender mit blik mod Jesus og husker på, hvem han er, hvad 
han gør, og hvad han vil gøre. Musikken er, som den plejer at 
være, men det er også meget godt. 

Henrik Engedal

Det handler
om Jesus

Selv om videnskabelige 
artikler har godtgjort, at aben 
australopithecus afarensis 
(Lucy) gik på knoerne, bliver 
arten vist som oprejst, med 
menneskelignende hænder og 
fødder, for at støtte påstanden 
om evolution.
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Klummen

Af Cecilie Skovgaard-Holm
Udsendt som volontører 

af Impact

GLÆD DIG TIL EN HELT 
NY SERIE AF FANTASTISK 
SMUKKE BIBLER

UDKOMMER 1. DECEMBER
LÆS MERE PÅ HVERDAGSDANSK.DK

- De sagde, at jeg ikke havde 
en puls i 20 minutter. Men i 
den tid så jeg Jesus, fortæller 
Zack Clements fra Texas.

Lægerne kan ikke forklare, 
hvad der skete. Men Zack og 
hans familie tror, at det var Gud, 
der bragte ham tilbage til livet.

Den 17-årige Zack var både 
sund og sportstrænet. Han går 
i skole på Victory Life Academy 
in Brownwood, Texas, hvor han 
også spiller fodbold.

Men i forrige uge besvimede  
han pludselig midt i idrætstimen. 
Zack kom hurtigt på hospitalet, 
hvor lægerne prøvede at genop-
live ham.

20 minutter med Jesus
Ifølge lægerne havde Zack 

ingen hjerteslag i 20 minutter. 
Da de endelig fi k en puls, blev 
Zack fl øjet til et børnehospital i 
Fort Worth. Her vågnede han op 
på intensivafdelingen tre dage 
senere.

Lægerne kan ikke forklare, 
hvordan han kunne komme sig 
igen så hurtigt. Men der er heller 

ingen naturlig forklaring på det, 
Zack så, da hans hjerte stoppede.

- Jeg så en mand med langt 
kruset hår og en slags tykt skæg. 
Jeg blev hurtigt klar over, at det 
var Jesus, fortæller Zack.

Ligesom sin familie er han 
overbevist om, at der skete et 
mirakel.

- Jeg gik op til ham og han 
lagde sin hånd på min skulder 
og sagde, at alt ville gå godt og 
at jeg ikke skulle være bekymret, 
fortæller Zack.

Guds mirakel
Zacks far, Billy Clements, er-

kender, at det må være svært for 
andre at tro. Men den eneste logi-

ske forklaring er, at det var et 
Guds mirakel.

- Det, at han kan vågne op og 
fortælle os, hvad han har oplevet 
på den måde. Det kan man ikke 
forklare. Det er menneskeligt 
umuligt, siger Billy Clements.

Zacks mor, Teresa, mener 
også, at det var Gud, som lod 
hendes søn vende tilbage til livet.

- Jeg er bare glad for, at han 
besluttede at give mig mit barn 
tilbage, siger hun.

Zack skulle lige afvente grønt 
lys fra hospitalet, før han kunne 
vende tilbage til sin skole igen.

Bodil

Så Jesus - og vågnede 
igen efter hjertestop
17-årige Zack så Jesus, før det lykkedes lægerne at genoplive ham.

Jesus sagde, at 
alt ville blive godt 
igen, fortæller 
Zack Clement.

Carlos kommer løbende med udstrakte 
arme og råber ”Tia!”, det, han kalder alle 
volontørerne, der hjælper til i den gruppe, 
han er tilknyttet. (Tia betyder ”tante” på 
spansk).

Han har aldrig set mig før, og alligevel har 
han åbenlys tillid til blot at falde direkte i min 
omfavnelse. Jeg kunne have været hvem som 
helst, men Carlos stoler på, at jeg vil ham det 
bedste. Ligesom alle de andre medhjælpere her 
på børnehjemmet i Honduras. 

”You are going to be at the toddlers house”, 
sådan lød det fra Andi, den første dag jeg var på 
børnehjemmet. Jeg anede ikke hvad det betød, 
men fandt hurtigt ud af, at min hjælp bestod i at 
være sammen med børn på 3-5 år. 

Jeg står op kl. 5 for derefter at være sammen 
med omkring 25 skønne og umulige unger fuld 
af energi resten af dagen, 6 dage om ugen. 
Nogle af børnene er på stedet sammen med 
deres mor, som passer dem sammen med de 
børn, der ingen mor har. Baggrundene for deres 
ankomst til børnehjemmet er lige så mange, 
som der er børn, og de fl estes historie er ikke 
opbyggende. Men børnene har det godt her. 
De får mad, til de er mætte, der bliver set fi lm, 
leget og gået ture ned til farmen, hvor der bl.a. 
er høns, heste og grise. 

Volontørernes primære opgave er at hjælpe, 
hvor vi kan. Smil genskaber smil, og både mødre 

og andre medarbejdere i ”Toddlers-house” er 
glade for vores tilstedeværelse. Glæden er dog 
størst hos børnene, som møder os storsmilende 
med et ”Tia!” hver eneste morgen. Det er alt 
arbejdet værd. De har fuld tillid til, at vi er der 
for deres skyld, også selvom vi er få blandt 
mange, der efterhånden har hjulpet til i kortere 
eller længere tid på børnehjemmet. 

Børnenes historier er uforståeligt grumme og 
desværre ikke enestående i Honduras, men Gud 
er med på børnehjemmet, og Carlos’ skæbne 
blev ændret kraftigt, den dag han trådte ind bag 
muren hertil. Han er i dag fuld af tillid.

Ligesom børnene har tillid til os, må vi også 
have tillid til Gud. Møde ham hver morgen med 
et smil og sig ”tak, Gud”. Også selvom du ikke 
ved, hvad dagen vil bringe. Stol på, at Gud har 
styr på, hvad der skal ske, og kast dig i hans 
arme. 

Fuld af tillid
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Skriv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
Hosianna.dk. Max. 2.200 tegn. redaktion@udfordringen.dk

BAGSMÆKKEN

FIND OS PÅ FACEBOOK

Den anerkendte hjertespecialist 
Chauncey W. Crandall følte sig 
ledt til at bede for en patient med 
hjertestop. Han oplevede et mi-
rakel, da den døde kom tilbage til 
livet. Men inden han kom dertil, 
havde Crandall set sin egen søn 
dø af leukæmi. Alligevel - eller 
pga. denne smertefulde pro-
ces? - turde han stole på Guds 
suveræne indgriben...

Opvakt fra de døde

      Kr. 228,-

Læs hans historie og bliv inspireret 
til at leve med Gud i din hverdag - 
uanset hvad du beskæftiger dig med.

216 sider - Indbundet

Af Chauncay W. Crandall

Livets gang i LIDENLUND

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

Adventskonkurrencen

1.  Hvornår starter advent? (1: sidste søndag i november; x: den fjerde-sidste søndag  
 før jul; 2: 1. søndag i december)
2. Hvad betyder ordet advent? (1: komme; x: forventning; 2: fi re uger)
3. Hvor stammer adventskransen fra? (1: Tyskland; x Sønderjylland; 2: Sverige)
4. Hvem skrev salmen ‘Blomstre som en rosengård’? (1. Brorson; 

        x: Ingemann; 2: Grundtvig)
5.  Hvad hedder Danmarks nye julesang? (1: En stjerne skinner i nat; x: Den sprøde  
 lyd af juleknas; 2: Hvad er det, der gør jul til noget særligt?)
6.  Hvornår starter det nye kirkeår 2016? (1: den 29. November; x: 3. Januar; 2: den  

 25. December)
7. Hvilket profet-navn brugte Jesus om Johannes Døber? (1: Moses; x: Elisa; 2: Elias)
8. Hvor voksede Jesus op? (1: Betlehem; x: Nazaret; 2: Jerusalem)
9. Hvad skete der med Zakarias, da han hørte, at han skulle blive Johannes 
 Døbers far: (1: Han blev glad og lo; x: Han troede ikke på det og blev stum; 
 2: Han fortalte nyheden til alle i landsbyen)
10. Hvor mange engle optræder i Lukasevangeliet kap 2? (1: en hærskare;
  x: fem; 2: 1)

Juleavisen - også til dine muslimske naboer

1 x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indsend dit svar til redaktion@udfordringen.dk eller pr. post til Udfordringen, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld senest den 30. november for at være med i lodtrækningen om pakker med 
ægte christiansfelder honningkager fra Brødrehusets Bageri. 

Vind ægte honningkager fra Christiansfeld.

I år skal fl ere danskere mindes om julens egentlige indhold. Derfor fremstiller 
Udfordringen en speciel juleavis, som udkommer den 3. december. 
Den er redigeret, så den egner sig til at give til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? - Sådan kan du være med:
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie og venner 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning senest mandag den 30. november.
• Gå sammen en gruppe eller menighed om at dække en bydel - og følg op. 

På bagsiden bliver der et felt, hvor I evt. kan sætte et stempel eller skrive et navn.
• Hvis du ikke selv kan gå ud, så betal for aviser til andre, som gerne vil gå. 
• En ekstra avis koster 5 kr. Bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til 3 kr. stk.
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Julenummer af den fælles kristne ugeavis  
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Sådan dejlig er forsiden 
på juleavisen

I næste uge udkommer Ud-
fordringens juleavis. En del 
læsere har allerede bestilt et 
antal til uddeling i et område.

Og en læser gør opmærksom 
på, at avisen også kan bruges til 

at give til de mange muslimer, der 
nu bor i Danmark.

Mange frygter den muslimske 
terror og fanatiske påvirkning. 

Men det er bedre at tænde et 
lys end at frygte mørket. 

”Det er naturligvis det bedste 

middel mod terror, hvis musli-
merne kommer til tro på Jesus. 
Og som kristne viser vi dem jo 
kærlighed ved at vise hen til 
Jesus,” skriver læseren.  

”Det er forholdsvis let at uddele 
aviser og lægge dem i postkas-

serne i de områder, hvor der 
bor mange indvandrere,” skriver 
læseren. Gå ikke udenom mus-
limerne, når du deler aviser ud 
i et område. Og husk at bestille 
senest mandag.

Henri.

Min mand og jeg har lige været i tur i Berlin, hvor vi besøgte 
Pergamon museet. Der er en imponerende byport og mure fra 
Babylon, opført af kong Nebukadnezar. 

Murene var dengang befæstede og med vandgrave så brede, 
at de lignede havet. Murene ses på museet i virkelig størrelse 
med blå kakler med løver og andre gudevæsener til at skræmme 
fjender bort. 

Først var muren opført i relief uden farve i kaklerne. Derefter var 
hele muren og byporten renoveret, så den havde farvede kakler 
men uden relief. Sidst lavede de det om én gang til, så muren nu 
havde både relief og farvede kakler. Det må have været et enormt 
og ressourcekrævende arbejde. Det har været så vigtigt for dem at 
signalere magt gennem de ydre ting som menneskeskabte fi gurer.

Jeg forestiller mig Daniel og hans venner gå rundt i de omgivel-
ser. Her modstår de fristelsen til at spise mad, der ikke er kosher. 
De modstår fristelsen til at tilbede sten og mennesker som guder. 
Og de holder fast i at leve ind for Guds ansigt i bøn, selv da de 
risikerer livet. Da Daniel under kong Dareios bliver smidt for løverne, 
og de ikke æder ham, er det et tegn på, at Daniels Guds magt er 
større end løvens, som er Babylons beskytter og symbol på deres 
storhed og magt.

Det var Gud, der ikke blot tillod, men tilskyndede kongen at føre 
israelitterne i eksil for at lære dem, at der kun er én Gud, nemlig 
Herren. Nebukadnezar selv får lov til at opleve at blive sindssyg 
og miste herredømmet for derefter at omvende sig til Gud og blive 
helbredt og genindsat. Han lærte, at murene ikke kunne beskytte 
ham, kun den levende Gud.

Jeg kommer til at tænke på, at der kan være ting i mit liv, jeg 
prøver at forstærke og bygge op. Ting, som jeg bruger ressourcer 
på og tillægger en betydning for at holde 
ondskaben fra mit hus. Jeg er selv gen-
nem sygdom og prøvelser nået frem til, 
at den tryghed får jeg kun ét sted: Nemlig 
hos den levende Gud. Hos Jesus Kristus. 

Min sikre borg

e-sidste sønda
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