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

Sognemedhjælperen bakser 
med at få kransen til at sidde 
fast på hovedet af den lidt 
betuttede Luciabrud, mens en 
anden hjælper de efterfølgende 
hvidklædte piger - og et par 
stjernedrenge - med at få tændt 
lysene. Så slukkes lyset i den 
godt fyldte kirke, og de fin e 
pigestemmer fi nder melodien: 
Nu bæres lyset frem/ stolt på 
din krone… 

Det, der med inspiration fra 
Sverige begyndte som en slags 
ugeblads-skønheds-konkurrence 
i 1944, har fået tag i Danmark, så 

nu snart sagt alle skoler, pleje-
hjem og rådhuse har deres optog 
på Luciadagen 13. december 
eller i dagene heromkring. Og 
også kirkerne tager del i denne 
hyggelige tradition med at tænde 
lys, sådan som den unge kristne 
kvinde, Santa Lucia, gjorde det 
på 1300-tallets Sicilien.

På hovedet bar Santa Lucia 
lys for at have begge hænder fri 
til at hjælpe. For hende var det 
livsvigtigt at bringe mad, håb og 
et Guds ord til fattige og syge – 
faktisk var hun så stålsat, at hun 
blev slået ihjel, fordi hun nægtede 
at fraskrive sig sin kristne tro. 

- Så langt behøver vi ikke gå 
i dagens Danmark, mener Dan-
missions Tove Lind Iversen. 

- Men vi kan alligevel lade os 
inspirere af Santa Lucia og være 
med til at tænde lys i mørket. Fx 
ved at bruge Lucia-tiden til at 
støtte medmennesker, som har 
brug for en håndsrækning. 

Det er også tanken bag Årets 
Lucia indsamling, som Danmis-
sion og deres mange frivillige 
over hele landet står bag. 

Og man behøver ikke gå Lu-
ciabrud for at være med – der er 
også salg af skrabelodder, engle 
og hjemmebag i kirker, genbrugs-

butikker og ved julebasarer. 
- Vi kan ikke overvinde mørket, 

men vi kan alle tænde et lys for 
de fattige og for de forfulgte – og 
for os selv og vores nære og 
kære. Lys der minder os om ham, 
der om sig selv sagde: ”Jeg er 
verdens lys.”

Blandt dem, som Danmission 
hjælper er Landry på 5 år, som 
bor på Madagaskar. Hver dag 
kæmper hans mor for, at de får 
mad og andre basale ting. 

”Min far bor ikke længere sam-
men med os, og jeg har kun min 
mor,” fortæller drengen. 

Landrys mor er kommet med 

i en selvhjælpsgruppe, som er 
støttet Danmission. Her lærer 
hun, hvordan hun kan dyrke sit 
jordlod, så hun får mere ud af 
den, og hvordan hun opdrætter 
husdyr. Det betyder, at de selv 
får sundere mad, og at der bliver 
lidt tilovers, som hun kan sælge. 
Pengene bruger hun bl.a. til at 
betale for Landrys skolegang.

”Det er svært at få det hele 
til at hænge sammen. Jeg er tit 
bekymret for, hvordan det skal 
gå Landry,” siger moren. 

”Selvhjælpsgruppen hjælper 
os i hverdagen og giver mig et 
håb om, at vi kan kæmpe os ud 

af fattigdommen,” siger moren. 
Landry er et af Danmissions 

Fremtidsbørn, som støttes gen-
nem Lucia-dagen.

Henri.

Mere om årets 
Lucia-engle-
kunstner side 3

Det er Lucia-dag på søndag
De små Luciapiger på række for at optræde med Luciasangen og lys i hår til minde om martyrpigen Lucia – og til gavn for Danmissions arbejde for børn og unge.           Foto: Rune Lundø/Danmission.

Danmission bruger Lucia-dagen den 13. december til at samle ind til fattige børn.

EN HELT NY SERIE 
AF FANTASTISK 
SMUKKE BIBLER

8 FORSKELLIGE INDBINDINGER
VÆLG DIN BIBEL PÅ WWW.HVERDAGSDANSK.DK
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord december: allerede 

Ugens profi l: Karin Christensen

L i å Udf d i g dk

Bøn for byerne
I de farvede områder er der dannet en lokal bedegruppe, 
som beder for kommunen. I de sorte mangler der fortsat. 
Nye grupper kan tilmelde sig på forbedere@udfordringen.dk 

Bibliotekar på Menighedsfa-
kultetet, Karin Christensen, 
fylder 60 år torsdag den 17. 
december, hvilket fejres på da-
gen med en reception kl.15-16.

Fødselaren, som går under 
navnet ’Bibliotekarin’, har i 29 år 
været leder af Menighedsfakulte-
tets omfattende bibliotek. 

Hun brænder for at give de 
studerende optimale studievilkår 
og stod i 2006 i spidsen for en 
større fysisk omstrukturering af 
biblioteket. Resultatet blev et 
mere åbent og attraktivt studie-
miljø med adskillige pladser til 
gruppearbejde. 

Ud over de typiske biblioteks-
opgaver til det fysiske bibliotek 
med dets over 30.000 bøger 
og tidsskrifter, gør Karin des-
uden en lang række ressourcer 
tilgængelige for offentligheden 
gennem blandt andet det virtuelle 
bibliotek på Menighedsfakultetets 
hjemmeside. 

En anselig samling af lyd- og 
videooptagelser fra diverse kur-
ser og foredragsaftener gennem 
Menighedsfakultetets 48 årige 
historie vidner både om en me-
get stor arbejdsindsats i årtier, 
men også om Karins syn for at 
stille ressourcer til rådighed for 
offentligheden. 

Flere biblioteker i ét
En større arbejdsopgave de se-

neste år har været indlemmelsen 
af Dialogcentrets, Danmissions, 
Israelsmissionens, og Selskab 
for Bibelsk Arkæologis biblioteker. 

Dertil kommer den lavpraktiske 
og løbende håndtering af de 
snesevis af bogkasser med over-
skudsbøger fra pastor emeriti, 
der rykker fra præstegårdene og 
ikke længere har plads til deres 
samlinger af fagbøger. 

Hovedparten af disse sælges 
i brugtbogsbixen eller på særlige 
bogauktioner, som genererer 
penge til indkøb af nye bøger. 
Dermed gør Karin sit til at få 

pengene til at slå bedst muligt til 
i et stramt biblioteksbudget. 

Fuld fart fremad
De karakteristiske store bunker 

bøger på og omkring hendes 
skrivebord på bibliotekskontoret 
vidner om, at Karin til stadig-
hed har rigeligt at rive i, hvilket 
dog ikke slår hende ud. Karins 
karakteristiske fulde firspring 
i forceringen af trapperne på 
Menighedsfakultetet vidner trods 
de tre snese år på bagen om et 
uudslukkeligt engagement i et 
arbejde, som snart har stået på i 
halvdelen af hendes liv. 

MF+Bodil.

ngene til at slå bedst muligt til

Byernes forbedere mødtes i Næstved

”Bibliotekarin” på Menigheds-
fakultetet fylder 60 år

Dobbelt så mange har søgt 
julehjælp hos Blå Kors i år
Blå Kors har i år modtaget rekordmange ansøgninger til jule-
hjælp. 1157 familier har søgt om støtte til julen hos Blå Kors. 
Det er næsten en fordobling i antallet af ansøgere i forhold til 
sidste år, da 624 søgte om julehjælp.

 Det betyder, at Blå Kors må prioritere og sige nej til mange.
”Antallet af folk, der søger julehjælp, er steget voldsomt de se-

neste tre år. For bare få år siden kunne vi give til alle berettigede, 
der søgte, men nu vokser antallet af ansøgninger langt hurtigere 
end midlerne”, siger chefsekretær i Blå Kors Danmark Ulla Britt 
Jensen, som administrerer julehjælpen.

Julehjælpen fra Blå Kors Danmark består af et gavekort til Dansk 
Supermarked på 400 kroner og et gavekort til Blå Kors Genbrug på 
200 kroner. 82 procent af dem, som søger julehjælp, får kontant-
hjælp. Resten er enten på SU, sygedagpenge eller får pension. Og 
alle har hjemmeboende børn, oplyser Blå Kors Danmark.

Bodil

Lørdag den 28. november holdt 
Bedehus Danmark endnu et 
"Bøn-for-Byerne-seminar". 
Denne gang var det i Birke-
bjergkirken i Næstved. Her var 
48 deltagere, især fra byer på 
Midt- og Vestsjælland, men 
også enkelte fra Københavns 
og Sydjyllands områder.

Formålet med disse samlinger 
er at inspirere til og at styrke den 
forbøns-indsats, som er igang 
i Danmarks byer. Forbederne 
beder for kirken og samfundets 
mange områder af indfl ydelse. 

- Det er en profetisk forberedel-
se. Gennem forbøn beredes vejen 
og gødes jorden for kirkens og 
samfundets forvandling gennem 
forkyndelse og mægtige gernin-
ger, forklarer Rakel Christiansen 
fra Bedehus.dk. 

Anette Holt Larsen kom med et 
udfordrende og profetisk budskab 
om en generation "Benjaminer". 
Det betyder ”højre hånds søn”, og 
dermed mente hun en generation 
af kristne, som sættes i stand til at 
høre og se det, der sker i Himlen, 
for at det, som er Guds vilje, også 

må ske på jorden.
I tråd med dette gav Peter Ting-

gaard et budskab om, at Guds 
intention for os, der er "skabt i 
Guds billede," er, at vi også er 
skabt "svage" - skabt til at leve 
i afhængighed af Gud, lænet op 
ad ham, ud fra en hvile i ham; og 
til at leve i afhængighed af andre. 
Altsammen for at kunne klare den 
opgave, han har givet de troende 
på jorden.

Ringsted Frikirke fortalte om 
deres erfaringer med ”Bøn for 
byen” - og hvad de havde lært 
om nødvendigheden af at gøde 
jorden i forbøn - før de som kirke 
kan række ud i byen.

Der blev efterfølgende særligt 
bedt for Næstved by, som denne 
gang var værts-by. Her var der 
gjort et godt forarbejde med in-
formation om byen. 

Bedehus Danmarks næste 
udrustende samling er den årlige 
Bedeuge, som holdes på Kolding 
Internationale Højskole fra 18.-22. 
januar 2016. Her er det nødven-
digt med tilmelding.

Henri.

Forbederne vil gennem forbøn for kommunerne 
gøde jorden for forandring af Danmark.

Onsdag den 25. november brag-
te DR Nyheder et indslag om 
fusk i forskningsminister Esben 
Lunde Larsens ph.d. afhandling. 
Nu dementerer DR påstanden fra 
denne udsendelse samt i artikler 
på dr.dk.

DR Nyheder havde rejst tvivl om 
kildeangivelserne i Esben Lunde 
Larsens afhandling, hvor et cen-
tralt citat bliver brugt uden behørig 
kildeangivelse. Dermed fremstår 
citatet som et resultat af Esben 
Lunde Larsens egen forskning. 
Men citatet forekommer tidligere i 

afhandlingen med korrekt kildean-
givelse. Denne nuancering kommer 
ikke frem i DR’s dækning af sagen.

”Det er en alvorlig mangel i hi-
storien, der burde have fremgået 
tydeligt i både TV AVISEN og på 
dr.dk. Det er fejl, som DR Nyheder 
beklager både over for seere, 
brugere og ministeren”, skriver 
ledende redaktionschef Thomas 
Falbe og ledende redaktionschef 
Sandy French fra DR Nyheder.

Undervejs i forløbet har DR 
også taget en udtalelse af pro-
fessor Peter Sandøe til indtægt 
for beskyldningen om citat-fusk. 

Men det er en del af et citat, 
som er taget ud af sin sammen-
hæng, understreger professoren, 
som kalder DR’s vinkling af hans 
udtalelser om Esben Lunde Lar-
sens ph.d. for tendentiøs.

Københavns Universitets ”Uni-
avisen” har bragt en rettelse til 
en artikel, hvor det hed, at Peter 
Sandøe ”trak sit citat tilbage”. 
Men også det er ifølge professo-
ren ”ensidig citeret” af DR. 

Efterfølgende har DR bragt en 
såkaldt ”præcisering” af indslaget 
med Peter Sandøe.

Bodil

Marga og Marcus 
Christesen, Fjordvej 
9, 6200 Aabenraa
har diamantbryllup d. 
20. december 2015.
Rigtig hjertelig til-
lykke. Vi ønsker jer 
en dejlig dag og fest
Kærlig hilsen
Børn, svigerbørn, 
børnebørn og olde-
børn.

DR dementerer påstand om plagiat i Esben Lunde Larsens afhandling.
Minister renset for beskyldning

Esben Lunde havde angivet 
kilden til et citat. Og DR bekla-
ger nu beskyldningerne. Det 
var ikke fusk, kun sjusk...

Fire julegudstjenester i lille sogn
Sognepræst Robert Strandgaard ligger ikke på den lade side 
i julen. Juleaften har han ikke færre end fi re gudstjenester.

- Sidste år gik mange forgæves, og det må ikke ske juleaften, 
skriver præsten på sognets hjemmeside. (Sognet har to hjemme-
sider. En offi ciel én og en sjovere én.)

Dette års julegudstjenester er kl. 11 – kl. 13 – kl. 14.30 og  kl. 16.
- Ved hver gudstjeneste synger vi de gode gamle julesalmer, men 

der er også noget, der adskiller dem fra hinanden, fortæller præsten.
- Kl. 11 er der dukketeater for de mindste børn ligesom til spaget-

tigudstjenester. Kl. 13 og kl. 14.30 forsøger vi at få arrangeret krybbe-
spil ved børnekorene. Kl. 16.00 er det en klassisk julegudstjeneste.

Der er noget for enhver smag - og der er ikke mindst plads til alle! 
Sognet har 2.071 indbyggere, og heraf er de 1.855 medlemmer 

af folkekirken. Britta og Robert Strandgaard har tidligere været 
missionærer i Tanzania for BDM. 

Henri.

Kirken i Hjordkær ved Aabenraa har i modsætning til de fl este 
landsbykirker ikke noget spir eller tårn. Men der er liv i kirken.

Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlemmer, som 
har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller guldbryllup. Det 
koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkommer om 
torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dk eller send et brev 
til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  Beløbet indsættes på bank-
konto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” er sendes/afl everes i frimærker/kon-
tanter. Billeder returneres kun, hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.
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I denne juletid ser vi dem 
overalt – som pynt i stue-
vinduet og i stormagasinet. 
Men engle er mere end jule-
udsmykning. De er sendebud 
mellem Gud og mennesker, 
og for nogle er de beskyttere 
og trøst i sorgens stund. 

Kunstneren Josephine Blay er 
en af dem, som altid har været 
optaget af engle. Og nu har hun 
designet Danmissions nye Lucia-
engel, som er en del af Årets 
Lucia Indsamling her i december.

Hvorfor arbejder du som kunst-
ner med netop engle?

”Jeg har tegnet engle, siden 
jeg var en lille pige. Der er et 
godt sving i at tegne en engle-
vinge. Når man tegner krusedul-
ler, så er der ofte et mønster i 
måden, man gør det på, og for 
mig har det mønster altid været 
engle-kruseduller. I dag, hvor 
jeg er kristen, giver englen og 
dens spirituelle betydning rigtig 
god mening for mig, og jeg har 
længe designet skytsengle som 
vedhæng til halssmykker. Det er 
min egen lille hjertesag.”

Masser af engle i Bibelen
Engle nævnes omkring 200 

gange i Biblen. Og julenat ankom-

mer en hel hærskære til jorden for 
at lovprise Gud – ellers optræder 
de oftest alene. 

Ordet skytsengel (beskyt-
telsesengel) optræder ikke i 
Bibelen, men antydes måske bl.a. 
i fortællingen om englen, som 
stopper Abraham, da han vil ofre 
sin søn Isak.

Tror på skytsengle
Har engle en speciel betydning 

for dig? 
”For rigtig mange mennesker 

har det stor personlig betydning 
at have en skytsengel som føl-
gesvend og GPS – selv om det 
er meget forskelligt, hvad en 
skytsengel betyder for det enkelte 
menneske. 

Skytsenglen holder mig ånds-
rustet i tro og håb og kærlighed. 

Jeg føler mig tryg og godt tilpas 
ved at have en skytsengel i mit 
liv. Det betyder meget for mig at 
føle mig værnet om og at værne 
om andre. Jeg er også mor, så 
det er jo ret så væsentligt,” siger 
Josephine Blay.

Rørt af Lucia-indsamling
Hvilke tanker har du gjort dig 

omkring Danmissions engel?
”Mit hjerte blev rørt af tanken 

bag Årets Lucia Indsamling, som 
støtter børn ude i verden. 

Jeg fi k virkelig lyst til at lave 
Danmissions engel og være med 
til at tænde et lys for verdens 
børn. Det er en af de her hjer-
tesager, som jeg gerne vil være 
en del af. 

Jeg har især arbejdet med 
lyset omkring englen. Jeg plejer 
at sætte en lille blinkesten i hjertet 
på mine engle, men lige præcis 
på Lucia-englene giver det god 
mening, at lyset er hjertet og 
centreret i englens kjole,” fortæller 
Josephine Blay.

Råhed og ædelmetal
Lucia-englen er støbt i sterling 

sølv. Nederst i kjolen er der sat tre 
små kunstige brillanter, som sym-
boliserer tro, håb og kærlighed. 

”Den flåede overflade skal 
symbolisere livet på godt og 
ondt. Råhed sammen med sølv 
eller forgyldt ædelmetal er meget 
symbolsk. Jeg vil ikke diktere hele 
symbolikken, men mere lade det 
være op til den enkelte at mærke 
efter.”

Hvad håber du på, at folk tager 
med sig, når de køber englen?

”Jeg håber, de synes, englen 
er smuk. Og jeg håber, de føler, 
de har gjort noget smukt ved at 
være med til at gøre en forskel for 
verdens børn. Derudover håber 
jeg selvfølgelig, at Lucia-englen 

gør en personlig forskel for den 
enkelte i tro, håb og kærlighed. 
Og hvis man forærer den væk – 
så i næstekærlighed.

Den nye Lucia-engel kan kø-
bes på Danmissions hjemme-
side.

Mere om Josephine Blay på 

www.josephineblay.com
 TLI

Julen har englelyd
for Josephine Blay
Kunstneren Josephine Blay, som har designet Danmissions nye Lucia-engel, 
siger, at hun er meget glad for at have en skytsengel i sit liv.

Måske har Razafi mahatratra 
Romuald på Madagaskar en 
skytsengel, som holder hån-
den over ham. I hvert fald er 
det endt langt bedre for ham, 
end man kunne frygte, da han 
som lille mistede sin mor og 
blev gadebarn. 

Først fi k en forretningskvinde 
øje på ham på markedspladsen, 
hvor han hutlede sig igennem. 

Hun tog ham med hjem, gav 
ham mad og sendte ham i lære 
som træskærer, så han fik et 
håndværk, han kunne leve af.

Senere forelskede han sig i en 
kvinde, som lærte ham om Jesus. 

De er nu gift og har 6 børn. 
I den lokale kirke mødte Romu-

ald forretningskvinden Fanja, der 
bl.a. sælger dåbsservietter og 
duge, og som straks kunne se 
hans talent for træskærerarbejde. 

Han sælger nu sine engle, 
hyrder og julekrybber gennem 
hendes butik, og hun har lært 

ham om regnskab og opsparing. 
Romuald er ikke længere ban-

ge for, om det skal gå godt.
”Jeg har sparet sammen og 

købt et stykke jord. Nu sparer 
jeg op til at bygge mit eget hus 
og et større værksted. Og så har 
jeg fået en ny fred ved at have 

lært Jesus at kende,” fortæller 
Romuald, som er 45 år. 

Romuald er et eksempel på, 
at der nogle gange bare skal en 

håndsrækning til for at hjælpe et 
barn ud af fattigdommen. 

Danmission sælger Romualds 
træengle og hjælper dermed 
både Romuald og dem, han selv 

forsøger at hjælpe videre. 
Englene sælges til Danmis-

sions Lucia-arrangementer og 
kan også købes i webshoppen 
på danmission.dk/lucia.

Træskæreren på Madagaskar mødte Jesus
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

Philip Yancey
Den Gud jeg ikke kendte
At gribe efter en usynlig Gud

kr. 198,00
kr. 198,00

kr. 125,00
kr. 125,00

Hugo Martinussen
Den fortrængte dimension
Glimt fra en åndelig verden 

kr. 249,00
kr. 249,00

Massoud Fouroozandeh
Den forbudte frelse
- Autentisk beretning

Paul Hattaway & Broder Yun
Den himmelske mand
Autentisk beretning

kr. 179,00
kr. 179,00

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. 249,00
kr. 249,00

Francine Rivers
Den blodrøde tråd
Roman - 2 kvinders historie 

Henri J. M. Nouwen
Den fortabte søn vender hjem
Om at vende hjem til Gud ...

kr. 180,00
kr. 180,00

Christianskirken i Aarhus N tilbyder ’Gen-
veje til julestemning’ med festlige julekon-
certer og ”De ni læsninger”.

Den 9. december holdt kirken ”De ni læsnin-
ger”, som er en festlig blanding af korsatser, fæl-
lessange og ni tekstlæsninger om Jesu fødsel. 
Bagefter var der æbleskiver til alle. 

Den 13. december vil Hjemmeværnets 
Musikkorps Aarhus slå tonen an. De spiller 
en perlerække af kendte og mindre kendte 
julemelodier, og der er fællessange og solist-
optrædener på programmet. Der er fri entré.

Det internationalt anerkendte kor Vocal Line 
synger julen ind med hele to koncerter den 16. 
december.  

Begge koncerter meldes dog allerede ud-
solgt, oplyser sognepræst Carsten Haugaard 
Nielsen.
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Julen synges og blæses ind i Aarhus
Christianskirken i Aarhus melder alt udsolgt til vokalkoret Vocal Lines to julekoncerter.

Hjemmeværnets Musikkorps spiller i Christianskirken den 13. december.

Unikt samarbejde skaber jule-
succes for sjette år i træk.

Igen i år samarbejder Aaben-
raa Kommune og Foreningen for 
Spirer, Roots og Teens om at 
skabe nogle skolekoncerter, som 
kan give Kommunens elever en 
stor, gratis koncertoplevelse.

- Det er jo altid med bævende 
hjerte, vi booker Sønderjyllands-
hallen til de her koncerter: Er der 
interesse nok? Har skolerne fået 
nok nu? Skal vi fi nde på noget 
andet? fortæller kirke- og kul-
turmedarbejder fra Sct. Nicolai 
Kirke, Torben S. Callesen.

Men bekymringerne er blevet 
til skamme, i og med at alle fi re 
koncerter, fordelt over to formid-
dage, er helt fyldt op med i alt over 
3000 tilmeldinger.

Nyt regionalt fænomen
- Jeg vil tro, at Aabenraa Kom-

mune med det her koncept har 
landets største skolekoncerter, 
hvilket i den grad sætter Kommu-
nen og korene GospelRoots og 
GospelTeens på det musikalske 
landkort.

Aabenraa Kommune betaler 
sallejen plus udgifterne til det 
store lysshow ved de to dages 

koncerter. Til gengæld optræder 
korene gratis og spæder til festen 
med deres eget lydudstyr. Sko-
lerne deltager gratis.

- Vi er utroligt taknemmelige 
for dette unikke samarbejde med 
Aabenraa Kommune, som er 
med til at give eleverne i Kom-
munen nogle koncertoplevelser, 
de måske ellers aldrig ville få. 
Uden Kommunens støtte kunne 

arrangementet ikke lade sig gøre, 
understreger kirke- og kulturmed-
arbejderen.

Haderslev og Sønderborg 
Kommune har også ønsket denne 
form for skolekoncert.

”Et barn er født”
Koncerten byder i år på kore-

nes første julegospelmusical, Et 
barn er født, som blev indspil-

let 2009 med GospelRoots og 
kendte gospelsolister. Musicalen 
bruges nu landet over i krybbespil 
og julearrangementer og er set af 
over 20.000 mennesker.

Søndag den 13. december har 
offentligheden mulighed for at se 
korene i Sønderjyllandshallen. 

Bodil

 

3000 elever til julekoncerter

Aabenraa Kommune og Foreningen for Spirer, Roots og Teens tilbyder skoleelever gratis 
adgang til at opleve den populære gospelmusical ”Et barn er født” i Sønderjyllandshallen.

Aabenraa Kommune støtter gospelkoncerter  for skoleelever i Sønderjyllandshallen.

Religionsforskrækkelse 
præger 
terrorbekæmpelsen

 
I den megen debat om terror, som er fulgt efter angrebene i 
Paris og masseskyderiet i sidste uge i San Bernardino i USA, 
er der en vinkel, som både politikere og medierne systematisk 
undgår, nemlig den religiøse. 

Budskabet er, at terror ikke har noget med religion og islam at 
gøre. At Vesten ikke er i krig med islam, men med terrorister. Det var 
det samme budskab under Charlie Hebdo-massakren tidligere på 
året og ved det danske terrorangreb på Krudttønden i København.

Problemet er blot, at terroristerne selv udelukkende bruger re-
ligiøse argumenter for deres handlinger. Det kommuniké, som IS 
udsendte efter det seneste angreb i Paris, er skrevet i Allahs navn og 
omtales som ”en velsignet kamp, som lykkedes takket være Allah.” 

Det er bemærkelsesværdigt, at skrivelsen ikke indeholder nogen 
som helst geopolitiske eller generelle politiske begrundelser for 
attentaterne, men ene og alene er religiøst begrundet.

Og når man ser nærmere på angrebenes karakter, bliver det 
endnu mere tydeligt, hvor symbolsk ladede de reelt var. De fandt 
sted på en fredag, som er den muslimske helligdag. Ofrene i 
koncerthuset Bataclan lyttede til musik, som er forbudt i  funda-
mentalistisk islam, og de første, der blev skudt, var dem, som sad 
i baren og drak alkohol. Handlngerne blev udført med intentionen 
om at have en teologisk betydning.

Alligevel vender alle magthavere i Vesten det blinde øje til det, 
som er åbenlyst. Religion er totalt tabuiseret i terrorbekæmpelsen. 
Hvorfor mon denne religionsforskrækkelse, når IS selv er så klar 
i mælet? 

En del af det skyldes politisk korrekthed, men en anden og mere 
væsentlig grund er, at den politiske elite ikke længere har nogen for-
nemmelse for religion og åndelighed. Og man kan spørge, om ikke 
netop Vestens mangel på åndelige idealer er med til at trække unge 
ind i en afsporet og pervereret udgave af den, i mangel af bedre?

Hvis man vil bekæmpe sin fjende, må man vide, hvem han er. 
Ellers taber man.  

Berøringsangsten for islamisk terrors religiøse motivation kan let 
ende med at blive Vestens store akilleshæl.  
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Citykirken i Aarhus sætter fokus på julens budskab med busreklamer. I år hedder kampagnen ’Jesus - stjerne for en aften?’

Jesus - stjerne for en aften?
Sådan lyder det provokerende 
på Aarhus’ bybusser de næste 
fi re uger.

Sidste år kørte Citykirken en 
kampagne med titlen ’Find bar-
net’. Dengang skulle man fi nde 
Jesusbarnet på store tegninger 
af forskelligt julestads på busser 
og læskure i Aarhus.

I år handler det så om spørgs-
målet: Jesus – stjerne for en 
aften?

- Vi vil gerne sætte spot på, 
at Jesus er meget mere end 

en dukke i krybben. At han har 
sat sig uudslettelige spor i ver-

denshistorien og stadig i dag er 
en person, vi ikke kan komme 
udenom, siger Johnny Hansen, 
en af kirkens præster. 

Og som kirke vil vi gerne invi-
tere til at møde manden og ikke 
blot synge om barnet, tilføjer han.

Julearrangementer
Hver søndag mødes over 300 

mennesker til gudstjeneste i City-
kirken, og i løbet af ugen er andre 
300 til forskellige aktiviteter i byg-
ningen. Kirken gør en stor indsats 
for ikke blot at være kirke for dem, 
som plejer at komme i kirke, men 
for alle Aarhus’ indbyggere.

Julens program byder på både 
små teaterstykker, en ballet-
danser, stjernefest og det årlige 
tilløbsstykke: gospelkoncerten 
med Jyllands største gospelkor, 
Aarhus Gospel Singers, som hol-
der til i kirken til hverdag. Denne 
koncert plejer at samle over 500 
sangglade aarhusianere.

Reklamer på 30 busser
For at gøre opmærksom på 

alt dette har kirken altså valgt at 
lade 30 busser køre rundt med 
sloganet i december måned.

Der er en del, der undrer sig 
over, at vi som kirke blander os 
i bybilledet på den måde, men vi 
oplever netop, at vi som frikirke 
nogle gange opleves som eks-
klusive, og ”det er nok kun for 
medlemmer”. 

Kirke for alle i Aarhus
Med disse tiltag prøver vi blot 

at gøre opmærksom på, at vi er 

en del af bybilledet her i Aarhus, 
og at alle er velkomne i Citykirken, 
siger Johnny Hansen.

Et af kendetegnene ved City-
kirken er i øvrigt dens mangfol-
dighed. Både generationelt, hvor 
alle aldersgrupper er næsten 
ligeligt repræsenteret, men også 
i kulturel mangfoldighed, da cirka 
25 procent af kirkegængerne er 
fra andre lande og kulturer.

Programmet for december kan 
fi ndes på kirkens hjemmeside: 
www.ckirken.dk, oplyser Johnny 
Hansen.
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Jesus – stjerne for en aften i Aarhus
Citykirken i Aarhus har igen i år store reklamer på byens busser i anledning af en stort opsat julekoncert i kirken. 

- Som kirke vil vi gerne invitere 
folk til at møde Jesus - ikke 
bare synge om barnet, siger 
præst Johnny Hansen.

Nu kan man købe en app med 
introduktion til teksterne i Bi-
belselskabets Bibellæseplan.

Lars Ole Gjesing, teolog og 
tidligere sognepræst, har ud-
valgt bibel-teksterne og skrevet 
introduktionstekster til Bibel-
læseplanen.

App’en kan købes til iPhone/
iPad og til Android-enheder

App’en har den fordel, at man 
kan dele gode tekstbidder med 
venner og bekendte – og så kan 

teksten skaleres op, 
så ældre og svagtse-
ende har bedre mu-
ligheder for at bruge 
Bibellæseplanen.

Og så giver app’en 
også muligheder for 
at få øjnene op for 
nye ting i de bibelske 
tekster, forklarer Bi-
belselskabets gene-
ralsekretær, Birgitte 
Stoklund Larsen.
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App’en fra Bibelselskabets ”Bibellæse-
plan”  har tydelige ”ledeord” i forhold til 
dagens tekst.

Bibellæseplan nu som app

Projektet har været undervejs 
i mange år, men 1. søndag i 
advent kunne Varnæs Kirke 
med succes fuldføre sin spek-
takulære husstandsomdeling 
af Bibelen.

Kirkeårets start blev i år fejret 
på helt særlig vis i Varnæs Sogn 
sydøst for Aabenraa. Efter guds-
tjenesten 1. søndag i advent stod 
omkring 20 frivillige klar til at tage 
fat på dagens opgave: En udde-
ling af bibler til alle sognets 600 
husstande.

Uddelingen har krævet mange 
års tilløb og er stædigt drevet frem 
af sognepræst Povl Callesen. Han 
fortæller, at uddelerne blev taget 
overraskende godt imod, hvor 
de ringede på. Selv havde han 
følgende oplevelse:

”Jeg blev mødt på vidt forskellig 
vis, og overvejende positivt. Folk 
reagerede blandt andet med et 
’Tak, den vil jeg gerne tage imod. 
Det er en god ide! ’ eller ’Jeg hu-
sker de gode historier, navnlig fra 

Det Gamle Testamente’ eller ’Nu 
må jeg til at læse. Mange tak!’ ”

Vores kulturs grundbog
Baggrunden for uddelingen er 

et ønske fra menighedsrådets 
og præstens side om at udbrede 
kendskabet til Bibelen. Et oplys-
ningsprojekt. Menighedsrådets 
formand Kirsten Krog forklarer:

”Bibelen danner grundlag for 
vores kultur og vores store for-
tællinger. Der bliver udgivet en 
hel række bøger med afsæt i 

Bibelen i øjeblikket, hospitalerne 
vil have bibler ud, og fængslerne 
vil have bibler til rådighed. Hvor-
for så ikke også tage initiativ til 
at husstandsomdele denne vor 
kulturs grundbog nr. 1 og have 
den stående i alle hjem, så man 
kan læse og slå op i den?”

Uddelingen af bibler i Varnæs 
Sogn er støttet af Bibelselskabet, 
men det lokale menighedsråd har 
selv bidraget med 25.000 kr.

Kirke delte bibler
ud til hele sognet
600 husstande i Varnæs sogn fi k sig en ny bibel 1. søndag i advent.

Folk tog overraskende positivt imod deres bibel-gave. 
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LEDER

Søndagens tekst: Luk 1:67-80

Zakarias’ lovsang
67 Johannes’ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profe-

terede: 68 »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besluttet 
at befri sit folk. 69 Han har ladet fremstå en forunderlig Frelser 
af sin tjener Davids slægt. 70 Det forudsagde han gennem sine 
hellige profeter i fordums tid: 71 En Frelser, der skal befri os fra 
vore fjender, fra alle, der hader os. 72-75 Han husker sin pagt med 
Abraham, det løfte, han selv har givet, om at vi altid kunne tjene 
ham i hellighed og retfærdighed uden frygt for vore fjender. 76 Og 
du, mit barn, du skal kaldes den Højestes profet, for du skal bane 
vej for Herren. 77 Du skal fortælle hans folk om frelsen, ved at de 
får deres synd tilgivet 78 som følge af Guds inderlige barmhjertig-
hed. Solen fra det Høje er på vej for at hjælpe os. 79 Hans lys vil 
skinne for dem, som lever i mørke og i dødens skygge, og han 
vil lede vore fødder ind på fredens vej.« 80 Johannes voksede op 
og var meget modtagelig for åndelig åbenbarelse. Han opholdt 
sig i ødemarken, mens han forberedte sig til den dag, da han 
skulle træde offentligt frem for Israels folk.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Henning Astrup

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Værd at gi’ videre...
Hvis man selv har opdaget, at det med Gud og Jesus faktisk 
er sandt og fuldt ud troværdigt, så vil man gerne hjælpe andre 
til at opleve det samme. Men hvordan...?

Egentlig er den bedste måde blot at være åben og naturlig 
om det, man tror på. Så kommer der helt naturligt anledninger, 
og så gælder det om ikke at misse det gunstige øjeblik.

Men vi har ofte vores egne idéer. Og så ender vi ofte med 
ikke at få sagt eller gjort noget - måske hele vores liv...

Nogle mener fx, at man skal vise sin tro i gerninger og 
ikke sige noget. Man forestiller sig måske, at andre vil lægge 
mærke til vores gode livsstil og smukke sind og derigennem 
blive draget imod os, ja måske ligefrem spørge os om Gud?

Et ungt kristent par forsøgte på den måde at opføre sig 
som eksemplariske naboer og venner uden at røbe deres tro. 
Endelig - efter to år - sagde en nabo: Jeg har bemærket, at 
der er noget specielt ved jer... Er I vegetarer...?

Almindelige mennesker kan da ikke tyde vores adfærd og 
blive troende af vores selvretfærdige og kompromisfyldte liv.

Det eneste vi har at vise frem er Jesus.

Alligevel lever mange som skabskristne. I kirken eller bi-
belkredsen er man måske skråsikker og markant, - men på 
arbejdspladsen eller i fritiden dæmper man stemmen, så andre 
ikke opdager, at man faktisk er - et Guds barn.

Gad vide, hvordan vores himmelske Far har det med det?
Og er der nogen grund til at skamme sig over Jesus, som 

for vores skyld udholdt 120 slag af en romersk pisk med jern-
kugler, samt hån og spot - ja, korset indtil døden...?

Vejen ud af et liv i skam over troen er at bekende den synd, 
det er at tie om Jesus - og så bede om at modtage Helligån-
dens hjælp til at tale frimodigt og naturligt. Uden Helligånden 
kommer vi ingen vegne. Så sidder vi ligesom disciplene og 
gemmer os indendøre. Helligånden giver os frimodighed.

Men vi må tage et skridt i tro. Det behøver ikke at være 
store skridt i starten. Det kunne fx bare være at dele en stak 
juleaviser ud i postkasserne inden jul. Eller en anden idé. 

På den måde bryder du en forhindring i dit liv og oplever 
friheden ved at være den, du er. Og så hjælper du måske også 
nogle til at fi nde Gud midt i meningsløsheden og få et langt 
bedre liv - og et evigt liv - inden det er for sent.

For på en eller anden måde må vi have brudt dødens 
tavshed. Læg mærke til, hvordan medierne og det offi cielle 
samfund - ja selv nogle kirker - forsøger at gemme Jesus 
af vejen i julen og tie evangeliet ihjel.

Men Jesus sagde: ”den, som skammer sig ved 
mig og mine ord, ham skal Menneskesønnen 
skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens 
og de hellige engles herlighed.” (Lukas. 9,26)

Julenummer af den fælles kristne ugeavis 
Udfordringen 
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Brug det 
gunstige 
øjeblik - 
JULEN...!

Julens 
Udfordring er 
en nem måde 
at dele med 
andre dan-
skere, hvad 
julen egentlig 
handler om.

Juleavisen 
kan stadig 
bestilles i 
nogle få dage 
endnu, så 
længe lager 
haves. 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Zakarias’ profeti og lovsang 
over den nyfødte Johannes 
(Døber) er et adventsbudskab. 
Nu går det ord, som Herren har 
talt ”ved sine hellige profeters 
mund”,  i opfyldelse. Nu bliver 
det frelsens dag. Nu oprejses 
”frelsens horn”. Johannes skal 
”gå foran” og berede vejen for 
Guds frelse.

Johannes 
– en kæmpeskikkelse!

Ved indsejlingen til New Yorks 
havn står kæmpeskikkelsen 
”Frihedsgudinden” og viser 
vejen for skibene ind i havnen 
og ind i den nye verden.

Som en sådan kæmpeskik-
kelse står Johannes Døberen 
på grænselinjen mellem den 
gamle pagt og den nye pagt og 
viser vejen ind i den ny verden, 
som er den nye pagts verden.

I den profetiske lovsang kal-
des Johannes for ”den Højestes 
profet”, og Jesus siger om Jo-
hannes, at ”blandt kvindefødte 
er ingen større” (Luk. 7,28).

Med Johannes’ komme står 
en ny tid for døren.

Evangeliets tidsalder
Den nye tid er evangeliets tid 

– en tid, hvor ”solopgangen fra 
det høje vil besøge os og lyse 
for dem, der sidder i mørke og 
dødens skygge”.

Evangeliet er et sådant lys, 
der skinner på et mørkt sted. 
Og evangeliet er budskabet om 
ham, der er ”verdens lys” og 

hvis navn er Jesus – vor Herre 
og frelser!

”Evangeliets klare dag”
På reformationstiden talte 

man om ”evangeliets klare dag” 
– en dag, der var brudt frem ved 

genopdagelsen af evangeliet.
Vi har i vor tid det allerstørste 

behov for den samme opda-
gelse. Ikke alene på den ver-
denshistoriske arena, hvor krig, 
forfølgelse og elendighed hær-
ger, er der brug for ”en ny dag”, 
hvor lyset skinner i mørket. Men 
også langt ind i kirkerne ligger 
mørke og tågeslør.

Vores behov for ”evangeliets 
klare dag”, hvor ”solopgangen 
fra det høje” lyser på os, er 
ikke mindre i dag. Evangeliet 
er ikke for én gang givet for 
automatisk at være iblandt os, 
men det må genopdages i hver 
ny generation.

Evangeliet er aldrig gammelt, 
der er overtaget, men altid nyt, 
der er opdaget/genopdaget.

Opdagelse 
- eller opfi ndelse

Hvad der kommer fra Gud, 
har karakter af opdagelse 
(åbenbaring), hvad der kommer 
fra mennesker, har karakter af 
opfi ndelse.

Kirkelige programmer og 
metoder er opfindelser, som 

ikke bringer en ny dag. Alene 
opdagelsen (åbenbaringen) af 
evangeliet, forkyndt med ”glø-
dende tungers røst” (Grundtvig) 
bringer en ny dag, for her er det 
ikke os, men Helligånden, der 
skaber nyt!

Evangeliets vilkår
Vi kan sætte fi ngeren på et 

hvilket som helst sted i kirke-
historien, overalt vil vi finde 
bekræftet, at evangeliet ingen 
selvfølge er iblandt os. Så 
snart evangeliet var opdaget, 
begyndte nedbrydningen, hvor 
”det levende ord” blev til pro-
gramtaler, Guds Rige blev til 
institutioner, Åndens nye liv blev 
til kultur, der nok havde ydre 
lighed, men indre tomhed. 

Igen og igen måtte evangeliet 
opdages – hver gang det skete, 
var det en revolution og en ny 
dag. Aldrig kom dét, som men-
nesker havde ”programlagt”, 
altid kom det ind fra en side, 
hvor vi ikke havde ventet det.

Gud er ikke til repriser, men 
møder os altid i vor nutid. Evan-
geliet er altid nyt og bringer 
fornyelse og Åndens nye liv.

Advent i dag
Nu er det adventstid. Det be-

tyder: Gud skaber nyt – også i 
dag. Det nye er uløseligt knyttet 
til evangeliet om Jesus Kristus, 
Guds søn. Det er ham, der kom-
mer for at lyse for os og for at 
skabe sit rige midt iblandt os.

Det sker ved hans Ånd. Det 
sker gennem evangeliet – gen-
opdaget!

Da høres de glødende tungers 
røst,

- Ånden er os nær –
som bringer os altid den evige 

trøst.
Så li lig lege vi for vor Herre!
 (Grundtvig, DDS 1,3)

Pens. sognepræst
Tidl. Kristkirken i Kolding, Filipskirken på 

Amager og Kolding Valgmenighed

Det profetiske 
adventsbudskab

I New York viser den store ”Frihedsgudinde” skibene ind i den 
nye verden. Johannes Døberen er sådan en kæmpeskikkelse, 
som viser vejen ind i den nye pagts verden.

Aldrig kom dét, som 
mennesker havde 
”programlagt”, al-

tid kom det ind fra 
en side, hvor vi ikke 

havde ventet det.
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Astrofysikere siger, at det nu-
værende univers er døende.
Ny viden fra partikelfysikere 
viser, at Jesu Kristi fysiske 
opstandelse udgør dannel-
sen af et nyt univers.
Hvad har det med Ligklædet 
at gøre?

Lad os kigge på hvorfor.
I 1997 analyserede NASA et 

2-dimensionelt foto af en 2-di-
mensionel artefakt: Ligklædet 
fra Torino. 

Fra ”et eller andet sted” opstod 
der 3-dimensionelle informationer 
- noget som er umuligt, ifølge 
kvantefysikere.

Kristus har ved sin opstandelse 
i det 1. århundrede, videnska-
beligt set, skabt et paradigme 
med en ny forståelse af vores 
sted i universet, og hvordan alt 
begyndte.

De oprindelige fotografi er af 
Ligklædet blev digitaliseret og 
taget til et videnskabeligt labo-
ratorium i Amsterdam, ledet af 
Dr. Soons.

Normalt kan man ikke lave et 
hologram af et foto ... indtil de 
gennem eksperimenter fandt, 
at de faktisk kunne skabe et 
hologram. 

Ingen andre 2-dimensionelle 
emner har 3D-holografi ske infor-
mationer.

http://vimeo.com/13622517
Det tog Dr. Soons 3 år at 

bygge dette 3D-hologram ved 
at udtrække informationerne fra 
billedet på ligklædet.

Sorte og hvide huller
Jesu Kristi opstandelse er en 

kombination af et sort hul og et 
hvidt hul.

Hvorfor taler vi om sorte og 
hvide huller? Fordi fysikere siger, 
at naturlovene falder sammen 
ved et sort hul, og det skete i 
graven ved opstandelsen.  

I fysikkens terminologi siger 
man, at massen forsvinder ’forbi 
begivenhedshorisonten’ (’the 
event horizon’). Det er en mystisk 
teoretisk grænse, som omgiver 
et sort hul. Alt, som kommer in-
denfor denne grænse, er fanget 
for evigt.

Begivenhedshorisonten mar-
kerer grænsen for, hvor lys ikke 
længere kan klare at komme fri 
af hullets tyngdekraft. Hvad end 
der sker indenfor denne grænse, 
vil det aldrig være muligt at se 
det udefra. Det er den klassiske 
opfattelse af et sort hul!  

Dette kriterium opfylder op-
standelsen, samtidig med at den 

bryder det sorte hul og bryder 
frem gennem et hvidt hul og af-
tegner Kristi legeme på ligklædet 
– hvilket ud fra de hidtil kendte 
naturlove ikke burde kunne lade 
sig gøre.

Sorte huller kastes ud
Det stof, som de sorte huller 

absorberer og tilsyneladende 
splitter ad og ødelægger, bliver 
i virkeligheden ”kastet ud” igen 
gennem et såkaldt hvidt hul – og 
bliver til byggestene til stjerner, 
galakser og planeter i en anden 
virkelighed.

Rent matematisk kan et hvidt 
hul opfattes som et sort hul, hvor 
tiden går baglæns.

Netop dette skete også ved 
opstandelsen, da det er billedet 
af selve opstandelsesøjeblikket, 
der samme splitsekund danner 
ligklædets aftegning – i det split-
sekund, som nu er fortid.   

Altså er der undsluppet lys og 
informationer fra det sorte hul.

Det bryder alle naturlove.
Tid, rum og tyngdekraft ophø-

rer lokalt i graven.
Eksperterne siger ud fra kvan-

temekanikken, at det, der skete i 
graven, er en ”begivenhedshori-
sont” – en singularitet (en intel-
ligenseksplosion) - noget som 
Einstein og andre i det uendelige 
har søgt efter.

Det vender videnskaben på 
hovedet.

Et perfekt billede
1) Den hermetiske adskillelse 

af de to billeder, forsiden og bag-
siden, sker uden overlapning.

2) Der er ingen anatomisk for-
vridning af den nøgne krop, som 
er projiceret på ligklædet.

 - Disse to punkter indikerer, 
at ligklædet blev tvunget ud i helt 
stram og præcis position, parallelt 
med en slags horisontal enhed, 
der optræder i midten.

 - Det er også tydeligt, at denne 
enhed i midten (kaldet ’interface’), 
er et isoleret system, med alt, 
hvad dette isolerede system vil 
indikere eller endda gennemføre.

3) Det er klart synligt på ligklæ-
dets billeder, især på bagside-
billedet, at musklerne i kroppen 
ikke har været trykket mod sten-
bænken i graven.

4) Kroppen svæver mellem det 
øvre og det nedre lag, og der er 
ingen spor af tyngdekraften. 

5) Den manglende tyngdekraft 
er også yderligere bevist på lig-
klædets linned. Linnedet lægger 
sig ikke oven på kroppen, men 
forbliver i sin unaturligt, strakte til-

stand i en vis afstand fra kroppen.
”Hvad betyder det? Det bety-

der, at der absolut ingen tyngde-
kraft er til stede, og man opdager 
andre mærkelige ting - billedet er 
helt u-forvrænget.

Forestil dig et ligklæde, der var 
bundet, rynket og viklet rundt om 
kroppen, og du så pludselig ser et 
perfekt billede - hvilket er umuligt.

Ikke død men liv
Alle tror, at graven betyder dø-

den, slet ikke ... det stik modsatte 
er tilfældet. 

Ligklædet og graven betyder 
en utrolig start. For i dybden af 
den sammenfaldne begiven-
hedshorisont er der noget, som 
videnskaben kender som ”sin-
gularitet”.

Dette er præcist, hvad der 
startede universet. 

Kristi opstandelse i graven er 
intet mindre end begyndelsen på 
et nyt univers. 

Det er opstandelse i sin sande-
ste forstand. Det bliver udgangs-
punktet for en ny opfattelse af 
fysikken,” udtaler partikelfysiker, 
Dame Isabel Piczek.

Men det rejser mange nye 
spørgsmål. 

Billede af små prikker
Indeholder selve billedet op-

lysninger?
Hvorfor er dette netop først nu 

blevet opdaget - eller tilbageholdt 
for menneskeheden i 2.000 år? 

Måske ligger svaret ikke i stof-
fet, men inden i selve billedet? 
Det er karakteren af billedet (ikke 
det faktum, at der er et billede), 
som er så dyb.

Fibrene er 1/10 af størrelsen 
af et menneskehår. Billedets 
elementer er tilfældigt fordelt 
som prikker i et foto. For at lave 
så små billedelementer skal man 
bruge en utrolig præcis atomar 
laser; denne teknologi findes 
ikke endnu.

Skabt af stråleenergi
Ligklædet i Torino Research 

Project (STURP) har fundet 
følgende:

”Selve billedet blev skabt af et 
fænomen, som endnu er ukendt. 
Dette fænomen forårsagede en 
hurtig cellulosenedbrydning, som 
forårsagede en farvning i linned-
fi brillerne. 

Billedet er dannet af noget, der 
kun berører selve toppen af fi bril-
lerne, som udgør fi brene.

Billedet kunne kun blive dannet 
ved en slags strålingsenergi, og 
faktum er, at der aldrig er blevet 
fundet eller gengivet en lignende 

strålingsenergi.
Edgar Mitchell, Apollo 4 astro-

naut, siger:
”Forskere har generelt koncen-

treret sig om partikel-aspektet og 
ikke om informations-aspektet 
af den fremkomne kvante-vi-
denskab.

Det har kun været i kraft af 
hologrammet, at vi har udredt 
information, som skal opfattes 
på lige fod med energi – altså, er 
det ren energi.

Så vi ved, at universet eksi-
sterer på grund af sin fysiskhed, 
men forstås på grund af sine 
informationer.

Det er et kraftfuld nyt kon-
cept - alle fysiske kroppe har en 
sådan holografi sk emission, der 
er tilgængelig overalt - på alle 
tidspunkter, overalt i universet - 
og ikke blot lokalt.”

Det han siger, er, at begiven-
hedshorisonten fra ligklædets 
billede har sendt øjeblikkelig 
information ud i hele universet!

Det betyder, at opstandelsen 
var en universel begivenhed på 
lige fod med skabelsen.

”Der fi ndes ikke sorte huller, 
hvorfra lys (informationer) ikke 
kan undslippe ud i evigheden,” 
skriver Steven Hawking.

I den klassiske teori kan intet 
undslippe et sort hul, men kvan-
teteorien muliggør, at energi og 
information kan undslippe fra et 
sort hul.

“Der kan opstå meget små 
sorte huller. Et mini sort hul vil 
også afgive uv- og gammastråler.”

Men selv om ovenstående vi-
ser, at vi har fundet ud af meget, 
kan vi aldrig fi nde eller beskrive 
opstandelsens fysik, eller fi nde 
hemmeligheden ved at få folk 
til opstå.

 Alt dette tilhører Gud alene.

Af direktør Flemming Bo Pedersen
Foreningen til Udbredelse af 

Bibelens Arkæologi 
www.bibel-empiri.dk 

Email: fbp@aswtech.com

Hvad betyder Ligklædet 
for vores verdensbillede?
I denne anden kronik om Ligklædet i Torino forsøger kronikøren at belyse, hvad ligklædet betyder for vores verdensbillede. 
Og for forståelsen af de sorte og hvide huller i universet... (Den første kronik om Ligklædet blev bragt i uge 49.) 

I 1898 tog Secondo Pia det første billede af ligklædet. Da han frem-
kaldte fi lmen, så han et utydeligt negativbillede af Kristus. Senere har 
digital teknologi gjort det muligt at skabe et skarpere billede. 

Ingen andre 2-dimensionelle emner har 3D-holografi ske informationer 
- men Ligklædet har.

Evangelierne fortæller, at en rig mand, Josef af Arimatæa, fi k udleveret 
liget af Jesus efter korsfæstelsen og lagde det i sin egen gravhule. 
Efter at Jesus var opstået, fandt Maria Magdalene og disciplene ligklæ-
det foldet sammen i den tomme grav, hvor liget havde ligget...
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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
Tak for din seriøse brevkasse.
Jeg læste for nylig om en, der 

har problemer med sin svigermor. 
Jeg  har nogle med min svigerdat-
ter, som har forladt hjemmet med 
3 små børn og ikke vil udlevere 
dem til faderen. 

Statsamtet havde foreslået en 
samværsmodel, der tilgodeså 
børnene bedst mulig, men den 
overholder hun ikke. Hun rakker 
rundt med dem, og de kommer 
ikke i institutionen. Faderen har 
prøvet diverse instanser, men 
i dagens Danmark er faderen 
stadig ikke værdsat, og man tror 
åbenbart på de usandheder, som 
kvinder bruger de steder.

Hvorfor det gør så ondt, er 
selvfølgelig fordi jeg tænker på de 
3 børns fremtid med en alenemor, 
som har nogle traumer fra barn-
dommen, som giver sig udslag i 
nogle mørke dage med depres-
sion og meget få ressourcer.

Der er en veluddannet fader, der 
har taget sig meget af børnene, og 
de har skabt et sundt miljø, hvor 
børnene kunne udvikle sig. 

Hvorfor skal børnene udsættes 
for så meget? Kan moderen bare 
gøre, hvad hun vil, og komme 

godt fra at bruge usandheder? 
Hvorfor er der ingen, der vil hjælpe 
faderen?

Hvis nogle, der læser dette, vil 
bede for os, vil jeg være taknemlig. 
Vi har brug for det.

Den fortvivlede farmor

Kære Fortvivlede Farmor
Sikke en ulykkelig situation for 

jer alle – og især børnene. Når 
der er store konflikter imellem 

forældre, betaler de altid den 
højeste pris. 

Børn har generelt svært ved at 
rumme de mange tungt ladede 
følelser, der fylder hjemmet. Sam-
tidig kommer de i klemme mellem 
faren og moren, som de begge 
holder af. Selvom der i nogle til-
fælde kan være en åbenlys ”skurk” 
i konfl ikterne, skal man huske, at 
selv ”skurken” er en omsorgsper-
son, som børnene uvægerligt har 

en tilknytning til. 
Der fi ndes efter min mening ikke 

nogen ”lykkelige skilsmisser”, men 
der er dog par, der formår at skilles 
under forholdsvis fredelige om-
stændigheder. Her vil jeg mene, at 
der bl.a. er tale om en stor ansvar-
lighed netop overfor børnene, hvor 
man som voksen ser sig i stand til 
at tilsidesætte nogle af sine egne 
behov af hensyn til børnene. 

Din svigerdatter har derimod 

tilsyneladende udelukkende fo-
kuseret på sit eget behov for at 
lægge afstand til din søn, måske 
endda for at såre ham eller hævne 
sig – hvem ved – uden tanke for, 
hvad det gør ved hendes børn. Det 
er både egoistisk og forkert.

Selvom vores system kan have 
sin svagheder og huller, så er der 
heldigvis også gode regler og ram-
mer. Fx er der undervisningspligt 
i Danmark, og hvis hun holder 
børnene væk fra skolen, så vil 
der blive lavet en underretning til 
de sociale myndigheder, som så 
er forpligtede til at handle på det. 
Ligeledes har daginstituioner også 
pligt til at underrette de sociale 
myndigheder, hvis de får mistanke 
om, at børnene mistrives på den 
ene eller anden måde. 

Har din svigerdatter løjet om tin-
genes tilstand og om din søn, så vil 
det på et tidspunkt blive opdaget, 
særligt når hun ikke overholder de 
aftaler, der er blevet lavet. 

Et menneske i psykisk ubalance 
og i stort ressource-underskud 
vil have meget vanskeligt ved at 
opretholde en påtaget facade 
over længere tid, og dermed holde 
løgnehistorien kørende. Dertil 
kommer, at din søn med sine res-

sourcer og fremtræden i sig selv vil 
bevise, hvordan tingene i virkelig-
heden forholder sig. Jeg forestiller 
mig desuden, at din svigerdatter, 
som du har beskrevet hende, 
på et tidspunkt får brug for at få 
afl astning eller hjælp til børnene. 
Hun vil derfor højst sandsynligt 
senere genoptage kontakten til 
din søn igen.

Det er naturligvis frustrerende 
og ulykkeligt, at det kan tage tid, 
inden tingene kommer dertil, og 
indtil da må I i familien støtte og 
opmuntre din søn, når det er al-
lersværest for ham. 

Jeg har svært ved at forestille 
mig, at Statsforvaltningen ikke 
også gerne vil hjælpe din søn, 
og der er helt sikkert også andre 
organisationer, der hjælper fædre i 
din søns situation. Prøv fx at gå ind 
på sider som www.foreningenfar.
dk og www.retshjaelpen.dk. Her 
kan din søn evt. prøve at søge om 
ekstra hjælp. 

Jeg håber, situationen vil løse 
sig til det bedre for jer alle sam-
men.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg står i et forfærdeligt di-

lemma. Min mand og jeg har et 
rigtig godt vennepar. Manden i 
venneparret er min mands gode 
kammerat helt tilbage fra gymna-
sietiden. 

Det forfærdelige er, at jeg er 
begyndt at få følelser for min 
mands kammerat. Vi snakker godt 
sammen, og han og jeg har den 
helt samme humor. Jeg har altid 
nydt det ping-pong, der har været 
imellem os, når vi har været sam-
men alle 4. Her på det sidste har 
det bare ændret sig. Når vi er sam-
men, fokuserer jeg alt for meget på 
den forkerte mand, og jeg mærker 
forelskede følelser i mig, når jeg 
tænker på ham. 

Det er så pinligt og pinefuldt, 
og jeg er i vildrede over, hvad i 
alverden jeg skal gøre. Jeg er så 
bange for, at det eskalerer, og at 
det kommer til at ødelægge mit 
ægteskab. På en måde har jeg lyst 
til, at vi helt bryder kontakten med 
dem – men det bliver også svært at 
forklare min mand hvorfor? 

Og hvis jeg fortæller ham sand-
heden, hvad vil det så gøre ved 
vores ægteskab? Og deres kam-
meratskab? 

Hilsen Kone i dilemma

Kære Kone i dilemma
Forelsket – også i andre, end 

den man er gift med – kan vi alle 
blive, men hvad der er vigtigt, når/
hvis det sker, er hvad vi gør ved 

det. Du stopper op og søger råd. 
Det er godt og ansvarligt! Flere ste-
der skriver du om en bekymring for 
dit ægteskab. Det fortæller mig, at 
du dybest set ønsker at bevare det. 

Men du har fået følelser for 
en anden, en af jeres gode ven-
ner. Du fortæller, at du har kendt 
ham længe, og at disse følelser 
pludselig er vokset frem. Det er en 
vigtig oplysning, for det betyder, at 
selvom I altid har haft det ”ping-
pong”, som du omtaler, så har det 
ikke tidligere været noget, der har 
vakt romantiske følelser i dig!? Det 
er altså ikke selve konstellationen 
af dig/ham, der er problemet. 

I stedet er situationen et udtryk 
for, at der er noget, du mangler at 
få indfriet i dit eget forhold. Prøv 
at tænke over, hvad det er, der 
vækker de forelskede følelser 
i dig hos den anden mand? Er 
det, at I griner sammen, morer jer 
sammen? Og hvordan ”snakker I 
godt sammen”? Er han bedre til at 
lytte? Mere interesseret? Spørger 
han mere ind? Hvis du vil tage 
ansvar for dit ægteskab, så arbejd 
på, hvordan du får disse elementer 
ind i dit eget ægteskab! 

Du behøver efter min mening 
ikke nødvendigvis fortælle din 
mand om følelserne for hans 
kammerat, da jeg skelner klart 
imellem at have følelser/lyst til 
noget – og så på at handle på det. 
Som det er nu, har du ikke brudt 
dit løfte til din mand om at være 
ham tro, tværtimod kæmper du 
for at honorere dette løfte. Men det 

bliver nødvendigt, at du fortæller 
din mand, at der er nogle ting, du 
mangler i jeres forhold. Sørg for 
at fortælle ham helt konkret, hvad 
han kan gøre. Mænd er ikke tan-
kelæsere og kan nogle gange ikke 
selv regne ud, hvad det i praksis 
betyder, at ”jeg har brug for mere 
opmærksomhed”. Betyder det, at 
jeg skal give dig fl ere blomster? 

Eller at jeg skal stirre mere på 
dig? Eller?

Når du og din mand begynder 
at fokusere på, hvordan I kan gen-
skabe nogle af de ting, I garanteret 
gjorde pr. automatik i begyndelsen 
af jeres forhold, så kan jeg næsten 
garantere dig for, at dine følelser for 
den anden mand vil stilne af. 

Hilsen Suh

Jeg har følelser for min mands kammerat

Svigerdatter har bortført mine børnebørn

Jeg forestiller mig, at din svigerdatter på et tidspunkt får brug for at få afl astning eller hjælp 
til børnene. Hun vil derfor højst sandsynligt senere genoptage kontakten til din søn igen.

Flere steder skriver du om en bekymring for dit ægteskab. Det fortæller mig, at du dybest set 
ønsker at bevare det. Det er godt og ansvarligt.
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Søndag den 29. november var 
der festgudstjeneste i Kolding 
Kirke Center med dåb af 7 unge 
grønlændere, som indenfor de 
sidste måneder har givet deres 
liv til Jesus. 

Kirken har de sidste 3 måneder 
oplevet, at en gruppe grønlæn-
dere har koblet sig til fællesskabet 
på Ole Rømers Vej, fortæller Tove 
Merrild fra kirken.

Og udover at være en del af 
kirken her samles grønlænderne 
hver anden lørdag i Vejle Pinse-
kirke samt hver anden fredag 
aften i Kolding Kirke Center, hvor 
der kommer grønlændere fra 
forskellige steder i Jylland og Fyn. 

Otto Jonathansen er leder af 
gruppen i Kolding, og Mads Peter 

Grønvold leder sammen med 
Otto arbejdet på tværs af byerne. 

Arbejdet blandt grønlænderne 
har været i gang siden april 
måned i år og vokser både i 
kvalitet og antal mennesker, der 
mødes, og de har fokus på at nå 
grønlændere i Danmark med de 
gode nyheder og lære mennesker 
op til at følge Jesus, fortæller Tove 
Merrild. 

I Vejle er der ca. 50-60 grøn-
lændere med, og man spiser 
sammen efter møderne, fordi 
mange kommer langvejs fra.  

Kolding Kirke Center er en del 
af Pinsevækkelsen i Danmark. 
Kirken i Kolding oplever efter en 
nedgang igen vækst i denne tid, 
hvor mennesker kobler sig på. 

Lige nu er der ca. 50 menne-

sker i kirken, hvor omkring halv-
delen har anden etnisk baggrund 
end dansk. 

- Siden sommer har kirken væ-
ret i gennem en forandringspro-
ces, og vi vil nok i dag betegne os 
som en god blandet international 
kirke med plads til alle aldre og 
nationaliteter. Det er en gave til 
kirken, og vi tror på, at vi tilsam-
men udtrykker det, Gud vil for 
os som kirke, siger Tove Merrild. 

- Gudstjenesten er den sam-
lende faktor, men vi har fokus 
på at bygge fællesskab gennem 
tætte relationer med Jesus som 
centrum, og hvor det enkelte 
menneske vokser gennem disci-
pelskab, hvor vi giver det videre, 
som Gud har givet os hver især. 

Henri.

Af Svend Løbner

“Go, tell it on the mountain!” 
Sådan lyder en af de gospel-
sange, som snart vil lyde i 
Støberihallen i Hillerød. 

”Gå og fortæl det på bjerget!” 
Og bjerget er Sinjar-bjerget i Irak, 
hvor 25.000 fordrevne yezidier 
venter på at komme tilbage til 
de landsbyer, som Islamisk Stat 
erobrede for halvandet år siden.

Birthe Paulsen fra Hillerød har 
taget initiativ til støttekoncerten 
Christmas Gospel Night fredag 
den 18. december kl. 20. Koncer-
tens overskud går til fl ygtninge, 
som er ofre for den lange konfl ikt 
i Syrien og Irak, og vil gøre godt 
i Iraks flygtningelejre gennem 
den danske hjælpeorganisation 
Mission Øst. 

Samtidig vil koncerten være en 
musikalsk oplevelse af dimensio-
ner. Hele to populære gospelkor 
medvirker – både gospelkoret 
Conq uerors med tv-kendte Claes 
Wegener i spidsen og gospel-
koret Corallerne, som ledes af 
Birthe Paulsen. 

- Koncerten er en ren win-win. 
Korene elsker at synge, publikum 
får underholdning i særklasse, og 
samtidig kan alle støtte en god 
sag, siger hun. 

I TV2 med Eddie Skoller
Birthe Paulsen er oprindelig 

sygeplejerske indenfor psykia-
trien, men i 2009 tog hun springet 
for at arbejde med musik på fuld 
tid. I dag laver hun teambuilding 
for virksomheder, workshops for 
sanginteresserede og synger 
selv til arrangementer i kirker 
og foreninger. Og så leder hun 
gospelkoret Corallerne, som hun 
startede i 2009.

Corallerne tæller 70 amatørgo-
spelsangere fra hele Nordsjæl-
land og har ud over utallige go-
spelgudstjenester og kulturevents 
Sjælland rundt været på turné på 
Island samt medvirket i TV2’s Go’ 
Morgen Danmark sammen med 
bl.a. Eddie Skoller.

En hjertesag
- Det har altid været en hjer-

tesag for Corallerne at gøre en 
forskel for mennesker. Derfor syn-
ger vi for kræftramte, for indsatte 
i fængsler og for asylansøgere 
ved Center Sandholm. Og derfor 
glæder vi os rigtig meget til at 
synge i Støberihallen i Hillerød, 
som vi håber at fylde helt til gavn 
for de mange fl ygtninge i nær-
områderne.

Overskuddet fra billetindtæg-
terne går til Mission Øst, som 
uddeler vintertøj, termotæpper, 
byggematerialer og brændstof til 
varmeapparater til de fordrevne 
i Irak. Billetterne kan købes via 
Billetto.dk.

Forløsning for krop og sjæl
Hvilken forskel gør musikken?
- Jeg har haft en passion for 

gospel, lige siden jeg sang med 
i Continental Singers og turne-
rede med det internationale kor 
i USA, Canada, Alaska og fl ere 
europæiske lande. 

- Gospelmusikken gør noget 
ved os – vi oplever glæde og 
energi og en forløsning for krop 
og sjæl, når vi synger. Jeg ople-
ver fl ere sangere sige: ”Gospel 
er terapi for mig”. Gospel er let 
tilgængelig musik, hvor rytmerne 
fænger, og ordene rører ved 
hjerterne. Det befrier og skaber 
livsglæde.

Sang smerten ud
Men hvordan hænger det sam-

men med fl ygtningenes alvorlige 
situation?

- Vi skal huske, hvor gospelmu-
sikken kommer fra. Den kommer 
fra de såkaldte ”negro spirituals”, 
som var slavernes musik i USA. 
Slaverne levede under samme 
fortvivlende livsvilkår, som mange 
fl ygtninge lever under i dag. Men 
de skabte gospelmusikken, som 
også udtrykte deres smerte. De 
sang deres smerte ud, og san-
gene førte dem sammen i et unikt 
fællesskab. 

- I sangene havde de også et 
fælles kodesprog. Når de fx sang 
”Down by the riverside”, aftalte 
de at mødes nede ved fl oden. 
Eller ”Go tell it on the mountain” 
signalerede et møde på højen. 

Udtrykker lys og håb
Gospelsange er ikke letkøbt 

livsglæde, men en beskrivelse af 
virkeligheden tilsat det håb, som 
kristendommen giver, pointerer 
Birthe Paulsen. 

- Sangene tager ofte afsæt 
i mørket, som alle mennesker 
kender til, men fører frem til lyset 
fra Gud: hans nærvær og trøst. 
Smerten får på en måde ”vinger”, 
når vi synger, og fordi Gud er 
særligt nær hos dem, der lider. 
Det budskab vil vi også formidle 
ind i fl ygtningesituationen i dag.

Christmas Gospel Night i Stø-
berihallen i Hillerød vil ikke kun 
være underholdning for passive 
tilskuere. Publikum inviteres også 
til at synge med og blive en del 
af et kæmpestort 3-stemmigt 
julegospelkor for en aften.

Birthe vil tænde lys
Sange fra sorte slaver i USA skal sætte fokus på fl ygtninges situation i dag 
og samle ind til fl ygtninge i Irak ved koncert i Hillerød den 18. december.

Gud er særligt nær hos dem, der lider, siger Birthe Paulsen fra Hil-
lerød, der leder gospelkoret Corallerne.

Syv grønlændere døbt
Kolding Kirke Center har god kontakt til en gruppe unge grønlændere.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

Julegaver ...
Se mere på lohse.dk/julegaver

Til 
FAR

104 sider,  
149,95 kr.

258 sider, 
249,95 kr.

252 sider, 
199,95 kr.

158 sider, 
199,95 kr.

Husandagts- 
kalender 2016
Andagtsbog til hele året, 
som er bygget op som en 
kalender, så du hver dag 
kan rive en side ud.

FIRE FORFATTERE

Noget på hjerte
61 prædikener til årets 
søn- og helligdage af fire 
aktive præster.
»Tidsaktuelle prædikener.« 
Indre Missions Tidende

ANETTE B.  KNUDSEN

Uden for byporten 
Bibelhistorisk roman om 
den unge jøde, der bliver 
kriger for Messias.

ANDERSEN & KNUDSEN

Medmennesker 
på menuen
20 livshistorier og opskrif-
ter fra hele verden.

258258 id

Til 
BEDSTE-

FAR

ele verrdeden.

Til  
BEDSTE-

MOR

1
158158 sisidder1

Til 
MOR

En grønlandsk pige gør klar til dåben, som sker med fuld neddykning i kirkens dåbsbasin. 

Udendørs
julekoncert i 
herrnhutter-
byen
Den sidste lørdag inden jul, den 
19. december, synger South 
City Gospel Choir julen ind i 
Brødremenighedens gamle by 
Christiansfeld syd for Kolding. 

Koret ledes af Steffen Bay. 
Det er Udfordringen, der har 
arrangeret dette sammen med 
handelsstandsforeningen. Koret 
synger både kl. 11 og 13 på 
Prætoriustorvet ved Brødreme-
nighedens Hotel, så besøgende 
ind imellem kan gå på indkøb i 
byen, der bl.a. er kendt for sine 
honningkager og adventsstjerner.

Byen blev i juli optaget på 
UNESCOs verdensarvs-liste over 
bevaringsværdige byer.

Café Morgenstjernen (som 
ligger i Udfordringens hus på 
Jernbanegade 1) serverer i da-
gens anledning sønderjyske 
æbleskiver og gløgg.

Caféen handler også med 
helseprodukter og israelske dø-
dehavs-cremer. 

Henri.
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Holdt ikke sabbatsåret – nu er 
israelske tomater ramt af sygdom
Tomat-avlen hos de israelske bønder, som ikke har overholdt 
det bibelske shmita-år (sabbatsåret), har lidt størst skade af 
en virus, skriver en ultra-ortodoks avis. Tomatpriserne stiger.

Hvert syvende år skal jorden i Israel hvile. Dette er et bibelsk 
påbud, som dog ikke efterleves af alle. (2. Mos 23, 10–11 og 3. 
Mos. 25, 3–7).

Nu viser det sig, at tomaterne i Negev-ørkenen er blevet ramt af 
et virus, som gør tomaterne gule og deforme med rådne dele. Den 
ultraortodokse avis Hamodia skriver, at de, som er hårdest ramt 
og har lidt de største tab på to-cifrede millionbeløb, er de bønder, 
som ikke overholdt shmitaåret, men plantede istedet for at lade 
jorden ligge brak. 

Den første, som advarede mod viruset, var bonden Avichai Koch, 
som er en ekspert på området. Han holdt shmita-året efter ønske 
fra sin søn. Koch kaldte viruset i drivhusene for en katastrofe og 
sagde, at man kan vente mangel på tomater.

Viruset har ført til, at Israel er nødt til at åbne for import af tomater 
fra Europa. Folk betaler nu 20 sekler eller næsten 40 kroner for et 
kilo friske tomater i Jerusalem.

Vidar Norberg

Carolas julekoncert i Stockholm 
blev til et ”vækkelsesmøde”
Sangerinden Carola Häggkvists 
julekoncert i en fyldt Filadelfi a-
kyrka i Stockholm gjorde stort 
indtryk. Det er stemmen og bud-
skabet, som bærer, skriver Dagen.

Der er ikke gjort så meget ud af 
scenografi en, når Carola turnerer 
med ”Min båsta jul”. Kun fi re musikere 
optræder sammen med sangerinden, 
der bl.a. synger duet med jazzpiani-
sten Anders Widmark. Undervejs i 
koncerten tog hun sig også tid til at 
præsentere nogle fl ygtninge, som 
hun har boende i sit hjem. 

Det blev en fi n påmindelse om, hvad et enkelt menneske kan 
gøre for andre, skriver Dagens anmelder.

Den svenske stjerne optræder netop nu også i en jule-reklame 
for modemagasinet Ellos. Her ser man også medlemmer af Carolas 
”nye familie” forberede julefejringen.

Bodil

En virus, som ødelægger tomater, har bredt sig i drivhuse, 
hvor man ikke har overholdt sabbatsåret. Foto: Heljä Norberg.

Myndighederne i Cuba har 
angiveligt beordret nedrivning 
af alle kirkerne i et bestemt om-
råde af byen Santiago de Cuba. 
De kristne betegner aktionen 
som en heksejagt.

- Lige nu foregår der en hek-
sejagt mod Cubas kirker. Det går 
især ud over de apostoliske og 
profetiske kirker. 

Kommunisterne har intensive-
ret deres had og forfølgelse af kir-
ken efter pavens besøg i Cuba og 
gen-etablieringen af relationerne 
med USA. Det sagde pastor 
Alain Toledano ifølge en rapport 
fra menneskerettighedsgruppen 
Christian Solidarity Worldwide 
sidste tirsdag.

Pastor Alain Toledano er leder 
for en af de berørte kirker i områ-
det Abel Santa Maria. 

Beder om forbøn
- Jeg beder om konstant for-

bøn for kirkerne i Cuba. I vores 
tilfælde er det nu anden gang, 
at de racistiske kommunister har 
prøvet at smide os ud af huset, 
sætte os på gaden og ødelægge 
vores tempel. Men nu er deres 
djævelske had og raseri også ret-
tet mod andre menigheder, tilføjer 
pastor Toledano.

Han fortæller, at andre præster 
og deres familier, som har haft  
bopæl ved kirkerne, er blevet sat 

på gaden. Det er sket ifølge en 
vedtagelse hos boligmyndighe-
derne i november. 

Toledano oplyser, at den nye 
politik er gået ud over kirker tilhø-
rende Santiagos baptist- og pin-
semenigheder samt pinsemenig-
hederne i Las Tunas provinsen.

Regeringens embedsmænd 
fastholder, at det kun er gået ud 
over de kirker, som ikke er offi cielt 
registreret. Men pastor Toledano 
fastholder, at han har papirerne 
i orden.

Mange overgreb
Hos Christian Solidarity World-

wide har man modtaget en række 
rapporter om sager fra både 
registrerede og uregistrerede 
kirkeretninger. Her berettes om 

konfiskation af kirkernes ejen-
dom, eller menighederne har fået 
besked om, at de kan beholde de-
res bygninger, hvis de betaler en 
meget høj husleje til regeringen.

- Vi vil fortsætte med at opfor-
dre Cubas regering til at ophøre 
med at chikanere og forfølge re-
ligiøse grupper i Cuba.

Ekspropriation af land og for-
søg på at manipulere religiøse 
organisationer samtidig med 
konfi skering af kirkens ejendom 
må høre op, siger Christian So-
lidarity Worldwides præsident 
Mervyn Thomas.

Stor kirkevækst
Southern Baptist kirkerne har 

tidligere i år meldt om stor vækst. 
Det har blandt andet medført, at 

de cubanske kirker fik tilsendt 
83,723 spanske bibler i marts.

Men det krævede mange for-
handlinger, før man fi k lov til at im-
portere de mange bibler, fortæller 
missionsleder Kurt Urbanek fra 
International Missions Board. 
Baptistkirken uddelte herefter 
bibler til de troende i over 1.000 
menigheder. 

Man har ikke kunnet sælge bib-
ler i Cubas boghandler de sidste 
50 år. Al salg af bibler er derfor 
sket gennem kirkerne, som har 
været afhængige af donationer 
fra udlandet.

I de seneste år har det været 
svært for kirkerne at skaffe bibler 
nok til det hurtigt voksende antal 
troende i landet. Men de nye 
kristne har hårdt brug for biblerne, 
understreger Kurt Urbanek.

Nyt kirkebyggeri
I februar i år tillod Cuba byg-

geriet af en romersk katolsk 
kirke for første gang siden 1959. 
Det skete, efter at Cubas forhold 
til både USA og Vatikanet var 
blevet bedre. 

Ellers har det været strengt 
forbudt at bygge kirker på Cuba 
siden 1959. Med revolutionen og 
Fidel Castros magtovertagelse 
blev også et større antal katolske 
præster fængslet eller sendt i 
eksil.

Bodil

Cubas voksende kirker 
udsat for ’heksejagt’
- De racistiske kommunister har nu igen prøvet at smide os på gaden, fortæller en præst.

Cubas voksende kirker modtog over 83.000 bibler i marts. Nu 
bliver kristne fra forskellige kirker chikaneret. Foto: CBN.com

HURTIG, EFFEKTIV
OG KONKURRENCEDYGTIG

BOT TR U P T R AN S P O R T-
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Tlf. 20 64 69 96

Tlf./Fax: 75 65 23 21 - Mobil: 20 64 69 96 / 22 79 37 69
Mail: bottruptransport@gmail.com

Web: bottrup-transport.dk

VI KENDER VEJEN

Utlendingedirektoratet i Norge  
krævede, at kristne lejrsteder, 
som vil huse asylsøgere, skulle 
fjerne deres kors. Men kravet 
blev opgivet den 30. november. 

 
– UDI ønsker, at beboere i asyl-

modtagelser skal have mulighed 
for at praktisere deres religion 
eller livssyn på neutral grund. Vi 
vil dog ikke kræve, at de, som 
driver overnatingstilbud for os, 
fjerner religiøse symboler, skriver 
Utlendingedirektoratet i en pres-
semeddelelse den 30. november.

Generer ikke asylsøgere
– Vi ser, at punktet om reli-

gionsneutralitet i nogle tilfælde 
er blevet strakt for langt, skriver 
Utlendingedirektoratet.

De oplyser samtidig, at de ikke 
er bekendt med, at asylansøgere 
skulle have bedt om at få religiøse 
symboler fjernet. Der må dog 
ikke foregå ”aktiv forkyndelse” i 
asylcentrene.

Dagen startede debatten
Den kristne avis Dagen star-

tede debatten, da UDI havde 
krævet religiøse symboler fjernet 
fra lejrstederne. Det førte til en 
storm af protester på de sociale 
medier.

I første omgang gav Det norske 
Misjonsselskab (NMS) efter for 
presset. Tømmerneset lejrsted er 
blandt dem, som har måttet fjerne 

både kors og Jesus-billeder, før 
de kunne godkendes som asyl-
modtagelse.

Men nu kan generalsekretær 
Jeffrey Huseby forsikre, at korset 
allerede er hængt op igen på 
NMS’s lejrsteder.

– Jeg tror, at UDI har indset, 
at det ikke var så problematisk 
at have religiøse symboler, som 
de hidtil har troet, siger Huseby.

Protest fra politiker
Roy Steffensen fra Frems-

krittspartiets udtalte, at han kan 
acceptere, at der ikke må drives 
forkyndelse på modtagecentrene. 
Men han tilføjer: 

- Korset er derimod ikke bare 
et religiøst symbol, men også en 
del af vor kulturarv og en del af 
vort fl ag. 

Jeg ved ikke, hvad der er bag-
grunden for UDI’s regler, men 
hvis man frygter, at folk bliver 
stødt af at være omgivet af kristne 
symboler, da har man måske søgt 

om asyl i det forkerte land, skriver 
han i en mail til Dagbladet.

Kærlighedens symbol
I Sarons Dal stod man dog 

fast overfor Utlendingedirekto-
ratet. Rune Edvardsen, som var 
i Myanmar i forbindelse med en 
stor kampagne, skrev i Dagen 
den 28. november: ”Det river i 
hjertet, når nogen rører ved vore 
hellige ting, også i mit eget.” Han 
advarer mod den frygt, mange 
kristne føler i forhold til islam, og 
minder om ansvaret for at dele 
evangeliet med alle.

- UDI bestemmer og er ansvar-
lig for, hvilke haller og faciliteter, 
de ønsker at bruge. Men hos os 
regerer kærligheden og ønsket 
om at hjælpe fl ygtninge og myn-
dighedernes mangel på plads.

Men kærligheden kommer fra 
korset, og det bliver hængende, 
så længe jeg er leder i Sarons 
Dal, fastslog Rune Edvardsen.

Bodil

Kors skal alligevel ikke fjernes fra 
norske lejrcentre af hensyn til asylsøgere
Det norske Utlendingedirektoratet har nu opgivet krav om religions-neutrale rum.

- Korset bliver hængende i 
Sarons Dal, fastslog Rune 
Edvardsen.
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Julegaveidéer  
    -B-Bøger  a Udfordringens forlagøger  a Udfordringens forlag  

Kæmp & Vind i BØN 
”Bed og du skal få” siger Jesus i 
Matthæusevangeliet. Men hvor-
dan beder man egentlig til Gud? 
Og betyder det noget, hvordan 
man beder?
Denne bog er en grundbog om 
bøn og forklarer bl.a.:
- Hvad bøn er
- Hvad bøn gør
- Hvilke type bøn, der fi ndes
- Hvordan man kan lytte til Gud, 
mens man beder.

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 uge 48)

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 inte-
resse for spændingsfeltet mellem psykologi og teologi. Læs 

interviewet med Suh side 9 i uge 49.

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 mod onde kræfter ... 
Forfatter og skolelærer Vibeke Binderup debuterer 
her med en romanserie i fantasy-genren. ”Evnerne”  
er fra Helligånden, men bøgerne er skrevet i et sprog 
som kan læses af alle - uanset om man kender til de 
bibelske nådegaver eller ej. 
Paperpack. 186 / 56 sider (Nr. 3 / 4)

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I
Evnen II - Mørkets forklædning

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

Mama Heidi 
- Afrikas Moder Teresa 
Heidi Baker er blevet kaldt 
”Afrikas Moder Teresa”, fordi 
hun har taget sig af tusindvis 
af forladte og misbrugte børn i 
Mozambique. Denne interview-
bog giver et indblik i hende og 
ægtefællen Rollands liv i Afrika, 
hvor de bl.a. har oplevet adskil-
lige mirakler. 

Henri Nissen: 
Mama Heidi
(Nr. 10) 166 sider. 199 kr. 
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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, tidsind-
stillet 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 gan-
gen. 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, be-
kymring og usunde vaner. Forstå 
sandheden om stresshormoner.
Norsk udgave. 

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 Få viden som kan give dig 
et godt liv og helbred. Af den et 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

Frihed til Sjæl og ÅndFrihed til Sjæl og Ånd  

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 Josh 
McDowell hele den dramatiske åndeli-
ge 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 uforfærdet.

256 sider.  (Nr. 7)

kr. kr. 19199,oo9,oo

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

”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
kr. kr.  199 199,oo,oo

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

99

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 
ægteskabet? Hvad sker der, 
når vi deler det mest intime? 
Lisa Bevere deler sin viden og 
personlige erfaringer.

kr. 198,00
kr. 198,00

1919

v
trtr
m
DD
D
oo
h
skr. kr. 249249,oo,oo

Bogen om 
Charles Ndifon, 
afrikaneren, som 
helbreder syge i 
Jesu navn og som 
har ændret mange 
danskeres syn 
på det åndelige. 
Kendt fra TV2s 
serie ”Åndernes 
Magt”. 224 sider. 
Rigt illustreret. 
Interviews med 
helbredte. 
Videnskabelige 
undersøgelser. 

Henri Nissen: Åndens Magt 
- Helbredelse ved bøn
Indbundet. Kr. 98,00

5959

1212

kr. 229,00kr. 229,00

Gratis ved bestilling af anden vare. Skriv 
på bestillingen, hvis du ønsker bogen.
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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 ver-
densmagt. 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 
datteren.  Misforståelser og sårede 
følelser har ødelagt alt. Er Leotas bar-
nebarn måske nøglen til den forsoning, 
hun beder om?

kr. 249,00
kr. 249,00

4242

Giv en julegave som varer længe...

– 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. Her 
kan man læse mange muntre fort-
ællinger, blandt andet om at være 
modtager af fartbøder, om proble-

mer både med snorkelyde af høj decibelstyrke og 
med en kolerisk plantageejer, der formaster sig til 
at fyre forfatteren og hans familie på grundlag af en 
lidt sjusket bundtning af julegraner. Formålet er at 
bringe Gud på banen i hverdagen.  

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. Den fantastiske historie handler om Wall Street-
strategen Jon Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske 
temaer blandes 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
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) 

Ravi Zacharias
Kan man leve uden Gud?
Med skarp logik, stor indsigt og in-
teressante eksempler søger forfatte-
ren at give et svar på dette spørgs-
mål. Resultatet er et overbevisende 
forsvar for den kristne tro. Forfatte-
ren ønsker at vise, hvor nødvendigt 
det er for vores liv og hverdag at se 
realiteten af Guds eksistens.

Ravi Zacharias er professor og 
bestsellerforfatter. Han underviser 
bl.a. i apolegetik på Oxford Universi-
tet. (Bestil nr. 58)

Indbundet. 267 sider. Kr. 249,00 

5858
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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

50-2015

Bøgernes Bog
Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte 
er et vigtigt redskab til dette.er et vigtigt redskab til dette. På en enkel 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.dkkkkkkkk ppåååååååååååååå HoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHHoHoHHoHHosissisisisisisisisisisisisiiisiiss aaananananananananannanannnnanananaan dddddkkkkk

Maria Schmidt er mor til 3, billedkunst-
lærer og har nu virkeliggjort sin drøm 
om en bog med alle de kendte bord-
vers fra barndommen. Læs omtalen 
side 21 i uge 49.

Douglas 
Stuart, 
professor 
i GT

Gordon 
Fee, teolog, 
anerkendt 
ekspert i NT 

5252 5353 5454 5555

Find bogen her!Find bogen her!

5050
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Anmeldt af 
Kirsten Krog

Logos’ forlag har 
genudgivet Carl 
Olof Rosenius’ 

husandagtsbog ”Gud taler” i 
en lettere revideret og forkortet 
udgave.

Rosenius, som var læg- og 
vækkelsesprædikant i Sverige 
i 1800-tallet, er i Danmark især 
kendt i lutherske vækkelses-
kredse - som Luthersk Mission 
og Indre Mission. 

Faktisk er han den forfatter i 
Sverige, der har det mest omfat-
tende forfatterskab, og den ny-
udgivne andagtsbog ”Gud taler” 
er en kærkommen anledning til 
at stifte bekendtskab med denne 
store forfatter og forkynder, hvis 
man endnu ikke har læst noget af 
ham, og genopdage eller uddybe 
kendskabet til ham, hvis man al-
lerede kender ham.

Grundtonen er nåden
Det karakteristiske ved Rose-

nius’ forfatterskab i det hele taget, 
og altså også ved foreliggende 
andagtsbog, er det centrale i hans 
forkyndelse. 

I en tid, hvor vi som kristne 
har travlt med alt muligt - også 
kristeligt set - og til tider falder i 
aktivismens grøft, er det befriende 
at læse en bog, hvor fokus ikke 
er på, hvad vi skal gøre, men på 

hvad Jesus har gjort for os. Her er 
det centrale begreber som lov og 
evangelium, synd og nåde, frelse 
og fortabelse, sejren på korset 
og Bibelens autoritet, som står i 
centrum. Selvom andagtsbogen 
til tider retter projektøren på kon-
krete synder og her kan være me-

get direkte, er det nåden, der er 
grundtonen gennem hele bogen.  

De enkelte andagtsstykker 
hjælper os som læsere med at 
rette blikket væk fra os selv og 
hen på Jesus som frelsens grund: 
”Over for Gud gælder nemlig, at 
jeg har min retfærdighed i Kristus 

alene – og denne retfærdighed er 
fuldkommen og hel” og ”I samme 
øjeblik du tror på Kristus, er al 
hans retfærdighed din – hans 
lydighed, hellighed, hans sejr 
gennem lidelse og død – alt er 
dit!” Forkyndelsen i andagtsbo-
gen er af den art, som man både 
kan leve og dø på, den er en op-
muntring i livet og en trøst i døden.

Bibelsk og luthersk
Foruden at være meget bibelsk 

er Rosenius’ andagtsbog også 
meget luthersk. Man kan faktisk 
få et ret godt kendskab til, hvad 
luthersk kristendom er ved at 
læse bogen – også gennem ad-
skillelige eksplicitte henvisninger 
til Luther.

Andagtsbogen har foruden 
et lille stykke til hver dag i året 
også et emne- og skriftsteds-
register, som gør bogen meget 
anvendelig, hvis man ønsker en 
udlægning af et bestemt skrift-
sted, ellers hvis man har brug for 
hjælp eller et ord ind i en bestemt 
situation. 

Dertil kommer, at bogen har 
et smukt omslag, som indbyder 
til at gå i kast med bogen, hvilket 
bestemt også kan anbefales.

Carl Olof Rosenius: ”Gud taler”
372 sider • 199,95 kr. 
Forlagsgruppen Lohse

Smuk andagtsbog i 
evangeliets centrum

Anmeldt af Josua Christensen

Zeloten Sjobeks skæbne er 
besejlet af hans egne ufor-
sonlige, blodige og inhumane 
handlinger. 

Han har brændt alle broer bag 
sig og lagt sin verden i ruiner, og 
nu er hans krop en ruin, ødelagt 
af torturen fra de romerske bød-
ler, ikke andet end gribbeføde, 
som han hænger der på korset, 
lemlæstet på krop, sjæl og ånd. 
Men så sker der noget uventet. 
Manden på det midterste kors 
inviterer ham med i paradis.

Anette Broberg Knudsens 
seneste roman Uden for bypo-
rten er, som fl ere andre i hen-
des forfatterskab, en historisk 
roman. Begivenhederne finder 
sted i samme historiske periode, 
hvor Jesus af Nazareth havde 
sin offentlige fremtræden, men 
hovedparten af handlingen har 
ikke med evangeliernes historie 
at gøre. Vi følger tværtimod en jø-
disk mand, Sjobek, som kommer 
fra en god from farisærfamilie, og 
ender som en dybt radikaliseret 
jøde i datidens militante messian-
ske organisation. Han bliver zelot. 

Sideløbende følger vi også 
dennes kone, Jeriot, som bli-
ver det uforskyldte offer for sin 
mands radikalisering. Det er langt 
hen ad vejen en tragedie, som 
følger alle genrens træk, og så 
alligevel efterlades læseren med 
en klar fornemmelse af, at lyset 
overvinder mørket, og der er en 
magt, som kan genoprette det, 
som menneskeligt set er ødelagt. 

Perspektivet ender altså med 
at være evangelisk, selvom hand-
lingens hovedtræk er alt andet 
end det.      

Helstøbte personligheder
 Personskildringen er blandt 

romanens styrkesider. Vi møder 
helstøbte personligheder, som 
træder frem på en troværdig 
vis. Det er igennem hovedper-
sonernes udvikling, at vi også 
bliver præsenteret for nogle af 
samtidens store spændinger. 
Spændinger mellem religiøse 
grupperinger, mellem romer og 
jøde, mellem kvinde og mand 
osv. Og på den vis er romanen 
interessant, fordi den giver et 
bud på nogle af de relationelle 
forklaringer, som vi fx ikke får i 
evangelierne.        

 Dygtigt og kunstfærdigt
Forfatteren benytter sig af 

mange kompositoriske greb, når 
hun springer frem og tilbage i 
tid og mellem personerne. Det 
betyder, at man som læser kun 
gradvist kan stykke handlingens 
brudstykker sammen. Men til 
sidst giver puslespillet mening, 

som en anden krimi, hvor de små 
spor fører detektiven frem til den 
egentlige forbryder. Det er dygtigt 
gjort, kunstfærdigt, kan man sige. 
Men nok også lidt for meget efter 
min smag.                        

Kampen mod beættelsesmagten 
Anette Broberg 
Knudsen: ”Uden for 
byporten”
252 sider • 199,95 kr. 
Forlagsgruppen 
Lohse

Flere mødre, tak!
Biologen Niels Arbøl udgav 
i 2013 bogen Det moderlø-
se samfund (anm. her i uge 
38/2013 under overskriften 
Flere børn, tak!). Nu har han 
udgivet en mere populær 
fremstilling af samme i bogen 
Mor er den bedste i verden.

Kvinders tilsidesættelse af 
deres natur og identitet som 
mødre har alvorlige konsekven-
ser for såvel kvinderne selv 
som de børn, der har fuldtids-
udearbejdende forældre - og for 
samfundet, mener Arbøl, og det 
argumenterer han - for så vidt overbevisende nok - for på bogens 
400 sider. 

At kvinder i så høj grad vælger karriere og udearbejde fremfor 
familie og hjemmearbejde begrunder han med, at den vestlige kultur 
er blevet præget af ”en sanseløs og uhæmmet forbrugerisme og 
selvoptagethed”. Man lades overhovedet ikke i tvivl om forfatterens 
holdning til spørgsmålet om kvindens vigtigste rolle, som når han fx 
skriver, at det er ”naturstridigt ikke at ville have børn”, eller når han 
med et mindre heldigt ordvalg anfører, at hun er ”programmeret” 
til det. Måske havde det gjort bogen mere ”spiselig” med en lidt 
mere nuanceret fremstilling og en lidt større imødekommenhed 
over for den - for nogle: fortvivlende - samfundsskabte situation, 
som mange kvinder (og dermed også ganske mange familier) er 
bragt i. Kun en ”revolution” nedefra kan ændre på det. ”Mor er den 
bedste i verden” gør det ikke. Men det skal ikke afholde nogen fra 
at læse bogen; der er sprængstof i den og afsæt til at gå op imod 
de ægteskabs- og kernefamilienedbrydende tendenser, som ikke 
gør det lettere at være mor.

Niels Jørgen Vase

Niels Arbøl: Mor er den bedste i verden - Hvorfor vil kvinder 
så ikke længere være mødre?
410 sider • 198 kr. • Queenswood

Godt nyt om gammelt godt!
For nogle år siden deltog jeg i 
et talerkursus for viderekomne, 
og her havde en af deltagerne 
som emne for sin afslutnings-
præsentation valgt at tale om 
- Jesus!  

Det skulle vel i et gammelt 
kristent land som Danmark  være 
ganske uproblematisk, kunne 
man synes - men det lod sig da 
alligevel godt fornemme, at det 
gibbede lidt i forsamlingen.

Efter veloverstået tale og tale-
tid skulle der så evalueres, som 
sig hør og bør, og en af kvinderne sagde det stille og roligt på sin 
gruppes vegne: ”Vi tror, du ville kunne få folk til at elske Jesus.”  Det 
var næsten som en forløsning, måden det blev sagt på.

Så kan man spørge, hvad det har med den foreliggende sag at 
gøre. Intet overhovedet - og alligevel alt.  Jeg indrømmer blankt, at 
det ikke har været mig forundt og givet personligt at høre tidl. provst 
og formand for Indre Mission, John Ørum Jørgensen, men man skal 
være mere end tonedøv, uformående og uforstående for ikke, næsten 
fysisk  at registrere den kærlighed til Jesus, der lyser og vibrerer ud 
af omtrent hver eneste side af dette udvalg af taler fra missionshuset.

Det gode budskab, der henvises til i titlen, er helt specifi kt natur-
ligvis evangeliet, men bortset fra det er der et kildevæld af gode, 
opløftende tanker spredt ud over bogens sider. Et lille mesterstykke 
er Ørum Jørgensens tale om at fastholde det grundlæggende; det 
indleder bogen og viser vigtigheden af altid - på trods af prøvelser 
og afsavn - at kunne udbryde i samklang med titlen på en (i al fald 
for mig) ret ukendt roman: ”Men grunden har vi da.”

Så sandt, som sagt. Dén grund er sikker; den er klippegrund, 
frelsesgrund. En anden evighedsgaranti har forfatteren fundet i en 
ældre oversættelse af Salme 72,17: ”Så længe solen skinner, skal 
hans navn skyde friske skud” - i skarp modsætning til den siddende 
statsministers garanti - ”til solen brænder ud” - om danskernes krav 
på en folkeafstemning vedr. en evt. tilslutning til fælles EU-asylpolitik.

Det er en fornøjelse at anbefale alle tros-søskende denne bog 
- venligt, men bestemt.

Af Kristian Kristiansen

John Ørum Jørgenseen: ”Godt budskab - Taler fra missions-
huset.” • 156 sider • 150 kr. • Forlagsgruppen Lohse



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
11. - 13. marts 2016

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

Behandling . rådgivning

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)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre



Tag med på Udfordringens 
spændende og indholdsrige 
rejse til Israel, hvor vi skal op-
leve og besøge de steder, som 
du bør se i Det hellige Land, 
uanset om det er dit første 
besøg eller det er et gensyn 
med landet. 

Overblik over rejsen
Vi begynder med 2 overnatnin-

ger i det bibelske Samaria med 
besøg på bl.a. Garizim bjerg.

Herfra kører vi til Jesu dåbs-
sted ved Jordanfl oden og besø-
ger Jeriko samt Det Døde Hav, 
inden vi kommer til Jerusalem, 
hvor vi skal bo de næste 4 nætter. 

Under opholdet her skal vi bl.a. 
en tur op på Oliebjerget, besøge 
Getsemane Have, gå Via Dolo-
rosa gennem Den gamle By og 
besøge Betlehem.

Vi skal også stifte bekendtskab 
med det nye Jerusalem og bl.a. 
opleve Chagalls kunstværker 
i Knesset og på Hadassah-
hospitalet. 

Vi slutter med 3 nætter ved 
Genesaret Sø, hvor vi bl.a. skal 
sejle på søen samt besøge Ka-
pernaum og Nazaret, ligesom vi 
skal en tur op i Golan. Det bliver 
en rejse for livet.

Spændende program
Tirsdag d. 10.5: Udrejse.
Vi fl yver med Norwegian fra 

Kastrup om morgenen og ankom-
mer til Ben Gurion Lufthavn i Tel 
Aviv omkring middagstid. 

Turens første besøg bliver i Det 
gamle Jaffa (Joppe), der ligger 
helt ud til Middelhavet. Her går 
vi en tur rundt i byen og ser bl.a. 
Simons Garvers Hus. Vi kører nu 
til indkvartering på Hotel Eshel 
Hashamron i Ariel, der er belig-
gende i Samaria, som ligger i 
hjertet af det bibelske Israel.

Onsdag d. 11.5: 
Elon Moreh, Garizim bjerg, 

Shilo, “Bibelland”. 
Vi begynder vores tur i Elon 

Moreh, hvor Gud gav Abraham 
løftet: ”Jeg vil give dine efterkom-
mere dette land”. Vi besøger også 
Garizim bjerg, velsignelsens 
bjerg, hvorfra vi kigger over på 
Ebal bjerg, forbandelsens bjerg, 
som ligger ved byen Nablus. 
Det var her, at Jesus talte med 
den samaritanske kvinde ved 
brønden. 

Herefter kører vi til Shilo. I 
perioden mellem erobringen af 
landet og opførelsen af templet, 
da Josua delte landet i 12 stam-
mer, stod pagtens ark i Shilo. 
Indtil ypperstepræsten Eli døde, 
valfartede israelitterne tre gange 
om året hertil for at ofre. Det var til 
Shilo, den lille Samuel blev bragt 
af sin mor, Hanna. Om aftenen får 
vi en spændende rundvisning i et 
’Bibelland’, der ligger i tilknytning 
til hotellet. Her er der modeller 
af forskellige beretninger fra Det 
gamle Testamente.

Torsdag d. 12.5: 
Jesu dåbssted, Jeriko, Det 

Døde Hav, Qumran, Den Barm-
hjertige Samaritaners Herberg, 
Jerusalem, Oliebjerget, Getse-
mane Have. 

Efter morgenmad forlader vi 
Samaria og kører til Qasr Al-
Yahud ved Jordan-fl oden tæt ved 
Jeriko, som ifølge meget gammel 
tradition er Jesu dåbssted. Stedet 
blev i 2011 åbnet for besøgende, 
efter at have været lukket i 44 år. 

Herefter besøger vi Jeriko, hvor 
vi bl.a. ser de gamle udgravninger 
og kører forbi Zakæus’ træ. 

Vi kører nu ned til Det døde 
Hav, der er verdens lavest belig-
gende punkt, 400 meter under 
havets overflade. Her besøger 
vi Qumran, hvor de fantastiske 
fund af Dødehavsrullerne skete 
i 1947, og hvor udgravningerne 
af Essener-munkenes boplads 
findes. Efter frokost bliver der 

mulighed for at bade i Det døde 
Hav, hvilket er en helt speciel op-
levelse pga. det saltholdige vand. 

Vi kører nu op gennem Ju-
dæas ørken og gør holdt ved 
Den Barmhjertige Samaritaners 
Herberg. Herfra fortsætter vi op 
til Den Hellige Stad, Jerusalem, 
hvor vores første møde med byen 
bliver fra Oliebjerget, hvorfra der 
er en fantastisk udsigt over byen. 

Vi går nu ned ad Oliebjerget 
og ser Tårekirken, hvor Jesus 
græd over byen. Herefter kom-
mer vi til Getsemane Have, hvor 
vi ser Alle Nationers Kirke, inden 
vi kører til indkvartering og mid-
dag på centralt beliggende hotel i 
den jødiske bydel, hvor vi skal bo 
de næste 4 nætter. Det er i dag 
Israels uafhængighedsdag, så 
der bliver mulighed for at opleve, 
hvordan det fejres, for dem der 
har lyst til en lille gåtur i byen efter 
middagen. 

Fredag d. 13.5: 
Betlehem, Hyrdernes Mark 

og Herodion. 
Vi kører til Betlehem, hvor vi 

bl.a. besøger den store impone-
rende Fødselskirke og skal en tur 
ud på Hyrdernes Mark. 

Efter et besøg på Kong Hero-
des fæstning, Herodion, syd 
for Betlehem, kører vi tilbage til 
Jerusalem. Om aftenen er det en 
stor oplevelse at møde jøderne 
ved Grædemuren ved sabbattens 
begyndelse ved solnedgang.

Lørdag d. 14.5: 
Gravhaven, Den gamle By, 

Skt. Anna-kirken, Betesda 
Dam, Via Dolorosa til Gravkir-
ken, Kardoen, Grædemuren, 
Zions bjerg. 

Vi begynder dagen med en kort 
nadvergudstjeneste i Gordons 
Gravhave. Herfra kører vi til Lø-
veporten og går ind i Den gamle 
By, hvor vi først kommer til Skt. 
Anna-kirken, der er bygget, hvor 
Maria blev født i forældrene Anna 
og Joakims hjem. Betesda Dam 
ligger ved siden af kirken. 

Turen ad Via Dolorosa, Smer-
tens Vej med de 14 stationer, 
begynder ved Pilatus’ borg og 
slutter i Gravkirken. Det var ad 
denne vej, Jesus gik med korset 
til Golgata. 

Vi går nu gennem den jødiske 
bydel med kardoen og passe-
rer den genopbyggede Hurva-
synagoge, inden vi kommer til 
Grædemuren, som er jødernes 
helligste sted. Herfra fortsætter 
vi videre til Zions Bjerg, hvor vi 
ser Hanegalskirken og Nadver-
salen. Resten af dagen er til fri 
disposition. Der er mulighed for 
at gå en tur i de spændende ba-
sargader i Den gamle By, handle, 
gå en tur på bymuren eller blot 
opleve folkelivet og den specielle 
atmosfære. Rejselederne vil også 
være behjælpelige med forskel-
lige tilbud. Om aftenen vil der 
være mulighed for at gå en tur 
om på Ben Yehuda-gågaden for 
at opleve jøderne ved sabbattens 
afslutning.

Søndag d. 15.5: 
Knesset, Israels-museet med 

modelbyen, Yad Vashem og 
Chagalls vinduer i Hadassah-
hospitalet. 

Vi kører ud til Jerusalems nye 
bydel, hvor dagens første besøg 
bliver i det israelske parlament. 
Her får vi en rundvisning og 
ser bl.a. Chagalls udsmykning. 
Efter at have set Menorahen, 
den syv-armede lysestage, som 
står overfor Knesset, kører vi til 
Israels- museet, hvor vi ser mo-
delbyen af Jerusalem på Jesu tid. 

Herfra videre til Holocaust-
museet, Yad Vashem, der er et 
mindemuseum for de 6 millioner 
jøder, der døde under 2. ver-
denskrig. 

Dagens sidste besøg bliver på 
Hadassah-hospitalet i Johannes 

Døbers fødeby, Ein Kerem, hvor 
vi skal se de berømte Chagall-
vinduer i synagogen.

Mandag d. 16.5: 
Jordandalen, Beit Shean, 

Sachne Nationalpark, Nazaret, 
Nazaret Village, Genesaret Sø, 
Hotel Ohalo. 

Vi må forlade Den Gyldne Stad 
og kører op gennem Jordandalen. 
Første stop bliver ved Israels 
Pompej, Beit Shean, hvor vi skal 
se de spændende udgravninger 
af en romersk by. 

Efter besøg i Sachne Na-
tionalpark, hvor der er gode 
badeforhold pga. de varme kilder, 
fortsætter vi til Nazaret, Jesu 
barndomsby, hvor vi ser den 
imponerende store Bebudel-
seskirke. 

Herefter besøger vi Nazaret 
Village, hvor man har opbygget 
en landsby, som den så ud i det 
første århundrede, da Jesus var 
barn i Nazaret. Stedet er leven-
degjort, og man får Jesu liv og 
undervisning illustreret på en god 
og spændende måde. Vi nyder 
nu den smukke nedkørsel til 
Genesaret Sø og kommer frem til 
Hotel Ohalo, hvor vi indkvarteres 
og spiser middag.

Tirsdag d. 17.5: 
Saligprisningernes bjerg, 

Tabgha, Peters kapel, Kaper-
naum, Magdala, sejltur på 
Genesaret Sø. 

Dagens første besøg bliver på 
Saligprisningernes bjerg, hvor 
Jesus holdt sin Bjergprædiken. 
Herfra kører eller går vi ned til 
Tabgha, hvor bespisningsunderet 
fandt sted. Vi besøger også det 
lille kapel ved søen, hvor Peter 
modtog sit apostelkald. Næste 
besøg bliver i Kapernaum, hvor vi 
ser ruinerne af den gamle syna-
goge, inden vi kører til Magdala. 
Her gør vi et kort stop ved en ny-
udgravet lille landsby fra det 1. år-
hundrede, hvor vi ser synagogen, 
inden vi skal på en uforglemmelig 
sejltur på Genesaret Sø. Måske 
bliver der tid til en dukkert i søen.

Onsdag d. 18.5: 
Safed, Huladalen, Cæsarea 

Filippi, druserlandsby, Bental 
bjerg, ”Golan Heights Wei-
nery”. 

Vi besøger først kunstnerbyen 
Safed med de mange synago-
ger. Det var om Safed, at Jesus 
sagde: ”En by, der ligger på et 
bjerg, kan ikke skjules”. 

Herfra kører vi op gennem 
Huladalen til Cæsaerea Filippi, 
hvor Peters bekendelse fandt 
sted. Vi går en tur gennem den 
naturskønne park til vandfaldet. 

Undervejs til næste stop, som 
er en druserlandsby, betragter vi 
Hermon-bjerget, der er næsten 
3.000 m højt, og hvor der som re-
gel er sne på toppen. Vi fortsætter 
videre op på Bentalbjerget, hvor-
fra vi får udsigten ind over Syrien. 
Herefter kører vi ned gennem 
Golanhøjderne og slutter med et 
besøg på Golan Heights Winery, 
der er en moderne vingård. 

Torsdag d. 19.5: Hjemrejse. 
Vi må forlade Galilæa og Israel 

og kører til Ben Gurion Lufthavn, 
hvorfra vi med Norwegian fl yver 
tilbage til Danmark. Efter en op-
levelsesrig og spændende rejse 
ankommer vi til Kastrup midt på 
aftenen.

Fakta om rejsen:
Pris 15.975,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse: 3.975,-
Priserne inkluderer:
· Fly Kastrup/Tel Aviv tur/retur
· Transfer fra og til lufthavnen
· Gode 3* turisthoteller (3*) 
· Alle med bad/toilet, aircondition
· Alle udfl ugter og entréer
· Busser med aircondition
· Halvpension fra aftensmad 1. 
dag til morgenmad sidste dag
· Lokal dansktalende guide
· Drikkepenge
· Lufthavnsskatter
· 2 x 20 kg fri + 10 kg håndbagage
· Høretelefoner
TILMELDING senest den 8. fe-
bruar til Felix Rejser, Korskærvej 
25, 7000 Fredericia, tlf. 7592 
2022 (eller på www.felixrejser.dk)

Tag med Rhoda og Stig 
på Udfordringens store
læserrejse til Israel i 2016

Tidligere sognepræst og Oase-leder Stig Christensen og fru Rhoda er 
rejseledere på en anderledes Israels-rejse i maj 2016, hvor du rejser 
sammen med andre af Udfordringens læsere, og hvor der lægges vægt 
på et godt kristent fællesskab om det bibelske og åndelige indhold.

Udfordringen torsdag den 10. december 2015   LÆSERREJSE . 17



Udfordringen den 10. december 2015   ANNONCER . 18 

Møder & Arrangementer Ferie & Rejser

Personlinge

 

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 

Lørdag  12. december kl. 14.00
Søndag  13. december kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Svar på annoncen sendes til: Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 50-01”

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

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                  

Diverse

Wien og Bratislava
Enestående chance for storbyferie i 
Bededagsferien. Se kendte steder i 
Wien og Bratislava med lokal dansk-
talende guide. Dato: 22. - 24. april

Læs mere om rejsen  
på vores hjemmeside,  
eller kontakt 7592 2022

Grib 
chancen 

– tilmelding 
senest 14/1

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

11. - 13. marts på
Virksund Kursuscenter

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older kursus/seminar:

Lørdag 30. januar 2016 i Hillerød

 Emne: Egenomsorg – en kompetence

 Hvordan passer jeg på mig selv - frivillig såvel som 
 professionel - i en hek  sk hverdag, hvor jeg stø  er  
 og giver omsorg  l andre?  

Lørdag 30. april i Aarhus

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

For yderligere informa  on og  lmelding send en email  l:
Vibeke Møller:  vibeke@ipsicc.org

Interna  onal leder for IPSICC:  Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, www.ipsicc.org 

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

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

Hans Berntsen beder for syge til Healing Gospel

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

I skyggen af Holocaust 
- en livsfortælling i ord og sang
Sofi a Kuperman, messiansk jøde og barn af Holocaustover-
levende fortæller 4. marts kl. 17.00 på Virksund Kursuscenter 
om, hvordan det har præget hendes liv i form af traumer, 
skyldfølelse og sorg. Om jødeforfølgelserne i Polen, fl ugten 
til Danmark og om at være fl ygtning og outsider 
og om omvendelse til tro på Jesus for ti år siden.

Virksund Kursuscenter

g g
tning og outsider 
us for ti år siden.

EN  IGEN  S Y N G  DEN  I G
EN  SYNG D
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YNG
DEN

IGEN SYNG DEN IGEN SYNG DEN IGEN SYNG DEN IGEN

Syng den igen
8. oktober 2016 kl. 19.00

Skjern Kulturcenter
www.syngdenigen.dk

Neurolog søges
Vi har for en tid tilbage fået navn og tlf.nr. på en kristen 
neurolog på Fyn, men har mistet det. Er der nogen, der har 
kendskab til en kristen neurolog?
Henvendelse til Inger Bak, Aarhus. Mobil 40531063

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

Botilbud

 

 Heragården - et § 107 botilbud  

- for unge med særlige behov. 
- personlig udvikling og botræning 
- 13 beboere mellem 18 og 35 år 
- kom og bliv klar til at bo selv 
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår 
- socialt fællesskab 
 
Tlf.: 96 27 31 00 
Find os på www.heragaarden.dk  
 
 

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

Godt venskab søges
Jeg savner et godt venskab med en oprigtig kristen kvinde.
Jeg er en kristen mand på 72 år, røgfri, afholdsmand. Jeg bor 
i grænselandet tæt på Flensburg/Tyskland.
Jeg ønsker at møde en kristen kvinde, som har lyst til at gå 
ture sammen med mig i Guds natur.

 Billetmrk. 50-01



1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

Udfordringen den 10. december 2015   KRYDSORD . 19

Giv et abonnement i julegave!
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 

Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du får tilsendt et gavekort som kan lægges under juletræet!

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 49 trækkes efter 
nytår.

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 
15. 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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Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen

  Ring 7356 1506

Engageret regnskabsmedarbejder, 
der brænder for at gøre en forskel

Apostolsk Kirke i Danmark er et netværk af ca. 30 menigheder i Danmark. Missionen er at 
plante og opbygge lokale menigheder, som er apostolske/missionale af natur, og som hjælper 
mennesker til at fi nde ind i Guds plan for deres liv. Her er en relativ centraliseret styring, og 
Servicecenteret udfører en lang række opgaver i relation til menighedernes administration.

Servicecenteret er Apostolsk Kirke i Danmarks hovedkontor og administration i interne såvel 
som eksterne anliggender, vi servicerer også andre kirkelige organisationer. Vi varetager bog-
førings- og regnskabsmæssige funktioner, løn, momsberegninger, ejendomsadministration, 
Tips- og Lotto ansøgninger, Sommercamp og events m.v. I Servicecenteret har vi fokus på et 
højt service- og kvalitetsniveau og på glæde og trivsel på kontoret i hverdagen.
Vi søger en engageret regnskabsmedarbejder, som har lyst til at være vores nye kollega.

Dine opgaver
• Bogføring, regnskabsudarbejdelse og årsregnskabsafslutning.
• Betjening af såvel interne som eksterne kunder.
• Kommunikationsopgaver, som opdatering af hjemmeside m.m.
• Evt. lønadministration.
• Fakturering.
• Diverse administrative opgaver.

Din faglige profi l
• Du har en regnskabsmæssig baggrund og erfaring fra branchen.
• Du har evne til hurtigt at lære nyt og tilegne dig processer, overskue opgaver og ansvar.
• Du har indsigt og erfaring med bogføring og også gerne lønadministration.
• Du har nemt ved og fl air for IT samt kendskab til C5/Navision.
• Du har en relevant uddannelse.
• Kendskab til engelsk er et plus.

Din personlige profi l 
• Du er initiativrig og serviceminded.
• Du er nytænkende og idérig og trives i en foranderlig og travl hverdag.
• Du er selvkørende og formår at afslutte dine opgaver på højt niveau.
• Humor er en drivkraft og energigiver i hverdagen.
• Du er udadvendt og er god til at se muligheder.

Vi tilbyder
• Et job med mening og fokus på at gøre en forskel for kirker/missionærer/kunder.
• Grundig oplæring der sikrer, at du er klædt på til opgaverne i stillingen.
• Humørfyldte og ansvarlige kolleger og et arbejdsmiljø med fokus på trivsel.
• En afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver og muligheder.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte administrationschef og 
daglig leder Dina Siegumfeldt på telefon 25 44 41 82 eller på mail ds@apostolic.dk 

Ansøgning
Skriv om dig selv og hvorfor, du søger jobbet. Desuden er det vigtigt, at du skriver, hvorfor 
du ønsker job i en kristen organisation.
Arbejdssted: Servicecenteret, Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding.

Arbejdstid: 30-37 timer ugentligt
Ansøgningsfrist: den 15. januar 2016
Samtaler: Der indkaldes løbende til samtaler
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Kontakt skolens forstander Jens-Henrik Kirk, tlf.: 9668 2700 eller jhk@mariager-efterskole.dk, hvis du vil høre nærmere om stillingen, fagene, skolen og visionerne.

Mariager Efterskole
Gl. Hobrovej 10 B
9550 Mariager

Telefon   +45 96 68 27 00
kontor@mariager-efterskole.dk
www.mariager-efterskole.dk

To efterskolelærere søges
Bidrag med dig – #itmatters
· Sprudler du i SAMVÆRET med unge mennesker?
· Brænder du for at give dine elever spændende
  FAGLIGE UDFORDRINGER og oplevelser?
· Ønsker du at bidrage med din PERSONLIGHED, dine
  holdninger og dit LIVSSYN?
· Trives du i et dynamisk og pulserende
  LÆRERFÆLLESSKAB?

Så er du måske vores nye engagerede og dygtige 
efterskolelærer! Vores fagønsker angående stillin-
gerne er engelsk, dansk, samfundsfag samt andre 
spændende fagkombinationer.

Mariager Efterskole har 128 elever og 35  
medarbejdere. Skolen ligger naturskønt nær 
Mariager Fjord. Nærmeste byer er Randers, Hobro 
og Hadsund. Skolen blev startet i 1981 af Pinsekir-
kerne i Danmark, og hviler på et kristent grundlag, 
hvor det kristne livssyn er en naturlig og væsentlig 
del af hverdagen.

Ansættelse efter overenskomst mellem Finansmi-
nisteriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansættelserne er fuldtidsstillinger og pr. 1. august 
2016. Ansøgningsfristen er 4. januar 2016.

SØGES
VOLONTØRER 

Jeg tror de kan mærke, at det kristne gør en forskel 
Lea, volontør 2015 ” 

KFUMs Soldaterhjem søger knivskarpe og  
engagerede volontører til ansættelse  
1. januar 2016.   

Læs mere på: 
job.kfums-soldaterhjem.dk 

Kirketjener 
En 26 timers stilling som kirketjener ved Solvang Kirke, 
Remisevej 10-12 København S er ledig til besættelse 
01.03.2016.

Ansøgningsfrist 20. december.

Vi forventer at du er positivt indstillet overfor kirkens liv 
og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan 
arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt samt  indgå positivt 
i samarbejdet med kirkens øvrige ansatte, præster og frivil-
lige medarbejdere.

Det fulde stillingsopslag kan ses på kirkens hjemmeside 
www.solvangkirke.dk eller ved henvendelse på kirkens 
kontor. 

Bibeltro kommentarer
til ”Jeppesens Bibelskole” 
Bloggen ”En anden vinkel” giver udsendelserne på Radio 24/7
teologiske kommentarer med på vejen.
Jeppesens Bibelskole på Radio 
24/7 knytter humanistiske og 
filosofiske kommentarer til 
Bibelens tekster. Nu har 40 teo-
loger skabt bloggen ”En anden 
vinkel” for at få mere bibeltro-
skab ind over tekstlæsningen.

Jeppesens Bibelskole består 
af journalist og forfatter Michael 
Jeppesen og filosof Rasmus 
Ugilt, der pt læser fra 1. Mosebog 
og derefter diskuterer teksterne.

De 40 bloggere hører hjemme 
i folkekirken eller i valg- eller 
frimenigheder. Nogle er færdigud-
dannede teologer, mens andre er 
under uddannelse. 

Kommentarer med 
respekt og åbenhed 

- Vores udgangspunkt er en 
konservativ tilgang til Bibelen. 
Overordnet betyder dette, at vi 
anser Bibelen for at være et auto-
ritativt og faktuelt skrift, forklarer  

stud. theol. Simon Kristian Blix 
Nielsen. 

Han beskriver bloggerne som 
tilhørende ”den konservative lejr”. 
De kommer hovedsageligt fra 

Dansk Bibel-Institut og Menig-
hedsfakultetet.

Ligesom Jeppesens Bibelskole 
vil ”En anden vinkel” fremme 
bibelkundskaben i Danmark. 
Men det bliver dog med en noget 
anden og mere bibeltro tilgang 
til de samme tekster, som netop 
har været debatteret i Radio 24/7.

Men der vil samtidig være 
gæstfrihed og åbenhed overfor 
andre holdninger, lover Simon 
Kristian Blix Nielsen.

Et eksempel på tilgangen hos 
”En anden vinkel” ses i kommen-
taren til 1 Mosebog 18:1-15, hvor 
Gud sammen med to engle besø-
ger Abraham og fortæller ham, at 
han skal blive far til en søn. Det 
minder om, at Gud kerer sig om 
mennesker og kom på besøg hos 
Abraham 2000 år før han blev helt 
menneske for at frelse os, skriver 
stud. theol. Daniel Kofod.

Bodil

De 40 bloggere, som skriver 
”En anden vinkel”, anser 
Bibelen for at være autoritativ, 
fortæller stud. theol. Simon 
Kristian Blix Nielsen.
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Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. 
Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post Pedersen, 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Kulturredaktør: Niels Jørgen Vase.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen, Bent Claudi Mortensen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen og Hanne Byg.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 8.30-16. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
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Medl. af  
Danske Medier 
ISSN 0902 - 5693

Giv en julegave der varmer - hele året! 
Bestil et gave-abonnement til et ven eller et familiemedlem nu - så får du et gavekort og 
en stor juleavis (den udkom d. 3. december) som du kan lægge under juletræet. 
Brug kuponen herunder eller mail@udfordringen.dk eller bestil på tlf. 74 56 22 02.

Gave-
abonnement

Ja tak, jeg harmodtagetet å

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 128 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit navn 
nederst. – Skal vi sende gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  

Undertegnede har skaffet den nye læser. Vi deltager begge i lodtræk-
ningen om en læserrejse til Israel d. 10.-19. maj 2016. 

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Opgiv gerne dit abonnementsnummer: ______________________

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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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 12/12
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Gudstjeneste fra Herning kirke. 
Midt Vest Pigekor fylder kirken 
med sang anden søndag i advent, 
hvor sognepræst i Herning kirke, 
Bo Knudsen er prædikant. Under 
nadveren leder Herning Kirkes 
Rytmisk Gudstjeneste band me-
nigheden i moderne lovsange. 
Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
Jacob Haugaard, Laura Kjær-
gaard, Peter Aalbæk, Elsebeth 
Gerner Nielsen, Søren Gade, Anne 
Dorte Michelsen og Kjeld Koplev
fortolker Bibelens tekster i Før 
Søndagen. Med udgangspunkt i 
dagens tekst fortæller de på skift 
om deres eget forhold til troen og
kristendommen. I dag er det Peter 
Aalbæk, som bl.a. taler om at 
udvise mere næstekærlighed og 
mindre egoisme. Helligåndskir-
kens Kirkekor ved dirigent Anders 
Gaden synger salmen ”Vi sidder i 
mørket, i dødsenglens skygge” fra 
Helligåndskirken i Århus.

Søndag 13/12
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Gudstjeneste fra Herning kirke.
Herning Kirkes Drengekor fylder 
kirken med sang denne tredje 
søndag i advent, hvor biskop Hen-
rik Stubkjær, Viborg, er prædikant.

Mandag 14/12
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. 
Sendetider pr. 14. dec.:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

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.

Radio 

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.

Torsdag 10/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 12/12
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/12
07.33 Religionsrapport (P1) 
Religionsrapport tager tempe-
raturen på den religiøse side af 
juletiden. Vært og tilrettelægger: 
Lisbeth Brocelius Meléndez.
Genudsendelse fra tirsdag.
08.03 Mennesker og tro (P1). 
En ny verden. Musiker Mikael R. 
Andreasen besøger skurvognen 
for at tale om  hensyn, handling og 
håb. Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1) 
Fra Christians Kirke, Københavns 
stift.  3. søndag i advent. 
Prædikant: Flemming Pless.
Organist: Søren Johansen.
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 14/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 15/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 16/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.
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- Når jeg bliver stor, skal jeg være missionær på 
Grønland. Så kan jeg nemlig møde julemanden!

Capital Kings består af sanger Jon White og producer og 
rapper Cole Walowac. De er en duo, der blander Pop med 
Electronic Dance Music og Rap. Selvom det umiddelbart 
er meget forskellige genrer, der sammenblandes, gøres 
det på en måde, der får det hele til at hænge godt sammen.  

II er duoens andet album, der indeholder 12 sange og 3 
digitale bonus tracks. Foruden selv at have skrevet numre til 
albummet har de også lavet et remix af Chris Tomlins ”Fire-
blazin”. De 3 digitale bonus tracks er alle remixes, hvor de 
enten samarbejder med andre kunstnere eller andre, der har 
arbejdet med deres sange.

Nogle af sangene starter blødt ud og går derefter over i 
den mere velkendte Electronic Dance Music stil. Andre sange 
starter lige på og hårdt med en tung bas og forvrængede 
vokaler. Der er også sange hvor der pludselig rappes til mu-
sikkens hurtige beats.

Teksterne har alle et kristent omdrejningspunkt. Gud er i 
centrum for duoens musik. Selvom der er et klart budskab i 
teksterne, drukner det dog lidt i den meget voluminøse lyd. 
Når vokalen forvrænges, er det svært at følge med i teksten, 
hvis det er det, man vil.

De fl este af sangene er i et højt tempo og i 4/4.  Musikken 
får pulsen i vejret på selv de mest stille numre på albummet. 
Det gør cd’en til den perfekte musik at sætte på anlægget, når 
der skal holdes fest. Har man brug for at slappe af, er det ikke 
Capital Kings, man skal lytte til. Alt i alt er det et festligt album.

Har man brug for at lytte til teksterne og fordybe sig i bud-
skabet, er der andre albums, det giver mere mening at lytte 
til. Skal man til gengæld sætte skub i festen, er albummet 
meget godt at have i baghånden.

Bo Slot Petersen

Storladen 
elektronisk musik

Af Henrik Engedal

I Hillsong blev julemåneden 
indledt med en stor fejring 
af kvinder og Guds plan for 
deres liv.

‘Sisterhood’ er en tjeneste 
indenfor Hillsong Church, som 
ønsker at give værdi til kvinder og 
mennesker generelt. De forskel-
lige Hillsong kirker har løbende 
arrangementer for kvinderne i de-
res kirker. I Hillsong i København 
har de hvert kvartal et møde, 
som kun er for kvinder. Det hele 
kulminerer hvert år til ”Colour 
Your World»-konferencen, som 
er en kvindekonference, der bli-
ver afholdt d. 28.- 30. april i både 
Sydney, Capetown, Kiev, London 
og New York. Næste år er der 20 
års jubilæum for konferencen, 
og det forventes, at der igen vil 
samles titusindevis af kvinder fra 
hele verden, heriblandt en gruppe 
fra Danmark.

Risalamande og make up
Der kom kvinder fra nær og 

fjern. Derfor var der før program-
met star tede en samling for 
kvindelige ledere fra forskellige 
kirker i Danmark, hvor de kunne 
netværke og dele erfaringer med 
hinanden. Mødet blev efterfulgt 
af en såkaldt ”Paper zone”, hvor 
alle kvinder kunne få ordnet hår, 
negle og make up af frivillige. 
Der blev desuden også serveret 

risalamande i anledning af, at 
det er i begyndelsen af juletiden. 

100 ville følge Jesus
For at lancere næste års konfe-

rence har den kendte prædikant 
Christine Caine rejst rundt og 
prædiket i alle de europæiske 
Hillsong kirker. Caine er grund-
læggeren af A21, som er en orga-
nisation, der kæmper imod kvin-
dehandel, samt Propel Women, 
som forsøger at hjælpe kvinder til 
at blive ledere og generelt fi nde 
mål og potentiale ud fra en kristen 
tankegang. Christine Caine præ-
dikede om at sætte Jesus først 
og ikke tro på, at man er uegnet i 
Guds plan. Og det budskab talte 
til mange af kvinderne:

- Over 100 kvinder tilkendegav, 
at de gerne ville følge Jesus i 
deres liv - for nogen var det en 
genindvielse, og for rigtig mange 
var det for første gang, siger Tho-
mas Hansen, som sammen med 
sin kone, Catherine, er ledende 
præster i Hillsong København. 

Og det var ikke kun præsten, 
som var begejstret:

- Noget af det, jeg elsker mest 
ved Sisterhood, er, at det er 
sådan en god mulighed for at 
kunne invitere kvinder i ens 
liv med i kirke. Det bedste ved 
denne fredag var helt sikkert, 
at over hundrede kvinder gav 
deres liv til Jesus. Det hele giver 
så meget mening, når så mange 
kvinder modtager Jesus i deres 

liv. Man tænker at det har uden 
tvivl været alt værd gange 100. 
Wow! udbryder Rachel Møller 
Nissen, som hjalp til som frivillig. 

Men hun havde også set frem 
til at høre Christine Caine: 

- Christine Caine er en af mine 
største forbilleder. Hendes egen 
historie er i sig selv et fantastisk 
vidnesbyrd om, hvordan hun er 
trådt ud I tro og blev ledt af Guds 
kraft. Som hun selv sagde:“If 
we had not done it back then, 
we had never been here.” Det 
var en kæmpe opmuntring og 
udfordring til at blive ved med at 
tro og stole på den vej, som Gud 
leder én på. Guds drømme for 
ens liv er så meget større, end vi 
selv kan drømme. Jeg tror, alle 
gik derfra med opmuntringer og 
udfordringer.

Det gjorde Rakel Andreasen 
også. Hun kalder aftenen for 
”overvældende”, og det var ikke 
mindst Christine Caines budskab:

- Det gik rent ind. At Gud bruger 
dem, som man ville synes var 
mest usandsynlige at bruge. Gud 
vælger os, vores undskyldninger 
kender Gud i forvejen, han kender 
os, siger Rakel, som også synes, 
at det var stærkt at se så mange 
kvinder:

- Det at samle så mange kvin-
der fra hele landet på et sted, 
alle fokuseret på det samme. Og 
erfare styrken i, når kvinder står 
sammen! Vi kvinder er udrustet 
til mere, end vi tror!

700 kvinder  festede700 kvinder  festede  

Der var en lang kø udenfor, da kvinder fra hele landet mødtes til ‘Sisterhood’ i Hillsong i København.

Rakel Andreasen

Rachel Møller Nissen
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Klummen

BIBELEN. ALDRIG SET SMUKKKERE.
 VÆLG DIN BIBEL PÅ WWW.HVERDAGSDANSK.DK

Ægte læder
(Sort med guldkanter og 3 læsebånd)

1872 sider, 13 x 18 cm

Premium kunstlæder
(Grå med sølvkanter og 3 læsebånd)

1872 sider, 13 x 18 cm

Premium kunstlæder
(Hvid med sølvkanter og 3 læsebånd)

1872 sider, 13 x 18 cm

Klokken er 13, og jeg er på gåtur i Arusha, 
som er Tanzanias trediestørste by. Her får jeg 
øje på adskillige kvinder, der går rundt i den 
bagende sol iklædt burkaer. Men sådan var det 
ikke for ti år siden, fortæller evangelist Egon 
Falk. Han har boet i Tanzania i 41 år og kan se, 
hvordan den islamiske radikalisering har vundet 
indpas i det afrikanske samfund. 

“Islamiseringen er gået hårdest ud over fe-
rieparadiset Zanzibar. Arabiske islamister har 
brugt øen som springbræt til det tanzanianske 
fastland,” siger Falk, der besøgte øen i fjor. 
Det gjorde han, fordi radikale muslimer havde 
brændt en kirke ned og dræbt pastoren. Efter 
besøget sprang tre bomber i nærheden af 
vores kampagnested. “Det var en besked fra 
de radikale muslimer om, at de stadig er her,” 
fortæller Falk.

Lykken vender til fordel for de kristne
Radikaliseringen har imidlertid fået det krist-

ne fl ertal i Tanzania til at styrke samarbejdet på 
tværs af kirkesamfundene. “Vi har fået en stærk 

platform, og vores sammenhold er blevet bedre. 
Hertil kommer, at de kristne netop har genvun-
det magten efter parlamentsvalget i november. 
Det skete efter 10 år med en muslimsk leder.” 
Falk forsikrer, at fremtiden for Tanzania ser 
lysere ud. “Jeg er sikker på, at kristendommen 
vinder i kampen mod den muslimske funda-
mentalisme. Islam er en religion, der er baseret 
på bud, love og regler, mens kristendommen 
handler om Guds nåde og næstekærlighed. 
Med andre ord, vores budskab er stærkere 
end deres.”

Falks vurdering er et positivt budskab i en 
ellers presset region. Den radikale islam har 
nemlig været på fremmarch i det nordlige og 
østlige Afrika i længere tid. Det gælder fx i nabo-
landene Kenya og Uganda, hvor den islamiske 
terrororganisation Al Shabab har haft flere 
terrorangreb i de seneste år. 

Kristnes fællesskab er 
styrket gennem modstand
Islam har de seneste år været på fremmarch i Tanzania. Men nu 
vender lykken. Det forsikrer den danske evangelist Egon Falk. 

Af. Jonas H. Rohde
Volontør i Tanzania

Danmarks største rådgiv-
ningsside for unge har ansat 
Pba-studerende i Ernæring og 
Sundhed, Christina Madsen 
fra Aarhus, i en tre-årig del-
tidsstilling som projektmed-
arbejder på AdamogEva.dk.

Christina Madsen skal arbejde 
med at udvikle og øge undervis-
ningstilbuddet fra AdamogEva.dk. 
Målet er at nå ud til konfi rmander, 
efterskoleelever og andre unge 

med undervisning og oplysning 
om krop, følelser og seksualitet 
ud fra et kristent menneskesyn.

Desuden skal hun arbejde 
med fundraising med henblik 
på at skaffe penge til endnu en 
ansættelse for at imødekomme 
det stadigt stigende behov for 
rådgivning ud fra AdamogEva.dk.

AdamogEva.dk er Danmarks 
mest besøgte rådgivningsside 
om emnerne krop, følelser og 
seksualitet.

400.000 brugere per år
Målgruppen er store børn og 

unge i alderen 11-25 år. Siden be-
søges hvert år af mindst 400.000 
unikke brugere. 

Brevkassen, hvor alle spørgs-
mål behandles anonymt, mod-
tager 60-70 spørgsmål om må-
neden. Alle spørgsmål besvares 
af et rådgiverpanel bestående 
af 80 frivillige fagpersoner som 
psykologer, jordemødre, læger, 
terapeuter, lærere osv.

Christina skal 
undervise 

Adam og Eva
23-årige Chistina Madsen er ny medarbejder på 

den kristne rådgivningsside Adam og Eva.

AdamogEva.dk er en arbejdsgren 
under Indre Mission, som betaler le-
derens løn og hjemmesidens drift.
Gaver og støttekroner fra blandt andre 
Luthersk Missions Børn og Unge og 
Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsfor-
ening har gjort det muligt at afl ønne en 
deltidsmedarbejder.
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BAGSMÆKKEN

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

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

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.
• 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. Men bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til 3 kr. stk.
• Uanset hvor mange kilo du bestiller, betaler du kun 29 kr. i porto!
• Bestil på 7456 2202 eller abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by!

Sådan er forsiden på juleavisen

Juleavisen skal ud!

Udfordringens annoncekonsulent Jan Grundvad hjalp ligesom de øvrige medarbejdere til med at tømme fragtbilen for jule-
aviser, da de ankom fra trykkeriet. Til højre er det en frivillig Thomas Meldgaard, der forsøger at balancere med aviserne.

30.000 juleaviser er på vej ud i landet for at fortælle om Julens Udfordring – som er Jesus.
Læsere deler avisen ud til naboer og bekendte. Selv om fristen nu er overskredet, kan du fortsat 
bestille aviser til uddeling, så længe lager haves. Udfordringen har trykt et par tusinde ekstra. 

Vindere af adventskonkurrencen fra uge 48:
Mille Sørensen, Hjelmsømagevej 35, 4100 Ringsted 
Ulla Jacobsen, Hans Tausens Vej 10, 6100 Haderslev
Betty Klit, Engvej 15, 8860 Ulstrup 
De rigtige svar: X (1), 1, 1, 2 , 2, 1, 2, X, X, 1 (2)

Adventskonkurrence II
1. Hvor kom virkelighedens Sankta Lucia fra? 1: Spanien; x: Sardinien; 2: Sicilien
2. Hvad er det danske navn for juleblomsten Euphorbia pulcherrima? 1: Julerose; x: julestjerne; 

        2: hyacint 
3. Hvilken dansk organisation arrangerer ”Grød på banen”? 1: Blå Kors, x: Red Barnet; 2: Frelsens hær
4. Hvad hedder englen i juleevangeliet? 1: Rafael; x: Gabriel; 2: Mikael
5. Hvem sagde ”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred” i Lukasevangeliet kap. 2?

        1: Zakarias; x: Anna; 2: Simeon
6. Hvad kaldes den engelske ”Boxing Day” på dansk? 1: 1. juledag; x: 2. Juledag; 2: Julesøndag
7. Hvornår fejrer hollænderne deres julemand, Sinterklaas? 1: 1. søndag i advent; x: 5.-6. december; 

       2: 25. december
8. Hvor kommer Sinterklaas fra? 1: Spanien; x: Afrika; 2: Nordpolen
9. Hvor mange takker har en Davidsstjerne? 1: 6; x: 5; 2: 8
10. Hvem skrev melodien til Glade jul? 1: Carl Nielsen; x: J. P. E. Hartmann; 2: Fr. Gruber

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 17. december for at være med i lodtrækningen om de to julealbum 
fra Gospelroots: ”Stjernen over Betlehem” og ”Et barn er født”

Vind skøn julemusik fra Gospelroots/Gospelkids:

22. - 24. januar 2016
Efterskolen Solgården

Vardevej 68, 6880 TarmWeekend 
for aleneforældre

Se programmet og tilmeld dig på aleneforaeldre.dk

Jeg har en onkel, som har arbejdet som ingeniør i mange år, 
og som er meget præget af den almene naturvidenskabelige 
formidling. Han interesserer sig for alt lige fra musik og opera 
til big bang og kraftvarmeværker. Så da han fortalte mig, at 
han havde læst Koranen, forærede jeg ham en bibel, så han 
også kunne læste den. Og det blev den da også – læst fra 
ende til anden.

Som en af de få er han ikke berøringsangst, når vi kommer til 
emner som politik og religion ved de pæne middagsselskaber. Han 
har fl ere gange spurgt: - Karin, missionerer du overfor mig? – Ja, 
Peter, det gør jeg, svarer jeg med et glimt i øjet. Og så diskuterer 
vi fornøjeligt videre. 

Til jul var skabelse vs. udviklingslære og big bang teorier på 
menuen. Jeg fortalte ham om de menneskeskabte objekter, man 
har fundet i kalk- og kullag, og at det derfor efter min mening strider 
imod sund fornuft at påstå, at kul og kalk er dannet millioner af år 
før mennesker blev til. Han så overrasket på mig og udbrød ”– Du 
argumenterer jo videnskabeligt!”

Så da jeg fi k anbefalet Mikkel Vigilius’ bog Udvikling eller ska-
belse, var det naturligt at forære Peter den i 70 års fødselsdags-
gave. Da vi mødtes til sidste familiefest, havde han læst det meste. 
Da han havde fremført de første problematiske emner, spurgte jeg 
ham: ”- Hvorfor tror du, jeg har givet dig den bog?” 

”– Det er vel for at missionere”, svarede han tænksomt. 
”– Ja, det må jeg indrømme, at jeg synes er sjovt. Men der er 

faktisk en anden grund. Jeg tror, at du længes efter Gud og efter 
et håb om liv på den anden side. Jeg ønsker at vise dig den mu-
lighed, at Gud er virkelig, og at man godt kan være intelligent og 
tro på ham samtidig”. 

Så begyndte han selv at fortælle mig navnene på mange af pio-
nererne inden for videnskabsteori, der var kristne. Og vi snakkede 
om, at en vis udvikling af arterne har der 
været – inden for hver art, men ikke mel-
lem arterne. Det endte med, at han bad 
mig fortælle, hvordan jeg var kommet til 
tro – og ja, så missionerede jeg nok igen.

Mission 
på menuen

FIND OS PÅ FACEBOOK
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