
Af Richard Oestermann
Den danske journalist Richard 
Oestermann fortæller om sit 
spændende liv blandt kendte 
og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov

Nu kun 98,-
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... den kristne ugeavis

EN HELT NY SERIE 
AF FANTASTISK 
SMUKKE BIBLER

8 FORSKELLIGE INDBINDINGER
VÆLG DIN BIBEL PÅ WWW.HVERDAGSDANSK.DK

Godt nytår med nye udfordringer!Godt nytår med nye udfordringer!
Udfordringen siger tak for det gamle år til alle læsere, annoncører og samarbejdspartnere.

F ra  den  10 . j anuar  v i l  du  få  d in  av is  levere t  i  postkassen  k l . 7  SØNDAG morg en!Fra  den  10 . j anuar  v i l  du  få  d in  av is  levere t  i  postkassen  k l . 7  SØNDAG morg en!

Så kan du læse søndagens tekst og de trosstyrkende artikler, mens du spiser dine rundstykker og holder helligdag. 
Kirkerne kan også få avisen leveret søndag morgen til løssalg.

Vær med dit abonnement med til at sikre, at vi i Danmark har en fælles kristen ugeavis for levende kristendom.
Skaf nye læsere og vær med i lodtrækningen om en rejse til Israel (se omtale side 14 og kupon side 21).

Får du ikke avisen leveret søndag den 10. januar eller de kommende søndage, så send straks en mail til udfordringen@portopartner.dk med navn og adresse og gerne abonnements-nummer. 
Du kan også melde manglende avis-levering på hjemmesiden udfordringen.dk. Eller ring til os mandag kl. 10-14.30 på 74 56 22 02. - Så bliver avisen eftersendt tirsdag morgen. 

Foto: Alex Wallin
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Bemærk! I 2016 udkommer avisen om søndagen.

Brugernavn: udf-net          Kodeord december: allerede 

Ugens profi l: Peter V. Legarth

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

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dk 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” 
er sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder returneres kun, 
hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Ny chef for Krifa Sønderjylland
Brian Mogensen, Vamdrup, er 
ansat som ny chef for Krifa Søn-
derjylland. 

Kontoret ligger i Rødekro og har 20 
ansatte og ca. 12.000 kunder. 

Brian Mogensen (45) vil gå efter, 
at afdelingen videreudvikler en god 
kundeservice, som for ham er det at 
spotte kundernes behov, før de selv 
opdager dem. Han er uddannet  mer-
konom i regnskab og lederuddannet 
på akademi-niveau. 

Han har været ansat i Krifa siden 1993 i forskellige jobs og kom-
mer fra en stilling som chef for Krifa Fyn.

Bodil

Sørine Gotfredsen og Peter 
Øhrstrøm underviser i debat 
og argumentation på Kirkeligt 
Medieakademis kursus den 12. 
februar 2016. 

Hvordan forbereder man sig på 
et interview? Hvordan argumen-
tere for sin sag? Og hvordan få 
det hele ud gennem fi ngrene i et 
fængende læserbrev? 

Det får deltagerne ved kurset 
svar på af bl.a. præst og sam-
fundsdebattør Sørine Gotfredsen 
og professor ved Aalborg Univer-
sitet Peter Øhrstrøm. 

Sørine Gotfredsen er forfatter 
og sognepræst ved Jesuskirken i 
Valby. Hun er uddannet journalist 
og cand.theol. 

Dr. scient. Peter Øhrstrøm er 
professor i kommunikation. Han 
var i perioden 2000-2010 med-
lem af Etisk Råd og har været 
folketingskandidat for Kristende-
mokraterne.

Kirkeligt Medieakademis kur-
sus fi nder sted på Hotel Hede-
gaarden i Vejle. 

Bodil

Præst og professor underviser i debattens kunst

Præst Sørine Gotfredsen.
Foto: Sille Arendt, Kirkeinkbh.

Professor ved Aalborg Univer-
sitet Peter Øhrstrøm.

Wycliffe Danmark har ansat to 
nye netværkskonsulenter på 
deltid, nemlig ægteparret Ma-
rika og Kari Rosenborg Ranta. 

Ægteparret Rosenborg Ranta 
skal arbejde med at skabe nye 
relationer mellem Wycliffe og kir-
ker/organisationer primært i Kø-
benhavns-området for at fremme 
bibeloversættelsesarbejdet på 
verdensplan. De brænder begge 
for at engagere andre i arbejdet 
for, at stadig flere mennesker 
i verden får mulighed for læse 
Bibelen på deres modersmål: 

- Vi drømmer om at engagere 
mennesker, der med både egne 
og lokale ressourcer kan være 

med i arbejdet, som udføres 
herhjemme, og i det anerkendte 
sprogarbejde, som organisatio-
nen udfører med mange samar-
bejdspartnere rundt om i verden, 
siger Marika og Kari Ranta.   

Internationale medarbejdere
Amerikansk-finske Kari og 

norsk-fi nske Marika har mange 
års erfaring i det globale Wycliffe-
netværk. De har været udsendt til 
Mexico, hvor de arbejdede med at 
oversætte Bibelen til purepecha, 
og senest har de været konsu-
lenter for Wycliffe Finland. Parret 
er nu bosat i Hovedstadsområdet 
med to af deres fem børn. 

Bodil
Wycliffe Danmarks nye konsulenter er fra venstre Kari og Marika 
Rosenborg Ranta. Foto: Mogens Frost

Nye netværkskonsulenter i Wycliffe Danmark

Nivé skal hjælpe børn i Grønland 
 Nivé Heilmann (39), er blevet 
ansat af Blå Kors som leder for 
et projekt, der skal hjælpe børn 
i misbrugsfamilier i Grønland. 

Projektet er igangsat af Blå Kors 
Danmark og Blå Kors Grønland og 
støttet af Y’s Mens International 
Region Danmark.

Nivé Heilmann er uddannet 
lærer fra Skårup seminarium. Hun 
er født i Nuuk på Grønland og bor i 
Nuussuaq. Hun har derfor et godt 
kendskab til den grønlandske kultur, som er nødvendigt for at kunne 
uddanne de frivillige i Blå Kors Grønland til at arbejde mere med 
børn fra familier med misbrugsproblemer.

Nivé Heilmann har været projektleder for Bedre Børnelivs kam-
pagnen “Som ringe i vandet”, hvor hun har uddannet frivillige til at 
tale med børn om seksuelt misbrug og forældres alkoholmisbrug i 
ti grønlandske byer. Hun har også været sekretariatsleder i Sermer-
sooq Kommune, er aktiv i det grønlandske Røde Kors’ landsstyre og 
har været formand for selvstyrets alkohol- og narkotikaråd.

Nivé Heilmann er midlertidigt ansat i et år fra 1. januar 2016 og 
bliver de første tre måneder af sin ansættelse tilknyttet Barnets 
Blå Hus i Aalborg.

Bodil

”Der er en verden til forskel 
på de skriftkloge (teologerne) 
og vismændene. Vismændene 
tager til Betlehem for at tilbede 
jødernes konge. Teologerne 
ved, at jødernes konge skal 
fødes i Betlehem, men de ta-
ger ikke af sted; de bliver i 
Jerusalem.” 

Sådan skriver professor ved 
Menighedsfakultetet i Aarhus, dr. 
theol. Peter V. Legarth i en blog 
på MFs hjemmeside.

Han fortsætter med at be-
skrive, hvordan ordet ”kristen” er 
en taber-betegnelse i Danmark. 
Det fremgik af DRs Aftenshowet 
i december, hvor tre kendte per-
soner stod frem og vedgik, at de 
kalder sig kristne. Men Jesus har 
altid delt vandene, konkluderer 
Legarth og beskriver herefter 
sitautionen, da Jesus blev født.

Vise astrologer
”Allerede som baby blev Jesus 

mødt med accept og forkastelse. 
Vismændene ville tilbede den ny-

fødte konge. Herodes ville dræbe 
ham. Det har nu engang altid 
været vilkåret, hvor Jesu navn 
har lydt. I mødet med ham er der 
ingen tilskuerpladser, hvor man i 
fred og ro kan pleje sin neutralitet.

Fortællingen om de vise mænd 
er bemærkelsesværdig, fordi den 
fortæller om fagfolk i astrologi og 
drømmetydning. Almindeligvis 
afvises astrologi i Bibelen som 
afgudsdyrkelse, men her for-
dømmes astrologien ikke. Der 
er nemlig tale om en bibelsk 
stjerne, Jakobstjernen, som den 
hedenske spåmand Bileam talte 
om, 4. Mos 24,17.”

Teologerne kendte vejen - 
vismændene gik på den

I bloggen hedder det videre: 
”Vismændene kommer til Jerusa-
lem for at få at vide, hvor jødernes 
konge skal fødes. De er kommet 
den lange vej for at tilbede ham.

Kong Herodes er åbenbart ikke 
så godt inde i Gammel Testa-
mente. Han sammenkalder derfor 
ekspertisen, dvs. ypperstepræ-

sterne og de skriftkloge. De kan 
fortælle Herodes, at det fremgår 
af Mikas bog, at der skal udgå en 
hersker fra Betlehem.

Der er en verden til forskel 
på de skriftkloge (teologerne) 
og vismændene. Vismændene 
tager til Betlehem for at tilbede 
jødernes konge. Teologerne ved, 
at jødernes konge skal fødes i 
Betlehem, men de tager ikke af 
sted; de bliver i Jerusalem.

Dermed er de blevet til en 
skræmmende advarsel for teo-
loger i dag. Vi kan som teologer 
have viden om mange ting. Det 
hører nu engang med til uddan-
nelsen. Men det hjælper ikke 
ret meget, hvis ikke vi billedligt 

talt drager op fra Jerusalem til 
Betlehem.”

Gik glip af Guds herlighed
Teologerne ville ikke risikere at 

lægge sig ud med kong Herodes, 
skriver Peter V. Legarth. Men 
dermed gik de glip af chancen for 
at tilbede den nyfødte konge - og  
nok også af englenes sang. 

”Det er en risiko for enhver 
teolog, at man bliver siddende 
i Jerusalem og ikke drager til 
Betlehem. Vi må bede Gud om 
tilgivelse, når det sker for os.”

Legarth slutter sin blog med 
salmeverset ”Kom alle kristne”, 
som netop er en opfordring til at 
tilbede Herren i Betlehem.

Peter V. Legarth kunne i juni i 
år fejre sit 40 års jubilæum som 
lærer på Menighedsfakultetet i 
Aarhus.

Søndag den 3. januar 2016 
fejres Helligtrekongers søndag i 
Danmarks folkekirker.

Bodil

Vise mænd kan 
være klogere end teologer...
De tre vise mænd rejste langt for at tilbede Jesus. 
Det ville teologerne ikke, skriver doktor theol. Peter V. Legarth.

Vismændene tager til 
Betlehem for at til-

bede jødernes konge. 
Teologerne ... bliver 
i Jerusalem. Dermed 

er de blevet til en 
skræmmende advarsel 

for teologer i dag.

Rettelse:
I billedteksten på 
Udfordringens 
bagside den 17. 
december var mod-
tageren af en stak 
juleaviser i Bøndby 
Strand kommet til at 
hedde Jan Stage. I 
virkeligheden hed-
der han Ove Stage. 
Udfordringen bekla-
ger fejlen.

Redaktionen
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Af Eva M. Jørgensen

Hvordan kan ni dage være et 
helt liv? Det var det heller ikke. 
Min søn Mikas liv startede ved 
undfangelsen knap otte måne-
der tidligere – men det var bare 
først de sidste ni, vi fi k lov til at 
møde ham – de ni dage, som 
tæller som hans offi cielle liv.  

Men han var allerede elsket af 
os, længe før han blev født – og 
mange andre elskede og håbede 
sammen med os. 

Ni dage – det giver ingen min-
deord om det, der blev opnået i 
livet, i de store aviser. Men jeg vil 
ære hans minde med disse ord. 
For han var utrolig betydningsfuld 
– som alle liv er.

Mika Jonathan Jørgensen 
havde oddsene imod sig helt fra 
begyndelsen. Han havde et kro-
mosom nummer 18 for meget. For 
mange ufødte er det en dødsdom. 
Enten fordi barnets forældre ikke 
magter at stå ansigt til ansigt med 
den langtrukne lidelse. Eller fordi 
kun 50% af de diagnosticerede 
overlever graviditeten og fødes 
levende. Jeg tror ikke på, vi men-
nesker kan holde til at være her-
rer over død og liv på den måde, 
men jeg forstår godt, at andre kan 
blive skræmt af smerten ved det 
ukendte og skrøbelige. 

Mikas sygdom og usikre frem-
tid skræmte også os. Udover sin 
kromosomfejl havde han sine 

organer i en slags vævs-pose 
udenfor maven og en hjertefejl, 
som ville kræve operation. Vi 
vidste ikke, om der ville være fl ere 
fejlkodninger, når han blev født. 

Under graviditeten var han fuld 
af liv og aktiv. Vi holdt en stor fest, 
da han nåede seks måneder i ma-
ven. Mika mindede os allerede da 
om menneskets uendelige værdi 
– uafhængigt af præstationer og 
personlighed. 

Hans uvisse fremtid 
skræmte os undervejs

Graviditeten med Mika var 
ikke nem. Hvordan forbereder 
man sig samtidigt på at få et 
meget handicappet barn med 
store medicinske behov og på at 
miste det barn? For mig blev én 
af nøglerne i al min skrøbelighed 
at klynge mig til tanken om, at 
døden aldrig kunne være dårlig 
for Mika. For os ville den være et 
ubærligt tab – men for Mika ville 
det være lykkeligt – evigt lykkeligt. 
Og så mistede frygten for døden 
sin magt. Jeg fortalte det til min 
terapeut, og hun beskrev det, som 
om lyset trængte ind i rummet og 
overstrålede frygt og død. 

Mika blev født, da vandet gik i 
uge 34. Fire uger før det planlagte 
kejsersnit i Odense den 8. de-
cember, blev han født den 10. no-
vember ved kejsersnit på Skejby 
i Aarhus. Da vandet gik så tidligt, 
var vi bange for at miste ham med 
det samme. Børn med trisomi 18 

er ofte bagefter modningsmæs-
sigt allerede i fosterstadiet. Men 
Mika kom ud som en fi ghter.

Vi havde på forhånd besluttet 
os for, at han skulle have alle 
muligheder for at klare livet – så 
længe vi ikke påførte ham unødig 
eller meningsløs smerte. Han 
trak vejret selv, da han kom ud, 
men han optog ikke nok ilt, så 
han skulle have respiratorslange 
lagt ned. Det passede ikke den 
nyfødte dreng, så han bed lægen 
efter bedste evne. Vi kunne ikke 
have været mere stolte. 

Lægerne respekterede 
vores valg

Senere på dagen blev han kørt 
til Odense for at blive opereret 
første gang og få sine organer 
samlet i en plastikpose, så de lidt 
efter lidt kunne mases ind i krop-
pen. I nogle lande nægter læger 
at operere på børn med trisomi 
18, fordi de skærer dem alle over 
en kam – som ulevedygtige. Men 
vi oplevede, hvordan lægerne så 
på Mikas tilstand og respekte-
rede, at han ville livet – og derfra 
behandlede ham som ethvert 
andet barn. 

I sine ni levedage havde han 
det godt det meste af tiden og var 
meget stabil, selvom han måtte 
gennemgå fl ere operationer for 
maveregionen, og vi begyndte 
sammen med lægerne at tale 
om, hvornår han skulle overføres 
til Skejby, som har hjertespecialet 

for nyfødte. Men pludselig – uden 
nogen forvarsel – ændredes hans 
tilstand sig drastisk. Han fi k blod i 
lungerne – meget blod i lungerne, 
mens jeg var hjemme i Jylland for 
at besøge vores to store børn. 
Lægen fortalte Karsten, at de intet 
kunne gøre, at Mika kom til at dø 
af det. Jeg måtte haste tilbage til 
Odense for at nå at tage afsked 
med mit tredje barn. 

Tidlig afsked
Første gang, vi holdt Mika i 

armene, blev, da han tog afsked 
med os for at være sammen med 
Jesus. Der var ingen frygt for 
døden til stede. Kun fred og sorg. 

Men selvom man dybest set er 

alene med sorgen over at miste 
et barn, var vi ikke helt alene. For 
både i graviditeten og under Mi-
kas fødsel og liv havde vi løbende 
og fuldstændig ærligt holdt en stor 
gruppe mennesker opdateret. 

Familien og de nærmeste ven-
ner var selvfølgelig tættere på – 
og en stor gruppe af dem havde 
nået at møde ham, mens han 
levede, men det var og er uende-
lig stort for os at erfare, at Mikas 
liv nåede at blive betydningsfuldt 
for så mange.

Midt i dødens meningsløshed 
og sorgens tunghed har vi følt 
os trøstet af den medvandring 
mange gange. Fremmede men-
nesker og venner har givet gaver 

til vores børn undervejs. Vi har 
fået aftensmaden leveret. Men 
mest af alt har deres ord om Mika 
og vores vandring gjort godt.

Den 8. december skulle have 
været Mikas fødselsdag. I stedet 
er det mere end to uger siden 
hans død. Selvom det ikke var 
den slutning, vi ønskede os, vil jeg 
altid vide, at jeg gav ham livet – og 
vi gav ham de bedste muligheder 
her på jorden. Herfra må både vi 
og Mika være i Guds hænder.

- Jeg vil altid 
vide, at jeg 

gav ham livet
Eva M. Jørgensen fortalte i en artikel i Udfordringen i uge 27 om de 

udfordringer, man som kristen familie står overfor, når man får beskeden
”I venter et barn med en alvorlig kromosomfejl”. I slutningen af 

november fødte hun Mika med ”trisomi 18”. Han levede i ni dage.

Eva og Karsten Jørgensen fi k tidligt i graviditeten besked om, at de ventede et barn med en alvor-
lig kromosomfejl. Den 10. november blev Mika født på Skejby sygehus -  ca. 5 uger før termin.
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Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler?  
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Den sejrende taber 
Bliv en god modtager...
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Rick Warren
Den målrettede menighed
Vækst uden kompromis 
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Den nøgne sandhed
om seksualitet

kr. 249,95
kr. 249,95

Kristeligt Forbund for Stude-
rende er for nylig blevet opta-
get i Dansk Ungdoms Fælles-
råd. Det sker, efter at KFS har 
fået mere medlemsdemokrati.

Dansk Ungdoms Fællesråd, 
DUF, kunne på det årlige dele-
geretmøde først i december byde 
velkommen til Kristeligt Forbund 
for Studerende, KFS.

- Det er en markering, som 
viser, at vi nu er en fuldmoden 
medlemsorganisation. Vi har 
været på vej som medlemsorga-
nisation i nogen tid, hvor vi har 
implementeret et stærkere med-
lemsdemokrati, og nu har vi nået 
en vigtig milepæl i den udvikling, 
fortæller Lars Bjerregaard, der er 
sekretariatsleder i KFS.

DUF hjælper foreninger
DUF er en politisk organisation, 

der blandt andet arbejder for at 
styrke medlemsorganisationer-
nes interesser i lovgivningsar-
bejde, der påvirker foreningslivet. 
Som en del af strategien frem 

mod 2017 vil DUF arbejde for 
at styrke unges adgang til og 
engagement i den demokratiske 
samtale. Og netop i denne del af 
strategien ser KFS sig selv som 
en vigtig medspiller.

- Vi glæder os over den politi-
ske platform, medlemskabet giver 
os for at arbejde endnu mere 
målrettet for ”plads til mening” i 
studieverdenen. Her ser vi et po-
tentiale for at styrke mulighederne 
for samtalen mellem forskellige 
livssyn på studiestederne endnu 
mere. Det har vi arbejdet for i 
mange år, men når vi nu står 
sammen med DUF, får vi en 
stærkere politisk røst, vurderer 
Lars Bjerregaard.

Udvikler demokratiet
Samtidigt med medlemskabets 

fordele for det demokratiske 
engagement i offentligheden, 

vil KFS også drage fordel af at 
være en del af DUF i forhold til at 
udvikle demokratiet i selve KFS-
organisationen.

- I vores proces mod at blive en 
organisation, hvor medlemmerne 
i højere grad får lov at tegne 
bevægelsen, har DUF været en 
aktiv medspiller – og modspil-
ler, tilføjer Lars Bjerregaard og 
henviser til sin takketale, hvor 
han kaldte DUF for ”en opdrager 
i ordets mest kærlige forstand”.

Nu glæder vi os til at se, hvor-
dan medlemskabet kan gøre vo-
res gensidige samarbejde endnu 
mere frugtbart, slutter han.

KFS er medlemsorganisation 
nummer 72 i DUF, som også har 
andre kirkelige ungdomsforenin-
ger under paraplyen.

Bodil

Kristen studenterorganisation 
med i Dansk Ungdoms Fællesråd
Med Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er DUF nu paraply for 72 ungdomsforninger.

Sammen med DUF får vi 
en stærkere politisk røst på 
studiestederne, mener Lars 
Bjerregaard fra Kristeligt 
Forbund for Studerende.

Kirken i Kulturcenteret på 
Drejervej vil med projektet ”A 
New Beginning” fra 11. januar 
være med til at forme det nye 
år gennem bøn og et tættere 
fællesskab med Gud.

Temaet er inspireret af Johan-
nes Åbenbaring 21:5, hvor Jesus 
siger ”Se, jeg gør alting nyt”.

- Som kirke har vi også indfl y-
delse på og ansvar for, hvad det 
nye år kommer til at bringe. De 21 
dage skal være et springbræt til at 
komme tættere på Gud og hans 
plan for kirken – bringe en ny be-
gyndelse, hedder det i oplægget 
fra Kirken i Kulturcenteret.

Der vil være forbøn både for 
kirken og for Guds Riges komme 
i København og i hele Danmark.

Sådan indtager man en by
De 21 dages bøn har fokus på:
1. Josvabogen, hvor Gud 

instruerede Josva i, hvordan isra-

elitterne skulle indtage Jeriko. De 
måtte gå rundt om byens mure i 
seks dage i tavshed, og på den 
syvende dag skulle de på et givet 
signal udstøde et kampråb. 

Gud greb ind - og Jerikos mure 
faldt! Israelitterne indtog byen! 

Sådan opbygges en by
2. Nehemias’ Bog: Nehemias 

påtog sig ansvaret for at genop-
bygge Jerusalems mure, så byen 
kunne få en ny start. 

Herefter kunne de leve i tryg-
hed for fjendernes angreb og med 
en struktur, som skulle bevare 
folket under Guds herredømme.

Jesus til hele verden
3. Apostlenes Gerninger. 

Apostlene blev ikke blot kaldet 
til at følge Jesus, de blev også 
udrustet til deres opgaver. De 
bragte evangeliet ud til verden 
og måtte lide for deres tros skyld. 
Gud var med dem igennem alt. 
Han vil også være med os, når vi 
tager vores kald op og følger ham! 
skriver Kirken i Kulturcenteret.

Profetisk konference
Der vil være bøn i Sakristiet 

på hverdage fra kl. 8.30 og fra kl. 
10.30 på lørdagene (den 16. og 

den 23. januar). Fredag den 22. 
januar kl. 19.00 vil bønnen dog 
foregå i kirkesalen sammen med 
ungdomsfællesskabet POX.

De 21 dages bøn slutter af med 
en konference med Dr. Sharon 
Stone fra den 29. til 31. januar. 
Hun bor i Old Windsor, England, 
sammen med sin mand, Greg 
Black, og er grundlægger af or-
ganisationen Christ International 
Europe, www.cieurope.org

Sharon Stone har med sin 
profet-tjeneste tidligere været 
med til at forløse Guds plan og 
hans kraft ind i Danmark, Kø-
benhavn, Kirken i Kulturcenteret 
og ind i den enkelte af os, skriver 
Kirken i Kulturcenteret.

Konferencen afsluttes med en 
Supersunday Gudstjeneste den 
31. januar, hvor Sharon Stone 
prædiker.
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21 dage med bøn i januar
Efter tre ugers bøn er der konference med Dr. Sharon Stone i Kirken i Kulturcenteret i København.

På konferencen fra 29.-31. 
januar vil Dr. Sharon Stone 
fra England undervise og 
profetere.

Tøv ikke med at 
tale om din tro 
i det nye år

Lige før jul havde Aftenshowet på DR et indslag om, hvor-
dan vi danskere har det med det, som ligger grund for julen, 
kristendommen. 

Oplægget gik på, at det ofte er decideret pinligt at sige, at man er 
kristen. Udlandsredaktør på Berlingske Anna Libak, der var gæst, 
sagde, at  man vanskeligt kan forestille sig noget mere taberagtigt 
end at sige, man er kristen, i et land som Danmark. Engang var 
hun faldet i snak med nogle naboer på vej til højmesse, og da hun 
sagde, at hun måtte løbe, da hun skulle i kirke, krøllede deres 
ansigter sig sammen. Derfor ville hun ikke anbefale folk at være 
åbne om deres kristne tro, hvis de ville bevare den gode stemning 
ved middagsbordet.

Det ville en af indslagets andre gæster, debattøren Mads ”Blæ-
rerøv” Christensen, derimod godt være med til, selvom han var 
klar over, at det bestemt ikke er chikt at skilte med at være kristen. 
Men for et par år siden havde han mødt Gud og siger derfor nu ja. 
Ganske vist tøvende, som han forklarede, men alligevel et klart ja.

Men hvorfor er det ikke chikt at være kristen? spurgte vært Lise 
Rønne.

Det bliver det af sig selv nu, svarede Mads Christensen over-
raskende og fortsatte: ”Verden er i opløsning, bekend kulør. Man 
kan også være en slags politisk kristen. Alt det vi tror på, er under 
pres udefra, fra andre religioner. Vi har vænnet os af med at kæmpe 
for noget som helst. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg bekender 
kulør. Jeg står her”, slog den kendte debattør fast. 

Mange troende fortæller mig, at de har det som Anna Libak, eller 
i hvert fald kender til følelsen at blive gjort til skamme, latterliggjort 
eller betragtet som mindre begavet, når de taler om deres tro. Det er 
en bekymrende og trist udvikling. Hvis det lykkes den efterhånden 
altdominerende politiske korrekthed at lukke munden på kristne, 
er vi tilbage i Romerriget, hvor kristne kommunikerede gennem 
hemmelige tegn, fordi det var for farligt at tale åbent om troen. 
Mads Christensen har ret i, at der brug for at bekende kulør med 
den politiske situation som ikke bare Danmark, men hele Europa 
befi nder sig i. Vi har vænnet os til ikke at kæmpe for noget. Lad os 
bruge det nye år på at gå imod den tendens. 

Tøv ikke med at tale om din tro. 
Godt Nytår! 
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Tema for bedeugen 2016: 
”De fortabte sønner vender hjem”
Evangelisk Alliances bedeuge i det nye år foregår den 10.-17. 
januar. Bedefolderen har et bibelord fra lignelsen om ”Den 
fortabte søn” til hver af dagene.

”Jesus fortalte en simpel historie om en far og hans to sønner. 
Det var en historie om oprør, fortry delse, anger og en helt uventet 
kærlighed og tilgivelse”, skriver formand for Evangelisk Alliance 
Thomas Bjerg Mikkelsen. I materialet er der fokus på, at  nogle ser 
sig selv som yngste-sønner, mens andre - ofte kirkefolk - har mere 
tilfælles med den moralske 
ældste bror. 

I løbet af bedeugen vil der 
være indsamling til uledsa-
gede flygtningebørn i Græ-
kenland og til Evangelisk 
Alliances arbejde gennem 
organisationen Faros.

Faros (det græske ord for 
”fyrtårn”) er et center midt i 
Athen for uledsagede flygt-
ningebørn i alderen 10-18 
år. Organisationen opsøger 
de udsatte børn på gaden og tilbyder dem husly, mad og anden 
form for hjælp.
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Pilgrimsrejse til Rom i Jubelåret 
I perioden 24.-30. maj 2016 arrangerer 
Skt. Nikolaj kirke, Esbjerg, en pilgrims-
rejse til Rom i anledning af Jubelåret, 
som begyndte den 8. december. 

Det nye jubelår kaldes ”Jubelåret 
for barmhjertighed”. Ved udråbelsen af 
jubelåret henviste paven til beretningen 
om kvinden i farisæerens hus (Lukas 
kap. 7). Mange kvinder føler stor skyld 
efter en abort, men Gud tilgiver alle, der 
angrer. Det skal præsterne minde folk om, 
forklarede pave Frans I.

Under pilgrimsrejsen besøger man 
Roms syv hovedkirker, deltager i onsdags-
audiencen på Peterspladsen og besøger 
pavegravene. Man vil også gå gennem den hellige port, deltage 
i en daglig messe på dansk samt skriftemål ved pastor Benny 
Blumensaat og den nyviede præst Jan Hansen.
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Pastor Benny 
Blumensaat holder 
messe og skriftemål 
på turen til Rom.

Danske Patricia og Dan Kirk 
Biswas arbejder for fl ygtninge-
børn gennem Faros i Athen.

Øget bibelsalg i Danmark
Der fi ndes intet dansk ”bibelbælte”. Til gengæld er salget af 
bibler steget over hele landet, skriver Ulrik Stadler Bang og 
Catia Schmidt i en artikel på DR.dk.

Der er ingen forskel på antallet af købte bibler i Sønderjylland og 
i Nordsjælland, fortæller Morten Predstrup, der er salgs- og marke-
tingschef i Bibelselskabet. Han tilføjer, at salget af bibler er steget 
en smule. Det kunne skyldes Bibelselskabets 200 års jubilæum, 
men salgs- og marketingschefen peger også på en anden årsag.

- Der er en mere åben debat i samfundet generelt, end der var 
for små 10 år siden, omkring det at have en tro, og hvordan man 
håndterer dette, siger Morten Predstrup.

Bibelselskabet vil ikke oplyse det eksakte antal solgte bibler, men 
siger, at det er et godt stykke over 50.000 om året.
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Borgmester afsløretBorgmester afsløret
Ja, det ser unægtelig ud, som om borgmester Jørgen Peder-
sen, Kolding, på dette foto er afsløret i vild fl ugt for det gamle 
lokomotiv. Men tværtimod afslørede den rare borgmester en 
skulptur af det gamle kleinbahn-tog, som fra 1899-1932 kørte 
fra den stationsbygning, som nu rummer Udfordringen og lo-
kalavisen Tyrstrup Herreds Tidende, samt café Morgenstjernen. 
Skulpturen er en gave fra aviserne til lokalsamfundet. Den er en 
nøjagtig model af det gamle damplokomotiv skåret ud i jern med 
laserbrænder af Knud Persson, Løsning, og Karsten Nielsen, 
Øster Snede. Begge venner af Udfordringen. Skulpturen blev af-
sløret lørdag af borgmesteren, som i sommers blev landskendt, 
fordi han var så uheldig at sige ”du” og ”dig” til Dronningen, da 
hun ikke ville vedkende sig et maleri, som bormesteren havde 
fået at vide, at hun havde malet. Der var dog ingen kongelige el-
ler andre, der havde malet graffi ti på presseningen. Til gengæld  
truede den i blæsevejret med at fl yve væk, før borgmesteren fi k 
fl øjtet til afgang i togfl øjten. – South City Gospel Choir fra Kol-
ding holdt samtidig en udendørs julegospel-koncert på torvet, 
og de medvirkede til festlighederne ved at synge gospelsangen 

”This Train is bound for Glory”. (Toget kører til Herligheden)... 
På det mindre billede ses borgmesteren (th) sammen med 
Udfordringens redaktør, som stod bag idéen. 

Fotos: Henrik Engedal og Lars Østergaard. 

Juletræet var smukt pyntet 
og bordene festligt dækket, 
da et halvt hundrede asylan-
søgere fra Center Sandholm 
og Sjælsmark var til julefest i 
Indre Missions Menighedshus 
på Aggebovej i Allerød.

Julefesten var dette års af-
slutning på et nyt initiativ, der 
henvender sig til hovedsageligt 
farsi-talende asylansøgere. 

- Vores aktiviteter er åbne for 

alle uanset kulturel, religiøs eller 
uddannelsesmæssig baggrund, 
fortæller Stella Skov Meldgaard, 
der er ansat af Internationalt 
Kristent Center (IKC). 

- Hver mandag er der gratis af-
tensmad, bibelundervisning, sang 
og bøn i Menighedshuset. Det er 
iranere og afghanere, der står 
for madlavningen. I slutningen af 
januar 2016 tilbyder vi hver tors-
dag gratis danskundervisning, og 
det er endvidere tanken at starte 

Allerød International Gospelchoir, 
hvor både danskere fra Allerød, 
asylansøgere og folk med op-
holdstilladelse er velkomne. 

  
Frirum for kristne

- Målet med aktiviteterne er at 
skabe et frirum for de kristne fl ygt-
ninge og asylansøgere. Flere har 
oplevet at blive forfulgt i centrene 
på grund af deres tro. 

Vi tilbyder et åbent bibelstu-
die, hvor vi snakker sammen 

Asylansøgere til julefest i missionshuset
om, hvad troen betyder. Det er 
svært for dem, for de er vant til, 
at man reciterer fra Koranen. De 
har et stort behov for at mødes 
med andre kristne, for det er 
supersvært for dem at holde fast 
i kristendommen og prioritere 
det, fordi de bruger meget energi 
på at lære at være danske, for-
klarer Stella S. Meldgaard, som 
efterlyser fl ere frivillige bl.a. til 
danskundervisningen.  

Bodil

Hver mandag mødes iranere og afghanere fra Center Sandholm og Sjælsmark til gratis aftens-
mad, bibelstudier, sang og bøn i Menighedshuset. Lige før jul var der julefest med 50 deltagere.
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Lukasevangeliet kap. 18:
  ”Han fortalte dem en lignelse 
om altid at bede og ikke blive 
trætte. Han sagde: ”I en by var 
der en dommer, som ikke fryg-
tede Gud og var ligeglad med 
mennesker. 

I samme by var der en enke, 
og hun kom gang på gang til 
ham og sagde: Hjælp mig til 
min ret over for min modpart! 
Længe ville han ikke, men til 
sidst sagde han til sig selv: 
”Selv om jeg ikke frygter Gud 
og er ligeglad med mennesker, 
vil jeg dog hjælpe denne enke 
til hendes ret, fordi hun volder 
mig besvær; ellers ender det vel 
med, at hun kommer og slår mig 
i ansigtet.« Og Herren sagde: 
»Hør, hvad den uretfærdige 
dommer siger! Skulle Gud så 
ikke skaffe sine udvalgte deres 
ret, når de råber til ham dag 
og nat? Lader han dem vente?   
Jeg siger jer: Han vil skaffe dem 
ret, og det snart.” 

Hold ud i bønnen
Dette skriftsted har hjulpet 

mig meget på det sidste. Det 
første, vi skal lægge mærke til, 
er, at denne lignelse lærer os, 
at vi skal holde ud, når vi beder.  

Mange gange, når vi beder 
om noget, gør vi det en tid, 
og når vi så ikke får bønnen 
besvaret, holder vi op igen. Vi 
taber modet, fordi vi tror, at vi 
ikke bliver hørt. 

Det næste vi lægger mærke 
til, er dommeren, som ikke ville 
hjælpe denne enke, men til sidst 
siger han disse ord: ”Selv om 
jeg er ligeglad med Gud og 
mennesker, så må jeg nok hel-
lere afsige en dom, siden hun 
bliver ved med at besvære mig”. 

Det begejstrer mig at læse 
dette. Faktisk står der, at Jesus 
ønsker, du skal volde ham be-
svær. Vi skal på samme måde 
som enken være over Jesus 
hele tiden. 

Vær til besvær!
Når du vågner om natten og 

ikke kan sove, så skal du ikke 
være irriteret, men du skal be-
gynde at bede. 

Jeg er begyndt på en hel ny 
bøn. Jeg starter ofte min bøn 
med at sige: ”Jesus nu kom-
mer jeg igen og minder dig om 
det, som jeg mange gange har 
nævnt for dig. Du har selv sagt, 

at vi skal volde dig besvær, så 
du kommer ikke af med mig, før 
du besvarer denne bøn.”

 
Vi skal ikke komme til Jesus 

og tænke, at det ikke går at 
bede så mange gange om det 
samme. Han opfordrer os til at 
bede og ikke blive trætte.

Se på enken - hun kom gang 
på gang, og resultatet udeblev 
ikke. Hør det vidunderlige løfte: 
”Skulle Gud ikke skaffe sine 
udvalgte deres ret, dem som 
råber til ham dag og nat”. 

Jeg tilføjer ”fl ere gange om 
natten og fl ere gange om dagen 
og gerne om det samme”. Jeg 
tror, Jesus elsker, at vi trænger 
os ind på ham igen og igen.  

På det sidste har jeg også 
oplevet at få svar på emner, 
som jeg har bedt for længe. 
Efter denne nye opdagelse 
svarer Herren også på den 
slags bønner.

Bed og læs i Bibelen
Til dig, som er ved at miste 

modet og er holdt op med at 
bede og at læse i Bibelen: Du 
må i gang igen, kom tilbage til 
Jesus - han venter på dig.

Måske skal du sige undskyld 
for nogle ting, som du aldrig 
skulle have gjort. Du vil opleve, 
at livet atter kan blive fyldt med 
glæde og den fred, som kun 

Jesus kan give.
Til sidst vil jeg pege på et  an-

den sted i Bibelen, som fortæller 
noget af det samme, som her 
er beskrevet, nemlig fra Lukas 
kap. 11: 5-9:

”Han sagde også til dem: 
Hvis en af jer har en ven og 
midt om natten går hen til ham 
og siger: Kære ven, lån mig tre 
brød, for en ven af mig er kom-
met rejsende, og jeg har ikke 
noget at byde ham, og han så 
svarer derindefra: Spar mig for 
det besvær! Døren er allerede 
låst, og mine børn og jeg selv 
er gået i seng. Jeg kan ikke stå 
op og give dig noget – jeg siger 
jer: Selv om han ikke står op og 
giver ham noget for venskabs 
skyld, vil han dog på grund af 
hans påtrængenhed rejse sig 
og give ham, hvad han har 
brug for.”

Her skal vi lægge mærke til 
ordene. Selvom han ikke vil 
give ham for venskabs skyld, 
så vil han give ham det, han 
har brug for på grund af hans 
påtrængenhed. Det her ord 
påtrængenhed er vigtigt for 
os. Kan du huske, hvad der 
stod, dommeren sagde: ”fordi 
hun volder mig besvær, vil jeg 
give hende hendes ret over 
modparten.” 

Nu har vi to steder, hvor 
Jesus opfordrer os til hele tiden 

at minde ham om vores proble-
mer, så hold dig ikke tilbage. 

Der står også i Lukas kap.11 
vers 9: ”Bed, så skal du få”.  
Den rigtige oversættelse siger 
”Bed, og bliv ved med at bede, 
så skal du få”. 

I Fadervor i samme kapitel, 
kan vi læse ”Giv os i dag vort 
daglige brød”. Altså skal vi 
hver dag  bede denne bøn. 

Jeg håber med denne artikel 
at kunne opmuntre dig til virkelig 
at mase dig ind på Jesus med 
dine problemer. 

Du, som har svært med at få 
solgt dit hus, bed! Et sted ude i 
befolkningen er den køber, som 
skal købe dit hus. 

Bed for vores land, for vores 
regering. Lad være med at kri-
tisere, bed i stedet. Bed for din 
by, og din borgmester.

Bed for din kirke, dine prædi-
kanter og dit lovsangskor. 

Du som i lang tid har bedt 
for et familiemedlem, bliv ved 
mase dig ind på Jesus, han vil 
høre dig. 

På denne måde kunne jeg 
blive ved. Vi må blive ved med 
at bede. 

Vi kommer måske nok til Jesus med vores problemer, men ofte er vi for hurtige til at give op,
hvis bønnesvaret ser ud til at udeblive. Men Jesus opfordrer os til at ”trænge os på” for at få svar.

Søndagens tekst: Matt. kap. 2:1-12

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus hyldes som en kongesøn
1 Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes den 

Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere 
fra Østens land til Jerusalem. De spurgte: 2 »Hvor er jødernes 
nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi 
kommet her for at bringe ham vores hyldest.« 3 Kong Hero-
des blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af 
rygter. 4 Han sammenkaldte derfor ypperstepræsterne og alle 
jødernes skriftlærde til et møde og spurgte: »Har profeterne 
sagt noget om, hvor Messias skal fødes?« 5 »Ja,« svarede 
de, »i Betlehem. For en af profeterne har skrevet: 6 ‘Du Bet-
lehem i Judas land! Du er langtfra den ringeste blandt Judas 
byer. Fra dig skal en hersker udgå, han skal lede og vogte 
mit folk, Israel!’«7 Derefter tilkaldte Herodes i al hemmelighed 
stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, 
da de første gang havde set stjernen. 8 »I skal søge efter 
barnet i Betlehem,« sagde han. »Når I har fundet det, skal I 
komme tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også 
tage derhen og hylde ham.« 9-10 Da stjernetyderne havde talt 
med kongen, tog de af sted. Kort efter fi k de til deres store 
glæde igen øje på den stjerne, de havde set i Østen. Og de 
fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet 
var. 11 De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med 
hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i 
ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de for deres 
medbragte kostbarheder og gav ham både guld, røgelse 
og myrra. 12 Senere advarede Gud dem i en drøm imod at 
tage tilbage til Herodes. Derfor rejste de en anden vej hjem.

Bliv ved med at mase dig endnu engang ind på Jesus - han vil høre dig!

Jesus er vor 
problemløser

Godt nytår!
Når julen er forbi, slukkes julelysene, og det bliver igen lidt 
gråt og mørkt omkring os. En ven fra Libanon, som skulle 
arbejde i København i 2-3 uger ad gangen, spurgte forundret, 
hvordan vi kunne leve uden at SE solen.

Ja, de fl este danskere har vel vænnet sig til at leve i gråvejr. 
Og vi mennesker kan faktisk affi nde os med næsten hvad 
som helst, hvis vi tror, at det ikke kan være anderledes. Det 
er først, når vi vender hjem fra ferie i solens lande og dukker 
ned under skylaget til det grå Danmark, at vi undrer os over, 
hvordan vi kan holde det ud? 

Nå, vi må ikke glemme, at velstanden også er højest netop 
i vores kolde og regngrå lande, mens fattigdommen er størst, 
hvor de har mest sol... Måske skyldes det, at vores forfædre 
var nødt til at samle sig forråd og planlægge, hvordan de skulle 
overleve, mens man i de varme lande ikke behøvede det.

Vi har brug for udfordringer for at vokse os stærkere.
Selv har jeg altid været alt for påvirkelig af vejret. Når solen 

skinnede, steg mit humør mange grader. Og modsat... 
Men nu har jeg efterhånden fundet ud af, at ”man har det, 

som man ta’r det”, som en gammel lærerinde altid sagde. 
Det er ikke omstændighederne, men den måde, vi tager 

dem på, der afgør, hvordan vi har det. 
Faktisk siger Bibelen meget om kampen i sindet.
Et godt ord til at komme igennem vintermørket og andre 

slags mørke er 1. Tessalonikerbrev kap. 5, hvor der bl.a står 
i vers 16-18: ”Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under 
alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.”

Man kan faktisk takke sig gennem ethvert problem. 
Modsat kan manglende taknemlighed føre os ud i depres-

sion. Det samme kan manglende tillid til Gud.
Det er, når vi forstår, at Gud er med os og ikke imod, at vi 

kan rejse os og vokse i tro - og endda blive til lys for andre.
Paulus fortæller fx i Romerbrevet 38 om alle de besværlig-

heder, han konstant står i. ”Men i alt dette mere end sejrer 
vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken 
død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende 
eller noget kommende eller kræfter eller noget i det 
høje eller i det dybe eller nogen anden skabning 
kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, 
vor Herre.” (v. 37-39)

På samme måde kan vi også gå ind i det nye år 
- sikre på, at intet kan skille os fra Guds kærlighed, 
hvis vi tror på Jesus Kristus. 
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Af  Jørn Nielsen 

Forfatter og komentator

Jeg husker, vor kommunisti-
ske og ateistiske klasselæ-
rer på Højdevangens Skole 
på Amager ved juleferiens 
begyndelse pirkede  lidt har-
cellerende ved vor barnlige 
julestemning og ikke vidste, 
om han skulle sige: ”god sol-
hverv” eller en ”glædelig jul”.

Jeg blev sur på ham, for he-
denskabets  solhvervsfest med 
bakkantisk løssluppenhed (efter 
Bakkus, vinens gud) mente jeg 
for længst hørte vikingetiden til 
med Odin og Thor og drikkegil-
derne til deres ære. 

Men klasselæreren var må-
ske realistisk nok, eftersom den 
såkaldt kristne jul vitterlig er 
et sammensurium af hedensk 
frådseri  og  religiøs fromhed.

Efter sigende er der fl ere og 
fl ere, der synes, det kan være 
tilstrækkeligt med jul hvert 2. 
år, da velfærdsstaten hele året 
bugner med bordets glæder, 
som julefrokosten ikke kan 
gøre markant bedre, selvom vi 
ikke må glemme, at Danmark 
stadig huser fattige, som håber 
på en julepakke fra Frelsens 
Hær hvert år.

Julen er ikke en løgn
Julens afkristning befordres, 

paradoksalt nok, også ind imel-
lem af præster, for hvem jomfru-
fødslen, Betlehem, stalden og 
krybben, hyrderne og de vise 
mænd m.m. kun er myter, men 
dog skal forkyndes som smuk 
poesi eller, for skams skyld,  
som om det virkelig er sket,  
omend det er løgn det meste af 
det. For tager vi løgnen fra men-
nesket, fratager vi håbet, som  
Henrik Ibsen siger i skuespillet 
”Vildanden”. Men er julen kun 
løgnens håb?

Jeg protesterer vildt og in-
derligt, idet jeg går til den kilde-
instans, som virkelig, modsat 
bibelkritikere, har noget at sige, 
ligesom jeg i forretningslivet 
aldrig lod mig kyse af en el-
ler anden skrankepave eller 
-hyæne,  men hellere gik direkte 
til fi rmaets øverste instans med 
mit forretningsanliggende. 

Og julens øverste, veldoku-
menterede instans er selve 
evangeliet, sådan som det 
under Himlens bevågenhed er 
os overleveret gennem godt 
2.000 år.

Julens øverste instans  
er selve evangeliet

Jeg afviser altså myte-på-

standen og anerkender det 
uforfalskede juleevangeliums 
mægtige, hyppigt gentagne ord 
”Det skete”, som på latin hed-
der ”faktum est”. Jeg ynker den 
næsvise afvisning: ”Det siger 
mig ikke noget!”

Søren Kierkegaard gør i  
”Sygdommen til døden” op med 
denne fripostige ligegyldighed, 
som han sammenligner med 
en majestæts besøg i en by, 
der med magistraten i spidsen 
”fornemt” udtaler: ”Dette kom-
mer ikke os ved!” 

Denne ligegyldighed er dog 
for intet at regne mod ligegyl-
digheden overfor universets 
Gud og Skaber, som i Kristus 
er kommet til os.

Julesalmer som modvægt
Men vi skal ikke smide barnet 

ud med det snavsede bade-
vand. De danske julesalmer er 
evergreens, og var de skrevet 
på engelsk, ville de være i ver-

densklasse.  Brorsons pietisme 
frastøder så godt som ingen 
danskere i julen, som vil mangle 
sin åndelige fylde uden hans 
julesalmer. Da han viste sin 
tyske, men dansk-talende (og 
-skrivende) ven,  provst Johann 
Hermann Schrader, udkastet til 
”Den yndigste rose er funden…” 
udbrød denne bevæget: ”Aldrig 
har jeg vist, at det danske sprog 
kunne være så smukt!”

Men salmebogens repertoire 
af gedigne julesalmer er stort, 
og det vil klæde kristne hjem 
at gøre rigt brug af dem i hele 
julemåneden, ja gerne før ad-
ventstiden. 

Det fi nder jeg betimeligt at 
sige, da det er min klare for-
nemmelse, at salmesangen i 
hjemmene i vid udstrækning er 
forstummet.  Jeg har endda hørt 
nogle sige, at den slags kun hø-
rer hjemme henne i kirken, men 
det er en misforståelse, som 
julen burde kunne rette op på.

Der klages ind imellem over 
dekadent forkyndelse i kirken.  
En meget travl præst, som jeg 
lytter til regelmæssigt i en af op-
landets landsbykirker, betroede 
mig: ”Jeg glæder mig til, at jeg 
som pensionist kan få tid til at 

læse og fordybe mig i Bibelen”, 
underforstået at det har han ikke 
rigtig tid til i øjeblikket.  

Men da må forkyndelsen 
også blive derefter. 

En trøst for os ”underernæ-
rede” kirkegængere er da, at 
vore gamle salmer i sig selv kan 
være opbyggelige prædikener, 
som nogle af os endda får lyst 
til at digte videre på. 

Julesalmerne kan, hvis 
vi også lader dem slippe til 
udenfor kirkens mure, være 
en probat modvægt til julens 
oppustede materialisme og 
forspisthed, som for længst har 
nået et mætningspunkt.

Mormors barmhjertigheds-
kurve til de fattige

Min morfar havde ikke noget 
særligt romantisk eller senti-
mentalt forhold til julen, selvom 
hans store porcelænsforretning 
lukrerede på de mange julekun-
der. Retfærdigvis skal det også 
siges, at min mormor sørgede 
for, at hjemmet var fyldt op med 
mange ”barmhjertighedskurve” 
til de fattige og med den obli-
gatoriske KMA-kalender med 
et Guds ord til hver dag i året.  

Morfar ”julede” ikke i gængs 
forstand, men ved juletid var der 
i hans hyggelige mødesal på 
Nørrebro, hvor han prædikede 
evangeliet for ”slummen”, dæk-
ket op med lange borde, hvor 
kvarterets fattige blev inviteret 
til dejlig mad – en kær kvinde 
fra hans menighed stod for en 
speciel lækker oksekødssuppe 
– og der manglede ikke noget.

Disse festlige lejligheder 
husker jeg ret levende, og de 
blev et absolut højdepunkt i 
julen. Selv som barn kunne jeg 
blive rørt over at se de fattiges 
taknemmelighed. En kvinde 
var så fattig, at hun som kjole 
blot viklede et stykke stofklæde 
om livet. Der var også lotteri, 
højtlæsning, megen sang og 
naturligvis forkyndelse, som 
min morfar enten stod for, el-
ler - hvad han foretrak - havde 
overladt til en gæstetaler. Nå ja, 
også dér kom Brorsons julesal-
mer til deres ret, for min morfar 
var en svoren Brorson-fan.

Mit hjerte står dem særligt 
nær, der bruger julen til en 
ekstra anledning for evangeliet.  

Min gode ven, Ove Stage i 
København, står for distributio-
nen af det, han kalder ”den lille 
hjertebog”, en ypperlig lille sag 
på 6x6 cm, som i sit specielle 
venlige design klæder julen 
særligt godt (julen er jo hjer-
ternes fest!), og som han får 
en særlig indgang med i julen, 
sådan som han i øvrigt får det 

hele året. 
Lad så julen i sin oprindelse 

være aldrig så hedensk. Sol-
hverv er ”slået” på sin egen 
banehalvdel og må give plads 
for Kristus, retfærdighedens sol.

Ja, for som Han kom hin 
julenat, kommer Han endnu i 
2015 til os i en mørk kulturel og 
politisk nat i en verden fuld af 
ængstelse og pessimisme som 
aldrig før. 

Budskabet om ”fred på jord” 
tørster mange mennesker in-
stinktivt efter, dvs.  den evige,  
transcendente fred i den kors-
fæstede og opstandne Frelser 
til troens modtagelse eller hov-
modig forkastelse.  

Derfor til dig, kære læser,  
uden ”spin” og solhvervs he-
denskab: Glædelig jul!

Julesalmerne er en god modvægt til den gamle hedenske solhvervsfest og den moderne materialisme.

Solhvervsfest 
eller gammeldags højtid?

Julesalmerne kan, hvis 
vi også lader dem slip-
pe til udenfor kirkens 
mure, være en probat 

modvægt til julens op-
pustede materialisme.

Som Jesus kom hin julenat, kommer han endnu i 2015 til os i en kulturel og politisk mørk nat, i en verden 
fuld af ængstelse og pessimisme som aldrig før. 

Lad så julen i sin 
oprindelse være aldrig 

så hedensk. Solhverv 
er ”slået” på sin egen 

banehalvdel og må 
give plads for Kristus, 
retfærdighedens sol.

Søren Kierkegaard skrev i ”Syg-
dommen til døden” om ligegyl-
digheden overfor ”majestæten”. 

Julen ville mangle sin åndelige 
fylde uden Brorsons julesalmer.

22. - 24. januar 2016
Efterskolen Solgården

Vardevej 68, 6880 TarmWeekend 
for aleneforældre

Se programmet og tilmeld dig på aleneforaeldre.dk
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Til Orla Lindskov
Ja, nu nærmer julen sig. Den 

glade fest. I vores familie er vi 
igen havnet i en diskussion, som 
vi har haft før i december måned.

Alle i vores familie er kristne; 
nogle tilhører Folkekirken, og nog-
le tilhører to forskellige frikirker. 

Vi samles på skift hos hinan-
den juleaften, og for det meste er 
vi en ret stor fl ok. Vi har et ret godt 
og fredeligt forhold til hinanden. 
Det eneste, der knirker lidt nu, er 
det med de indbyrdes julegaver. 

Vi er fi re søskende. Jeg er den 
ældste søster, og min bror og 
mine to yngre søstre mener, at 
min mand og jeg giver vores egne 
samt deres børn større og større 
og dyrere og dyrere julegaver 
for hver jul. De siger, at det er 
helt sygt.

Vores 2 børn er de ældste, og 
det, de ønsker sig, er temmelig 
dyre gaver. 

Vores søn samler på noget be-
stemt legetøj, og det, han ønsker 
sig i år, koster godt nok ”kassen.” 
Men også min datter ønsker 
sig nogle dyre dukker, som hun 

samler på. 
Vi har godt nok talt med dem 

om, hvor dyre deres ønsker er. 
Men vores to siger, at samme 
slags gaver får deres klassekam-
merater også. 

Vi har heldigvis råd til det. Vi 
ønsker jo ikke, at vores skal stå 
tilbage i forhold til deres kam-
merater. 

Min dreng er den ældste af 
vores to, og han siger, at hans 
klassekammerat, som også er 
hans bedste ven, får noget lege-
tøj, der er endnu dyrere, end det 
han ønsker sig.

Jeg kan godt se, at det på en 
måde er skruen uden ende. Det 
er et pres. Det er også det, mine 
søskende bebrejder min mand og 
mig, for de siger, at de juleaften 
ikke vil være med til at give gaver 
på vores niveau.

Min yngste søster har endda 
truet med, at hende og hendes 
mand ikke vil komme juleaften, 
hvis vi ikke ”skruer ned.”

Vores søn og datter er ret 
fredelige. Men de har nok stort 
set været vant til at få det, de 

ønskede sig. Det gælder for hele 
året. Vi har som sådan ikke næg-
tet dem noget. 

Vi har heller ikke følt, at deres 
ønsker har været urimelige. Men 
på grund af mine søskendes 
holdning har vi spurgt vores to, 
om vi ikke kunne skrue ned til 
lidt billigere julegaver på grund 
af de andre. 

Det forslag blev ikke mødt med 
forståelse. Vores dreng blev mil-
dest talt rasende og smækkede 
med døren til sit værelse. Han 
sagde, at hvis de andre i familie 
skulle bestemme, så kunne vi 
bare holde jul selv. Vores datter, 
som er den stille type, blev bare 
sur og ked af det.

Min mand og jeg vil helst 
undgå, at vores dreng råber op 
og smækker med døren juleaften, 
når hele familien er samlet, og at 
vores datter sidder og er sur og 
ked af det.

Min yngste søster er pædagog. 
Hun siger, at hun og hendes 
mand ikke har råd til at være med 
i det gaveræs. 

Desuden siger hun, at min 

mand og jeg er konfl iktsky og kø-
ber vores børn. Hun siger, at vi vil 
komme til at fortryde det senere, 

når vores børn bliver store.
Sikke en redelighed lige før 

juleaften.

M.v.h.
En måske lidt for gavmild mor

Kære ”Du måske lidt for 
gavmilde mor”

Ja, måske er du og din mand 
lidt for gavmilde. Det er nemlig 
ikke god opdragelse at give 
børnene, hvad de ønsker sig for 
fredens skyld. Så køber I jer til 
fred med jeres børn med gaver, 
altså med penge. Det er for nemt, 
og det er også dårlig pædagogik. 
Det er nok det, din yngste søster 
mener.

Vores samfund bliver mere og 
mere materialistisk og kommer-
cielt. Det materialistiske får mere 
og mere magt, og det åndelige 
taber. 

Heldigvis er det ikke alle, der 
vil ride med på materialismens 
bølge. Der er nogle der ser faren. 

Din yngste søster, pædagogen, 
er nok en af dem. Hun nægter 
at ride med på materialismens 
bølge. Også fordi hun og hendes 
mand ikke har råd til det. 

Men det nok ikke hendes ene-
ste grund. Jeg tror, hun måske 
ser noget langt alvorligere i ud-

viklingen med større og større 
julegaver.

Selvfølgelig skal man give 
sine børn gaver og materielle 
goder. Ingen tvivl om det. Men 
kun det, de trænger til og det, der 
er rimeligt. 

Her er det så, det kan blive 
svært. Selvfølgelig skal de også 
have legetøj. Men hvad er rime-
ligt, og hvor går grænsen?

Man må i hvert fald ikke ”købe” 
sine børn til at være gode og 
fredelige. Altså give dem gaver 
for at bevare husfreden og for at 
undgå smækken med døre. Det 
kan nemlig skade børn. 

De skades, hvis de forvænnes 
eller forkæles. Og de forvænnes 
og forkæles, hvis de altid får, hvad 
de ønsker sig. Det er ikke god 
eller for den sags skyld kristen 
opdragelse. God opdragelse 
handler jo i høj grad om at give 
børnene indre værdier. 

Det forkludres helt, hvis man 
gør indbyrdes fred og fred i hjem-
met til noget, man kan sjakre og 

handle med.
På samme måde køber Gud 

os heller ikke til at være gode og 
bibelske ved at give os materielle 
gaver. Han bruger ikke materielle 
gaver til at lokke os, når vi ikke vil 

makke ret.
Gud søger alene at gøre os 

gode og bibelske, hvis jeg må 
bruge det udtryk, ved at over-
føre sin egen godhed, visdom og 
kærlighed til os ved Helligånden. 

Denne overførsel sker hos Jesus 
Kristus.

Dog giver Gud os også mate-
rielle, de såkaldte timelige gaver. 
Det må vi ikke tage fejl af. 

Disse skænker han os i sin 

store kærlighed. Men det er ikke 
først og fremmest på grund af 
disse gaver, Gud ønsker, vi skal 
elske Ham. 

Vi elsker Gud, fordi han har 
elsket os først. Han har i sin store 
kærlighed skænket os frelsen i 
Jesus Kristus.

I skal alle bede om, at I må 
få en god, fredelig og velsignet 
juleaften sammen. Bede Jesus 
om at være sammen med jer som 
jeres hyttegæst. 

Jeg tror også, at du og din 
mand i denne sag skal udholde 
lidt smækken med dørene og 
lidt surhed. Det vil lønne sig på 
længere sigt.

Du og din mand skal også 
udvise forståelse for din yngste 
søsters synspunkt. Hun har heller 
ikke så meget, som I har. Det ville 
være trist, hvis hun og hendes 
familie blev væk.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Jeg vil gerne hermed ønske alle min Brevkasses læsere et velsignet Nytår

Køber vi vores børn med dyre gaver?

Det er ikke godt at ”købe” sine børn 

Min mand og jeg vil helst undgå, at vores dreng råber op og smækker med døren juleaften, 
når hele familien er samlet, og at vores datter sidder og er sur og ked af det.

Gud køber os heller ikke til at være gode og bibelske ved at give os materielle gaver. Han 
bruger ikke materielle gaver til at lokke os, når vi ikke vil makke ret.
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Af Jan Grundvad

For et par år siden fik jeg, 
som annonce-sælger på Ud-
fordringen, en mail fra det 
tyske fi rma TSS, som gerne 
ville have lov til at sende et 
rejsetilbud til vore læsere. 

Efter et par dage kom der 
endnu en forespørgsel, og jeg 
kunne se, at man kunne komme 
på en rejse til Tyrkiet for kun 990  
kr. med fl y, hotel og rundrejse. 

Alle alarm-klokker bimlede. Det  
lød for godt til at være sandt.

Det med småt...
Jeg gennemgik materialet 

endnu engang. Specielt det med 
småt. Her læste jeg, at man skulle 
betale tillæg på knapt 1.000 kr. 
+ 1.000 kr.., men hov så havde 
man jo også fået en pakke med 
en masse store frokost- og aften-
buffeter, entré til seværdigheder 
og ikke mindst 8 dages rundrejse 
med spændende rejsemål.

Kunne jeg finde nogle dan-
skere, som havde prøvet at rejse 
med TSS? Ja, det var muligt. Og 
de var endda begejstrede. 

Nu skulle vi på Udfordringen 
tage en beslutning, om vi ville 

give vore læsere tilbuddet.  Vi 
takkede ja, da det også forret-
ningsmæssigt er godt for Udfor-
dringens økonomi med ”indstik”. 

Et par af Udfordringens med-
arbejdere valgte at købe plads 
på den første tur og kom glade 
og berigede tilbage. Og jeg har 
talt med fl ere af vore læsere, som 
også har haft gode oplevelser.

Tog selv med på en tur
Da der har været en del diskus-

sion om de af TSS (Travel Service 
Scandinavia) udbudte rejser, 
tog jeg med på en tur for selv at 
opleve tingene. 

Vi kom til at fl yve i nærheden 
af et kæmpe tordenvejr. Det blev 
dog en meget behagelig fl yvetur, 
uden problemer overhovedet. 

Uvejret fortsatte i de næste 
dage, men vor guide tilrettelagde 
vores tur så effektivt, at vi fi k set 
alt det, vi skulle – i tørvejr, og 
mens vi kørte i bussen væltede 
regnen ned. Om fredagen var 
uvejret så kraftigt, at alle sko-
lerne i Antalya var lukkede. Vor 
guide byttede vore dage om, så 
vi i stedet var oppe i ”Bomulds-
bjergene”, og mens vi var der, 
brød solen frem, og vi havde en 
fantastisk oplevelse.

Senere fandt jeg ud af, at deres 
busser er fantastisk velorganise-
rede, og der intet bliver overladt 
til tilfældigheder.

Høj standard, 
men lange busture

Jeg blev meget positivt over-
rasket over de standarder hotel-
lerne havde. Jeg har overnattet 
på mange forskellige hoteller, og 
disse hoteller var langt over, hvad 
jeg forventede. 

Jeg havde en meget oplevel-
sesrig tur, hvor dagene var fyldt 
med oplevelser, hvor vi besøgte 

den ene seværdighed efter den 
anden. Det kan bedst sammen-
lignes med at være på en lang 
udflugt på en traditionel char-
terferie. Derfor lærte vi bussen 
at kende indefra, for vi tilbragte 
mange timer i den. Disse rundture 
er ikke for dem, som har lyst til en 
afslappende daseferie. 

Bomuldsbjerge 
og vandfald

Jeg oplevede fx bomuldsbjer-
gene i Pamukkale. Fantastisk at 
se, hvordan termisk vand kan 
lave hvide aflejninger på en 

helt bjergside, og hvordan man 
i oldtiden havde en hel by med 
ca. 40.000 indbyggere liggende 
over dette hvide bjerg. Byen ligger 
i nærheden af det bibelske Lao-
dikæa. Det var om menigheden 
her, Jesus siger, at den hverken 
er varm eller kold, og at han derfor 
vil spytte den ud af sin mund. Når 
det varme vand fra kilderne  ved 
Pamukkale nåede ned til Laodi-
kea var det nemlig lunkent…

Tilbage i Antalya så vi ét af 
verdens største vandfald, hvor 
vandet oppe fra bjergene, styrter 
direkte ned i havet. 

Da det havde været skybrud i 
fl ere dage, var der helt ekstraor-
dinært meget vand, da jeg havde 
fornøjelsen at være der.

Man bliver anbefalet at tilkøbe 
maden, da der fl ere steder ikke 
er alternativer i nærheden. Det 
kan jeg kun anbefale, at man gør. 

Utroligt tilbud - hvordan?
I denne uge er der igen vedlagt 

en kuvert med et tilbud på en 
rejse fra TSS Danmark. 

Denne gang er det 15 dage (!) 
for kr. 990 i grundpris - plus mad 
og udfl ugter m.m.

Derfor stillede jeg også spørgs-
målet: Hvordan kan det lade sig 

gøre?
TSS er et rejsebureau som 

andre. De markedsfører sig bare 
anderledes. De er specialister i 
direct-marketing, altså i at sende 
breve til kunder. 

I Antalya-området er der byg-
get mere end 800 hoteller. De har 
opnået statstilskud, for turister er 
en god indtægtskilde. TSS/RDS 
har mere end 280.000 gæster 
årligt på rundture uden for høj-
sæsonen, og turister betragtes 
som eksport og beskæftigelse. 

Jeg ved ikke, hvordan der præ-
cist opnås ”eksport-støtte”, men 
det indgår i priserne. 

Hvor mange senge skal ikke 
redes, og sengetøjet vaskes? 
Hvor mange kokke skal der ikke 
til at lave 280.000 x 3 måltider x 
8 dage? 

Busserne stopper også for 
at vise, hvordan håndknyttede 
tæpper fremstilles, eller man 
besøger et stort læderfi rma, som 
fremstiller læder-beklædning. De 
vil selvfølgelig gerne sælge deres 
varer, altså eksportere, hvor vi 
selv tager varerne med hjem. Og 
som på andre turistmål, så møder 
du professionelle sælgere. 

Men husk – der er ingen kø-
betvang. 

Udfordringens Jan Grundvad afprøvede en af de 
billige Tyrkiet-rejser, som bl.a. tilbydes læserne 
i et indstik i dette nummer. Jan bevægede sig 
undervejs fra mistroisk til undrende - og vendte 
begejstret hjem.

Tyrkiet er 
en rejse 
værd

De såkaldte bomuldsbjerge, Pamukkale, består af afl ejret kald fra vandet, der løber ned over bjergsiden. Man oplever en blanding af østlig kultur og en hotelkvalitet, som langt overgår forventningerne.

Et af de få minusser ved disse rejser er, at guiderne som regel kun 
taler engelsk eller tysk. Og deres bibelske viden er ikke stor.
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Vatikanet afviser, at jøder kun 
bliver frelst ved at tro på Jesus. 
Men det er uforeneligt med 
Det nye Testamente, mener 
Lausannebevægelsen.

Vatikanets udmelding kom 
den 10. december i dokumentet 
“The Gifts and Calling of God 
Are Irrevocable” (en henvisning 
til Rom. 11:29: ”sine nådegaver 
og sit kald fortryder Gud ikke”). 
Dokumentet er udkommet i an-
ledning af 50-året for udgivelsen 
af det 2. Vatikanerkoncils Nostra 
Aetate-skrivelse om den katolske 
kirkes forhold til andre religioner.

Hvorfor nej til jødemission?
Kan kr istne ti l lade sig at 

missionere overfor jøder efter 
holocaust? spørger man. Og både 
blandt jøder og kristne vil mange 
svare nej, som det også fremgår 
af Vatikanets nye dokument. På 
Tyske Kirkedage har man fl ere 
gange afvist grupper, der arbejder 
med mission blandt jøder.

Ifølge dokumentet selv er der 
mere tale om en ”refl eksion” end 
en egentlig dogmatisk udred-
ning fra den katolske kirke. Men 
holdningen til mission er tydelig, 
og det fremgår af reaktionen 
fra evangeliske kristne bl.a. i 
Lausanne-bevægelsen.

Ukærlig diskrimination
at undlade jødemission

- Dokumentet indeholder ikke 
noget væsentlig nyt, som vi ikke 
allerede har set i de seneste år i 
jødisk-katolske dialoger, siger Jim 
Melnick, der er international koor-
dinator for Lausanne Consultation 
on Jewish Evangelism (LCJE).

Selv om Guds indgik en pagt 
med Abraham, har hans efter-

kommere alligevel brug for Jesus 
som deres Messias. Alt andet ville 
være antisemitisme og i modstrid 
med Det nye Testamente, hvor 
evangeliet er ”for jøde først”, 
hedder det i Manila-manifestet 
fra 1989.

Samme år fastslog the Willow-
bank Declaration on the Christian 
Gospel and the Jewish People,  
at det er ”ukristeligt, ukærligt og 
diskriminerende” at undlade at 
forkynde evangeliet for nogen 
del af menneskeheden. Det ville 
være en form for anti-semitisme, 
hedder det (IV.23).

Så sent som i 2010 hed det 
i Lausannes Cape Town Com-
mitment: ”Vi erklærer, at selv om 
det jødiske folk ikke var fremmede 
overfor pagterne og Guds løfter...
har de alligevel brug for forsonin-
gen med Gud gennem Messias 
Jesus.” (II. B)

Også konsulent Mogens Mo-
gensen og Den danske Israels-
mission beklager udmeldingen 
fra Vatikanet.

- Som kirke og som kristne ikke 
at ville dele sin kristne tro med 
jøderne ville være respektløst, 
men naturligvis må vi gøre vort 
yderste for at dele vor tro med 
jøderne – og med alle andre – 
på en respektfuld måde, siger 
Mogens Mogensen.

Vatikanet tager fejl
- Vi hylder Vatikanets bestræ-

belser på at bekæmpe antise-
mitisme og vise det jødiske folk 
kærlighed og respekt. Men vi 
afviser kraftigt den måde, hvorpå 
dokumentet har vendt Romer-
brevet 11 på hovedet. Dermed 
kommer teksten nemlig til at sige 
præcis det modsatte af det, som 
apostlen Paulus havde tænkt 
angående det jødiske folks frelse.

Når Paulus skrev, at ”Gud 
ikke fortryder sine nådegaver og 
sit kald”, så mente han, at Gud 
stadig elsker jøderne. Men han 
mente ikke, at de kunne blive 
frelst uden tro på Yeshua (Jesus), 
fastslår Jim Melnick.

Jesus-troende jøder i LCJE
LCJE er et verdensomspæn-

dende netværk af evangeliske 
messianske jøder og ikke-jøder 
fra omkring 30 lande og seks 
kontinenter. Medlemmerne re-
præsenter mange forskellige 
kirkeretninger og missionsorga-
nisationer. 

Gruppen holdt sin 10. interna-
tionale konference i Jerusalem 
i august i år. Her udgav man 
den officielle erklæring, at det 
er af særlig vigtighed at bringe 
evangeliet til det jødiske folk. 
Det er kirkens altoverskyggende 
forpligtelse i lyset af Romerbre-
vet 1:16. Samtidig understreger 
erklæringen, at Jesus er jøde, 
og at han som Israels Messias 
er verdens frelser. 

Lausanne-bevægelsen blev 
startet af Billy Graham og John 
Stott i 1974. Den danske Lausan-
ne-komité blev i 2003 fusioneret 
med Evangelisk Alliance.

Bodil

Jøder har også brug for Jesus
Vatikanet afviser jødemission i et nyt dokument. Men alle har brug for Jesus som forsoner, 
lyder svaret fra Lausanne-bevægelsens komite for jødemission.

MF-professor: ”Erfaringer med 
helbredelser må tages alvorligt”
Professor Jan-Olav Henriksen fra Menighetsfakultetet i Oslo 
fi k selv”varme hænder” som 50-årig. Han fortalte om sine 
overvejelser og erfaringer på en temadag for præster, teologer 
og andre interessede i efteråret. 

Nu er professoren optaget af, at denne type erfaringer hverken 
bliver latterliggjort eller bortforklaret, skriver KPK.

– Gud møder os gennem erfaringer, og det er erfaringer, som for-
mer os til dem, vi er, sagde Jan-Olav Henriksen. Han havde forsket 
i andres erfaringer med engle, helbredelser og andre overnaturlige 
hændelser i fl ere år, før han til sin egen store overraskelse selv fi k 
helbredelsens gave.

- Der er ingen grund til overdreven skepsis, fastslog institutlektor 
Arne Tord Sveinall fra Institutt for Sjelesorg i sit indlæg. Han kom 
samtidig ind på forholdet til alternativ helbredelse og healing. Ifølge 
Jan-Olav Henriksen har 40 procent af den norske befolkning erfaring 
med helbredelser. Men de sker ikke alle i kristent regi.

– Teologien skal tyde vore erfaringer på baggrund af de kilder, 
som fi ndes. Men vi har brug for mere åbenhed om, hvad der foregår 
- kombineret med sund skepsis overfor, hvad der foregår på dette 
felt, sagde professor Arne Tord Sveinall.

Bodil

Det er respektløst ikke at ville 
dele den kristne tro med jøder-
nen, mener konsulent Mogens 
Mogensen. 

Den katolske kirke har markeret 50-året for udgivelsen af Nostra 
Aetate (I vor tid - om kirkens forhold til andre religioner) med 
udgivelsen af endnu et skrift, der afviser jødemission.

Professor Jan-Olav Henriksen fra Menighedsfakultetet i Oslo 
har forsket i overnaturlige hændelser. Som 50-årig fi k han selv 
nådegaven til at helbrede. Foto: Markus Plementas, KPK.

Gospel rører polakkernes hjerter
Et gospelkor for polske unge blev til 30 gospelkor for alle. Nu 
inspirerer danske Lea Kjeldsen 60 gospelkor i Polen, og idéen 
spreder sig til nabolandene. 

1000 polakker synger nu med i gospelkor, der støttes af Aktiv 
Mission. Den danske projektleder Lea Kjeldsen jubler over, at mange 
polakker får del i det kristne budskab gennem korprøver og koncer-
ter. Projektet har fået det internationale navn Mission Gospel, fordi 
fl ere lande nu efterspørger hjælp til at starte gospelkor. 

Den danske gymnasielærer fra Ringkøbing startede Krakow 
Gospel Choir i Polen i 1998. Lea Kjeldsen brænder for det kristne 
budskab og opdagede, at gospelmusikken skaber glæde, håb og 
et fundament af kristne værdier for en befolkning, der led under 
tomrummet efter kommunismens sammenbrud og nu kastede sig 
Vestens materielle goder i vold. 

Gospel blev vejen til polakkernes hjerter. Krakow Gospel Choir 
inspirerede hurtigt til fl ere gospelkor, så der nu er over 60 gospelkor 
spredt ud over landet. Og hvor Krakow-koret mest var for unge, spirer 
de nye kor op for alle aldre. Lea Kjeldsen og hendes medarbejdere 
leder både Mamagospel for spædbørn og deres mødre, samt bør-
nekor, studenterkor, voksenkor og seniorkor. 

Den enorme vækst kalder på et navneskift. Youth Work in Poland 
(YWP) dækker ikke mere og er derfor udskiftet med Mission Gospel. 
Det nye navn kan bruges internationalt og beskriver præcis, hvad 
arbejdet går ud på. Og lige nu spredes projektet ved, at de polske 
kor får kontakt med søsterkor i andre lande, og Lea Kjeldsen og 
hendes team bliver mentorer for nogle af dem i opstartsprocessen. 

Mission Gospel støttes af det danske missionsselskab Aktiv 
Mission.

Svend Løbner/Bodil

Gymnasielærer Lea Kjeldsen fra Ringkøbing er inspirator for 
60 gospelkor i Polen.

App’enYouVersion Bible App 
har nu afsløret, hvad der er 
de mest populære biblevers 
verden over. 

 
Christianity Today skriver, at 

app’en blev lancheret af Life.
Church i 2008 og er blevet instal-
leret over 200 millioner gange. 
Den tilbyder nu 1.200 bibelover-
sættelser på 900 sprog.

Ikke lige med verden 
Ifølge YouVersion er det mest 

populære vers i USA og Brasilien 
Romerbrevet 12:2: ”Jeres liv skal 
ikke styres af verdens tankegang. 
Lad i stedet Guds Ånd forvandle 
jeres tanker og vaner, så I kan 
glæde ham ved at leve efter hans 
vilje som gode og modne kristne.”

Mexico, Storbritannien og Syd-
korea foretrækker Esajas 41:10:  
”Vær ikke bange, for jeg er med 
dig. Tab ikke modet, for jeg er din 

Gud. Med min retfærdige hånd 
vil jeg styrke, hjælpe og beskytte 
dig.”

Nigeria, Sydafrika og Filip-
pinerne vælger Jeremias 29:11: 
”For jeg ved, hvilke planer jeg 
har for jer, siger Herren, planer 
om fred og ikke om ulykke, planer 
om fremtid og håb.” 

Canadiernes foretrukne vers er 

Efeserbrevet 1:23: ”(menigheden) 
udgør hans legeme. Han, som 
fører alt til fuldendelse på alle 
områder, når sin egen fulden-
delse gennem enheden med sin 
menighed." 

I Kina er det foretrukne bibel-
vers 1 Korinterbrev 10:13: ”De 
fristelser, I har mødt, er ikke 
værre end dem, folk ellers bliver 

stillet overfor. Og Gud er altid 
parat til at hjælpe jer. Han vil ikke 
tillade, at I fristes over evne. Når 
fristelsen kommer, vil han skabe 
en vej ud af situationen, så I ikke 
bukker under.”

Vær ikke bange!
 Det vers, som allerfl est men-

nesker har delt, highlightet og 
brugt som bogmærke, er fra Jos-
hua 1:9: ”Stå fast og vær modig! 
Vær ikke bange eller frygtsom! 
Husk, at jeg er Herren, din Gud, 
og jeg vil hjælpe dig med alt, hvad 
du skal gøre.”

På de sociale medier er det 
ifølge Christianity Today Ordspro-
gene 3:5-6, der topper: ”Stol på 
Herren af hele dit hjerte, følg ikke 
kun dine egne tanker. Søg Guds 
vilje i alt, hvad du gør, så vil han 
lade livet lykkes for dig.”

Bodil

Verdens mest populære bibelvers

App’en YouVersion afslører verdens mest populære bibelvers.
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Af Vidar Norberg 
og Heljä Norberg

Et 2.700 år gammelt seglaf-
tryk fra den gudfrygtige kong 
Hizkija er fundet i ruinerne på 
Ofel-højen neden for Hulda-
portene i den sydlige del af 
Jerusalems mure. 

I 2. Kongebog 18, 5 står der, 
at ”Hizkija satte sin lid til Herren, 
Israels Gud. Efter ham har der 
ikke været hans lige blandt alle 
Judas konger, heller ikke blandt 
dem, som havde været før ham.” 
(2. Kong. 18, 5). 

– Dette fund bringer liv i for-
tællingen om kong Hizkija og de 
gerninger, som han gjorde i sin 
levetid i Jerusalems kongelige 
kvarter. Seglet styrker det, vi al-
lerede ved fra Bibelen om Hizkija, 
sagde dr. Eilat Mazar. Hun arbej-
der ved Det hebraiske Universitet 
i Jerusalem, som har ansvaret for 
udgravningerne.

Hizkija regerede i 29 år fra 727 
til 698 f.Kr. Da Esajas opfordrede 
Hizkija til at beskikke sit hus, fordi 
han skulle dø, vendte kongen sig i 
bøn til Gud. Herren lagde derefter 
15 år til hans levetid. Som tegn 
på løftet lod Gud solskyggen gå 

ti trin tilbage.
Seglet blev sandsynligvis be-

nyttet til at forsegle papyrusruller 
med. Det er 9,7 x 8,6 millimeter 
stort. På seglet står ordene: ”Til-
hører Hizkija (søn af) Ahas konge 
af Juda”. 

Det er desuden et billede af en 
bevinget sol. Mazar forklarede, at 
Hizkija sikkert har ændret motivet 
efter sit sygeleje, så det forestiller 
beskyttende vinger, som vender 
nedad. Der er også to ankh, han-
kekors eller henkelkors, som er et 
symbol på livet.

Seglet blev først fundet i 2009. 
Det var Efrat Greenwald, som 

fandt det, da man sigtede jorden 
fra en gammel køkkenmødding 
nær ”slottet”. Men det er først nu, 
man har tydet indskriften. 

Det var Reut Ben-Aryeh, som 
tydede tegnene på kong Hiskias 
segl. Der blev også fundet 33 
andre segl.

Arkæolog Eilat Mazar sagde 
ifølge en pressemeddelelse fra 
Det hebraiske Universitetet, at 
segl med kong Hizkijas navn 
har været på markedet siden 
1990’erne. Men dette er første 
gang, man har gjort et sådant 
fund i en videnskabelig udgrav-
ning.

Hizkija tjente Herren
I 2. Kongebog 18, 3-4, står der: 

”Hizkija gjorde, hvad der var ret 
i Herrens øjne, akkurat som sin 
forfar kong David. Han nedbrød 
offerstederne rundt omkring i 
landet, knuste stenstøtterne og 
væltede frugtbarhedspælene. 
Han slog tilmed den kobberslan-
ge i småstykker, som Moses i sin 
tid havde lavet, for Israels folk var 
begyndt at bringe ofre til den. De 
gav den navnet Nehushtan som 
en anden afgud.”  

Selv om Hizkija regnes som en 
vasalkonge, regerede han uaf-
hængigt i Judæa med Jerusalem 
som hovedstad.

Assyrerkongen Sankerib mar-
cherede i år 701 f.Kr. vestover for 
at knuse en opstand i vasalsta-
terne langs kysten. Belejringen 
af byen Lakis er også vel doku-
menteret på relieffer fra paladset 
i Ninive. 

For at sikre Jerusalems vand-
forsyning fik Hizkija udhugget 
en tunnel fra Gihon-kilden og 
ind bag byens mure. I tunnelen 

fandt arkæologerne den såkaldte 
Siloam-indskrift, hvor det fortæl-
les, hvordan arbejderne klarede 
at mødes midt i tunnelen, skriver 
Store Norske Leksikon.

Sankerib sendte sin næstkom-
manderende og nogle andre for 
at håne den levende Gud (2. 
Kongebog 18-19). Hizkija sønder-
rev sine klæder, klædte sig i sæk 
og gik ind i Herrens hus. Profeten 
Esajas forkyndte, at Herren ville 
straffe Sankerib og beskytte Je-
rusalem. Det kom også til at ske. 
Sankerib magtede ikke at indtage 
Jerusalem. Han blev selv myrdet 
af sine sønner.

– Hizkijas liv er godt dokumen-
teret, både gennem bibeltekster 
og assyriske annaler, skriver 
Store Norske Leksikon. 

Navnet Hizkija blev tidligere 
stavet Esekias, som ifølge Wiki-
pedia er en græsk form af samme 
navn.

Den 2. december i år udkom 
en bog om Hizkijas segl og de 
øvrige fund.

Kong Hizkijas’ segl bekræfter Bibelen
Hizkijas segl blev fundet i en køkkenmødding i Jerusalem for 6 år siden, men er først nu blevet tydet.

Hezekias’ segl blev fundet på 
Ofel-højen i Jerusalem. Billede 
fra Dr. Eilat Mazar. Foto: Ouria 
Tadmor.
Indsat et aftryk af Hezekias’ 
segl. Billede fra Dr. Eilat Ma-
zar. Foto: Ouria Tadmor

Hizkija var konge af Juda i årene 727-
698 f.Kr. I første omgang var han sin fars, 
den onde kong Akas’ medregent. Først 
fra 715 blev Hizkija enekonge. 

Ifølge både 2. Kongebog og 2. Krønike-
bog byggede Akas afgudsaltre og ofrede 
en af sine egne sønner til guden Molok. Da 
profeten Esajas rådede ham til sammen 
med Syrien og Nordriget (Israel) at danne 
en koalition mod assyrerne, valgte Akas 
i stedet at indgå forbund med assyrerne. 
Dermed blev Juda en assyrisk vasalstat.

I modsætning til sin far var kong Hizkija 
meget gudfrygtig. Han ødelagde afgudshø-
jene og den kobberslange fra ørkentiden, 
som folket var begyndt at tilbede som en 
afgud. 2. Krønikebog 29:30 fortæller, at 
han både genindførte brugen af Davids og 
Asafs salmer og de foreskrevne ofringer 
i templet. 

I 722 f.Kr. blev Nordriget udslettet. Juda 
undgik samme skæbne ved at betale en 
stor skat til assyrerne. Men efter et oprørs-
forsøg angreb kong Sankerib i 701 f.Kr. 
Juda og indtog fl ere befæstede byer, bl. a. 
Lakish. Nu gik Hizkija med til at betale en 
større tribut, bl.a. guld og sølv fra templet. 
Men på Esajas’ opfordring nægtede Hizkija 
at overgive Jerusalem til assyrerne. 

2. Krønikebog 32:2-8 beskriver, hvad 
Hizkija gjorde for at sikre sig mod fjenden: 
Han lod bymuren forstærke, så den blev op 
til syv meter bred. Han øgede våbenproduk-
tionen, mobiliserede og fi k anlagt en over 
500 meter lang tunnel fra Gihon-kilden ind 
i Jeruslem. Dermed sikrede han vandfor-
syningen til Jerusalem under en belejring.

2. Kongebog 19 fortæller, at Hizkija tog 
et truende brev fra assyrerkongen og lagde 
det frem for Herren i templet, mens han 
bad om hjælp. Hizkija fi k svar fra Herren 

gennem en profeti fra Esajas, og Sankerib 
måtte opgive belejringen. Da han var vendt 
hjem, blev han dræbt af sine egne sønner.

Hizkija blev senere dødssyg, og Esajas 
fortalte ham, at han skulle dø. Men Hizkija 
bad til Herren om helbredelse og fi k løfte 
om at leve endnu 15 år. Som tegn på bøn-
hørelsen lod Herren skyggen på soluret 
gå 10 streger tilbage. (Man kan læse om 
Hizkija i 2. Kongebog 18-20; 2. Krønikebog 
29-32 og i Esajas’ Bog 36-39). 

Hizkijas søn Manasse blev konge 
som 12-årig. Han var en ond konge, der 
bl.a. udgød uskyldigt blod og genindførte 
afgudsdyrkelsen. Manasse blev lagt i kob-
berlænker og bortført til Babylon. Men da 
han omvendte sig, gjorde Gud en ende på 
straffen og lod Manasse vende tilbage til 
Jerusalem som konge.

Bodil

Hizkija oplevede store ting med Gud

Den assyriske spion
Roman af  Jonatan Tylsgaard Larsen
Den assyriske spion er et historisk 
spændingsdrama fra omkring 700 
f.Kr., hvor Assyrien kæmpede for 
sin status som verdensmagt.

150,-
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Af Anja Due

Snakken  går 
livligt rundt om 
frokostbordet. 
Alle nyder den 
kølige luft fra 
a i rcond i t ion , 
for der er fugtigt og varmt 
udenfor. 

Endelig er hele teamet fra fl ere 
lande samlet til briefi ng - og alle 
opgaver skal deles ud, for i mor-
gen aften går det løs med første 
kampagnemøde.

Kampagne i Togo 
Jeg befi nder mig i den vestlige 

del af Togo, mere præcist i byen 
Kpalimé (udtales Palimé). 

For tredje gang i år har jeg 
den glæde at være med Gospel 
Outreach (GO) på tur, da jeg er 
en del af medarbejderstaben. 

GO har valgt at holde en kam-
pagne her i Togo efter at have 
fået en invitation fra Birthe og 
Bent Christiansen. De har gen-
nem 10 år arbejdet i Togo, og 
deres hjerter brænder for landets 
befolkning. Derfor har de også 
gang i et nyt projekt. Men mere 
om det senere. 

Danskere med på teamet
Tilbage til frokostbordet, hvor vi 

sidder en fl ok på 9 personer fra 
4 lande. Alle er kommet specifi kt 
for at være med i GO’s kampagne 
her i Kpalimé. 

Togo har ca. 7 millioner ind-
byggere, og Kpalimé er en af 
de større byer med ca. 100.000 
indbyggere. Vi er 5 GO medar-
bejdere på denne tur - Charmaine 
og Tim Philips, Hugo Martinus-
sen og undertegnede - samt Per 
Hyldgaard, som er evangelist og 
grundlægger af Gospel Outreach. 

Derudover deltager Birthe og 
Bent Christiansen fra Kolding, 
Frank Ahlmann og Carsten La-

defoged begge fra Esbjerg, Jens 
Erik Ovesen fra Grenå og Benja-
min Jordan fra Zambia. 

Vi er et broget team med for-
skellig kirkebaggrund, men alle 
er vi klar til at give vores evner 
og kræfter de næste 4 dage. For 
uanset vores opgaver er vi alle 
med til at bringe evangeliet om 
Jesus til et nyt sted.

Forbøn for 150 kvinder
På hver kampagne er der 

undervisning om formiddagen. 
Denne gang skiftes Frank og Tim 
til at dele et ord fra himlen til ca. 
100 pastorer og ledere. 

Som noget nyt er der sidelø-
bende arrangeret et kvindese-
minar, og her er vi 3 kvinder fra 
teamet, som får lov at undervise, 
opmuntre, dele liv med og bede 
for ca. 150 kvinder. 

Invitation til frelse
Hver aften er der stormøder, 

hvor byens folk samles for at 
høre, hvad manden fra plaka-
ten - og fra de mange omdelte 
fl yers - har at fortælle. Og hver 
aften bliver Jesu frelse prædiket 
og illustreret, enkelt, men med 
Guds salvelse, så folk kan tage 
et klart valg. 

Når alle de nye frelste er no-
terede, er der bøn for syge, og 
mange kommer frem for at vidne 
om fantastiske helbredelser og 
befrielser. 

Nationalt TV 
Nationalt TV er også til stede 

om aftenen og optager hele mø-
det. De interviewer også Per og 
spørger, hvorfor GO er i Togo. Per 
svarer blandt andet: ”Vi er her for 
at fortælle mennesker i Togo om 
Guds kærlighed, og vi ønsker, at 
de skal opleve den i deres liv”. 

I næsten hver eneste by GO 
kommer, vil borgmesteren gerne 
byde Per velkommen. Her i Kpa-

limé er det den lokale præfekt,  
Apedo, som Per hilser på, og som 
regel giver GO et dansk bordfl ag i 
gave som tak til byens overhoved. 

Dansk kampagneleder
Sådan en kampagne er et stort 

projekt, som kræver enormt me-
get forberedelse. Derfor har GO 
altid en dansk kampagneleder, og 
i det her tilfælde er det Hugo Mar-
tinussen. Hugo arbejder sammen 
med en lokal pastor, som hedder 
Michel Ahossey. Michel har lige-
som 15 andre togolesere gået på 
Kolding Internationale Højskole 
i 1 til 2 år. Michel kontakter alle 
pastorer i byen og hører om, de 
vil deltage i det fælleskirkelige 

projekt, at få en kampagne op 
at stå for at deres by kan få en 
berøring af Guds ånd og kraft. 

Mange pastorer ser fordelene 
ved, at GO kommer til byen, og 
her i Kpalimé er der 9 af dem, 
der gerne vil være med i den 
ansvarlige projektgruppe. 

»Farming4life« 
GO har, som tidligere nævnt, 

fået invitationen til Togo og der-
med kontakten til Michel gennem 
Birthe og Bent Christiansen fra 
Kolding. En schweizer, Hans 
Kappler, som er tidligere elev i 
Kolding, har sammen med Kol-
ding Internationale Højskole m.fl . 
opbygget en bibelskole ”CAFEM” 
med 50 elever i den østlige del 
af Togo. 

Mange nuværende og kom-
mende pastorer og ledere er 
blevet undervist her og har plan-
tet nye menigheder rundt om 
i landet. Jeg mærker tydeligt, 
at Bents hjerte brænder for at 
hjælpe togolesiske pastorer og 
deres kirker til et bedre liv helt 
praktisk, så jeg spørger, hvordan 
idéen er opstået. Han fortæller: 

Artikel i Udfordringen
”Gennem en artikel i Udfordrin-

gen om ”Farming4life” i Uganda 

er jeg blevet inspireret til, sam-
men med dem, at skabe et lig-
nende projekt her i Togo. 

Det går grundlæggende ud 
på at undervise pastorer om, 
hvordan man forbedrer udbyttet 
af deres landbrug.” 

Bibelske principper
ti-dobler høsten 

Bent fortsætter: ”I dag er cirka 
80 % af togoleserne farmere el-
ler har et familielandbrug. Ved at 
lære dem at effektivisere, både 
mht. brug af såsæd og ved lære 
dem at fremstille deres egen 
gødning, kan de intet mindre end 
tidoble deres resultat. 

Det vil gøre en stor forskel i en 
pastors liv, da han på den måde 
kan blive selvforsørgende. Pasto-
ren kan derefter undervise sine 
medlemmer og lade dem tilegne 
sig de samme principper.”  

Bent’s ønske er at ændre 
tankegangen hos togolesere, så 
alle i menigheden bliver i stand til 
at øge deres indtægt og dermed 
kan løfte opgaven om Guds riges 
udbredelse i fællesskab. På den 
måde har man mulighed for at 
give pastoren en løn, så han er fri-
gjort til at plante nye menigheder. 

Begejstret for kampagne

Per Hyldgaard t.v. med teamet, der bestod af Carsten Ladefoged, Esbjerg, Benjamin Jordan fra Zambia, 
Frank Ahlmann,  Esbjerg, Jens Erik Ovesen fra Grenå, Charmaine og Tim Philips, Hugo Martinussen, Anja 
Due, Birthe og Bent Christiansen fra Kolding. 

Præfekt Apedo bød Per Hyldgaard velkommen.

Nationalt TV fi lmede på hele kampagnen og interviewede Per Hyldga-
ard. Det hele blev sendt to gange til hele nationen.

Den unge mand var født blind på sit venstre øje, men kom til at se.  
Her rører han uden besvær Per Hyldgaards næse.

Knuden under mandens arm er forsvundet efter forbøn.

”GO GO TO TOGO”
En række danskere var med på Gospel Outreachs kampagne i Togo i Vestafrika. Her fortæller Anja Due om deres oplevelser.

Sådan en kampagne 
er et stort projekt, 

som kræver enormt 
meget forberedelse.
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Bent, som for øvrigt er min 
tidligere efterskoleleder, er også 
begejstret over GO’s kampagne: 

”At se mennesker tage imod 
frelsen efter en klar forkyndelse, 
det er helt fantastisk! Det er 
virkelig Guds ånd, der virker – vi 
lægger jo ikke hænder på nogen, 
og alligevel ser vi, hvordan folks 
ansigt forandres og øjnene strå-
ler, når de har taget imod frelse, 
lægedom eller befrielse”. 

Bent ser med stor glæde frem 
til, at GO holder kampagne i byen 
Notze i nærheden af bibelskolen 
næste år i november. 

Birthe bad for kvinder
Det er altid interessant at høre 

folks mening om at deltage i en 
kampagne. Jeg er selv farvet af 
at være medarbejder og derfor 
elsker jeg at være med på så-
danne ture. 

Jeg taler med Birthe, som 
siger, at GO’s arbejde har gjort 
stort indtryk på hende, og hun 
fortsætter: 

”Hvor er det skønt at se det 
togolesiske folk blive frelst og 
helbredt - det gør en stor forskel 
for dem i deres hverdagsliv. Og 
det er fantastisk at se deres 
begejstring for Jesus komme til 
udtryk gennem lovsang og dans 
på trods af, at mange har en 
vanskelig hverdag.” 

Birthe var lidt spændt før turen 
pga. kvindeseminaret, men synes 
nu, det er dejligt at tage udfordrin-
gen op og dele sit vidnesbyrd. 

”Der er ingen store krav,” siger 

hun roligt, ”vi deler jo bare liv med 
kvinderne, og jeg har oplevet at 
blive fornyet i min glæde over at 
bede for andre.

Anerkender kvinderne
Charmaine, som også under-

viser, er begejstret, fordi flere 
pastorer deltager og tolker hos 
kvinderne. 

”Den forståelse af, at kvinder 
er betydningsfulde og værdsæt-
tes gennem et separat seminar, 
er også vigtig at vise i en meget 
mandsdomineret kultur,” siger 
hun. 

Selv er jeg klar over, at vi har 
givet kvinderne ord og forbøn 
til at leve videre i stærk tro på 
Guds godhed i deres liv og med 
en sejrsmentalitet, der vil skabe 
forandring i en vanskelig situation. 

Godt fællesskab
Alle jeg taler med fra teamet 

udtrykker begejstring på samme 
område, nemlig fællesskabet. 
Jens Erik mener, at Per går foran 
og skaber en god atmosfære mel-
lem teamets deltagere. 

”Vi mærker kærligheden mel-
lem hinanden, vi er trygge og kan 
grine og have det sjovt sammen” 
siger Jens Erik. Han har også 
været med GO i Benin sidste 
år, og han er taknemlig for den 

tillid, Per viser ham: ”Vi tager ud 
og prædiker i forskellige kirker 
søndag, og han stoler på, at vi gør 
det godt - det synes jeg, er stort”.

Overvældet
Carsten er med GO for første 

gang og er mest overvældet af 
de store kampagnemøder, hvor 
6-7.000 deltager hver aften. 

”Det er vildt at se så mange, 
der bliver frelst hver aften!  Selv-
om det er virkelig klar tale fra Pers 
side – frelse fi ndes kun i navnet 
Jesus - og det er tydeligt forklaret, 
hvad de siger ja til, så kommer 
der alligevel tusindvis af menne-
sker frem og tager imod Jesus”. 

Carsten er også glad på de 
menneskers vegne, som bliver 
befriet fra dæmoniske magter. 
To aftner går han om bagved 
platformen, hvor folk bliver bedt 
for. Det er en ny oplevelse for 
ham at deltage i at befri de mange 
mennesker, der er påvirket af 
onde ånder.

Ikke mere ”kirkeri”
 Frank, som til daglig er pastor 

i Livets Kilde i Esbjerg og Varde, 
er vant til at se lidt af hvert. Han 
har også rejst i andre lande, men 
efter at have mødt Birthe og Bent 
på en GO-tur til Benin sidste år, 
syntes han, det lød spændende 
med en tur til Togo. 

”Togolesere er et venligt folk”, 
siger Frank, ”men at se den 
desperation, folk har for, at Gud 
griber ind, det er anderledes end 
derhjemme – her er de ikke spor 

tilbagelænede i deres tro på Gud.” 
Han fortsætter: ”Her fi sker man 

jo ikke med fl ue, men med det 
store fi skenet – og det afføder 
en længsel om, at det samme 
må ske hjemme i Danmark. Man 
må holde fokus, når man kommer 
hjem til menigheden igen. Det kan 
så let gå op i ”kirkeri” - et udtryk 
min teenage søn bruger - men det 
handler jo om at få mennesker 
frelst”, slutter Frank af.

Travle dage
4 dage går så hurtigt, og plud-

selig er det søndag middag. Flere 
af os fra teamet har været ude 
at tale i forskellige menigheder, 
og alle har noget at fortælle. Vi 
spiser alle en afsluttende frokost 
med det lokale lederteam for at 
evaluere kampagnen. 

Per starter med at takke for en 
yderst velorganiseret kampagne. 
Når man tænker på, at det er 
første gang, har der kun været 
små tilpasninger i løbet af de 4 
dage. Han håber også, vi har 
opført os passende i forhold til 
deres kultur, men alle griner og 
synes, at hver enkel har gjort sit 
til at opføre sig pænt. 

Pastorerne er imponerede over 
vores teamwork, og de er utroligt 
taknemlige for, at GO kom til 
deres by. De har set mange blive 

frelst, og deres menigheder får nu 
en hurtig vækst pga. kampagnen.

Særligt er de begejstrede for, 
at vi ville holde seminar for kvin-
derne og investere kærlighed og 
tid ind i deres liv.  

Akpe Yesus - tak Jesus 
Alle siger farvel, og der bliver 

taget masser af billeder, for vi vil 
mindes de skønne mennesker, vi 
har mødt, og alt det fantastiske, vi 
har oplevet sammen. På tværs af 

alder, køn, kultur, kirkebaggrund - 
men med den samme Jesus som 
Herre, har hver enkelt af os fået 
lov at formidle Guds kærlighed og 
kraft. Jesu navn er blevet kendt 
i hele Kpalimé - fordi Gospel 
Outreach kom forbi. Det eneste 
jeg har lyst til at sige, er noget, jeg 
har hørt de sidste 4 dage: ”Akpe 
Yesus” - det betyder ”tak Jesus” 
på et af Togo’s 39 stammesprog. 

Mange tusinde deltog på kampagnen i Kpalime, hvor Per Hyldgaard talte hver aften. Her står de lokale medhjælpere klar med ryggen til for at notere dem, der har besluttet sig for at tage imod Jesus. 

Det er vildt at se så 
mange, der bliver 
frelst hver aften!

Det afføder en læng-
sel om, at det samme 

må ske hjemme i 
Danmark

148,-

Ny roman om teenagere
og den hemmelige kraft

EVNEN
Af  Vibeke Binderup

Fantasy-genren er blevet 
et hit blandt børn og 
teenagere. Den kristne 
forfatter Vibeke Binderup 
har skrevet denne roman 
om 4 vidt forskellige 
teenagere som knyttes 
sammen i kampen mod 
det ’mørke’ som forsøger 
at overtage deres skole. 

183 sider
Kr. 148,00
Udfordringens Forlag
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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 onsdag den 30. december 2015   KULTUR . 15

Berigende breve for alle
Den anglikanske teolog N.T. Wright udgav under forfatternav-
net Tom Wright i årene 2004-2011 en studieserie til alle Ny 
Testamentes 26 bøger. Af studiematerialerne til disse 26 er 
de ti indtil videre tilgængelige på dansk i seks studiebøger.

Fire af dem er udgivet i år: Galaterne for alle, Filipperne for alle, 
Timotheus og Titus for alle og Johannes’ breve for alle. Bøgerne 
giver med korte kommentarer og relevante spørgsmål god hjælp 
til at trænge dybere ned i de pågældende breve. Men de rummer 
også ubehagelige spørgsmål: ”Hvordan bliver Kristus prædiket ’af 
misundelse og lyst til kiv’ i dag?” Eller: ”For nylig talte jeg med én, 
som (..) syrligt foreslog, at kirker burde sætte et skilt ud med teksten 
’Fare’ for at advare mennesker mod den ondsindede, sladderagtige 
og nedsættende tale og adfærd, de ville opleve, hvis de vovede sig 
indenfor. Hvorfor er kristne fællesskaber - af alle steder - så ofte 
kendetegnet ved ubehageligheder af den art?” Det ville sikkert 
kunne få snakken i gang - hvis ikke det bliver afvist som noget, 
der ikke kan forekomme. Alle bøger indeholder vejledning til både 
selvstudium og gruppestudium samt ledervejledning.

Niels Jørgen Vase
Tom Wright: Galaterne for alle • 63 sider
Filipperne for alle • 55 sider 
Timotheus og Titus for alle • 79 sider
Johannes’ breve for alle • 70 sider
49,95 kr. pr. bog • ProRex

Anmeldt af Josua Christensen

Siden Thorkild Grosbølls und-
sigelse af centrale dele af den 
apostolske trosbekendelse har 
et kor af teologer sunget med 
på fornyelsessangen: drop nu 
den gamle bekendelse om en 
almægtig Gud. 

At det samme kor påberåber 
sig at være nytænkende og re-
formerende på samme tid kan 
synes noget mærkværdigt al den 
stund, at tankegodset er hentet 
fra gnosticismen. Problemet er 
det velkendte teologiske dilemma, 
som opstår i krydsfeltet mellem 
bekendelsen af en almægtig 
Gud og erfaringen af ondskab 
(fx Auschwitz), for hvis Gud er 
almægtigt, må han være ond, når 
han tillader al den elendighed, 
hævdes det. Så hellere en god, 
men svag og inkompetent gud, 
han passer også meget bedre 
ind i en moderne religiøs livsstil, 
hvor mennesket Jesus spiller en 
langt vigtigere rolle som et kultur-
radikalt forbillede. 

Overbevisende forsvar
Sådan indleder dr.theol. og tid-

ligere lektor i kristendomshistorie 
ved Københavns Universitet, 
Carsten Breengaard sit lille for-
svarsskrift for trosbekendelsen. 
Og så er banen også kridtet godt 
op. Kampen om trosbekendelsen 
er efter Breengaards opfattelse 
fundamental, fordi man ikke kan 
fjerne enkelte elementer; hverken 
Gud som skaber eller Jesus som 
opstanden, uden at foretage en 
fuldstændig omskrivning af kri-
stendommen. Dette bygger han 

vel at mærke på et grundigt studie 
af Markusevangeliet, en række af 
Paulus’ breve og 1.Mosebog. 

Som læser virker argumentet 
meget overbevisende, fordi det er 
den første kirkes selvforståelse, 
som træder tydeligt frem. Der 
er ingen tvivl om, at skabelse, 
syndefald og forsoning i kristen-
dommen udgør en konstituerende 
treenighed, som forfatteren poin-
terer. Dermed bliver det absurd 
at pille Skaberen ud af troen, for 
alt hvad Jesus står for refererer i 

sidste ende til en genoprettelse af 
virkeligheden til en tilstand, som 
den var fra skabelsens fuldkomne 
udgangspunkt. Lige så absurd 
er evangeliet uden forsoningen, 
men hvad sker der, hvis der intet 
er at forsone, ej heller nogen 
at forsones med. De teologiske 
selvmodsigelser hober sig op, når 
man går til de moderne teologers 
gnosticisme i skin af kristendom. 

Bibellæsning på højt plan
Postulater om, at religionerne 

ikke har noget bestemt indhold, 
står i denne bog overfor et sjæl-
dent bibelnært akademisk ud-
gangspunkt, og jeg mener, som 
forfatteren, at dette er et langt 
bedre ståsted end den selvpo-
stulerede kristendomsforståelse, 
som ellers har stor udbredelse i 
disse tider.  

”måske afspejler dette forhold 
en bestemt forståelse af religion, 
som er almindelig i disse år, 
nemlig at religionerne ikke har 
noget bestemt indhold. At påstå 
det modsatte kaldes substan-
stænkning eller essentialisme, 
og det er det værste, i hvert fald 
i akademisk sammenhæng, man 
kan gøre sig skyldig i. Det er sim-
pelthen fundamentalisme”. S.148

Det er afgjort en god oplevelse 
at gå til teksterne, som har dan-
net grundlaget for den kristne tro 
i 2000 år, og spørge ind til den 
forståelse, de repræsenterer, og 
langt mere indsigtsfuldt end blot 
at konstatere: ”jeg mener nu, at...” 
Jeg står således tilbage med en 
oplevelse af en bog, som både 
er indsigtsfuld i beskrivelsen 
af de positioner, som udfordrer 
trosbekendelsen, og samtidig 
respektfuld overfor kernen i kri-
stendommen, selvom denne na-
turligvis også er gjort til genstand 
for debat gennem tiderne. 

Det må man påskønne,  især 
fordi det absolut ikke er akade-
misk hverdagskost.

Carsten Breengaard: 
Gud i klemme
168 sider • 199 kr.
Kristeligt Dagblads forlag

Forsvar for bekendelsen
Bogen ”Gud i klemme” tilbageviser på glimrende vis det kor af teologer, som ”nytænker” troen.

Ord bliver til liv
Bibellæserringen står bag hæftet, 
som indeholder oplæg til 7 samlin-
ger, med Bibelen som omdrejnings-
punkt. Bibelen er Guds inspirerede 
ord, og derfor bliver det til liv, når vi 
modtager det som Guds gave til os. 

Det er med denne holdning som ud-
gangspunkt, at forfatterparret Malene 
og Lasse Holmgaard Iversen lægger 
op til samlingerne, som begynder med 
at fastslå, at Jesus er den røde tråd 
igennem hele Bibelen. 

Samlingerne gennemgår de helt 
grundlæggende forudsætninger for, at 
ordet bliver til liv. Det drejer sig naturligvis om at acceptere autori-
teten bag ordet, at åbne sig for Helligåndens åbenbaring, at blive 
stille i sindet og lytte til Guds tale og endeligt at handle på ordet. 

Ord bliver til liv er et fi nt lille hæfte til at holde samlinger ud fra, 
fordi det tager gruppen igennem processen fra de umiddelbare 
erfaringer og tanker til at handle på ordet. 

          Josua Christensen
Malene og Lasse Holmgaard Iversen: Ord bliver til liv
56 sider • 49,95 kr. • Bibellæserringen

Med ”Introduktion til Det Nye 
Testamente” har Torben Kjær, 
som er lektor i Ny Testamen-
te ved Dansk Bibel Institut, 
skrevet en solid og bibeltro 
indføring i de nytestamentlige 
skrifter. 

Efter en kort gennemgang af 
tilblivelsen af Det Nye Testamen-
tes bøger og deres genrer gives 
der en introduktion til de enkelte 
skrifter. Gennemgangen af alle 
skrifter er bygget op over den 
samme skabelon, hvor forfatter, 
adressat, sted og tid samt genre 
og formål først fastslås. Derefter 
opstilles en struktur over skriftet, 
hvor man får et let overskueligt 
overblik over skriftets opbygning. 
Til sidst gås der så mere i dybden 
med skriftets indhold og temaer. 
Når det gælder skrifternes forfat-
tere ser Torben Kjær både på 
skriftens selvvidnesbyrd, altså 
hvem, det pågældende skrift selv 
siger, er forfatteren og på den old-
kirkelige tradition, altså hvem de 
første århundreder har tilskrevet 
de enkelte skrifter. Der hvor skrif-

tet selv siger, hvem forfatteren er, 
tager Torben Kjær skriftens selv-
vidnesbyrd for pålydende. Dette 
er i det hele taget karakteristisk 
for bogen, at det er Bibelen selv, 
der ikke bare er genstanden for 
fortolkningen, men også er den 
primære autoritet og ”metode”.

Efter gennemgangen af alle 
de nytestamentlige skrifter af-
sluttes bogen med et kapitel om 
kriterierne for samlingen af den 
nytestamentlige kanon, hvorefter 
der er et kort appendiks om de 
skrifter, som var i omløb i de 
første århundreder, men ikke fi k 
en plads iblandt de kanoniske 
skrifter. Endelig har bogen et ap-
pendiks med et skema over den 
nytestamentlige kronologi.

Systematisk & overskueligt
Bogen ”Introduktion til Det 

Nye Testamente” udmærker sig 
ved sin systematik og oversku-
elighed. Den giver et godt indblik 
i de enkelte skrifters baggrund, 
opbygning og indhold og er derfor 
ideel læsning for alle, der både 
ønsker et større overblik over Det 

Nye Testamente og en dybere 
indsigt i de enkelte skrifter. Bogen 
er samtidig perfekt som grundbog 
på bibelskoler og teologiske ud-
dannelser. Dette skyldes ikke kun 
dens pædagogiske opbygning, 
men også dens klare respekt for 
Bibelens autoritet og sandheds-
vidnesbyrd. Her er der ikke tale 
om en bibelkritisk og spekulativ 

tilgang til de nytestamentlige skrif-
ter, hvor skrifterne snarere bliver 
pillet i stykker end forklaret og 
formidlet, men en gennemgang, 
der styrker troen og forøger tilliden 
til Bibelens autoritet. Med andre 
ord er det en bog, man kan føle sig 
teologisk tryg ved og som derfor 
stærkt kan anbefales.

Anmeldt af Kirsten Krog

Glimrende indføring i Ny Testamente
Torben Kjær: 
Introduktion til Det 
nye Testamente
272 sider 
249,95 kr. 
For lagsgruppen 
Lohse

Husandagtskalender
Husandagtskalenderen udgives af Brød-
remenigheden sammen med Lohses 
forlag, og den indeholder én ny andagt 
til hver dag af 365 forfattere - især fra 
Folkekirken.

Husandagtskalenderen er en dansk 
udvikling af Løsensbogen. Den første Lø-
sensbog med et bibelord til hver dag blev 
samlet af grev Zinzendorf, da han var til 
kongekroningsfest i København i 1731! 

Senere kom der et bibelvers fra både 
Gamle og Ny Testamente, samt et salmevers 
på hver dag. Og i Danmark og en del andre 
lande begyndte man så at skrive en forkla-
rende andagt til hver dag. Det har været til 
stor gavn for mange generationer.

Henri.
Husandagtsbog: 199,95 kr. 
Løsensbog: 99,95 kr. 
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk
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www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

  FO

R
L

A
G

ET   TIN
G

G
A

A

RDF D

BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

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

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvor-
dan et menneske kan blive 
sat fri fra syndens magt, og 
hvordan man kan blive sat fri 
fra onde ånder.

A

’
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s
h
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228,-

Diverse

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 
Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 9570 0006 

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Ferie

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Oplev København
3 dage på 3-stjernet hotel i Kastrup

Ankomst 
Valgfri frem til 31.12.2015 
samt i perioden 1.1.-20.6.2016.

Quality Hotel Dan ★★★

Hotellet er garanti for høj ind-
kvarteringsstandard på besøget 
i vores egen hovedstad – og 
beliggenheden i Kastrup med 
metro- og busforbindelser nær-
mest lige uden for døren giver 
jer utroligt let adgang til de store 
attraktioner, der ligger spredt i 
og omkring København. Med 
metroen er I på Kongens Nytorv 
på under et kvarter.

KØR SELV-FERIE MED

 Kastrup Lufthavn

Pr. person i dobbeltværelse

849,-
Pris uden rejsekode kr. 999,-

3 overnatninger 1.299,-

Pr person i dobbeltværelse

Opholdet inkluderer kun slutrengøring. 

JULEGAVEIDÉ
Overrask med oplevelser!– giv et gavekort

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.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
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.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal Hanne Byg

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 
ISSN 0902 - 5693
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Møder & Arrangementer

Oplevelser med Gud
og fælles lovsang

Kom med til

Helligånds-aftner i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag d. 8. Januar kl. 19-22
Fredag den 12. Februar kl. 19-22

Fredag den 11. Marts kl. 19-22
Aftner med personlige vidnesbyrd, interviews, 

lovsang man kan synge med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen 

Sundhed

Helse-givende produkter 
fra Det Døde Hav

Shampo
780 ml. Aragan

Olivenolie/honning
Obliphica, Granatæble

Balsam
780 ml. 

Obliphica, 
Aloe Vera

Mud-Shampo
400 ml. Aragan

Behandlende shampo med 
Dødehavs-aflejringer

Hår-creme
350 ml.

Tilfører håret næring  
fra rod til spids

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 3096 5314. mette@morgenstjernen.com

Ny butik i 
Christiansfeld

Åben dagligt
fra kl. 10-17

Butik med bl.a.: Helse-produkter, dødehavs-produkter, 
honningkager, adventsstjerner, skiftende maleri-udstillinger.

Café med: Nybagt brød/kager og friskbrygget kaffe/te.
Mulighed for kaffe og rundvisning i Christiansfeld ved udfl ugter.

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Normalt åben 10-16.
Tlf. 30 96 53 14 Email: Mette@Morgenstjernen.com

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

JULEN 2015

Fra søndag 20/12
til søndag 03/01

Bedemøde 

onsdag 23/12 kl. 19:30

Gudstjeneste

Søndag 27/12 kl. 10:30

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

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 

NATIONAL BEDEUGE
18 -22 januar 2016

Inspirerende dage med undervisning, 
inspiration og forbøn for bl.a. vort land, for 

flygtningesituationen og for Israel. 
Anders Ova, Susanne Krogh, Christina Leinum, 

Hans Henrik Lund, Peter Tinggaard 
med flere medvirker.

BEDEHUS.DK

Kolding Internationale Højskole
International Apostolic Bible College

iabc.dk   ·   info@iabc.dk   ·   75 52 47 99

 

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 

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                  

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

Kommende møder: 
8.1.+12.2+11.3. 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaften i Søstrehuset.
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
15.3. 10-12.00 Noahs Ark i Skt Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
19.4. Y’s Men Nicolai Huset, Aabenraa. Jagten på Noahs Ark
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 9. januar kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Ellen Nordstrøm Panduro
Emne: Stor er skaren af kvinder 
med glædesbud

INDKALDELSE TIL  
GENERALFORSAMLING 
30. JAN KL. 16.00 
VALBY IDRÆTSPARK 
JULIUS ANDERSENS VEJ 1, 2450 KØBENHAVN

AGENDA

Valg af dirigent og referent

Formandsberetning

Forelæggelse af regnskab og budget

Fastlæggelse af kontingent for 2016

Valg af formand

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Valg af støttemodtager (10 % af kontingent)

Foreliggelse af klubhusplaner

Kåring af årets medarbejder

Evt.

Vi vil gerne se alle medlemmer, partnere og andre interesserede til generalforsamlingen, 
som er foreningens hjerte og beslutningsorgan. Meld jer til på facebook, så vi kan  
afstemme bespisning.

Kristent bofællesskab søges
Lille hund skal være tilladt. 
Kirsten Marie Pedersen tlf. 53271727
Mail: soldatforgud@gmail.com

Bolig
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Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 

Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 51 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 fredag den 
8. januar kl. 09.00. 

(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.

Ekstra trækning 
Adventskonkurrence II

Som en læser ganske rigtigt 
gjorde opmærksom på, kunne 
man allerede den 17. december 
se, hvem som havde vundet 
julecd’er i adventskonkurrencen 
på bagsiden af avisen i uge 50. 

Da fristen for indsendelse af 
svar først var den 17. december, 
er der foretaget en ekstra træk-
ning blandt de indsendte svar til 
og med 17. december:

Vindere i 2. trækning:
Ulla Frydkjær, 2630 Taastrup
Astrid Kristensen,  7100 Vejle
Elisabeth Holtegaard,
2000 Frederiksberg
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Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06
I 2016 bliver Udfordringen en søndagsavis!

Diverse

Diverse

Personlinge

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at 
få et dagligt bibelord til 
inspiration sendt, så gå 
ind på hjemmesiden ud-
fordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens 
Udfordring” ca. midt på 
hjemmesiden. 

Så modtager du Dagens 
Udfordring, som består af et bibelvers, og et par link til de nyeste 
historier i avisen samt bogtilbud. Hjemmesiden passer også til 
mobil-format.

Har du spørgsmål Har du spørgsmål 
til dit abonnement?til dit abonnement?

Så ring til Så ring til 
Udfordringens Udfordringens 
kontor mellemkontor mellem

kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00 på på  
tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Svar på annoncen sendes til: 
Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket 

”Billet-mrk. 53-01”

Fuld diskretion 

Stillinger

Ferie

KLF, Kirke & Medier søger
ildsjæl til 30 timer/uge

På vores hjemmeside klf.dk kan du læse om
en spændende stilling som koordinator for
kidsandmedia dk og som kommunikationsmedarbejder
i KLF. Brænder du for bevidst mediebrug for både børn 
og voksne, og er du god til at nå ud med et budskab, så 
er denne stilling måske noget for dig.

Arbejdssted: Korskærvej 25, 7000 Fredericia.

Ansøgningen sendes til generalsekretær Mikael Arendt 
Laursen på mal@klf.dk (mrk. ”Koordinator”) senest den 
15. januar 2016 kl. 12.00.

d b dSØGES
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 

Randers Kristne Friskole søger ny lederRanders Kristne Friskole søger ny leder

Vil du være med  l at gøre Randers Kristne Friskole  l den bedste kristne friskole i Danmark og stedets 
børnehave og vuggestue  l byens bedste børneins  tu  oner, så læs videre.

Randers Kristne Friskole (RKF) tæller 200 elever og 28 ansa  e, heraf 15 lærere. Skolen deler matrikel 
og arbejder tæt sammen med børnehaven og vuggestuen, som har henholdsvis 30 og 12 børn, og som 
beskæ  iger 13 medarbejdere. Fra 1. august 2016 mangler vi en skoleleder, der vil gå forrest i det daglige 
arbejde med at gøre RKF  l et godt sted at være og et godt sted at lære, og som vil indgå i det eksisterende 
ledelses-trekløver med lederen for dagins  tu  onerne samt viceskolelederen.

RKF er en skole, der arbejder fuldt og helt ud fra det kristne livsgrundlag. Det forventer vi også, at du gør. 
Derudover forventer vi, at du: 

• Er tydelig i din ledelsess  l og en stærk kommunikator
• Har visioner, samt mod og vedholdenhed  l at føre dem ud i livet
• Kan mo  vere og gå foran med gejst og humor 
• Kan se guldet i medarbejderstaben og ved, hvordan det fremelskes
• Kan indgå som en naturlig del af dine medarbejderes pauserum
• Brænder for det gode skoleliv – fagligt såvel som socialt
• Vil arbejde på at gøre RKF synlig i kirkerne i Randers som det helt oplagte skolevalg
• Vil tænke børnehave og vuggestue ind som en del af den daglige dri   og følge engageret med her

Med hensyn  l baggrund og erfaring er vi åbne for den re  e person. Men vi forventer, at du har et
indgående kendskab  l skoleverdenen samt erfaring med ledelse og gode resultater her. 

Vi  lbyder dig:
• En velfungerende skole og et børnemiljø i posi  v udvikling med god økonomi
• En medarbejderstab med høj faglighed, masser af menneskelig varme og det kristne livs- og 
• menneskesyn som daglig puls
• Et sted med gode fysiske rammer og helt unikke udendørs muligheder i form af store grønne arealer
• Stort poten  ale i lokalområdets mange levende kirker og menigheder
• En arbejdende bestyrelse, der brænder for RKF

Kan du se dig selv i ovenstående, så skynd dig at sende en ansøgning. 

S  llingen ønskes besat pr. 1. august 2016. Ansøgningen skal være skolen i hænde senest søndag 7. februar.
Ansæ  elsen sker i henhold  l gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgning med bilag sendes  l bestyrelsesformand, Bo Bergen Aagren på mail: aagren@outlook.com
For yderligere oplysninger kontakt Bo Bergen Aagren på telefon: 2544 4231.

  

Seniordage på Aggershøj
»Et kald for hele livet« 

Den 23.-26. maj, 30. maj- 
2. juni og 6.-9. juni 2015
Gør noget godt for dig selv 
og tilbring et par gode senior-
dage i vores idylliske tidsboble 
på Ærø – herskabsvillaen & 
feriehjemmet Aggershøj.  
Udover bibeltimer ved sø-
mandsmissionær Simon Am-
brosen og hyggeligt samvær 
ser vi fx den bibelske have, 
søfartsmuseet og Marstal. 
Så tag bibelkredsen, naboen 
og ægtefællen med!

1695 kr. pr. person ved  
4 personer i bilen. 

Prisen er inkl. fuld for-
plejning og færgebillet.

Tilmelding senest den 20. 
april, tlf. 62 53 13 49 eller 
ssa@somandsmissionen.dk

Arrangør: Sømandsmissionen

www.aggershoj.dk

Film med tankevækkende /
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på 
www.Hosianna.dk

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en stillingsannonce

i Udfordringen

  Ring 7356 1506

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

søges
Stille, rolig og yderst afslap-
pet mand på 45 år søger 
veninde. Du er ikke under 
30 år. Du kan lide at skrive. 
Det er underordnet, hvor 
du kommer fra, og om du 
er syg eller rask. Jeg har 
alsidige interesser. Så kom 
ud af busken. Der er svar-
garanti.

Billetmærke 53-01

Organist ved Nørre Løgum Kirke 
Stillingen er ledig fra 1. marts, den er på 19 
timer/uge og kan søges med PO-uddannelse 
eller tilsvarende relevant uddannelse. 
Du skal sørge for musikledsagelse ved guds-
tjenester og kirkelige handlinger m.m., stå for 
kirkekoret og planlægge og afvikle kirkekoncerter og musikalske 
sognearrangementer i samarbejde med kirkens præst og menigheds-
råd. Se det fulde stillingsopslag og mere om os på:
http://www.nrloegumkirke.dk 
Ansøgningen sendes til: Lars Birkmose, Sognegade 32, 6240 
Løgumkloster / 9046fortrolig@SOGN.dk senest d. 5. februar. 

Kirkemedarbejder Nr. Løgum Kirke
fra 1. marts eller senere. Stillingen er på 13 
timer/uge. Vi ønsker bl.a. at du vil gå ind i 
følgende opgaver:
Stå for lejlighedskor o.lign. opstart af baby-
salmesang, hjælpe med minikonfi rmander og 
konfi rmander, være med til at arrangere og afvikle sogneaftner 
og andre sogneaktiviteter, herunder arrangementer for småbørns-
familier
Stå for hjemmeside og deltage aktivt i PR-arbejdet, varetage 
sekretæropgaver for præsten, herunder udarbejdelse af materialer 
og være behjælpelig med kirkebogsføring. 
Se det fulde stillingsopslag og mere om os på: 
http://www.nrloegumkirke.dk 
Ansøgningen sendes til: Lars Birkmose, Sognegade 32, Løgum-
gaarde, 6240 Løgumkloster / 9046fortrolig@SOGN.dk senest d. 
5. februar.
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Det er ikke ligegyldigt, 
hvorfra du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier, vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

• Skaf nye læsere og vær med til at sikre Udfordrin-
gens som organ for levende kristendom.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavisPåskePåskeUdfordringenUdfordringen      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-
      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-

Flere søger kirke med klar teologisk profi l Præsterne i Kristkirken i Kolding har før været hængt ud i medierne, men nu roses de for, at menigheden er vokset med 50 procent siden 2001.
Kristkirken i Kolding har oplevet en fremgang på 50 pct. flere kirkegængere si-
den 2001. Og det skyldes formentlig kirkens klare kon-
servative profi l.

På forsiden af dagbladet 
JydskeVestkysten og i et to-
siders opslag fortæller præster, 
menighed, provst og andre 
præster i søndags om den 
succes, som kirken har opnået.

Sognets tre præster er ellers 
tidligere  blevet hængt ud i pres-
sen, fordi de alle tre gik imod

vielse af homofi le og desuden 
har en konservativ indstilling til 
kvindelige præster og vielse af 
fraskilte. 

Men det har åbenbart ikke 
holdt kirkegængerne væk. 
Mens en del andre kirker ople-
ver faldende besøgstal, ja end-
da messefald, har Kristkirken 
altså haft en kraftig fremgang.

- Jeg tror egentlig, at fl ere 
har fået behov for at komme 
forbi, lytte til Guds Ord, og på 
den måde blive tanket op til en 
ny uge Sådan har je d t å

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

- Kommer de nye kirkegæn-
gere fra jeres nabosogne, eller 
er der også kommet fl ere kirke-
fremmede med hos jer?

- Menigheden er som andre 
bymenigheder en blanding af 
folk fra vores sogn og andre, 
kirkevante og nye, svarer Mi-
chael Lerche Nygaard.

Ros fra baglandet

fremhæver præsterne dygtig-
hed og den ”bibeltro” profi l.

Præsterne er dygtige til at 
kommunikere og ’står for en 
troværdig og autentisk profi l’, 
siger menighedsrådsformand 
Karen Storgaard Larsen til avi-
sen. Også provst Grete Wigh-
Poulsen, som selv er præst i 
nabokirken Sct. Nicolai Kirke, 
vurderer, at folk er glade for 
den klare teologiske profi l hos 
Kristkirkens præster. 

mer i kirken, nævner to kirke-
gængerne: at menigheden er 
aktiv, præsternes omsorg, god 
forbøn og plads til børnefamilier. 
En tredje nævner den ægte og 
vedkommende forkyndelse og 
fællesskabet blandt frivillige.

- Jeg tror, kirkens popularitet 
skyldes, at præsterne ikke 
pakker gudstjenesterne ind i 
spaghetti, zumba og pladder-
humanisme. Tonen er mere lige-
frem og bibeltro siger en ung

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de
t

Hele den nye  lmserie ”The Bible” kan nu fås på dvd i Danmark. Udfordringens anmelder roser den for dens klare forkyndelse. Se side 17.

Bestil et abonnement på Udfordringen
Ofte hører vi om læsere som lader avisen gå på omgang. Vi er selvfølgelig glade for at mange gerne vil læse 
Udfordringen, MEN hvis du vil være med til at sikre avisens fremtid, har vi brug for, at du bestiller dit eget 
abonnement. Brug kuponen herunder eller bestil på mail@udfordringen.dk eller på tlf. 74 56 22 02.

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: ______________________
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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 2/1
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Gudstjeneste fra Herning kirke. 
MidtVest Pigekor fylder kirken 
med sang denne Julesøndag, hvor 
sygehus- og sognepræst i Herning
kirke, Svend Erik Søgaard er præ-
dikant. I gudstjenesten deltager 
frivillige fra projektet Herning som 
UNICEF by 2015. Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Radiojour-
nalisten Kjeld Koplev fortæller om 
farisæernes møde med Jesus - en 
historie, der kan lære os, at vi skal 
lade være være med at kræve 
håndfaste beviser og forklaringer 
på alting og i højere grad forlade 
os på troen og fornemmelsen. 
Midtjysk Pigekor ved dirigent Inger 
Budde Dusgård synger salmen 
”Det var ikke en nat som de andre!” 
fra Helligåndskirken i Århus.

Søndag 3/1
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Studenter- og natkirkepræst i 
Horsens Anette Foged Schultz 
tager menigheden med på en kort 
pilgrimsvandring som indledning til 
en gudstjeneste med
fokus på stilhed og eftertanke. Den 
Danske Salmeduo medvirker.

Mandag 4/1
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.

Onsdag 30/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Torsdag 31/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Nytårsdag 1/1
09.54 Højmesse. Fra Skt. Jakobs 
Kirke. Prædikant: Lars Ottosen

Lørdag 2/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 3/1
07.33 Religionsrapport (P1) 
09:54 Gudstjeneste (P1) 
Fra Sct. Bendts Kirke, Ringsted
Helligtrekongers søndag. Prædi-
kant: Henrik Fuglsang-Damgaard  
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 4/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 5/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 6/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 7/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 8/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 9/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
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Lyt til nummeret ’Newborn’ ved at scanne 
QR koden til venstre

Musik
TJEK

- Jeg ved godt, at jeg skal være ”hyrde for fårene” 
men jeg føler mig altså mere som en dyrepasser i zoo!

- Det er ikke mere end 4 år 
siden, at jeg kom hjem fra et 
ophold i Uganda, rundtosset og 
forslået, fortæller Jonas. 

- Forinden havde jeg mistet min 
mor i en tragisk selvmordsulykke, 
og i Uganda havde min davæ-
rende kærste og jeg mistet vores 
for tidligt fødte barn. 

Det var en hård medfart, som 
fi k mig til at vende hjem til Århus, 
fortæller Jonas. 

Jonas H. Rohde arbejder nu 
som u-landsfrivillig i et af verdens 
fattigste lande. Han er uddannet 
som cand. mag.

Søgte efter Gud
- Det store drama i mit liv havde 

imidlertid inspireret mig til at søge 
Gud, fortæller han.

- Det første, jeg gjorde efter min 
hjemkomst, var derfor at opsøge 
den lokale pinsekirke i Århus. Det 
blev så Citykirken. Her fandt jeg 
ro og næstekærlighed, hvilket 
var med til at bekræfte mig i, at 
det var Gud, som havde kaldet 
på mig. Det stod derfor klart, at 
mit liv måtte tage en ny drejning. 
Jeg valgte troen, og den 25. marts 
2012 blev jeg døbt. 

Rejste til Grønland
Kort efter sin dåb fik Jonas 

tilbudt et job som gymnasielærer 
i Grønland, hvor han skulle under-
vise i historie og religion. 

- Lad mig sige det med det 
samme. Grønland er et fantastisk 
land, men jeg kunne mærke, at 
det ikke var her mit kald lå. 

I februar måned opsøgte jeg 
derfor det danske missionærpar 
Hanne og Egon Falk, der bor i 

Tanzania. Jeg havde hørt om 
deres utrolige arbejde i hjælpeor-

ganisationen New Life Outreach, 
der bl.a. består af folkeskolen 

New Life Academy, et bibelcol-
lege, en kirke samt et nationalt 
kampagnecenter, hvorfra Egon 
og Hanne tager på korstog.

Det lød som et imponerende 
projekt, så jeg besluttede mig for 
at kontakte Egon. 

Efter en længere korrespon-
dance blev vi enig om, at jeg 
skulle rejse til Tanzania i oktober 
i en periode på minimum 2 år. 

Landet i Tanzania
Nu er Jonas så landet i Tanza-

nia og er i gang med arbejdet på 
skolen New Life Academy. 

- Skolen er netop nu inde i en 
vigtig udviklingsfase, ved hjælp 
af et byggeprogram fra fonden Fi-
nida (Finlands Danida). Projektet 
har en varighed af 3 år. 

De nye bygninger blev indviet 
i februar 2015 og skal bruges til 
en udvidelse af skolens undervis-
ningstilbud om en 7. til 10. klasse. 

Der er på grund af skolens 
udvidelse opstået et akut behov 
for nye lærerkræfter, der kan 
biddrage til, at udvidelsen bliver 
en succes. 

Mit arbejde på New Life Aca-
demy bliver i først omgang at 
opkvalificere den nuværrende 
lærerstab. 

Rapporter i Udfordringen
Men Jonas vil også gerne 

fortælle om alt det, han oplever.
Derfor har han allerede skrevet 

en stor reportage om Hanne 
og Egon Falks ”korstog” i jule-
nummeret (uge 49), og han vil 
løbende sende klummer til Ung 
Udfordring med oplevelser som 
missionær i Afrika. Det bliver cirka 
hveranden uge. 

Nyfrelst volontør beretter 
fra Afrika i Udfordringen
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Af cand. mag. Jonas H. Rohde 

Der sker dæmonudfrielser og 
helbredelser. Og mere end 
1.825 mennesker blev frelst! 

Da vi rammer landevejen uden-
for hovedbyen Arusha, er det med 
godt 110 km timen. Herfra kører 
vi gennem masaiernes område, 
der ligner landskabet fra en ame-
rikansk western-fi lm.

Afrikansk velkomst
Her er knas-tørt, og langs vejen 

er der udtørrede fl oder og vand-
løb. Ude i horisonten kan man 
skimte masaiernes landsbyer, 
med runde lerhytter og stråtag. 
Efter en halv dags kørsel drejer 
vi endelig fra og kommer ind på 
en hullet grusvej. 

Her bliver vi mødt af flere 
hundrede mennesker, der står 
med fl ag og vinker til os, da vi 
kører forbi. Foran os kører en 
hvid jeep med en stor mikrofon 
på taget, der annoncerer Egon 
Falks ankomst. 

Jeg kan ikke lade være med at 
tænke, om de mon har forvekslet 
Egon Falk med en rockstjerne. 
Egon vender sig mod mig og 
smiler. “Det er den afrikanske 
måde at sige velkommen til 
prædikanten på. En hjertevarm 
gestus, som de lokale pastorer 
har arrangeret.” 

Udfrielser og helbredelser 
Da vi ankommer til landsbyen 

Gittingen, kører vi hen på den 
lokale sportsplads, hvor der er 
opstillet en stor scene. 

Her er det lokale kirke-kor i 
gang med lovsangen. Bagefter er 
det Egons tur til at prædike. 

Da han er færdig med sin præ-
diken, kalder han folkemængden 
til forbøn og frelse. De fremmødte 
strømmer hen mod scenekanten. 
Der er mange mennesker, der rå-
ber med hænderne mod himlen. 
Det virker meget intenst. 

Til venstre for scenen er der 

en bil, der bakker ind i menne-
skemængden. Inde i bilen ligger 
en syg og desperat mand, der 
ønsker helbredelse. Det skaber 
kaos, og der er mennesker, der 
er ved at blive kørt over, fordi der 
ikke er plads til at fl ytte sig. 

Pludselig får jeg øje på nogle 
folk, der hopper rundt i folke-
mængden og virker helt ustyrlige. 
Jeg får bl.a. øje på en ung pige 
med kort hår, der bliver båret om 
bag scenen af 4 store mænd, 
mens hun spræller. “Det er de 
dæmonbesatte,” fortæller Egon. 
“Nogen af dem bliver voldelige, 
og andre mister evnen til at vide, 

hvad der sker, og falder. De risi-
kerer at blive trampet på i men-
neskemængden. Det er derfor, 
vi bærer dem om bag scenen.” 
Bag scenen står der en stor 
gruppe forbedere, som er parat 
til at hjælpe og bede for de syge 
og besatte. 

Blind mand fi k synet igen
Efter forbønnen er der folk, der 

står i kø for at komme op på sce-
nen og fortælle deres vidnesbyrd. 
En af disse personer er en ung 
mand i en rød jakke. Han fortæller 
at han var blind, men at Gud har 
helbredt ham under mødet. Der 
går et sus igennem mig, og jeg 
kan mærke, at jeg får gåsehud 
på mine arme. 

Egon siger til den unge mand, 
at han skal gribe fast i hans 
næse. Det gør han for at teste, 
om den unge mand taler sandt. 
Da manden griber fast i næsen, 
bryder folkemængden ud i jubel 
og priser Gud. 

I løbet af aftenen er der mange 
mennesker, der beretter om 

Selv Dr. Mary Nagu, som er minister for offentlige investeringer i Tanzania, deltog i Egon Falks 
kampagne i Tanzania.

På mission med 
danske Egon Falk 

i Tanzania
Jonas H. Rohde var med på en kampagne og fortæller om 

stærke oplevelser, man ikke lige kommer ud for i Danmark.

En ung mand fra landsbyen Gitting fortæller, at han var blind, men nu har fået synet tilbage. Folk 
jubler, da manden griber fat i Egon Falks næse for at bevise, at miraklet er sket. Man kan se en 
video om manden på youtube-kanalen ”New Life Outreach Tanzania.”

Han fortæller at han 
var blind, men at Gud 

har helbredt under 
mødet. Der går et 

sus igennem mig, og 
jeg kan mærke, at jeg 
får gåsehud på mine 

arme.

En mand, som har haft problemer med et ben, demonstrerer på scenen, at han nu kan gå igen.

- Jeg var en smule rystet. Og 
jeg spurgte Egon Falk, hvorfor 
vi ikke oplever de samme ting 
i Danmark, siger Jonas H. 
Rohde.

New Life Outreach
i Tanzania

Hannah og Egon Falk har 
været missionær i Tanzania 
siden 1974.

De bor i storbyen Arusha 
(ca. 300.000 indbyggere), 
som ligger i det nordlige 
Tanzania. 

New Life Outreach foreta-
ger 8 mødekampagner om 
året med støtte fra danske og 
norske venner. 

Du kan se reportager og 
videoklip fra kampagnen i Git-
ting på youtube-kanalen ”New 
Life Outreach Tanzania”. Her ligger Tanzania
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helbredelser. Der er nogen, der 
er blevet helbredt for lungepro-
blemer, knæskader og kroniske 
rygproblemer. Det er, som om 
miraklerne ingen ende vil tage. 

Da det begynder at blive mørkt, 
bliver der lukket af for scenen. Da 
den sidste person har fortalt sit 
vidnesbyrd, forsvinder Egon om 
bag scenen og ind sin bil. 

Besættelser er 
tys-tys i Danmark 

Senere på aftenen mødes jeg 
med Egon på den lokale restau-
rant i Gittingen. 

Jeg er stadig en smule rystet 
over alt det, jeg har set. Jeg har 
mange spørgsmål. Hvorfor ser vi 
ikke de samme besættelser og 
udfrielser i Danmark, som vi lige 
har oplevet i Tanzania? 

Egon fortæller, at han da også 
har oplevet udfrielser på sine mø-
der i Danmark, men at det ikke er 
på samme måde, som i Tanzania. 

- Hvis jeg trykker på den rigtige 
knap, får jeg altid den samme 
reaktion. Men der er mange kirker 
i Danmark, som er bange for at 
trykke på knappen, siger han og 
fortsætter: 

“I Danmark er dæmonuddri-

velse tys tys, hvorimod det i Afrika 
er offentligt kendt og accepteret. 
Jeg har endnu ikke mødt en afri-
kaner, der var ateist. Dæmoner, 
heksekunst og sort magi er noget, 
man skriver om i de offentlige 
medier og hører om i fjernsynet,” 
fortæller han.

Gud ser menenskers tro
En anden ting, der undrede 

mig, var det store antal af hel-
bredelser i Tanzania. Det er ikke 
noget, vi ser i Danmark. 

Egon tænker sig om et øjeblik. 
Han siger, at det kan skyldes 
forskellen mellem de to landes 
kulturer. 

- I Danmark går man til lægen, 
hvis man bliver syg. Men det er 
anderledes i Tanzania. Her fi ndes 
der kun 5.000 læger, hvoraf man-

ge slet ikke er færdiguddannede. 
Når folk i landsbyer som Gitting 

bliver syge, har de ikke mulighed 
for at gå til læge. Det første, de 
siger, er derfor: ”Gud, du må 
hjælpe mig. Helbred mig”. Og det 
ser Gud. Gud handler nemlig på 
menneskers tro og desperation. 

Den som Gud 
ikke helbredte 

Da ugen er omme, er kampag-
nen ved at være slut. Rygterne 
om de mange helbredelser har 
imidlertid spredt sig til hele om-
rådet, og på den sidste dag er 
der over 5.000 fremmødte men-
nesker. 

Under forbønnen er der så 
mange syge, at der ikke er plads 
til dem bag scenen. Vi bliver 
derfor nødt til at bruge scenen. 
Der opstår kaos-lignende sce-
ner, men der sker også mange 
mirakler. 

Det er derfor ikke så underligt, 
at jeg er helt udkørt, da mødet 
er slut. Jeg sætter mig på en 
plastikstol ved enden af scenen 
for at slappe lidt af. 

Pludselig får jeg øje på en 
dreng, der står ved bagtrappen 
af scenen. Han signalerer til mig 
med hænder og fagter. Det går op 
for mig, at han er døv. Drengen 
har hørt om den blinde mand, der 
fi k synet igen, og vil gerne have, 
at jeg beder for ham. 

Han er gået over 11 km for at 
komme til landbyen Gittingen i 
håb om, at hans tro ville helbrede 
ham. 

Bagefter sætter jeg mig tilbage 
på min plastikstol. Pludselig væl-
ter tårerne ud af øjnene på mig. 

Jeg kan slet ikke holde dem 
tilbage. Sikke en tro og et håb 
den dreng havde. Jeg tænker, 
at danskerne kunne lære noget 
af tanzaniernes tillid og tro på 
Evangeliet. 

Hvis vores tillid til Gud er stor 
nok, vil han også begynde at gøre 
store mirakler i Danmark.

Egon Falk er den eneste prædikant i Tanzania, der holder sine kampagner i landområderne, hvor ca. 70 procent af befolkningen bor.

Når folk i landsbyer, 
som Gitting bliver 

syge, har de ikke 
mulighed for at gå til 

læge. Det første, de 
siger, er derfor: ”Gud 

du må hjælpe mig. 
Helbred mig”.

Hvis vores tillid til 
Gud er stor nok, vil 

han også begynde at 
gøre store mirakler i 

Danmark.

Jonas Rohde har bl.a. skrev en stor reportage fra Egon Falks kampagne i julenummeret (uge 49). 

Jonas Rohde underrviste grønlandske gymnasieelever i tre år. 
Nu er han i Afrika hos Hanne og Egon Falk.

Jonas mistede på kort tid sin mor, barn og kæreste - og det fi k ham til at opsøge en kirke.

Jeg har altid fundet den kristne pop-genre kedelig. Popkli-
cheerne lyder i radioen dagen lang, så har jeg muligheden 
for selv at styre, vælger jeg helst noget mere kreativt og 
interessant, som lyder friskt. 

Mercyme er kristen pop, men jeg må sige, de presser 
pop-citronen til det yderste, og jeg blev positivt overrasket 
ved første lyt.

Fra et kompositionsmæssigt synspunkt er de innovative, 
storladne og leger med lydene. “Newborn” er eksempelvis en 
utrolig smuk intro til den jul, hvor man ikke er i tvivl om, at det 
er en jul, der handler om Jesusbarnets fødsel.

Der er ikke tale om musikalsk revolution, men det er vel-
spillet, de leger med genrerne og har det egentlig bare rigtig 
sjovt! Er du vant til Søs Fenger eller Amy Grant ved juletid, vil 
jeg dog indskyde, at du snildt kunne blive (positivt) overrasket 
over dette julealbum.

Lyt til “Christmastime again” og tag en vals! På “Sleighride” 
demonstrerer bandet, hvor irriterende nemt de kan få en tra-
ditionel sang til at lyde frisk igen. “Go tell it on the mountains” 
er gospelagtig, men med et interessant, skævt groove.

Tekstmæssigt leger Mercyme med det traditionelle, men 
de er også et enormt dygtigt band med hårdtslående kristne 
tekster, der bunder i en dyb teologisk sandhed, hvilket i øvrigt 
kendetegner bandet på alle de plader, de har udgivet.

Dette album er festligt. “Hold on it’s Christmas” understreger 
dette, og energien er smittende.

Hvorfor ikke tage albummet under armen og spille det på 
arbejdspladsen i stedet for George Michael i år? “Last Christ-
mas” og de andre klassikere vil bestemt få kamp til stregen.

Overraskende 
god jule-pop
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Bandemedlemmet 
der blev kristen
Den ene dag var han en tyv, som brød biler op. 
Den næste dag holdt Gabriel Salazar bibelstudier efter skoletid. 
- Min egen far forlod mig, 
og det eneste sted, hvor 
jeg fandt anerkendelse, var 
i banden. Indtil den dag de 
bankede mig, og jeg mødte 
Guds kærlighed i kirken.

Gabriel Salazar fra Texas for-
tæller sin livshistorie i videoen I 
am Second. Det er en beretning 
om svigt og en opvækst uden 
kærlighed. Men også en beret-
ning om en ung mand, der blev 
frelst og nu formidler tro og håb 
til andre unge. 

Det er også beretningen om en 
ny kristen, som så sin bibelkreds 
vokse fra seks til 60 medlemmer 
på en uge...

Far krævede abort
- Jeg tror, min far elskede min 

teenage-mor. Men hun ville ikke 
gå med til en abort, da hun ven-
tede mig. Og derfor forlod han 
os. Jeg ville aldrig nogensinde 
kunne gøre det mod min egen 
søn på fem år, fortæller Gabriel 
på videoen med tårer i øjnene. 

Gabriels egen barndom var 
fuld af svigt og afvisning. Først 
da han som teenager kom ind i 
en bande, kunne han endelig føle 
sig accepteret. Her blev han en af 
fl okken ved at bryde ind i biler og 
stjæle fra folk.

Smadret af banden
Tyverierne var én ting. Men 

da Gabriel nægtede at banke 
et andet bandemedlem, vendte 
hans nye ”venner” sig imod ham. 
De slog og sparkede ham, så han 
fi k brækkede ribben, en fl ækket 
læbe og løse tænder. Herefter 
blev han frosset ud af banden.

Og så var det slut med bande-
livet. I stedet gik han til et ung-
domsmøde i sin mors kirke - og 
undrede sig over al den kærlighed 

og glæde, han oplevede hos 
folk der. 

Prædikede i skolen
På ungdomsmødet oplevede 

Gabriel både kærlighed og ac-
cept. Folk sang og bad og klap-
pede. 

- Først tænkte jeg: Det er jo 
vanvittigt, det her. Hvordan kan 
de mennesker være så glade? 
fortæller Gabriel. 

Men nu var han blevet misun-
delig. Dét her ville han også have. 
Han løftede hænderne og sagde 
det hele til Gud. Han begyndte 
at græde. Ikke af vrede, men af 
lettelse og glæde. Han tog imod 
Jesus som sin frelser. 

Næste dag fortalte han på sko-
len om sin tro - og både skolens 
ledere, lærere og elever undrede 
sig. Kunne det virkelig passe, at 
han var blevet så forandret?

Faktisk holdt Gabriel en hel 
lille prædiken i skolens cafeteria. 
Han fortalte sine kammerater, at 
der er håb, og at Gud elsker dem. 
Ingen af dem skulle gå rundt og 
lide under andres afvisning eller 
tænke den svære tanke: ”Er jeg 
bare et uheld?” fortæller Gabriel. 
Den slags spørgsmål får børn til 
at mobbe andre, for at de selv kan 
føle sig bedre tilpas, forklarer han.

Han startede også en bibel-
kreds, som på en uge voksede 
fra seks til 60 medlemmer.

Coach for unge
Det tidligere bandemedlem er i 

dag professionel foredragsholder. 
Han taler til ungdomsklubber og 
elever i skolernes ældste klasser 
verden over. Med omkring 150 

events om året har han allerede 
talt til over 2 millioner unge. Han 
taler med humor og kærlighed 
om, at der er håb for hver enkelt. 
At de skal undgå alkohol og stof-
fer, ikke mobbe andre, men tro 
på sig selv. 

Et populært spansk blad har 
tildelt ham førstepladsen blandt 
alle latino foredragsholdere med 
teenagere som målgruppe.

Unge ler og lærer
Hvordan reagerer tilhørerne så 

på det tidligere bandemedlem?
- De første 5-10 minutter er de 

ved at dø af grin, fortæller Gabriel 
Salazar. Og det er godt. Jeg har 
selv arbejdet med specialskole-
undervisning, og jeg ved bare, at 
når børn ler, så lærer de noget! 

Børnene ler, fordi Gabriel er 
så ægte og ligefrem på scenen.

- Jeg er ikke som en alien. De 
ser mig mere som ”onkel Gabe, 
der giver mig gode råd og får mig 
til at grine”, forklarer Gabriel.

Han fortæller, at han gerne vil 
fortsætte med at præge unge - 
ikke mindst sine egne børn -  med 
troen på Kristus. 

- Jeg vil gerne lære dem at 
elske Gud. Mens de vokser op, 
skal de vide, at de har en fysisk, 
jordisk far, som elsker dem og 
opmuntrer dem og tror på dem 
og gerne vil hjælpe dem. Men 
de skal også vide, at de har en 
himmelsk far, som længes efter 
en nær relation med dem, som 
elsker dem og hjælper dem og 
vejleder dem.

Mit hovedfokus er at plante 
håb og kærlighed og fi ghter-vilje. 
Jeg blev selv født som et ”uheld”, 
men der er et formål med mit liv, 
understreger Gabriel Salazar. 

Bodil

Gabriel Salazar fortæller sin stærke livshistorie på videoen ”I am Second”. Han rejser nu verden rundt for at 
tale til unge om håb og tro.

Jeg blev selv født som 
et ”uheld”, men der er 
et formål med mit liv.

Vores oplevelse med at være volontører 
kan beskrives med en linje fra dåbssangen 
”Jeg har et pas i hånden”: ”Og pudsigt 
nok så bliver jeg netop, når jeg giver, så 
rig som aldrig før”.

Der fi ndes mange forskellige defi nitioner på 
det at være frivillig, og som volontører har vi ofte 
overvejet vores rolle i dette. Det kan sommetider 
være svært at forklare, hvad vores rolle her i Fi-
lippinerne er, for uden konkrete arbejdsopgaver 
er det aldrig til at vide, hvad dagen byder på, 
men den forskellighed hver dag byder os, gør 
livet som volontør spændende.

Det at være volontører er for os ikke et ar-
bejde, men vi er her for at give vores tid til børn 
og unge, der har brug for den, så børnene kan 
lege, snakke, lave lektier, græde og grine sam-
men med os. Vi oplever, at netop ved at give får 
vi så meget igen og bliver så rige på ting, som 
aldrig vil kunne købes for penge. Vi havde aldrig 
troet, at vi skulle føle os så rige ved at give, men 
på trods af disse børn og unges situation giver 
de os mere, end vi føler, at vi kan give tilbage. 
Det er fantastisk at få lov at mærke, at Guds 
kærlighed skinner igennem mennesker hele 
verden over - og ikke mindst der, hvor det ser 
allersværest ud!

Et helt konkret eksempel var på en af pigernes 
fødselsdag, hendes tiende fødselsdag holdt på 
børnehjemmet. Som en lille ekstra tanke fi k hun 
som fødselsdagsgave tre små kiks pakket ind i 
toiletpapir. Da hun fi k gaven, sad hun med tårer 
i øjnene, og en af de andre piger fortalte, at hun 
var så følelsesladet, fordi der aldrig før var no-
gen, der havde gjort noget lignende for hende. 
Her var det tydeligt at mærke, at det at give tid 
og opmærksomhed til børnene er noget af det 
allervigtigste, for det var ikke den beskedne 
gave, der frembragte glædestårer, det var det, 
at pigen følte sig set og elsket. 

Den rigdom vi i Filippinerne har lært om, 
er en rigdom, som vi vil tage med hjem. Og vi 
håber at kunne vise, at denne rigdom også er 
vigtig i Danmark. 

Her i slutningen af vores volontørophold ser 
vi taknemmelige tilbage på de velsignelser, Gud 
har skænket os, og vi er overbeviste om, at den 
form for velsignelse vi har oplevet, er en helt 
speciel gave i det at være volontør.

Vil du være rig?
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BAGSMÆKKENLivets gang i LIDENLUND

I aftes ringede telefonen; det var en, jeg havde gået i skole 
med til 8. klasse. Han ringede og undskyldte, at han havde 
mobbet mig i skoletiden.

Jeg var handicappet dengang og havde en forfærdelig skoletid 
med konstant mobning af drengene. Jeg gik med ortopædiske 
indlæg og støvler, jeg duede ikke til fodbold og gymnastik, nogle 
gange kom jeg til skole bag på mors cykel. Det er ca. 50-60 år 
siden, og jeg tænkte ikke på ham eller de andre med bitterhed.

Jesus mødte mig som 17-årig med vidunderlig frelse og hel-
bredte mine fødder ca et år efter.. Læger havde fortalt min mor jeg 
aldrig ville komme til at gå normalt!

Denne opringning gjore mig glad; men tænk at gå med skyld i så 
mange år, som der kunne været fået tilgivelse for for længe siden!

Skyld er et af vor tids store problemer, med søvnløshed, dårlige 
nerver, frygt og til tider et for stort forbrug af sundhedsskadelige 
piller, alkohol og stoffer.

Jesus blev Stjerne i mit liv, og han lyste op og forvandlede det 
ved at tage skyld, frygt, forkastelse, menneskefrygt, hidsighed, 
selvmordstanker og megen anden elendighed fra mig.

Jeg døjede med hidsighed, når jeg var blevet mobbet! Jeg var 
egentlig bange for mig selv, bange for hvad jeg kunne gøre mod 
andre i en sådan tilstand.

I Guds ord fandt jeg de forløsende, forløsende ord:
Lad jeres milde sind være kendt af alle folk!
Det begyndte jeg at gå og citere gang på gang, og det forløste 

noget inde i mig, det skabte noget nyt!
Jeg blev helt mild, og vreden forsvandt! Hver gang det er ved at 

dukke op, bruger jeg disse ord, og de virker. Jeg tror, at andre møder 
mig som mild generelt, jeg kan godt blive vred over uretfærdighed 
og påtale det, men jeg er ikke hidsig.

Senere samme aften/morgen stod jeg og pakkede nødhjælp, 
som jeg plejer, og tænkte over samtalen med skolekameraten og  
lyttede til radio 20 247 247.

Der var der en samtale med en kvinde, som havde overvundet 
hidsigheden i sit liv og fået et meget bedre liv. Det var rigtig positivt, 
og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad jeg brugte til 
at komme af med min.

Jeg havde ikke tænkt at skulle med i direkte udsendelse om 
det.Emnet i udsendelsen var: hvad har der været i dit liv, der har 
skabt forandring?Jeg har før vidnet på radioen, men de ord, der 
forløste min hidsighed, blev ved at klinge i mit indre, og jeg ringede. 
De ringede lidt senere og ville gerne høre. Ordene med det milde 
sind gik lige ind,  jeg sagde, de var fra Bibelen. Studieværten blev 
ved med at gentage dem. Jeg fortalte så om opringningen, og om 
undskyldningen, jeg fi k med 50/60 år forsinkelse. Men han har 
gået med skyld så længe. Jeg opfordrede til, at man fi k gjort op, 
så man kunne få fred for skyldstankerne!

Det er godt, vi kan få tilgivelse hos Jesus og Gud, men jeg har 
erfaret, at det er vigtigt at få det gjort op med mennesker, som man 
har forurettet, det er godt for begge parter.

Der var andre personer inde med ting fra deres liv, men i en 
opfordring om at ringe ind fortalte hun uddrag fra mit indlæg en 
hel time senere.

Livet bliver både lettere og bedre, hvis vi ikke har uopgjorte sager 
eller hidsighed i vort liv.

Af Allan Fisker, Brabrand 

Sen undskyldning 
- og en opskrift 
mod hidsighed

Allan Fisker samler, sorterer og reparerer mange former for 
genbrug og fylder hvert år bl.a. en 20 meter lang container 
med tøj og andre varer til de nødlidende.
Foto: Maj-Britt Engedal Nissen.

Film om Dolly Partons liv
Varm dokumentarfi lm om Dolly Partons opvækst sammenlignes med Sound of Music fra 2013.

En farvestrålende dragt fi k 
Dolly til at synge igen efter en 
familietragedie. 
Den nye fi lm ”A Coat of Many 
Colors” er optaget i Tennes-
see og er allerede ekstremt 
populær i USA.
Den 8-årige Alyvia Lind spiller 
rollen som den unge Dolly 
Parton. 

- Din sangfugl er holdt op med 
at synge, sagde Dollys far til 
sin sørgende hustru. Det fik 
hende i gang med at lave en 
farvestrålende frakke, som fi k 
Dolly til at synge igen.

Familien Partons historie for-
tælles i fi lmen ”A Coat of Many 
Colors”, som blev set af 13 millio-
ner på NBC den 10. december. På 
grund af den store succes valgte 
NBC at genudsende fi lmen den 
25. december.

Troen bar gennem tragedie
Den nye fi lm foregår i Tennes-

see og handler om den store, 
fattige familie Parton, hvis liv er 
fyldt med kærlighed og musik. 
Filmen handler ikke mindst om 
den tro, som kom til at bære fa-
milien gennem en tragedie. Hele 
familien med otte børn sørgede, 
da Dollys mor, Avie Lee, fødte et 
dødfødt barn.

Ricky Shroeder, som spiller 
Dollys far, Lee Parton, fortæller 
om handlingen:

- Dollys far havde ikke en 
særlig stærk tro i begyndelsen. 
Det kom senere. Han dyrkede 
tobak og havde aldrig gået i skole. 
Han stod udenfor og røg, mens 
familien var i kirke. Det førte til 
konfl ikter med Dollys mor, som 
havde en stærk personlig tro.

Selv om far Lee ikke var troen-
de, blev han vred på Gud, da de 

mistede barnet. Men kærligheden 
mellem forældrene udviklede sig 
gennem ægteskabet, og på et 
tidspunkt fi k også Lee et regulært 
”møde med Jesus”, fortæller 
Ricky Schroeder.

Holdt op med at synge
Dollys mor fi k en svær depres-

sion, efter at hun havde mistet 

barnet. Også Dolly fik en de-
pression. Det var nemlig hende, 
der skulle have taget sig af den 
nye baby. 

Hendes far blev klar over, at 
han måtte gøre noget. Dolly og 
hendes mor måtte kunne hjælpe 
hinanden over sorgen. 

- Din sangfugl har mistet stem-
men, sagde Lee til sin kone.

Denne bemærkning fik Avie 
Lee ud af sengen. Nu begyndte 
hun at sy den nye frakke, som 
fi lmen har navn efter.

Ligesom Bibelens Josef
Avie Lee syede den nye frakke 

til Dolly af mange farvestrålende 
stofrester. Familien havde nemlig 
ikke råd til andet. 

Men til datteren fortalte Avie 
Lee, at det var en dragt ligesom 
den, Bibelens Josef fi k af sin far. 
Derfor bar den lille Dolly stolt sin 
nye frakke i skolen, selv om de 
andre børn lo ad hende.

Den nye frakke med de mange 
farver blev et symbol i familien, 
som Dolly Parton synger om det 
i  titelsangen.

Flere fi lm på vej
A Coat of Many Colors fortæl-

ler om Dolly Partons barndom. 
Hun har dog også planer om 
at få lavet to andre fi lm om sit 
senere liv, henholdsvis ”Jolene” 
og ”The Seeker”. Også disse fi lm 
vil være tros-baserede, fortæller 
Dolly Parton.

Bodil

Country-sangerinden og skuespilleren Dolly Parton (f. 1946)
begyndte at optræde allerede som barn. Hun fortæller om sin 
troende familie i fi lmen ”A Coat of Many Colors”. 

 - Din sangfugl har 
mistet stemmen, 

sagde Lee til sin kone.
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