
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
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MIG OG MELLEMØSTEN Tak til alle vore læsere for et 
fantastisk 2015! 

I ønskes alle et velsignet 2016!

Af Niels Christian Melgaard

Drengene skal modnes – pi-
gerne skal have løftet selvvær-
det. Derfor vælger forældre at 
sende deres børn på 10. klasse 
på en efterskole.

Forældrene lægger ikke kun 
vægt på, at de unge får lært 
noget, men også på, at de trives 
i et godt fællesskab.

Det viser en undersøgelse 

blandt forældrene til 10. klasses 
elever. Det 10. skoleår - som 
regeringen vil afskaffe - bruges 
af forældre og unge til at skabe 
afklaring og personlig udvikling. 

Ved skolestarten i august kun-
ne efterskolerne melde om en 
stigning på 447 elever ud af de 
28.560 elever, som startede på 
et efterskoleophold i forhold til 
skoleåret 2013/14.

Stigningen skyldes især, at 
unge har valgt et skoleår i 10. 

klasse til, mens elevtallet på 8. og 
9. klassetrin ligger stabilt.

For stort pres på unge
Undersøgelsen viser, at mange 

forældre opfatter det øvrige ud-
dannelsessystem som rigelig 
præstations-fokuseret.  

Men på efterskolen kan de 
unge bringe nogle andre sider af 
deres personlighed og kompeten-
cer i spil. Og det kan gavne dem, 
når de skal videre i livet.

- Vi ved, at forældrene efter-
lyser højere faglighed. Og så vil 
de også gerne have, at deres 
børn får et år til at modnes og 
blive robuste til at klare sig godt 
i deres videre uddannelsesfor-
løb – socialt og fagligt, siger 
Efterskoleforeningens formand 
Troels Borring.

Ønsker fællesskab
For de fl este forældre er det 

forventningen om et tæt fælles-

skab og høj faglighed, der er 
centralt for deres valg af efter-
skoleformen. 

72 % af forældrene mener, at 
noget af det vigtigste ved efter-
skoleformen er, at de unge lærer 
at tage ansvar for fællesskabet. 

- Jeg ser det som et symptom 
på, at forældrene oplever et sti-
gende konkurrencepres, der øger 
presset på den enkelte. 

Det kræver robusthed at hånd-
tere. Og det skal de unge lære 

at håndtere selv, men også i 
fællesskab med andre, der er 
forskellig fra en selv. Den ballast 
får man i høj grad på efterskole, 
siger Bjarne Lundager Jensen, 
direktør for Efterskoleforeningen.

Efterskolernes Aften
På onsdag den 13. januar 

er der Efterskolernes Aften på 
mange efterskoler. Nogle holder 
arrangementer i weekenden.  

Se annoncer og omtale.

Forældre vil lette presset på unge
447 fl ere elever har valgt efterskolen i dette skoleår. Forældrene ønsker høj faglighed, men først og fremmest at deres unge trives.

Efterskole Efterskole 
hjælper hjælper 
fl ygtningebørnfl ygtningebørn

Elever fra 10. klasse på Mariager Efterskole i Mariager ses her i Athen, hvor de hjælper i et projekt blandt fl ygtningenbørn. Og nu har Evangelisk Alliance besluttet at støtte det samme 
projekt ved den kommende uges alliance-bedemøder på tværs af de kirkelige retninger. - Læs mere om projektet med danske Patricia og Dan Biswas og om bedeugen side 5 og 9.
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Gi’ Udfordringen 
gratis til en ven 
i 2 måneder!

Se side 6.
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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 januar: storm 

Ugens profi l: Søren Skovgaard Sørensen

 - Gud kalder ikke den udru-
stede, men han udruster den 
kaldede. Den erfaring tager jeg 
med mig både som missionær 
på smedeværkstedet, på ydre-
missionsmarken og i folkekir-
ken, siger Søren Skovgaard 
Sørensen, som fra 1. marts 
skal være Luthersk Missions 
generalsekretær. 

Den 43-årige bornholmer er  
pt. sognepræst og menigheds-
koordinator i Græsted i Nordsjæl-
land. Han har været missionær i 
Etiopien og betegner ansættelsen 
i Luthersk Mission som ”at vende 
hjem”. 

Maskinarbejder blev
teolog og missionær

Søren Skovgaard Sørensen  
blev først uddannet maskinarbej-
der. Senere blev han teologisk 
kandidat fra Københavns Uni-
versitet.

Fra 2004-2008 var Søren S. 
Sørensen og hans familie ud-
sendt for LM til Etiopien. Her 
arbejdede han på Tabor Evange-
lical College i Awassa, hvor man 
blandt andet uddanner præster til 
den lutherske kirke. 

Efter hjemkomsten arbejdede 
han som konsulent i Jobdk og 
Krifa og tog kurser i ledelse, coa-
ching og formidling, før han blev 
sognepræst.

Åndsfriskhed - og lidt kaos
Missionærtiden gav - mod for-

ventning - en del ledelseserfaring. 
I stedet for at undervise i teologi 
blev Søren Sørensen nemlig bedt 
om at blive leder for skolen. 

Senere kom han ind i Commi-
tee of Ehiopia (for Norsk LM og 
samarbejdspartnere), hvor han 
fi k ansvar for bl.a. rekruttering, 
økonomi, missionsstrategi og HR.

- Jeg tager vældig meget med 
mig ind i min nye stilling fra min 
tid i Etiopien. Både på det ledel-
sesmæssige og på det personlige 
plan. Desuden tager jeg billedet af 
den etiopiske lutherske kirke med 
mig. Det billede er meget broget 
og åndsfrisk. Tryghed er godt 
og sundt, men jeg kender ingen 
missionsfelter i vækst uden en 
vis portion kaos. Og det samme 
gør sig vist også gældende i LM 
herhjemme. 

Det er hverken unaturligt eller 
åndsfattigt med forskellige me-
ninger i en missionsorganisation. 

Dem skal vi kunne rumme og 
manøvrere i, hvis vi vil være en 
missionsforening, mener Søren 
Sørensen. 

Evangelist-præst
- I virkeligheden vil jeg nok 

sige, at jeg i en vis forstand har 
virket mere som ”evangelist-
missionær” i Græsted, end jeg 
gjorde i Etiopien, siger Søren Sø-
rensen og tilføjer, at han frygter, 
det nye job vil få ham til at træde 
lidt tilbage som missionær. 

En anden ting jeg tager med 
mig fra mine tidligere job, er 
bevidstheden om at arbejde 
med at lede frivillige. Dette har 
jeg fordybet mig lidt mere i som 
sognepræst. De frivillige er kir-
kens ambassadører, og de er 
alt-afgørende for kirkens trivsel 
og vækst, siger Søren Sørensen.

Baglandsmissionær
Jeg forlader ikke arbejdet med 

mission, jeg bliver bare ”bag-
landsmissionær” fremover, vur-
derer Søren Sørensen.

 - Som udsendt til et andet land 
er man jo hænder for dem der-
hjemme. Resten af kroppen bor 
jo i DK, og den del af kroppen er  

ikke uden missionsprojekter, dem 
har vi jo et hav af internt i landet, 
siger den kommende general-
sekretær. 

Han tilføjer, at han og hustruen 
ser kaldet fra LM som Guds 
kald. Samtidig vil han være helt 
afhængig af Guds velsignelse, 
vejledning og styrke.

- Jeg formår ikke opgaven i 
mig selv, men Gud udruster dem, 
han kalder, understreger Søren S. 
Sørensen.

Han er gift med Miriam, der 
er lærer i Hillerød. Parret har 
tre børn.

Kort om LM
LM er den organisation i Dan-

mark med flest missionærer 
udsendt - i øjeblikket 37 mis-
sionærer og 11 volontører. De 
arbejder blandt andet med bi-
belundervisning, sundheds- og 
litteraturarbejde. 

I Danmark arbejder LM blandt 
andet med integration af fl ygt-
ninge og indvandrere, samt me-
nighedsarbejde i næsten 100 fæl-
lesskaber rundt omkring i landet.

Bodil

Erling Tiedemann er død

Sognepræst bliver ny general-
sekretær i Luthersk Mission
Søren Skovgaard Sørensen vil mission både hjemme og ude.

Ny volontør i Indre Mission
og internationalt arbejde
Amanda Hagelskjær Sjursen, Hil-
lerød, er kaldet til en tjeneste som 
volontør i Region Øst fra den 1. januar 
2016 til den 31. december 2016. 

Amanda Hagelskjær Sjursen har 
været elev på LTC (Kristeligt Forbund 
for Studerendes ledertræningscenter) 
og har været udsendt med OM-skibet 
Logos Hope.

Amanda skal dels arbejde med op-
gaver i Internationalt Kristent Center og 
dels i Indre Missions Ungdom.

Bodil

Dronningen talte om fortrøstning 
og bød nye danskere velkommen
I sin nytårstale så Dronningen 
tilbage på de tragiske begivenhe-
der med terror og krig i 2015. Hun 
udtrykte ønsket om, at det nye 
år må blive godt, også for de nye 
fl ygtninge i Danmark.

Efter at have omtalt den terror, der 
ramte både i Danmark, i Paris og i sto-
re dele af verden, sagde Dronningen:

”Vores reaktion må ikke blive til en 
lammende frygt. Vi skal indstille os 
på vore vilkår, som de er, vi må vise 
agtpågivenhed. Men vi skal leve vores 
hverdag med fortrøstning og med godt 
mod – ja, med godt humør, for angst 
gør os svage.”

Hun fortsatte med at omtale den 
store opgave, det er at hjælpe fl ygt-
ninge på den rigtige måde og sendte 
samtidig en hilsen til alle, der tager sig 
af de nye beboere i vores land.

Efter den meget omtalte oplysning om Prinsgemalens pensio-
nering, sluttede Dronningen sin tale med ordene:

”Jeg ønsker for alle og for vort land, at de lykkelige stunder må 
blive de fl este, og at vi kan møde udfordringerne med fortrøstning.

Af hjertet: Godt nytår 2016!
 GUD BEVARE DANMARK”

Bodil

Dronning Margrethe 
opfordrede i  nytårs-
talen danskerne til at 
være ved godt mod. 
Billedet stammer fra 
Dronningens besøg i 
Christiansfeld i 2015.

Vejles amtsborgmester gen-
nem 19 år og medlem af Etisk 
Råd fra 1997-2002, debattør 
og forfatter Erling Thiedemann 
døde i sit hjem den 26. decem-
ber, 83 år gammel. 

Erling Tiedemann var gennem 
hele sit liv aktiv i Den Katolske Kir-
ke. Han voksede op på Østerbro 
i København, tog lærereksamen  
fra Blaagaard Seminarium i 1953, 
har læst bibelteologiske studier 
ved Institut Catholique de Paris 
1994-1996 og læste italiensk på 
StudioItalia i Rom i 2005.

Erling Tiedemann var lærer i 
Gladsaxe Kommune ved Sankt 
Annæ Skole i København 1955-
1959 samt skoleinspektør ved 
Sankt Norberts Skole, Vejle, 
1959-1976.

Politisk aktiv - også
i kritik af eget parti

Erling Tiedemann var amts-
borgmester for Venstre i Vejle Amt 
fra 1974-1993. Han var erklæret 
modstander af fri abort, men nød 
stor respekt også blandt politiske 
modstandere for sin integritet og 
evne til at indgå politiske kom-
promisser.

Hans politiske engagement fi k 
ham også til at kritisere sit eget 
parti, hvor han var æresmedlem. 
Kritikken ramte fx. partiets da-
værende formand Anders Fogh 
Rasmussen, der ville fjerne reli-
gion fra det offentlige rum. I den 
forbindelse skrev Tiedemann:

”Jeg oplever det sådan, at de, 
der har den tro, at der ingen Gud 
fi ndes, mener, at deres tro skal 
have forrang frem for dem, som 

har en traditionel tro på Gud.”
I løbet af juledagene 2015 var 

Erling Tiedemann stadig aktiv 
ved computeren, hvor han fl ittigt 
kommenterede aktuelle begi-
venheder.

”Kender de ikke lovgivningen 
i Inger Støjbergs ministerium?” 
hedder det i et tweet fra Erling 
Tiedemanns hånd den 23. de-
cember. Han var midt i en debat 
om udlændingepolitikken også 
juleaften. Og da han døde den 
26. december, var det med com-
puteren tændt.

Etisk Råds formand
I perioden 1997-2002 var Er-

ling Tiedemann medlem af Etisk 
Råd. De sidste to år var han rå-
dets formand, og han lagde aldrig 
skjul på, at hans kristne tro var 
afgørende for hans holdninger til 
medicinsk etik i forbindelse med 
abort, fosterdiagnostik, fertilitets-
behandling mm.

Han var dog altid lydhør overfor 
andre, og fi k i 2002 Kristeligt Dag-
blads Pris for sin indsats.

Aktiv formidler
Erling Tiedemann var meget 

aktiv som foredragsholder og 

konsulent for medierne, når det 
gjaldt etik og kristendom. Han 
var også meget aktiv i det øku-
meniske arbejde og gennem to 
år medlem af Danske Kirkers Råd 
og Det Økumeniske Fællesråd.

Samtidig arbejdede han for at 
fremme dialogen mellem kristne 
og muslimer.

Som 79-årig udgav han sin 
første bog, en ebog, med titlen 
Etisk Set. En ny ebog med titlen 
”Etisk Set. 100 klummer i Kri-
steligt Dagblad 2006–2015” kan 
downloades gratis.

I perioden 2003-2004 var Er-
ling Tiedemann redaktør af Ka-
tolsk Orientering. Han havde også 
mange tillidsposter, bl.a. som 
medlem af Det Danske Bibelsel-
skabs bestyrelse fra 1999-2014.

Erling Tiedemann efterlader sig 
tre børn og otte børnebørn samt 
sin hustru igennem 58 år, Vivian. 
Han blev i 1993 udnævnt til Rid-
der af 1. grad af Dannebrogsor-
denen og i 2012 til kommandør 
med stjerne af Sankt Gregor den 
Stores orden.

Bodil

Den tidligere amtsborgmester for Venstre og formand for Etisk Råd døde med computeren tændt.

- Kender de ikke lovgivningen 
i Inger Støjbergs ministerium? 
skrev den aktive debattør 
Erling Tiedemann i et Tweet 
tre dage før sin død. 

Ny kommunikationsmedarbejder 
til Blå Kors Danmark
  Fra 1. januar 2016 er journalist 
Simon Thidemann ansat som kom-
munikationsmedarbejder hos Blå 
Kors Danmark. 

Simon Thidemann (36) har blandt 
andet været ansat i halvandet år på 
Morgenavisen Jyllands-Posten.

 Hos Blå Kors bliver Simon Thidemann 
en del af den nu fem mand store kommu-
nikationsafdeling på Blå Kors Danmarks 
landskontor i Silkeborg. Her skal han blandt andet være med til at 
lave Blå Kors Bladet, som udkommer fi re gange om året. Han skal 
også være med til at videreføre arbejdet med at øge kendskabet 
til Blå Kors’ arbejde, så endnu fl ere får del i den ekspertviden og 
praktiske erfaring, som Blå Kors har på området for socialt udsatte.

Simon Thidemann er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i Aarhus. Han har tidligere læst teologi på Aar-
hus Universitet og var, inden han påbegyndte sit journaliststudie, 
ansat som daglig leder for ca. 40 frivillige medarbejdere på Kristen 
LokalRadio i Aarhus. Han har i det sidste år desuden været med 
i redaktionen på Menighedsfakultetets Venneblad (MF-bladet).

 Simon Thidemann bor i Aarhus sammen med sin kone, Pernille 
Kørner Thidemann, der er folkeskolelærer. Sammen har de tre 
børn på 2, 7 og 11 år.

Bodil
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Af Henri Nissen

Den 27. januar 2015 - for næ-
sten et år siden - oplevede 
cand. merc. Mette Østergaard 
et mirakel. 

Hendes lille datter, Julia, bad 
for hende. Og mor blev rask.

Hvis ikke Mette i dag var en 
velfungerende selvstændig er-
hvervsdrivende med en café 
og helsebutik, så ville det være 
svært at tro på miraklet. 

Men det er ikke første gang, 
Mette har oplevet et overnaturligt 
indgreb. Som 31-årig blev hun 
spontant helbredt for piskesmæld 
fra en svømmeulykke i Spanien 
og skader på bækkenet m.m. 
efter et voldsomt fald fra en stige.

Det skete på et offentligt møde 
i Kolding med den afrikanske 
forkynder Charles Ndifon. 

Efter i flere år forgæves at 
have fået behandlinger i såvel 
sundhedsvæsnet som alternative   
miljøer, var Mette desperat.

Hun havde måttet opgive et 
job som udviklingschef ved Post-
væsnet, og det hjalp heller ikke at 
fl ytte til varmen i Spanien, hvor 
hun og kæresten drev et IT-fi rma 
og solgte lejligheder.

For skaderne plagede hende 
så meget, at hun til sidst beslut-
tede at tage hjem til Danmark for 
at forsøge at få en førtidspension 
– i en alder af kun 31 år.

Ateisten blev kristen
Mette Østergaard var ateist 

og bestemt ikke vild med Jesus 
og halleluja-stemning. Men en 
veninde fi k hende lokket med til 
helbredelsesmødet. 

- Selv om jeg havde planlagt 
at skjule mig i mængden af de 
1500 mennesker, gik jeg straks 

frem til forbøn. Uden måske rig-
tig at mene det, bad jeg med på 
frelsesbønnen. Og da mærkede 
jeg noget ske.

Det gjorde pludselig ikke ondt 
i hovedet mere. Jeg blev vildt 
begejstret og meget glad. Endelig 
havde jeg fundet løsningen på 
mine smerter! Jeg var boblende 
lykkelig, husker Mette.

Fra det øjeblik var den ben-
hårde ateist blevet troende. 

Hun tog tilbage til Spanien, 
hvor hun fandt frem til en lille ny 
karismatisk frikirke, som hun blev 
utroligt glad for.

Mettes første mirakel og livs-
historie er tidligere blevet fortalt i 
et interview i Udfordringen: ”Ikke 
noget med Jesus” (uge 7, 2013). 
Se Udfordringens hjemmeside.

Heraf fremgik det også, at Met-
te og hendes mand efter nogle år 
måtte vende tilbage til Danmark 
på grund af verdenskrisen.

To børn og skilsmisse
Nu fulgte en vanskelig tid. De 

havde ingen penge, boede hos 
nogle venner og Mette var gravid 
med deres første barn. 

- Julia blev født to måneder for 
tidligt. Herefter fi k jeg en fødsels-
depression. Og mens jeg endnu 
ammede Julia, viste det sig, at jeg 
igen var gravid.  

Midt i dette kaos fødte Mette 
datteren Sofia, som åbenbart 
havde et problem med ørerne.

- Hun skreg, så snart hun blev 
lagt i ned. Når endelig Sofi a var 
faldet i søvn, begyndte Julia at 
græde. Sådan fortsatte det på 
skift næsten hvert kvarter i 2 år. 

Efter Sofi as fødsel var jeg eks-
tremt træt, husker Mette.

Nerverne blev tyndslidt og 
ægteskabet gik i stykker, da Sofi a 
var kun 6 måneder. 

Mens Mette  var blevet kristen, 
var hendes mand fortsat i det 
alternative og okkulte.

Tilbage til Spanien
- Jeg savnede meget min kirke 

i Spanien. Jeg synes ikke, man 
havde så stor forståelse for den 
åndelige side herhjemme - heller 
ikke i kirkerne.

Jeg rejste derfor tilbage til 
Spanien med pigerne, men det 
kom ikke til at fungere, så efter 
tre måneder vendte vi igen hjem 
til Danmark. 

Jeg blev nu sendt i arbejds-
prøvning på en chokoladefabrik. 
Her blev jeg senere arbejdsleder, 
men det var ekstremt hårdt. For 
virksomheden havde ikke en 
rimelig indstilling overfor medar-
bejderne. De var bare ude på at 
udnytte dem mest muligt. 

Jeg ville gerne bevise, at jeg 
kunne klare det, men jeg gik 
selv ned med stress fem gange. 
Jeg kollapsede til sidst fysisk og 
kunne ikke komme ud af sengen. 

Jeg fi k nu en kronisk træthed, 
som jeg ikke kunne kæmpe mig 
ud af. Jeg var helt udmattet. Dybt 
deprimeret og kæmpede med 
selvmords-tanker. 

Forsømte piger
- Sådan gik der nogle år. Pi-

gerne voksede op med en mor, 
der ikke kunne overkomme noget, 
og som altid skulle hvile sig. De 
skulle være stille - og de blev 
forsømt. Det var synd for dem.

Når jeg havde afl everet dem i 
børnehaven eller skolen, måtte 
jeg hjem for at sove. Så ventede 
jeg med at hente dem så længe 
som muligt. Og jeg kunne næsten 
ikke holde ud at have dem... Selv 
under aftensmaden måtte jeg ind 
og hvile mig. 

Fem gange var der indberet-
ninger fra nogen, der mente at 
børnene enten burde fjernes eller 
passes af andre.

Julia led af seperations-angst. 
Hun turde ikke slippe mig. Hun 
var bange for, at jeg ikke kom 
tilbage. Der måtte nogen gange 
to pædagoger til at løsne hendes 
arme omkring mig... Hun frygtede 
også for at falde i søvn om natten.

Et håb tændes
- Men i 2012 hørte jeg om en 

højskoleuge på Kolding Interna-
tionale Højskole med Graham 
Powell, en kristen underviser fra 
Canada. Han hjælper mange fri af 
dæmoniske påvirkninger.

Jeg slæbte mig derhen og fi k 
meget ud af undervisningen. Jeg 
blev ikke helbredt lige på stedet, 
men jeg fi k modet tilbage. 

I mens var myndighederne i 
gang med at afklare min situation. 
Jeg var bl.a. i jobprøvning på et 
kirkekontor, men måtte syge-
melde mig.

En jobkonsulent sagde i 2013 
uoffi cielt til mig, at der nu ikke var 
andet tilbage at prøve. Jeg måtte 
indstilles til førtidspension. 

I 2014 havde jeg mit hidtil 
værste år. Jeg vidste, at det ikke 
kunne fortsætte...

På kirkekontoret havde jeg 
læst om den amerikanske mis-
sionær Heidi Baker, som havde 
taget sig af 3.000 forældreløse 
børn i Mozambique. Hun havde 
været helt udbrændt, ligesom jeg, 
men var kommet op igen. 

Nu hørte jeg, at Heidi kom til 
Roskilde, men det var ikke til at 
opdrive en plads, selv om jeg 
forsøgte ihærdigt. 

Til gengæld kom Randy Clark 
til København i maj. Det var gen-
nem ham, at Heidi var blevet rejst 

op. Så jeg tog til København i håb 
om at blive helbredt.

Nu kender du mig
- Men på vej derover følte jeg, 

at Gud sagde til mig, at jeg ikke 
ville blive helbredt på konferen-
cen på samme måde, som jeg 
13 år tidligere var blevet spontant 
helbredt. Dengang var det lige-
som et ”score-trick” fra Gud, fordi 
jeg var ateist og ikke ville have 
troet på Gud, hvis ikke jeg havde 
oplevet et mirakel.

- Men nu kender du mig, og 
jeg vil gøre dig rask gennem mit 
nærvær. Gennem at du søger 
mig, følte jeg at Gud sagde.

Jeg fi k rigtig meget ud af kon-
ferencen med Randy Clark, og 
den blev et vendepunkt. Men jeg 
blev ikke helbredt lige dér. Jeg var 
stadig udmattet af træthed.

Men jeg besluttede nu at følge 
en tre ugers Daniel-faste i januar. 
Jeg havde fundet en amerikansk 
kirke ”Free Chapel” på internet-
tet, og jeg fulgte nu deres faste 
og læste om, hvad den betød 
for dem. Mange oplevede fx et 
gennembrud i forbindelse med 
fasten, – og jeg håbede naturlig-
vis på det samme.

Et lille barns tro
- En dag stod min datter Julia 

nede i brusebadet og sang en 
spontan sang til Jesus. Det gør 
hun nogen gange. Pludselig 
løftede hun hænderne og bad: 
”Jesus, vil du ikke nok gøre min 
mor rask!”

Da hun så mig, spurgte hun: 
Mor, er du stadig træt?

- Ja, svarede jeg.
Dagen derpå spurgte hun 

igen. Og jeg svarede igen lidt 
undrende, at jeg stadig var træt. 

Men på tredjedagen fi k jeg den 

indskydelse at tage ud og bede 
for en syg bekendt, selv om jeg 
selv var syg.

Det var usædvanligt, for jeg 
skulle til forældremøde på skolen 
om aftenen, og det skulle jeg som 
regel samle kræfter til i 14 dage.

 Men den aften blev jeg ikke 
træt. Og bagefter kørte jeg en 
anden forældre hjem. Jeg følte 
mig rask, selv om jeg ikke havde 
sovet den dag. 

”Det er, fordi Jesus har gjort dig 
rask,” sagde min lille pige.

Og jeg mærkede, at der var 
sket noget. Jeg blev ikke træt 
som før. Jeg kunne ikke sove 
hele dagen. 

Naturligvis frygtede jeg, at jeg 
ville falde tilbage i sygdommen 
efter en uge, men det skete ikke. 

I stedet begyndte der at ske en 
række positive ting. 

Gennem forskellige profetiske 
indskydelser, som umuligt kan 
være tilfældige, blev jeg ledt til at 
realisere en vision, jeg havde fået 
under min sygdom om at åbne et 
sted, hvor der både var en butik 
og en café, og hvor mennesker 
kunne få samtaler og forbøn. 

Og den 27. august åbnede 
jeg min butik ”Morgenstjernen” i 
Udfordringens hus. 

Udover mig er der nu to deltids-
ansatte og et par frivillige. Og det 
går rigtig godt. 

Jeg kan blive træt ligesom alle 
andre, men slet ikke, som det 
var engang. Jeg har det godt, og 
mine piger trives.

Jeg har lært at være afhængig 
af Gud, slutter Mette med et 
taknemligt smil. Hver morgen be-
gynder hun dagen med en times 
bøn og bibellæsning. Og i januar 
faster hun i tre uger, ligesom for et 
år siden, da Gud greb ind.

Mette blev 
helbredt for 
kronisk træthed
i januar 2015
Mette Østergaard var kørt ned af kronisk træthedssyndrom efter to fødsels-
depressioner, et øre-barn, en virus, en skilsmisse og ti depressive år. 
Myndighederne overvejede at fjerne hendes børn og hun var indstillet til 
førtidspension. 2014 var hendes værste år. Hun tænkte på selvmord. 
Men den 21. januar oplevede hun det mirakel, som mange længes efter.
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Den svære tilgivelse
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Joel C. Rosenberg
Den sidste jihad
Politisk thrillerserie #1 

Torben Søndergaard
Den sidste reformation
Hvordan vi gør folk til disciple

kr. 149,00
kr. 149,00

Nyt genbrugscenter ved Aalborg
I løbet af foråret åbner Blå Kors en ny genbrugsbutik i Nordjylland. 

Organisationen har netop lejet ejendommen på Løven 6 i Skalborg 
syd for Aalborg. Når bygningen er færdigrenoveret, bliver det Nordjyl-
lands største genbrugsbutik på 3.800 kvm.

I de nye lokaler vil Blå Kors sælge alt inden for genbrug: Møbler, tøj, 
brugskunst, nips, bøger og meget andet.

Blå Kors Genbrug åbner ikke bare en genbrugsbutik - men et gen-
brugscenter. For mindre end et år siden åbnede Blå Kors Genbrug 
Danmarks største genbrugscenter i Horsens. 

- Vi bruger vores erfaringer fra Horsens og vil kopiere en del fra 
Horsens-konceptet, som vi mikser med elementer fra den gamle 
Skalborg-butik og medarbejdernes ønsker, siger chef for Blå Kors 
Genbrug, Jytte Jensen.

Niels

Lodseddel kan veksles til kaffe
Søndag d. 2. januar begyndte salget af KFUMs Soldatermissions 
lodsedler 2016.

I de kommende måneder sælger soldatervenner og medarbejdere 
lodsedler i hele Danmark. Det foregår via dørsalg, på gader, pladser 
og ved handelscentre, samt salg til medlemmer og faste støttere af 
KFUMs Soldatermission.

Samtidig kan lodsedler også købes på KFUMs 14 Soldaterhjem 
samt i genbrugsbutikker tilknyttet organisationen. 

Hovedgevinsten er en ny Toyota Aygo.
Hvis en købt lodseddel skulle vise sig at være en ”nitte”, så kan 

den veksles til en kop kaffe og kage på KFUMs Soldaterhjem. 
Gennem de seneste år har KFUMs Soldatermission haft større fo-

kus på veteraner, og fem steder i landet tilbyder KFUMs Soldaterhjem 
bolig til veteraner. Samtidig er opgaven at skabe hjemlige rammer for 
værnepligtige, konstabelelever og andre tjenestgørende i Forsvaret.

Arbejdet fi nder sted på Folkekirkens grundlag, hvor en oprigtig 
interesse i medmennesket og ønske om at tjene (diakoni) er ud-
gangspunktet for arbejdet. Hver aften er der aftensang på alle sol-
daterhjem, hvor soldaterne i øvrigt kan se fi lm, spille og købe mad 
og alkoholfrie drikkevarer.

De hjemlige rammer skaber en afslappet atmosfære og gode 
forudsætninger for samtaler og et godt kammeratskab. 

Niels

Det har vakt opsigt, at biskop Marianne Christiansen valgte at 
invitere en imam til at tale ved nytårsgudstjeneste fra Haderslev 
Domkirke, som blev sendt på DR1.  Kritiske røster mener, at 
det er en hån imod kristne, der er bliver forfulgt og dræbt af 
muslimer, og at det er endnu et bevis på, at islamiseringen 
breder sig, og nu også med kirkens hjælp.

Temaet i biskop Marianne Christiansens nytårsprædiken var 
mere accept af forskelligheder i 2016. Biskoppen ønskede at gøre 
op med den typiske holdning om, at religion er en kilde til ufred. 
Religion er en del af menneskelivet, sagde biskoppen og pegede 
samtidig på, at religion også er en kilde til fred. Derfor havde hun 
inviteret Kassan Ali Rachid, der er imam i Haderslev, til at dele 
et nytårsønske med danskerne. Ligesom Marianne Christiansen 
håbede han også, at det kommende år vil blive præget af større 
accept og fællesskab.

 Forsåvidt er biskop Marianne Christiansens opfordring til at se 
religion som en kilde til fred og ikke krig forfriskende og positiv. Det 
er trættende i den offentlige debat altid at skulle høre på, at religion 
er af det onde.  Men biskoppens invitation til imamen lægger også 
op til spørgsmålet om kirkens plads i et multireligiøst samfund.

For var det virkelig en ligeværdig dialog og god balance mellem 
de to religioner, nytårsgudtjenesten handlede om – eller blev den 
kristne kirke udstillet som vigende, hvis ikke krybende overfor 
andre religioner? Jeg har været vidne til adskillige dialogmøder, 
hvor præster og kristne er en undskyldning for sig selv og lader de 
andre religioner træde frem. Muslimer er stolte af deres tro, deler 
gerne Koraner ud. De kristne skammer og dukker sig altid lidt ved 
den slags møder og lader Bibelen stå på hylden.

 Så er den megen dialog og ønske om forbrødning et udtryk for 
ydmygt kristent sindelag, eller er det i virkeligheden en lefl en, hvis 
ikke underkastelse, for den politiske korrekthed, som har et horn 
i siden på kristendommen i forhold til andre religioner – og som 
kirken selv spiller med på?  

Det er god tanke at søge freden sammen med andre religioner, 
men det multireligiøse handler ikke kun om at give plads til andre 
og være åben over for andre, men også at gøre sin stemme klar 
og tydelig i forhold til de mange andre. Ellers ender den med at 
forsvinde. Resultatet af biskoppens invitation til imamem blev jo, 
at det var hans budskab, der løb med hele opmærksomheden, og 
ikke kirkens. 

Multireligiøsitet 
kræver mere af 
kirken end åbenhed

Efterskole klar i nye lokaler
Efterskolen Alterna vil gerne tæt på storbyen og er derfor fl yttet fra Mariager i Jylland
til Hillerød på Sjælland. Nu er bygningerne klar til at blive indtaget af eleverne. 
Af Mikael Wandt Laursen

Lørdag den 23. januar indvier 
Efterskolen Alterna de nye byg-
ninger. 

Gennem mange år har besty-
relsen bag efterskolen Alterna 
drømt om at kunne fl ytte skolen 
tættere på en større by og én eller 
fl ere lokale menigheder. Mulighe-
den viste sig, da nabo-efterskolen 
Frydensberg skulle ekspandere 
og derfor gerne ville købe Alter-
nas bygninger i Mariager. 

- Vi gik seriøst i gang for 3 år 
siden med at fi nde et nyt sted til 
Alterna på Sjælland, fortæller 
formand for bestyrelsen Martin 
Lorenzen.

Det var en udfordring, for Al-
ternas økonomi er begrænset, og 
huspriserne omkring hovedsta-
den er noget andet end i Jylland. 

Bygning var 
begrænset af lokalplan 

Bag ønsket om en flytning 
lå tanken om at give Alterna-
eleverne mulighed for at være 
involveret i lokalt menighedsar-
bejde og socialt arbejde, mens 
de gik på skolen og ikke kun 
under udlandsrejsen. 

I Hillerød opdagede bestyrel-
sen nogle bygninger, der ifølge 
lokalplanen skulle bruges til 
undervisning, og derfor havde 
de stået tomme et stykke tid. 
Ejerne ville meget gerne af 
med dem, og derfor kunne der 
strikkes en fornuftig løsning 
sammen, hvor Alterna kunne 
være med. 

 De nye bygninger er væsent-
ligt større end Alternas hidtidige 
bygninger, og samtidig ligger 

de meget centralt i Hillerød. 
Ovenikøbet meget tæt på S-
togs station og sportsfaciliteter. 

 Skolen er også blevet modta-
get meget varmt af byen. 

 - Vi har oplevet megen vel-
vilje fra byen omkring os. For ek-
sempel spurgte Erhvervsskolen 
os, om deres malerpraktikanter 
måtte male hele skolen både 
indvendig og udvendig. Det spa-
rede os for mange hundrede tu-
sind kroner, fortæller forstander 

på efterskolen Alterna, Ruben 
Homgaard Falk. 

 Spændende pionérfase
 Nu er skolen i fuld gang. Ru-

ben og Hanne har fået et team 
af 15 dedikerede medarbejdere 
og 48 elever.

- Vi er kommet rigtig godt fra 
start, siger Ruben Holmgaard 
Falk. 

- Båder elever og lærere synes, 
at det er spændende at være i en 
pionerfase med skolen, og vi kan 
prøve en masse ting af, for der 
fi ndes ikke noget ”sådan plejer vi 
ikke at gøre det,” fortsætter han. 

 Mens eleverne er hjemme 
i deres erhvervsperiode, bliver 
sidste del af bygningerne lavet 
færdig.

- Vi er meget stolte over at 
vise Alternas nye faciliteter frem, 
fortæller Ruben. 

- Gud har virkelig givet os det 
bedste. Masser af plads og super 
central beliggenhed. Det kan ikke 
være bedre.

Ruben Holmgaard Falk lover  
masser af fest, taler, optrin og 
god musik ved indvielsen af  de 
nye lokaler på Milnersvej i Hil-
lerød.

Hanne og Ruben Holmgaard Falk
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Borgmester besøger kirke 
til bedeuge-arrangement
- Borgmesteren sagde straks ja, da vi inviterede ham til at fortælle om udfordringer i kommunen, 
fortæller præst Mads Peter Kruse fra Kolding Valgmenighed.
”Jeg glæder mig til onsdag den 
13. kl 19:30! Evangelisk Alli-
ance - Danmark giver os anled-
ningen til at mødes på tværs af 
kirker for at bede sammen. Kol-
dings borgmester har sagt ja 
til at komme og fortælle om de 
udfordringer vi som kirke kan 
bede for. DEL, DEL, DEL!!!”, 
skriver Jonas Bock Nielsen fra 
Kolding Valgmenighed.

- Borgmesteren var meget 
positiv og sagde straks ja, da vi 
inviterede ham til Evangelisk Alli-
ances Bedeuge. Han skal fortælle 
om behov og udfordringer i 10 mi-
nutter. Det bliver så baggrunden 
for forbønnen bagefter, fortæller 
præst i Kolding Valgmenighed, 
Mads Peter Kruse.

Sendt til verden
- Det er kirkens formål at være 

sendt til verden. Det gælder også 
Kolding for os her, understreger 
præsten.

Han oplyser, at der vil være 
forskellige forbønsstationer under 
arrangementet den 13. januar. På 
en af stationerne kan man fx bede 
for fl ygtninge, og på en anden kan 
man bede for Evangelisk Allian-

ces indsamlingsprojekt til fordel 
for arbejdet blandt fl ygtningebørn 
i Athen. 

Der vil også være to stationer 
med mulighed for personlig for-
bøn samt en bønnevandring til 
centrale steder i Kolding.

Aktiv på fl ygtningecenteret
- Vi besøgte fl ygtningecenteret 

i Vonsild 1. juledag om morgenen. 
Her bor der 160 syrere. Der er 
både voksne og mange børn. Vi 
var 34, som tog ud til dem med en 
masse muffi ns og julehjerter med 
et billede af en julekrybbe. Der var 
også teksten ”Jesus elsker dig” 
på engelsk og arabisk, fortæller 
Mads Peter Kruse.

Han tilføjer, at muslimerne var 
meget glade for besøget. En stor 
familie havde inviteret på kaffe, 
og præstefruen fi k et stort knus 
af moderen i familien.

Bedemødet i Kolding Valgme-
nighed den 13. januar vil være 
på de unges præsmisser. Der vil 

være indledning ved Jesper Kure, 
som er præst i pinsemenigheden 
KirkeiByen.

Bodil

Borgmester Jørgen Pedersen 
vil fortælle, hvad valgmenig-
heden kan bede for i 2016. 
Den 19. december afslørede 
han skulturen af det gamle 
kleinbahn-tog på Udfordrin-
gens P-plads i Christiansfeld.

Åbne Døre har åbent hus i Aarhus
Åbne Døre holder reception og 
åbent hus i de nye lokaler på Toms- 
agervej i Åbyhøj den 14. januar kl. 
14-17.

- Den 1. oktober flyttede Åbne 
Døres hovedkvarter fra Holstebro til 
Århus. Vi er nu kommet rigtig godt 
på plads på Tomsagervej, og vi vil 
gerne vise dig, hvor vi nu holder til, 
skriver generalsekretær Jørn Blohm 
Knudsen.

Han understreger, at alle er hjerteligt velkomne, og at det er helt 
uforpligtende at komme til en hyggelig snak.

Åbne Døre arbejder på forskellige måder for at hjælpe forfulgte 
kristne i hele verden. Hvert år siden 1993 har Åbne Døre udgivet 
en opdateret version af den såkaldte Verdensrangliste - eller World 
Watch List, som viser omfanget af kristen-forfølgelser i verden. 

Bodil

Reinkarnations-præst tilbage
Efter en måneds suspension har biskop Peter Fischer-Møller 
ladet sognepræst Annette Berg vende tilbage til embedet i Vig-
Nr. Asmindrup Pastorat. Biskop og præst har underskrevet et 
fælles dokument om centrale dele af den kristne tro.

I dokumentet skriver sognepræst Annette Berg under på, at det 
jordiske liv er værdifuldt og velsignet af Gud, at legeme og sjæl er en 
helhed, at vi frelses ved Guds nåde alene, og at opstandelsetroen 
er knyttet til Kristi opstandelse påskemorgen. 

Samtidig fremfår det af dokumentet, at Annette Berg er blevet 
mindet om sit præsteløfte og dermed forpligtelsen på folkekirkens 
bekendelsesgrundlag. Biskoppen vil dog holde er ”skærpet tilsyn” 
med Annette Berg frem til den 31/12 2016, hedder det i slutningen 
af dokumentet fra den 4. januar.

Selv om vigtige dele af bekendelsen dermed bliver anerkendt 
som folkekirkens lære, vil hverken biskop eller præst dog udtale 
sig om, hvorvidt det også er en del af Annette Bergs personlige 
overbevisning. Et menneskes tro er en sag mellem den enkelte og 
Gud, mener biskoppen. 

Bodil

Projekt Faros, som hjælper 
uledsagede flygtningebørn 
i Grækenland, får i år støtte 
gennem Evangelisk Alliances 
indsamling i bedeugen.

Mange fl ygtninge fra Mellem-
østen og Afrika kommer til Europa 
via Grækenland. Ifølge FN kom 
der i løbet af de første otte måne-
der sidste år 230.000 fl ygtninge 
til Grækenland. Flere af disse er 
uledsagede mindreårige, som 
befi nder sig alene i Athens gader.

Uledsagede fl ygtningebørn
Projekt Faros hjælper disse 

børn og unge via et drop-in center 
i Athen og gennem opsøgende 
arbejde i byens gader og parker. 
Centeret er en tryg base, hvor 
de mindreårige flygtninge kan 
komme i løbet af dagen. Her 
tilbydes de undervisning, sociale 
aktiviteter, en fodboldskole og 
socialrådgivning, og der laves 
individuelle handlingsplaner. 

Hver uge har projektet kontakt 
til omkring 50 børn og unge i 
alderen 10 til 17 år.

Startede i 2012
Arbejdet blev startet af Patricia 

Kirk og Dan Biswas i 2012, og 

selve drop-in centeret åbnede i 
september 2014 i samarbejde 
med en lokal græsk evangelisk 
kirke.

Faros betyder “fyr tårn” på 
græsk, og navnet symboliserer, 
at centeret giver vejledning og 
fungerer som en tryg base, der 
kan give børn og unge håb om 
en lysere fremtid.

International Aid Services
IAS DK (International Aid Ser-

vices) står for den administrative 
del af projektet og støtter Faros 
med organisatorisk udvikling og 
faglig vejledning. 

Desuden samarbejder Faros 
med Græsk Flygtningehjælp om 
at støtte uledsagede fl ygtninge-
børn i deres asylprocedure og 
henvise til psykologisk støtte og 
lægehjælp. Flere danske kirker 
støtter ligeledes arbejdet øko-
nomisk.

I det daglige arbejde i Athen 
fungerer Dan Biswas som pro-
jektkoordinator. Der er også en 
projektmedarbejder og to social-
rådgivere. Man kan læse mere om 
projektet på Faros hjemmeside: 
http://www.faros.org.gr 

Bodil

Danske Patricia Kirk og Dan Biswas leder arbejdet blandt uledsagede fl ygtningebørn i Athen i projektet Faros. Foto: Faros.

Indsamling til fl ygtningebørn i bedeugen
Under bedeugen den 10.-17. januar er der indsamling til Projekt Faros i Grækenland.

Oasekirke indsætter ny præst
Silkeborg Oasekirke indsætter 
den 17. januar Henrik Kildahl som 
frimenighedspræst med særligt 
ansvar for fællesskabet. 

Efter gudstjenesten kl. 14.00 
markeres indsættelsen med kaffe 
og kage på VIA University College, 
Prinsens Allé 2 i Viborg.

Henrik Kildahl har siden 2013 væ-
ret pastoral medarbejder i Silkeborg 
Oasekirke, hvor han bl.a. har arbej-
det med en menighedsplantning i 
Viborg. Viborg-fællesskabet (VIVA) 
har i fl ere år drømt om og arbejdet 
på at se en lokal oasemenighed i Viborg. Henriks indsættelse er 
endnu et vigtigt skridt mod det mål, da hans primære fokus bliver 
at være præst for fællesskabet der. 

Det sidste halve år har fællesskabet fejret én gudstjeneste om 
måneden. Nu forventer VIVA at kunne fejre gudstjenester hver 14. 
dag, oplyser menighedsrådsformand Steen Balle fra Silkeborg 
Oasekirke. 

Bodil

Henrik Kildahl ses her 
sammen med hustruen 
Karen.
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LEDER Af Solfrid Bracher

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktørAnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Dagens tekst: Mark. kap. 10:13-16

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Hvordan man får adgang til Guds rige
13 På et tidspunkt bragte nogle forældre deres børn hen 

til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene 
ville jage dem bort. 14 Da Jesus så det, blev han vred og 
sagde: »Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre 
dem, for det er sådan nogle som dem, der får adgang til 
Guds rige. 15 Det siger jeg jer: Den, der ikke tager imod 
Guds rige på samme måde, som et barn tager imod, 
kommer slet ikke ind i det.« 16 Så tog han børnene ind 
til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem.
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Det fi ndes vel ikke noget så 
herligt som småbørns umid-
delbare og betingelsesløse tro 
på mor eller far. Det mor eller 
far siger, ER jo rigtigt og sandt! 

Når et barn udbryder: ”Min 
far er stærkere end din!” så er 
det, fordi det er barnets faste 
overbevisning. Der kommer 
et tidspunkt, hvor realiteterne 
overskygger denne naive bar-
netro, hvor man forstår, at der 
måske er andre faktorer, der 
spiller ind og udvisker dette bil-
lede af ens forældre. Ja, det er 
jo egentlig lidt ØV!

Jesus giver os et unikt billede 
af, hvordan han som menneske 
og Guds søn værdsætter børn. 

Jesus var på sin vandring, 
hvor han ellers havde nok at 
gøre med at helbrede syge og 
lære sine disciple om praktisk 
gudsdyrkelse. Så kommer der 
en flok forældre med deres 
småbørn, med det ene ønske at 
få ham til at velsigne deres børn 
med en himmelsk hilsen midt i 
den ellers fortravlede hverdag. 

På den tid var det sikkert 
ikke normalt, som i dag, at sti-
mulere og lege med børnene, 
så de kunne føle sig værdsat 
og vigtige. På en måde er det 
måske naturligt, at disciplene 
reagerer, som de gør: De ville 
beskytte Jesus, og mesteren 
har vel vigtigere ting at tage sig 
til end at lege med småbørn! 

Så de prøver at organisere 
Jesu tjeneste ved at jage disse 
forældre væk. ”Kan I ikke se, at 
Jesus har travlt med at forkyn-
de, at vise os, at Himmelriget er 
kommet nær og at tage sig af 
syge og forvirrede mennesker?” 

Til tider er det måske også 
sådan, vi optræder. Vi er forud-

indtaget i, hvad vi mener tjener 
Guds rige bedst. Men Jesus 
viser en anden vej; han tager sig 
tid til at løfte selv den mindste af 
sine små op og give en velsig-
nelse. Hele dette scenarie bliver 
en belæring i, hvordan man får 
adgang til Guds rige. 

Barnets tro
Der er kun to steder i det 

Nye Testamente, vi kan læse, 
at Jesus blev vred. Han kunne 
godt irettesætte og tale dunder 
til farisæerne og andre, men 
her læser vi, at han ligefrem 
blev vred! Og jeg er ret sikker 
på, at det ikke kun var en ir-
ritation, men en rigtig vrede. 
At nogle ville forhindre ham i 
at vise Guds kærlighed til bør-
nene, Guds øjestene, var bare 
for meget! 

Han påminder disciplene 
om og giver en forklaring på, 

hvorfor de ikke må hindre børn 
i at komme til ham. Det må 
have været provokerende og 
samtidig fl ovt for dem, at de i 
alles påhør og offentligt bliver 
bebrejdet, men de får noget at 
tænke over. 

Det er barnets ubesmittede 
tro, der kan åbne døren til Guds 
rige. Når vi kommer til Jesus, vil 
han favne os, fordi vi alene ved 
troen på ham har fået adgang til 

Himmelriget. Troen, der ligesom 
hos et lille barn rækker ud og 
tager imod en mor/fars ubetin-
gede kærlighed, og som giver 
hvile og tryghed, det er den, vi 
må have. Der er ingen tvivl på 
Guds eksistens. 

Måske er der mennesker, der 
prøver på at jage os bort fra 
Guds nærhed og omfavnelse, 
men Jesus tager sig tid til dig og 
mig, og han kan løfte os op og 
tage os i favn for at give os sin 
velsignelse og Guds oplevelse, 
når vi kommer med en enfoldig 
barnlig tro. Det er her, vejen er 
åben ind til selve himmelen. 

Barnets ret
Der er mange, for hvem troen 

glipper, og tvivlen på, om man 
nu er et Guds barn, kan give 
uro og angst. Men også her er 
det godt at vide, at Jesus selv 

proklamerer vor ret til at være 
Guds børn. ”Men dem, der tog 
imod ham, dem, der troede 
på ham, dem gav han ret til at 
kalde sig Guds børn”. Så det er 
faktisk vor ret, at vi kan kalde os 
et Guds barn. (Joh. 1:12) 

Det ord, der er oversat med 
ordet ret har også betydningen 
evne, privilegium, styrke, magt. 
Det giver mig mulighed for 
hvile. Jeg har det privilegium, 
den styrke, den ret, at jeg med 
frimodighed kan kaldes Guds 
barn. Jeg kan med andre ord 
give slip på min tvivl og uro og 
fastholde min ret til at kaldes 
et Guds barn.  ”Tænk, hvor højt 
Gud Fader elsker os! Vi må 
kaldes hans børn, og det er vi!” 
(Joh. 3:1) 

Jesus pointerer det også i 
Joh. 10:27–29:  ”Mine får adlyder 
min stemme. Jeg kender dem, 
og de følger mig. Jeg giver dem 
evigt liv, og de skal aldrig gå 
fortabt. Ingen kan rive dem ud 
af min hånd. Min Far, som har 
givet mig dem, har større magt 
end nogen anden, og ingen kan 
rive dem ud af min Fars hånd.” 

Ingen kan snuppe, fl å, rapse 
eller stjæle mig  ud af hans 
hånd. Så uanset hvad mine 
følelser prøver at bilde mig ind, 
så er jeg tryg i hans hånd, med 
barnets ret til at være hos min 
far. Jeg er kendt af Gud, og ”min 
far er stærkere end din far – så 
ingen kan rive mig ud af min 
fars hånd! ” 

”Lad de små 
komme til mig”
 Jesus tager sig tid til at løfte selv den mindste af sine små op og give en velsignelse.

Lærer på Mariager Højskole

Et lille barn har en umiddelbar og betingelsesløs tro på sine forældre. Vi må tage imod Guds rige  
på samme måde.

God Søndag!
I dag - den 10. januar 2016 - udkommer Udfordringen for 
første gang på en søndag. Det fejrer vi med et særligt tilbud:
Hvis du er abonnent på Udfordringen, må du give avisen 
gratis til en anden familie eller enkeltperson i to måneder!

Du skal blot sende navn og adresse (og meget gerne mail  
og telefonnummer, tak) på dine venner til: 

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Eller simpelthen på mail@udfordringen.dk 

Så sender vi avisen på prøve. Efter et stykke tid får de nye 
læsere et høfl igt brev med et tilbud, så de har mulighed for at 
beslutte, om de vil fortsætte eller ej. 

Vi har to formål med dette:
1) At få fl ere til at læse Udfordringen. Derfor må fl ere 

vide, at den eksisterer og lære den at kende.
2) At gøre opmærksom på, at Udfordringen nu kommer 

søndag morgen - hvilket kunne være interessant for nye 
læsere, der måske til daglig holder en anden avis.

3) Vi vil gerne gøre søndagen til en særlig dag. 

Helt fra starten havde Gud indrettet det sådan, at mennesket 
én dag om ugen skulle holde fri og rette blikket opad.

Hele livet skulle ikke handle om arbejde. 

For nogle år siden boede vi i Afrika. Her klædte selv de fat-
tigste afrikanere sig i deres bedste tøj for at mødes i kirken. 
Og søndag eftermiddag lå alt stille, og man gik bare og nød 
det summende liv sammen med familie og venner. Nogle tog 
på en udfl ugt. Der skete noget særligt på søndagene. 

Da jeg var barn, var vores søndage også noget særligt.  Vi 
spiste rundstykker, en bedre middag og kager om eftermid-
dagen sammen med inviterede gamle tanter. Mine forældre 
holdt en festlig søndagsskole for de lokale børn. Og jævnligt 
gik familien en lang tur sammen eller spillede spil. 

I dag går mange af os glip af den velsignelse, der ligger i 
at holde søndagen ’hellig’. Vi mener nok ikke, at buddet skal 
tages så bogstaveligt. Og så arbejder vi også den dag...

Budene er heller ikke befalet for at gøre livet surt for os. 
Som Jesus sagde: Mennesket er ikke skabt for sabbattens 
skyld, men sabbatten for menneskets. 

Det er for, at vi skal trives og lade op og få 
prioriteterne i orden, at Han gav os søndagen.

God søndag!

Uanset hvad mine 
følelser prøver at bilde 
mig ind, så er jeg tryg 

i hans hånd.
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8 skridt tilbage 
til fremtiden
Af Frank & Catherine Fabiano. 
Ved at genopdage rødderne til din 
smerte og dine behov, kan du gennem 
Jesus opleve Guds helende nærvær i 
dit liv. Gud har en plan og en mening 
med dit liv. En god fremtid. 

Som kristen er du født til at “vokse til 
modenhed i Kristus”. Alligevel bremses 
mange kristne i deres åndelige vækst, 
fordi de har problemer, som hænger 
sammen med deres opvækst. Men 
der er håb! Denne bog tager grundigt 
fat om rødderne til problemerne med 
både psykologisk og åndelig indsigt.
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Af Svend Løbner  

Jesus mødte ofte mennesker 
med et ”Frygt ikke!” Hvorfor 
mon? Nok fordi frygt er en na-
turlig reaktion for os menne-
sker. Vores rygmarvsreaktion 
på det uventede, det overvæl-
dende og det faretruende er 
ofte frygt.

Og tak for det! Frygten holder 
os årvågne, påpasselige og 
handlekraftige. 

Frygten er bare ikke altid hen-
sigtsmæssig. Som for eksempel 
når det uventede er godt for os, 
når det overvældende er en 
positiv overraskelse eller det fa-
retruende vil lære os strategier 
til at håndtere livet, som det nu 
engang er. 

Jeg tror, det var derfor, Jesus 
mødte mennesker med et ”Frygt 
ikke!” Han ville, at de skulle tage 
imod ham og hans velsignelser 
og møde livet med åbent sind – 
uden fordomme, forbehold og 
fordømmelse.

For det sker, når frygten 
trænger ind. Vi ser anderledes 
på omgivelserne, vi garderer os 
imod det, der måtte komme, så 
vi ender med at grave grøfter 
mellem os og andre. 

Se frygten i Guds lys
Det er værd at tænke på over 

for det nye år. Vi ved ikke, hvad 
det vil bringe, og erfaringerne 
fra 2015 er ikke for gode. Krige, 
konfl ikter og terrorangreb fylder 
medierne næsten dagligt. 

Vi kan nemt gribes af frygt. 
Problemet er blot, at hvis vi 
giver efter for frygten, har eks-
tremisterne nået deres mål: at 
terrorisere os. Terror betyder 
rædsel, og rædsel er beslæg-
tet med frygt. Frygten lammer 
og trælbinder, så vi reagerer 
destruktivt i stedet for at agere 
konstruktivt. Så vi ser fjendebil-
leder i stedet for mennesker, der 
ligner os selv på godt og ondt. 

Jeg skal ikke bagatellisere 
frygten for de voldsomme hæn-
delser, som kan ramme os men-
nesker, hvad enten det er terror, 
ulykke eller sygdom. Jeg vil blot 
opfordre til, at vi tager vores 
frygt med ind i vores gudsfor-
hold. Jesus sagde ”Frygt ikke!” 
og fulgte op med et ”Tro kun!” 

Paulus skriver, at vi ikke skal 
være bekymrede, men lade 
alle vores ønsker komme frem 

for Gud. Jesus lover, at ”ingen 
kan rive noget ud af min Faders 
hånd”. Paulus fryder sig over, 
at intet kan skille os fra Guds 
kærlighed. Og Hebræerbrevets 
forfatter slår fast, at Jesus ved 
sin død på korset ”udfriede alle 
dem, der af frygt for døden 
havde levet hele deres liv i træl-
dom.” Og dermed viste han, at 
al frygt dybest set er en frygt for 
døden. Kan vi overvinde frygten 
for døden, har vi taget frygten 
ved dens rod.

Men hvordan overvinde fryg-
ten? Hvordan imødegå angsten 
for det fremmede, som nogle 
gange kan virke uoverskueligt 
og måske endda faretruende? 
Hvordan overvinde frygten for 
døden, som jo er ”worst case 
scenario”, når vi står over for 
sygdom, ulykke, krig og kata-
strofe? Jeg har et par forslag.

1. Husk, at døden er 
indgang til det evige liv

Jeg kender en missionær, 
som kørte med bus i Albaniens 
bjerge. Buschaufføren kørte 
stærkt ad de slingrende bjerg-
veje, og ind imellem kom han 
bjergkanten faretruende nær. 
Missionæren gav et hyl fra sig, 
da bussen nærmest lænede sig 
ud over den dybe dal i svinget. 

”Hvad er du bange for?”, 
spurgte chaufføren. 

”For at falde ned i dalen!”, 
svarede missionæren. 

”Hvad sker der, hvis du falder 
ned i dalen?”

”Så dør jeg!”
”Hvad sker der, når du dør?”, 

spurgte chaufføren. 
”Øh, så kommer jeg i him-

len…”, svarede missionæren. 
”Jamen, så er der jo ikke 

noget at være bange for!” 
Frygt ikke døden! Det værste, 

der kan ske, er at du kommer i 
himlen.

2. Husk, at Gud bestemmer, 
hvornår døden indtræffer

Jeg glemmer aldrig mit inter-
view med enken efter Bibelsel-
skabets leder i Gaza. Han blev 
bortført og dræbt af terrorister. 
Hans enke, Pauline, var bitter 
i mange år, indtil hun indså, at 
det var Gud, der havde hentet 
hendes mand, Rami, hjem til 
sig. Jo, det var ved terrorister-
nes hånd. Men Gud havde kon-
trol over situationen og tillod, at 
Rami blev martyr.

Hvor kan vi lære meget af 
den lidende kirke!

Gud kender vore dage, før 
en eneste af dem er kommet. 
Jesus overvandt døden ved sin 

opstandelse. Han har dødens 
og Dødsrigets nøgler. Han 
bestemmer, hvornår du og jeg 
skal dø.

Han råbte selv: ”Det er fuld-
bragt!” Det kunne han, fordi den 
opgave, han havde på jorden, 
var fuldbragt! På samme måde 
dør vi først, når vi har tilende-
bragt vores opgave her i verden.

3. Husk, at magtesløshed 
er den sande styrke 

Jeg er fascineret af historien 
om Sydafrikas forvandling fra 
apartheid til demokrati. For jeg 
kan huske, hvor umuligt det så 
ud nogensinde at komme af 
med det racistiske og under-
trykkende apartheidstyre. Jeg 
gik på bibelskole med hvide 
sydafrikanere, som sagde, at 
det ville ende i et ragnarok, hvis 
de sorte fi k magten. Men en 
fange på Robben Island gjorde 
forskellen. Mens Nelson Man-
dela passede sin køkkenhave i 
fængslet, blev andre naturkræf-
ter sluppet løs på fastlandet, og 
præsident de Klerk inviterede 
ham til forhandlinger, der endte 
med, at magten blev overdraget 
til folket ved demokratiske valg. 

”I magtesløshed udfolder 
Guds kraft sig helt”, siger Pau-
lus. Vi skal ikke undervurdere 

de svages magt.
Vi har lige fejret jul, hvor 

verdens skaber og hersker 
blev født som et lille barn. Den 
Messias, jøderne havde hørt 
så meget om, og som de for-
ventede skulle befri deres land 
for den romerske besættelse, 
kom som et lille hjælpeløst barn. 
Fra svagheden kom magten – 
endda i en sådan grad, at kong 
Herodes følte sig truet. 

Kærligheden sejrer
Tror vi på de magtesløses 

magt? Tror vi på, at ”kærlighe-
den er stærk som døden, nid-
kærhed hård som Dødsriget?”

Jesus blev født under ro-
mersk overherredømme og un-
derviste sine disciple i at vende 
den anden kind til, gå den an-
den mil, elske sine fjender osv. 
Den første menighed måtte tåle 
magtmisbrug fra den romerske 
overmagt, men det, de troede 
på, endte alligevel med at blive 
statsreligion i hele Romerriget. 

Vi skal ikke undervurdere 
Guds magt. Vi skal ikke skam-
me os ved ”evangeliets dår-
skab”, at det netop er gennem 
lidelse og død, Jesus frelser 
og forvandler menneskers liv, 
og at det netop er ved nåde, 
kærlighed og barmhjertighed, 
denne verdens magtstrukturer 
krakelerer og styrter i grus. 

Og mest af alt: Det er kær-
ligheden, der giver modet til at 
møde andre mennesker. Det er 
kærligheden, der åbner andre 
menneskers hjerter. Og det er 
kærligheden, der bygge relatio-
ner, så vi får stærke venskaber, 
ægtskaber og familier. Det er 
kærligheden – ikke frygten – 
der beskytter samfundet mod 
radikalisering og ekstremisme.  
Med kærlighed tør vi møde det 
uventede. Med kærlighed tør vi 
favne det overvældende. Med 
kærlighed fi nder vi veje til at 
løse konfl ikter og håndtere en 
kompleks hverdag i en global 
verden med det fremmede helt 
inde på livet.  

Journalist, forfatter og leder 
af Kirkeligt Medieakademi

Lad ikke frygten terrorisere dig
Jesus sagde under den romerske besættelse: ”Frygt ikke!” Budskabet er det samme i dag – midt i globalisering, fl ygtningestrøm og terrortrussel. 

Det er kærligheden – ikke frygten – der beskytter samfundet mod radikalisering og ekstremisme. Med kærlighed tør vi møde det uventede.
Foto: Bigstock. Oktober 2015. Hegyeshalom, Hungary. Gruppe af fl ygtninge forlader Ungarn.
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Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
kuvert (normalkuvert 19,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet. Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

Kære Orla Lindskov
Jeg har valgt at skrive til din 

Brevkasse for at få lidt rådgivning 
her ved starten af 2016. 

Jeg er i fyrrerne og er præst i 
Danmarks største kirke. Dog op-
lever jeg, at jeg mangler visdom.

Fra min barndom lærte jeg, at 
jeg skulle være ydmyg. Jeg lærte, 
at vi mennesker i Guds øjne var 
syndere, som skulle bede Gud 
om forladelse for vores usselhed.

Jeg har aldrig betragtet mig 
selv som betydningsfuld. Efter 
samtale med et af mine sogne-
børn, som er psykolog, kan jeg 

se, at det hæmmer mig nu.
Jeg hænger fast i, hvad der har 

været af triste hændelser i min 
fortid. Jeg hænger mig meget i, 
hvad folk mener, jeg har gjort eller 
ikke gjort, af rigtigt eller forkert. 

De fleste kommentarer, jeg 
får i mit arbejde, er ikke positive. 
Jeg har nemlig så svært ved at 
beslutte mig og ved at omsætte 
mine beslutninger i handling. Jeg 
har fx mange gange besluttet, at 
jeg ligesom du vil give forbøn til 
syge og handicappede. Men det 
er aldrig blevet til noget.

Jeg har mange løse ender i 

mit liv, og det frustrerer min hu-
stru. Jeg skylder stadigvæk min 
familie penge, som jeg lånte til 
at betale min studiegæld med. 
Det er som sådan ikke fordi, jeg 
mangler penge.

Jeg har uopgjorte konflikter 
med min familie. Men jeg elsker 
dem alle inderligt.

Jeg har svært ved at klare alle 
de forpligtigelser, jeg har påtaget 
mig, både som præst, men også 
i min familie.

Jeg synes, at her i starten af 
det 21.århundrede vrider alle i 
mit sogn sig i sygdom og smerte. 

Mine kolleger siger, at det er det 
samme hos dem. 

Kunne du måske give mig 
nogle ord eller råd med på vejen 
ind i 2016?

Nogle ord, som jeg også kunne 
tage med ind i min daglige bøn. 
Det ville jeg være meget taknem-
melig for.

For øvrigt tak også for din 
Brevkasse.

Med broderlig hilsen
En, som søger mod målet

Kære du, 
som søger mod målet
At føre beslutninger ud i hand-

ling er faktisk ikke kompliceret. 
Men at føre dine beslutninger 

ud i handling kan hæmmes af, at 
du undervurderer de ting, som er 
lykkedes for dig. 

Desuden kan det hæmmes af, 
som du skriver, at du hænger fast 
i triste hændelser fra din fortid. 
Triste hændelser fra fortiden kan 
virke som hængedynd, som man 
kan sidde fast i.

Du skriver om, hvad du lærte i 
din barndom. Fx om ydmyghed. 

Det kan være godt nok at lære 
om ydmyghed. Bare det ikke  
overdrives. 

Du lærte også om menneskers 
usselhed i Guds øjne. En us-
selhed, som vi skulle bede om 
tilgivelse for, og som skyldes, at 

vi er syndere.
Jeg tror ikke, at Gud betragter 

os som usle mennesker. Selv-
følgelig er vi på en måde svage, 
usle mennesker. Men jeg bryder 
mig bare ikke om ordet ussel, 
for det er et meget negativt ord, 
når det bruges om mennesker. 
Jeg synes ikke, det er et ord, 
man skal lade børn samle op i 
forbindelse med deres kristne 
opdragelse.  

Men hør: når du begynder at 
betragte dig selv og dit liv som 
betydningsfuldt, så bliver alt, 
hvad du gør betydningsfuldt, 
også de små ting. Du må faktisk 
skifte briller, når du betragter dig 
selv og dit liv.

Tag dig tid til at hædre dine 
stærke sider. Fx din inderlige 
kærlighed til din familie. Sæt den 
i fokus, for det, du giver fokus i dit liv, vil vokse, din kærlighed vil vokse.

Hæng dig ikke i, hvad der 
tidligere er sket af dårligt i dit liv. 
At gøre det, fører som regel fl ere 
dårlige hændelser med sig. Igen 
nemlig: det du giver fokus, får du 
mere af.

Hæng dig ikke i, hvad folk me-
ner om det, du gjorde eller ikke 
gjorde. Du kan nemlig let blive 
underlagt menneskefrygt. 

Lyt selvfølgelig til, hvad andre 
siger og mener. Men der skal 
være rimelighed i det. Det er ikke 
alle meninger, der er rimelige.

Når du beslutter dig for noget, 
så omsæt det altid i handling. Bliv 
en handlingens mand.

Du vil opdage, at vores liv ofte 
bevæger sig i kapitler. Men for at 
Gud kan åbne et nyt kapitel i dit 
liv, skal du med Guds hjælp og 
kraft knytte de løse ender sam-
men. Betal de penge tilbage, du 

skylder. At have den løse ende 
er rigtigt dårligt.

Gør dig færdig med de forplig-
tigelser, du har påtaget dig, og 
pas på ikke at påtage dig nye, 
som du ikke magter. 

Hvis du lader de løse ender i 
dit liv fortsætte med blot at hæn-
ge og daske, så går der kludder i 
Guds transportsystem til dig. Det 
transportsystem administreres af 
Helligånden, og det er igennem 
det, vi får Guds hjælp og gaver.

Jeg vil bede om, at du må lyk-
kes i Guds plan for dit liv.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
Jeg skriver til dig med dette 

vidnesbyrd.
Min mor havde i længere tid 

haft smer ter og brændende 
fornemmelser i sit venstre skin-
neben.

Lægerne rev sig selv i håret 
og vidste ikke, hvad det var, el-
ler hvad de skulle gøre. Min mor 
kom på besøg en mandag, og vi 
skulle i Tivoli op til jul.

Inden vi gik ud, sagde min 

mor, at hun ikke kunne gå så 
langt, for hendes ben var dårligt.

Jeg handlede hur tigt, tog 
en salvedug og sagde, at hun 
skulle lægge den i strømpen på 
skinnebenet.

Min mor sagde hånligt: ”Tror 
du selv på det?”

Jeg sagde ja.
Da vi havde gået rundt i Tivoli 

en times tid, sagde min mor: ”Jeg 
har slet ikke smerter i benet. Det 
er da underligt.”

Jeg smilede bare.
Nu har hun meldt afbud til 

både zoneterapeut og til hudlæ-
gen. Min mor er for at sige det 
mildt meget overrasket. I dag har 
hun salvedugen med i sengen 
hver nat.

Kærlig hilsen S.

Hej Orla
Her i starten vil jeg sige, at du 

har bedt for mig fl ere gange for min 
skizofreni, for mine muskelspæn-
dinger i maven og for mine alt for 
kraftige vejrtrækninger.

Gud har helbredt mig. Mange 
tak til Jesus og til dig, Orla. Tak 
for din forbøn. Det er så fantastisk. 
Herren Jesus er god. Troede jeg 
skulle leve med det resten af mit liv.

Kærlig hilsen fra
En taknemmelig ung mand

Jeg har mange løse ender i mit liv

Omsæt dine beslutninger til handling

Benet blev rask Tak til Jesus

Lyt selvfølgelig til hvad andre siger og mener. Men der skal 
være rimelighed i det. Det er ikke alle meninger, der er 
rimelige.

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:
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Nogle beder alene, fx mens de går en tur. Andre har glæde af at bede sammen med andre kristne.

Verdens måske bedst kendte historie er i 
fokus igen. Den er tidløs. Den rammer dybt 
i hjertekulen. 

Lignelsen fra Lukas15 om Guds ufattelige 
og grænseløse kærlighed. Evangelisk Alliance, 
som repræsenterer ½ milliard kristne mennesker 
fra forskellige kirker, har i uge 2 verden over sat 
fokus på bøn netop ud fra denne vidunderlige 
grundfortælling. 

Jeg kan se min mor stå med fl onellograf og 
billeder. Hun fortalte levende og hjerteligt denne 
historie til os 20 søndagsskolebørn i mit barn-
domshjem. De færreste, inklusiv jeg selv, har dog 
forstået denne historie til bunds. 

Rembrandt – den kendte kunstner fra det syt-
tende århundrede malede ”Den fortabte søns 
hjemkomst”. Det billede, eller en kopi heraf, kan 
man betragte i timevis. Henri Nouwen blev stærkt 
inspireret af netop mødet med Rembrandts ene-
stående billede og skrev en bog med samme titel. 
Den kan seriøst anbefales. 

Oplægget fra Evangelisk Alliance starter på 
søndag med Lukas15.11-12: ”Han sagde også. ”En 
mand havde to sønner. Den yngste sagde til fade-
ren. Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer 
mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.” 

Oplægget fortsætter med at fortælle om Ken-
neth Baileys 15 års studier og samtaler med folk 
fra Mellemøsten om netop denne lignelse. Her 
kunne samtalen være: 

”Har nogen i jeres landsby nogensinde gjort 
noget lignende?”

”Aldrig!”
”Kan man overhovedet bede om sådan noget?”
”Nej, det er umuligt!”
”Hvis nogen gjorde det alligevel, hvad ville 

der så ske?”
”Så ville hans far selvfølgelig straffe ham!” 
”Hvorfor?”
”Fordi det er det samme som at sige, at han 

ønsker sin far død.”
Videre lyder det fra oplægget: ”Forventnin-

gerne til den ældste søn har været, at han afviste 
at modtage sin del af arven, skældte sin lillebror 
ud og forsøgte at forsone ham med faderen… Ved 
sin tavshed og ved at tage imod sin egen del af 
arven, svigtede han både sin bror og sin far. Fa-
derens kærlighed omfavnede 2 fortabte sønner.” 

Et sandt Guds billede er forudsætningen for 
et sandt billede af en selv og sin næste. Stor 
tak til Evangelisk Alliance, og vel mødt hertil 
også i din by. 

(Evangelisk Alliance indbyder til fælles bede-
møder i kirker og missionshuse i den kommende 
uge. Se www.evangeliskalliance.dk)

Skyggevej 21 • 7441 Bording • Tlf.: 8686 2111 • www.hestlund.dk

 Fællesskab 

Spændende fag  
 og linjer

Oplevelser med  
 nye venner

Kom til 

EFTERSKOLERNES AFTEN 
DEN 13. JANUAR. 
Vi har åbent hus fra kl. 18-21.
 

De fortabte sønner 
vender hjem

Bønnens kraft og rytme
Bøn er en vigtig del af livet og 

tjenesten for enhver, som ønsker 
at tjene Gud. Som kristne har vi 
brug for stadigt fællesskab og 
samtale med Herren. Vi kan slet 
ikke undvære et nært fællesskab 
med Jesus Kristus, han som har 
sendt os for at tjene i hans kraft, 
ikke i vores egen. Vi har også 
brug for at bede om Guds hjælp 
og indgriben i de opgaver, som 
ligger foran os. Vi har brug for at 
bede for os selv, for kirken, for 
vores land og for verden.

Vil vi lede, så må vi bede. Vil vi 
se mennesker omkring os blive 
grebet af evangeliet, må vi selv 
være grebet. Det sker i bønnens 
fællesskab med Gud.

Derfor vil vi gerne dele denne 
opfordring til at holde en ugentlig 
bedetime med dig.

Det er godt at bede kontinuer-
ligt og være i stadig bøn, men en 
time om ugen afsat til fordybelse 
i Gud og intens bøn vil forandre 
os og vise os bønnens dybder. 
Det vil forandre vores tjeneste og 
mennesker omkring os.

Bedetimens 
ramme og indhold

Helt konkret kan du afsætte 
en time hver uge til bøn og fordy-
belse. Du kan eksempelvis bruge 
arbejdsugens første time til bøn.

Her kan du søge Gud og lægge 
ugens gøremål m.m. frem for Gud. 
Eller du kan afsætte en time på et 
andet fast tidpunkt i løbet af ugen.

Når man begynder med en 
ugentlig bedetime, varer det 
lidt, før man har fundet sin form. 
Brug nogen tid på at fi nde ind til 
det tidspunkt og den form, der 
passer dig.

En god fast rytme opøves over 
tid og kræver disciplin. Vælg et 
tidspunkt og hold fast ved det. 
Sæt bedetimen i din kalender 
som en vigtig aftale, der ikke kan 
fl yttes. Flytter du bedetimen, så 
lad det være velovervejet.

Mange beder godt, når de går 
en tur, for andre er en meditativ og 
mere tilbagetrukket form bedre. 
For nogle er faste rammer og en 
fast form en befrielse, mens andre 
har glæde af at skifte mellem fl ere 
modeller i løbet af en måned. For 
dem er det med til at bryde øde-
læggende ensformighed.

Her følger et forslag til fokus for 
bedetimen.

Listen kan også anvendes 
som et program for bedetimen i 
opstartsfasen. Efter nogen tid vil 
du komme til at forme din egen 
rytme og følge dit eget program.

• Taksigelse, tilbedelse og lov-
prisning (her kan du evt. af
spille noget musik)
• Ordløs meditativ stilhed, 
hvor betragtning og det at lytte 
er i fokus
• Bøn for dig selv og dine op-
gaver. Bed Gud om vejledning 
og hjælp i det, du netop står i
• Bøn for din næste. Bed for fa-
milie, for relationer og men-
nesker omkring dig.

Det kan være en god støtte at 
fi nde én, der ligesom du ønsker at 
sætte tid af til bedetimen.

Del jeres beslutning med hin-
anden, aftal, hvornår og hvordan I 
vil følge op på beslutningen. I kan 
også dele erfaringer og opmuntre 
hinanden undervejs.

Bøn og Guds løfter
Med sit liv var Jesus et forbil-

lede på det at søge Gud i bøn. 
Jesus lærte sine disciple at bede 
og underviste i bønnens ramme 
og indhold. Jesus knytter endda 
løfter til det at bede. Bøn bevæger 
Guds hjerte, og han vil selv være 
nær hos den, der søger ham. Bøn 
er essentiel for os som kristne. 

Ved at gribe tanken om bedeti-
men kan vi på tværs af geografi sk 
og kirkelig afstand fi nde ind i et 
usynligt bønsfællesskab, hvor vi 
sammen søger Gud og beder om 
hans indgriben i vort land.

Jesus siger: „Bed, så skal der 
gives jer; søg, så skal I fi nde; bank 
på, så skal der lukkes op for jer. 
For enhver, som beder, får; og 
den, der søger, fi nder; og den, 
der banker på, lukkes der op for“ 
(Luk 11,9-11).

Så lad os vedholdende afsætte 
tid til bøn og frimodigt stole på 
Guds løfter.
(Teksten stammer fra Evangelisk 

Alliances folder for bedeugen 
2016)

Evangelisk Alliance:

Bed en time 
hver uge!
- Vi vil gerne udfordre alle kristne ledere i kirken såvel som i samfundet, til 
at afsætte en time om ugen til bøn. Gør det til en fast vane at bruge tid på 
at søge Gud og lægge hjertets ønsker frem for ham, opfordrer alliancen.

Af Poul Henning 
Krogh
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Kristen folkehøjskole brugte 
100.000 på Star Wars-reklame
– Det er en cool måde at få opmærksomhed på, siger rektor Per 
Morten Wiig ved Haugetun Folkehøgskole ifølge KPK.

I forbindelse med Star Wars-fi lmens premiere den 16. december 
kunne 100.000 biografgængere over hele Norge se en special-
produceret reklamefi lm inspireret af storfi lmen selv.

Før en af visningerne i Fredrikstad var den ti sekunder lange 
reklame den eneste, man så, før selve storfi lmen startede. Også 
resten af landet fi k et kort møde med den Normisjon-ejede skole, 
som ligger på Rolvsøy ved Fredrikstad.

Rektor Per Morten Wiig fortæller, at han fi k ideen under et bio-
grafbesøg. 

Det skulle dog vise sig at blive dyrt. Prisen for biografreklamerne 
fastsættes ud fra, hvor stort et publikum, man når ud til. 

Skolen valgte derfor, at den korte reklamefi lm skulle vises for 
100.000 personer til en pris af 100.000 norske kroner. På ti sekunder 
skulle man nå at sige noget væsentligt om skolen ud fra fi lmtitlen 
The Force Awakens (Kraften vågner).

– Folkehøjskoleåret handler for mange om at fi nde ud af, hvem 
man er, og at fi nde sin indre motivation og styrke. Vi spillede på 
fi lmens titel og effekter, og brugte linjen ”The Force Within Awakens”, 
(Kraften indefra vågner) og henviste til vores hjemmeside, forklarer 
Per Morten Wiig.

Dette klip er vist næsten 10.000 gange. 
Bodil

En kristen norsk højskole har investeret 100.000 kroner i en 
ti sekunder lang reklame inspireret af Star Wars fi lmen The 
Force Awakens. Foto: Skærmprint.

En gruppe muslimer reddede 
deres kristne medpassagerer 
under et terrorangreb mod en 
bus i Kenya den 21. december.

Den katolske biskop i Garissa 
Stift har fortalt til Fides News 
Agency, at muslimerne satte 
deres egne liv på spil for at redde 
de kristne under et angreb fra 
den somaliske terrorgruppe Al-
Shabab.

- Det er en rigtig god ting. Det er 
et konkret tegn på, at kenyanske 
muslimer er imod vold, sagde 
biskop Joseph Alexander.

”Dræb os alle - eller 
lad os alle være i fred”

Angrebet fandt sted i det nord-
østlige Kenya nær landsbyen El 
Wak nær grænserne til Somalia 
og Etiopien. Ifølge de kenyanske 
myndigheder angreb terrorgrup-
pen en bus, der var på vej fra 
Mandera til Nairobi. Herefter 
forsøgte terroristerne at skille 
muslimske og kristne passagerer 
fra hinanden. 

Men nogle af muslimerne i 
bussen protesterede og sagde til 
terroristerne, at de enten måtte 
”dræbe alle eller lade alle i fred”.

Ifølge Christian Post forklarede 
en passager ved navn Abdiqafar 
Teno til CNN, at der var over 100 

mennesker med bussen. Han 
siger, at fl ere af de muslimske 
kvinder gav de kristne kvinder 
deres hijabs (tørklæder) og hjalp 
andre med at gemme sig bag 
bagagen.

Lærestreg for Al-Shabab
- Nu ved Al-Shabab, at de ikke 

har støtte i det muslimske sam-
fund. Vi håber, at vi kan fortsætte 
ad denne vej. For et år siden førte 
et lignende angreb til en mas-
sakre, siger biskoppen. 

To mennesker blev dræbt un-
der angrebet ved El Wak, mens 
tre blev såret. 

- Solidaritetshandlingen hin-
drede en større massakre, og den 
fi k terroristerne til at fl ygte af frygt 
for angreb fra de omkringliggende 
landsbyer, udtaler områdets gu-
vernør Ali Roba.

Ros fra regeringen
Kenyas indenrigsminister, Jo-

seph Nkaissery, roste også bus-
passagererne.

- Vi er alle kenyanere, vi er 
ikke adskilt på grund af religion. 

Vi er ét folk og ét land, og det er 
et meget godt budskab fra mine 
brødre og søstre i det muslimske 
samfund, sagde Nkaissery. Han 
tilføjer, at sikkerhedsstyrkerne nu 
har indledt en regulær klapjagt på 
angriberne.

Dræber især kristne
Terrorgruppen Al-Shabab har 

dræbt kristne både i Kenya og i de 
omkringliggende områder. I april 
2015 dræbte terrorgruppen 152 
på Garissa University College, 
fortrinsvis kristne studerende. 
Under dette angreb havde terror-
risterne også først skilt de kristne 
fra muslimerne. Universitet i Ga-
rissa er netop blevet genåbnet, ni 
måneder efter massakren.

Biskop Alexander henviste i 
sin udtalelse til en massakre, 
der fandt sted den 22. november 
2014. Her dræbte Al-Shabab 22 
kristne, som netop var på vej hjem 
for at holde juleferie. Knap to uger 
senere dræbte islamisterne også 
36 arbejdere i et stenbrud ved 
landsbyen Koromei.

Hær-enheder fra Kenya og Afri-
can Union har prøvet at udrydde 
terrorgruppen i Somali-regionen. 
Al-Shabab er dog fortsat aktiv 
trods indre splittelser, som bl. a. 
har at gøre med forholdet til Isla-
misk Stat i Irak og Syrien.

Bodil

Muslimer redder kristne 
under terrorangreb i Kenya

Biskop Joseph Alexander har ved fl ere anledninger talt imod 
islamistiske gruppers forsøg på at undertrykke og dræbe kristne.
Skærmprint fra YouTube.

Muslimske kvinder lånte kristne deres hijabs under angreb mod bus ved Somalias grænse.

Lederen af Den Kristne Ambassade 
i Jerusalem ramt af kræft
Direktør Jürgen Bühler fra Den Internationale Kristne Ambassade 
i Jerusalem er ramt af aggressiv kræft. 

Jürgen Bühler deltog derfor ikke på Ambassadens årlige hanukka-
julefest, men sendte sine hilsener gennem den internationale direktør 
Juha Ketola. 

Juha Ketola fortalte, at der hver aften er bedemøde i Bühlers hjem. 
Ketola var overbevist om, at bønnene om at Bühler må blive rask, vil 
blive hørt og besvaret, skrev Greer Fay Cashman i Jerusalem Post.

– Det eneste spørsmål er, hvornår han vil komme tilbage til Den 
Internationale Kristne Ambassades aktiviteter, sagde Ketola.

Vidar Nordberg

Lederen af Den Kristne Ambassade i Jerusalem, Jürgen Bühler, 
er ramt af aggressiv kræft. Arkivfoto: Vidar Norberg.
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Af Natalie Edvardsen

Sidst i november 2015 star-
tede Troens Bevis en missi-
onskampagne for tusindvis af 
mennesker i storbyen Yangon 
i Myanmar. I løbet af den treda-
ges kampagne tog ikke mindre 
end 6.000 mennesker imod 
indbydelsen til at give deres 
liv til Jesus.

- Rigtig mange af dem var 
unge. Det er næsten lige så 

mange mennesker som i hele 
Kvinesdal kommune, fortæller 
evangelist Rune Edvardsen. 

 
Miraklet i Yangon

Op mod 20. 000 mennesker var 
samlet den sidste aften i Yangon. 
Det er aldrig sket før. Folket ople-
vede det som et mirakel.

Flere af landets mest kendte 
artister stod sammen med Rune 
Edvardsen og bandet for at op-
høje Jesus midt i dette buddhi-
stiske land. 

- Det at se folkehavet, som 
rækker sine hænder op, når jeg 
udfordrer dem til at vælge Jesus, 
er enormt stærkt. 

Jeg har holdt mange missions-
kampagner i fl ere verdensdele, 
og det er lige specielt hver gang. 

Men det er jo specielt at vide, at 
det, vi nu gør, var forbudt for bare 
3 til 4 år siden, siger Edvardsen, 
som er både taknemlig og glad 
efter kampagnen i Myanmar.

- Det, som nu mangler at blive 
gjort, er det vigtige opfølgnings-

arbejde. Her starter vi med at 
støtte fl ere indfødte evangelister, 
som skal plante nye menigheder 
og følge op på de nye troende, 
slutter Rune Edvardsen. 

Fra 12.-25. januar 2016 holder 
Rune Edvardsen sammen med 
bl.a. pastor Frank Erlandsen fra 
pinsemenigheden Betel i Trond-
heim og Troens Bevis’ medarbej-
der, Kai Johansen, kampagner 
i Indien.

Næsten 20.000 - især unge - deltog i en missionskampagne i 
november 2015 i Myanmar. 6.000 tog imod Jesus.

Den norske evangelist Rune Edvardsen fra Troens Bevis 
prædikede i storbyen Yangon. Fotos: Troens Bevis.

Myanmar tog imod Jesus
Troens Bevis så store resultater i det land, der for bare fi re år siden var lukket for evangeliet.

Af Bodil Lanting

The Christian Post har bedt alle 
USAs præsidentkandidater be-
svare 12 spørgsmål om deres 
værdier og politiske mål. Den 
tidligere topchef for Hewlett-
Packard, Carly Fiorina, svarer 
her på spørgsmål om tro, fri 
abort og udenrigspolitik.

Hvorfor ønsker du at blive 
præsident og hvad har din per-
sonlige tro med din beslutning at 
gøre? lyder første spørgsmål fra 
Christian Post.

Carly Fiorina svarer her, at 
Margareth Thatcher er hendes 
politiske forbillede og udtrykker 
ønsket om at lede USA fremad i 
en tiltrængt fornyelse. 

En prøvet tro
Om sin egen tro siger Carly 

Fiorina:
- Jeg er blevet prøvet. Min tro 

er blevet prøvet. Jeg har kæmpet 
med brystkræft og har måttet be-
grave et barn. Men kærligheden 
fra min familie og min personlige  
relation med Jesus Kristus har 
hjulpet mig igennem det. 

Carly Fiorina understreger, at 
hendes tro vil præge kampen for 
at genskabe USAs karakter.

Lige rettigheder
På spørgsmålet om, hvad æg-

teskab er, svarer Carly Fiorina, 
at der er et åndeligt grundlag for 
ægteskabet mellem mand og 
kvinde. Hun vil dog også sikre 
de homofiles rettigheder, men 
uden at omdefi nere ægteskabs-
begrebet. 

Hun mener, at der skal være 
plads til samvittighedsfrihed for 
de amerikanere, som er imod ho-

mofi le ægteskaber. De seneste år 
har der været fl ere retssager mod 
erhvervsdrivende, som ikke ville 
yde service ved homofi le bryllup-
per. Derfor vil Carly Fiorina sikre 
den enkeltes og trossamfundenes 
frihed, når det gælder konfl ikter 
mellem lovgivning og trosfrihed.

Vil kæmpe for forfulgte
Præsidenten og det interna-

tionale samfund bør hjælpe og 
beskytte dem, der er forfulgt for 
deres tro forskellige steder i ver-
den, mener Fiorina. Hun ønsker 
en stærkere udenrigspolitik.

- Verden bliver et mere tragisk 
og farligt sted, når USA ikke 
står i spidsen. Og under denne 
præsident har vi ikke været i 
lederrollen... 

Vi har brug for en leder, der ikke 
tier stille som Barack Obama og 
Hillary Clinton, når det gælder de 
millioner af kristne, som forfølges 
i Mellemøsten, siger hun og lover, 
at USA vil komme tilbage i den 
globale lederrolle med hende selv 
som præsident.

Pro-life og stolt af det
Hvornår i graviditeten og 
under hvilke omstændigheder 
skal abort være ulovlig?

- Jeg er pro-life og stolt af det. 

Jeg tror, at videnskaben dagligt 
bekræfter, at dem som tror på 
livets hellighed har ret. Et fl ertal af 
amerikanerne er nu enige om, at 
abort efter fem måneder er forkert 
uanset omstændighederne.

Som præsident vil jeg under-
skrive ”the Pain Capable Unborn 
Child Protection Act” (en lov som 
skal beskytte ufødte børn, fordi de 
er i stand til at føle smerte).

Jeg vil sætte en stopper for 
at støtte abortklinikkerne under 
Planned Parenthood med skat-
teydernes penge. Og jeg vil støtte 
de kvindeklinikker som rent fak-
tisk hjælper deres lokalsamfund, 
lover Carly Fiorina.

Finanskrisen
Den tidligere HP-chef vil re-

ducere USAs nationale gæld 
på18.3 billioner dollars gennem 
en skattereform og lavere sociale 
udgifter. Hun vil nulstille landets 
73.000 siders skattelovgivning, 
så lovgivningen kommer ned på 
kun tre sider. Samtidig skal virk-
somhederne have bedre vilkår, 
mener Carly Fiorina.

Hun svarer også på spørgsmål 
om illegale immigranter, uddan-
nelsespolitik og klimaspørgsmål 
i interviewet med Christian Post.

USAs præsidentkandidater svarer 
på 12 spørgsmål om tro og politik
Avisen The Christian Post har netop offentliggjort republikaneren Carly Fiorinas svar.

Den tidligere topdirektør Carly 
Fiorina er en af USAs nye, 
kristne præsidentkandida-
ter. Hun var taler ved Willow 
Creeks lederkonference i 
2014. Foto: WCA.

Bøn for norske børn i 168 timer
Døgnet rundt i en hel uge fra 11.-17. januar skal voksne over 
hele Norge bede for landets børn.

Det sker i forbindelse med Søndagsskolen Norges årlige bede-
uge, skriver KPK.

For at kunne dække hele perioden med bøn er der brug for 168 
forbedere, men allerhelst ønsker projektlederen sig endnu fl ere.

– Jeg drømmer om en massiv mobilisering af menigheder, 
søndagsskoleledere og andre kristne, som kan sætte tid af til bøn 
i  denne uge, siger Petra Riste Synnes. Hun kan ikke forestille sig 
noget mere meningsfyldt end at bede for børn. 

– De er Norges og kirkens nutid og fremtid, og alle børn fortjener 
en god barndom. I år har vi et specielt fokus på fl ygtningebørn og 
på børn, som oplever at være ensomme og blive mobbet, siger hun.

Man kan melde sig som forbeder og fi nde bønneemner på www.
sondagsskolen.no. 

Bodil

For tredje år i træk arrangerer Søndagsskolen Norge en be-
deuge med fokus på bøn for børn. I år foregår det fra 11. –17. 
januar. Foto: Markus Plementas, KPK.

Abonnenter opsiger kristen avis 
pga. muslimsk klummeskribent 
Den kristne dagsavis Dagen har tabt over 100.000 kroner efter 
at have ansat Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter som fast 
klummeskribent, oplyser Journalisten.no.

– Det skuffer mig, siger chefredaktør Vebjørn Selbekk fra Dagen.
I alt 30 abonnenter skal have opsagt Dagen som en direkte 

reaktion på, at avisen ansatte klummeskriveren for et år siden.
– Dem som siger, at ytringsfriheden er gratis, er jeg ikke stødt 

på, siger Selbekk til Journalisten.
100.000 kroner er den sum, de 30 abonnenter ville have betalt 

for at abonnere på avisen i et år. I tillæg kommer også tabt pres-
sestøtte for de abonnenter, som har sagt op.

Redaktøren fortæller, at det især var i starten, at læserne reage-
rede og sagde avisen op. De mente, det er uhørt, at en kristen avis 
har en muslimsk klummeskribent. Men ikke alle opgiver grunden 
til, at de ikke længere vil holde avisen.

– Det skuffer mig. For det er ikke reaktioner på det, han skriver, 
men på hvem han er. De tager sig ikke engang det besvær at tjekke 
det, han skriver. Fordi Sultan er muslim, vil de ikke læse det. Det er 
en type holdning, som er imod det, jeg står for. Jeg mener, vi også 
skal lytte til dem, vi ikke er enige med. Dette er grundlæggende i 
journalistikken. Derfor er det vigtigt at kæmpe for, at også han skal 
have en plads i vores avis, siger Selbekk til Journalisten.

Selbekk vil ikke lægge skjul på, at han selv ofte er uenig i det, 
Sultan skriver om religion, men han ønsker ikke, at folk skal døm-
mes ud fra deres religiøse ståsted. 

KPK

– Folk vil ikke læse det, Sultan skriver, fordi han er muslim, 
siger den skuffede chefredaktør Vebjørn Selbekk fra den 
kristne avis Dagen. Foto: KPK.



Hvad du formentlig ikke vidste 
om de hellige tre konger...
Anne Catherine Emmerich beskrev vismændene og deres lange rejse ud fra sine omfattende visioner, som ingen endnu har kunnet bortforklare.

Af Henri Nissen

Vi har netop fejret Hellig Tre 
Konger den 6. januar. Men det 
er meget lidt, vi véd om de tre 
vise mænd, som dukkede op i 
Betlehem med guld, røgelse og 
myrra. Og dog... 

Anne Catherine Emmerich  
var en fattig tysk kvinde, som 
gennem sit korte liv - fyldt med 
sygdom og lidelser - oplevede  
meget omfattende og detalje-
rede visioner om Jesu liv og 
om mange andre personer fra 
Bibelen - bl.a. de tre vise mænd. 

Faktisk havde Anne Catherine 
kun fi re måneders skolegang, og 
hun skrev ikke selv sine visioner 
ned. Det gjorde derimod en kendt 
tysk romantisk forfatter, Clemens 
Brentano (1778-1842).

Brentano levede ellers et 
verdsligt liv, men under en de-
pression i 1817 ledte digteren 
og veninden Luise Hensel ham 
tilbage til troen, og han konver-
terede til katolicismen. Han hørte 
om en tidligere nonne i Dülmen i 
Vestphalen i Sydtyskland, Anne 
Catharine Emmerich, som havde 
overnaturlige visioner om bl.a. 
Jesu liv.

Interesseret rejste Brentano i 
1818 ned til den lille landsby, hvor 
han dag for dag besøgte den nu 
delvis lammede Anne Catherine 
de sidste år af hendes korte liv. 
Hun kaldte ham for ”pilgrim-
men”. Hun havde set ham i sine 
syner og genkendte ham, da han 
trådte ind. 

Omhyggeligt nedskrev Bren-
tano, hvad Anne Catherine de-
taljeret kunne fortælle. Selv 
efterprøvede han mange af 
oplysningerne, ligesom andre 
senere har gjort uden at kunne  

forklare, hvordan en lille kvinde 
uden nogen viden eller rejser i 
de områder, hun beskrev, kunne 
vide alle disse detaljer. Hundrede 
år efter hendes død fandt man 
fx frem til det hus i nærheden 
af Efesus, som Anne Catherine 
havde beskrevet som Marias 
sidste hjem, efter at Jesu mor 
var fl ygtet hertil sammen med 
apostlen Johannes.

 
Hvem var hun?

Anne Catherine Emmerich blev 
født 1774 nær Coesfeld i Westpha-
len i det sydlige Tyskland. 

Fra fødslen var hun svagelig 
og blev straks døbt af frygt for, at 
hun ikke skulle overleve. 

Allerede fra hun var et lille 
barn var hun meget åndeligt 
følsom. Hun oplevede at blive 
ført tilbage til Bibelens tider og 
steder i ånden, og det fortsatte 
livet igennem, så hun detaljeret 
kunne beskrive personer og 
begivenheder. 

Efter hårdt landarbejde og en 
læretid som syerske ønskede 
hun som 16-årig at komme i et 
kloster, men de fattige foræl-
drene modsatte sig det. 

Anne Catherine klarede sig 
derefter som omvandrende syer-
ske, og hun var mere end almin-
deligt medlidende over for syge 
og nødlidende. Hun begyndte at 
”påtage sig” andres sygdomme, 
hvis hun oplevede, at nogen ikke 
havde styrke eller tålmodighed til 
at bære sygdommen selv. 

Selv om dette naturligvis stri-
der imod både vores fornuft og 
teologi i dag, så gennemlevede 
Anne Catherine åbenbart ofte 
sygdomme, som hun havde på-
taget sig af medlidenhed og i sin 
inderlige efterfølgelse af Jesus.

I 1802 blev hun endelig op-

taget i klosteret Agnethenberg  
i Dülmen efter først at have 
arbejdet gratis hos en fattig or-
ganist, da klosteret stillede som 
betingelse for hendes optagelse, 
at hun kunne betjene orgelet.

I de kommende år manglede 
hun ofte penge, men modtog ofte 
så mirakuløst penge som svar på 
bøn, at hun blev mistænkt for at 
have stjålet dem. 

Også hendes overnaturlige 
oplevelser fi k de mindre fromme 
medsøstre i klosteret til at mis-
tænke hende for at være heks, 
hvilket de dog snart fandt ud af 
slet ikke var tilfældet.

Napoleons bror forbød
kirkelige institutioner

I 1811 forbød kejser Napole-
ons bror, Jérôme-Napoléon Bo-
naparte, hvis bror kort før havde 
indtaget dén del af Tyskland, alle 
gejstlige institutioner.

Klosteret måtte derfor lukke, 
og Anne Catherine fl yttede døds-
syg ind på et lejet værelse. Her 
passede hendes hensynsløse 
søster hende. 

Fra 1813 levede hun i en lang 
periode kun af vand, mens hun 
havde sine visioner og stigma-
tiseringer, og hendes læge dr. 
Wesener konstaterede, at hun 

under en henrykkelse endda 
svævede vægtløs over sengen.

Folk kom til hende for at blive 
helbredt ved at røre ved hendes 
stigmatiserede Jesus-sår. 

Ateistisk modstand
Samtidig førte ateister og 

rationalister en kampagne mod 
åbenbaringerne, og Anne Ca-
therine blev beskyldt for svindel. 

En statskontrolleret undersø-
gelse blev iværksat. Flere læger 
holdt på skift vagt og undersøgte 
den stakkels svage patient for at 
afsløre den ”religiøse svindel”.

Efter to ugers intense og ned-
værdigende undersøgelser måtte 
de erkende, at stigmatiseringer-
ne var reelle nok og ikke kunne 
forklares.

Ikke bare legender om
De Hellige Tre Konger

Matthæusevangeliet kap. 2,1-2 
fortæller:

”Da Jesus var født i Betlehem 
i Judæa i kong Herodes’ dage, 
se, da kom der nogle vise mænd 
fra Østerland til Jerusalem og 
spurgte: »Hvor er jødernes ny-
fødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for 
at tilbede ham.”

I tidens løb er der fortalt mange 
legender om de tre, som man 
har kaldt for kongerne Caspar 
(en hvid europæer) Melchior (en 
gul asiater) og Balthazar (en sort 
afrikaner.) 

Det fortælles også, at de tre 
blev døbt af apostlen Thomas 
(som rejste til bl.a. Indien), og 
at de døde i Armenien. Men det 
sidste er tvivlsomt.

Man véd nemlig, at Kejser 
Konstantins troende moder, 
den hellige Helena, under sin 
efterforskning i Jerusalem år 

325 fandt frem til de vise mænds 
jordiske knogler. Hun bragte 
relikvierne til Konstantinopel 
(Istanbul), hvor de blev opbevaret 
i Hagia Sofi a katedralen (senere 
omdannet til moské).

Herfra blev de foræret til Mi-
lano, hvor man byggede en ny 
basilika til knoglerne. 

Da Frederik af Barbarossa 
i 1164 erobrede Milano, blev 
relikvierne sendt til domkirken 
Kölner Dom. Den blev herefter 
et af Europas største valfarts-
steder. Senere sendte tyskerne 
for venskabs skyld nogle af de 
hellige tre kongers rester tilbage 
til Milano. 

Hvad så seeren?
Da Anne Catherine Emmerich 

åbenbart har haft ret mht. nogle 
af sine andre overnaturlige iagt-
tagelser, er det interessant at 
læse, hvad hun kunne fortælle 
om vismændene.

Anne Catherine fulgte dag for 
dag i sine visioner de tre vise 
mænd på deres rejse.

Det er imidlertid utroligt de-
taljeret - lige fra påklædning til 
madvarer - så vi vil her nøjes med 
nogle få oplysninger.

Stjernekikkert 
på pyramide

ACE ”ser” ligesom svævende 
henover jorden to af kongerne, 
kaldet Mensor og en mørklødet 
Sair i et fælles pyramideformet 
tårn, hvor de stirrer på stjernerne 
gennem lange rør. Stedet ligger 
i nærheden af Abrahams første 
bosted, efter at han rejste ud 
(dvs. Haram på grænsen mellem 
Tyrkiet og Syrien, som netop er 
kendt for sin okkulte astrologi, 
red.).

De ser efter ”Jakobs stjerne”  

Anne Catherine Emmerich tilbragte en stor del af sit liv med sygdom. Men under sygdommen så hun detaljerede visioner af Jesu liv, som hun videregav til den omvendte forfatter, Clemens Brentano.

De tre vismænd stammede ifølge Anne Catherine Emmerichs 
visioner fra Kaldæa (Irak), Partien (Iran) og Medien (Kurdistan). 
Hun beskriver dem med spidse huer, der dækkede kinderne. 
Beskrivelserne modsiger ikke de oplysninger om klædedragt 
med mere, som forskere senere har fundet. 
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med en hale (ligesom en komet), 
og stjernen deler sig. Herefter vi-
ser der sig et billede af jomfruen 
med et strålende barn. Ved hans 
højre hånd voksede en kvist 
frem, der bærer en blomst, som 
et lille tårn med fl ere indgange. 
Dette tårn forvandles til en by. 

Det fremgår ikke, om det 
var et syn, eller om det var et 
stjernebillede, de så. Men bil-
ledet minder om stjernebilledet 
Jomfruen, hvor jomfruen på 
gamle billeder bærer et aks og 
en kvist, sådan som det også 
er omtalt i Messias-profetien i 
Esajas bog kap. 11.

Ifølge dokumentationen i min 
bog om ”Jesus i stjernerne” var 
Betlehemsstjernen en konjunkti-
on af Venus, Jupiter og Regulus, 
som stod tæt bagved hinanden 
og derved så ud som én kæmpe 
stjerne. Jupiter og Venus skiltes 
og mødtes igen. Det kan have 
set ud som om ”stjernen” deltes. 

Tidligere fødsel
Dette sker samtidigt med Jesu 

fødsel - som ACE siger oprin-
deligt skete den 25. november, 
men fejringen blev senere rykket 
en måned af kirken for at passe 
med solhvervsfejringen. 

(Vi ved, at fødselsdagen ikke 
blev fejret af den første kirke, 
som betragtede påsken som 
den afgørende begivenhed. Men 
efter at kristendommen blev 
statsreligion, begyndte man at 
fejre Jesus fødseldag.

Og der er også blandt bibel-
troende usikkerhed om, hvilken 
dato og hvilket år, det var.)

700 timer på dromedar
Straks den 24. eller 25. no-

vember tager de to astrologiske 
høvdinge af sted. 

Den tredie, Theokino, ser selv 
stjernefænomenet på sit eget 
sted og haster afsted med sin 
karavane for at slutte sig til de 
andre, som han kender. 

De rejser ca. 700 timer i alt, 
svarende til ca. 60 dage. Men 
fordi de haster afsted også om 
natten på deres dromedarer og 
heste, tager rejsen dem kun en 
måned og 13 dage. Fra gammel 
tid har man regnet med, at vis-
mændene ankom den 6. januar 
til Betlehem.

Jakobs stjerne
Undervejs (efter 54-60 timer) 

besøger de en by, som ACE 
husker som Causur og forbinder 
med Job og med den hedenske 
profet Bileam, der mod sin vilje 
profeterede velsignelse over jø-
derne, selv om han var lejet af 
den lokale konge til at forbande 
dem. Bileam profeterede ved 
den lejlighed også om den 
kommende Messias: ”Jeg ser 
ham komme - dog ikke endnu. 
Jeg skuer ham i det fjerne. En 
stjerne stiger op fra Jakob, en 
konge fremstår fra Israel.” (4. 
Mos. 124,17)

I 1967 opdagede arkæologer 
en inskription i et tempel i Deir 
Alla i Jordan om profeten Bi-
leam, som bekræftede, at han 
var en historisk person.

ACE har set, at Bileams efter-
følgere byggede et højt pyrami-
de-tårn og nedskrev stjerne-ob-
servationer. Men deres astrologi 
førte til hæslige ofringer af børn. 

Der var dog tre brødres slæg-
ter, som gennem 500 år holdt 
fast ved Bileams oprindelige 
Messias-forventing, og hvis døt-
re fortsatte med at profetere om 
barnet, der skulle komme. De 
hellige tre konger var høvdinge 
for disse tre stammer, og selv om 
deres ansigtskulører gennem 
mange generationers giftermal 
med andre stammer varierede 
fra brun over gul til hvid, så var 
de i slægt og havde det fælles 
stjernetårn.

 
Hvor kom de fra?

Ud fra ACEs detaljerede be-
skrivelser ser det ud til, at Men-
sor, den brune, var en kaldæer 
fra det nuværende Irak. Hun hu-
sker hans by som Acajaja, der lå 
på en ø i en fl od. (I 1839, atten år 
efter, fandt forfatteren stedet i et 
leksikon: ”Achajacula, et slot på 
en ø i Eufrat i Mesopotamien.”)

Kaldæerne var netop kendt 
for deres stjerne-dyrkelse. Ordet 
Kalda betyder netop stjernebil-
lederne. 

Sairs bjergland husker hun 
som lyden ’partherme’. Det 
lå syd for et hav. Forfatteren 
Bretano beskrev dette folk som 
ukendt, men i dag ved vi, at pa-
therne var et folk netop syd for 

det store kaspiske hav mellem 
Irak og Iran. Fra 247 f.Kr. – 224 
e.Kr. voksede parthernes land til 
et stort iransk emperium, men 
blev så slået af romerne. 

Faktisk var Zarathustras  lære 
parthernes officielle religion. 
Filosofi en lægger vægt på frihed 
til at vælge at følge det gode og 
sandheden for at blive visere og 
forenet med Skaberen (Avesta). 
Nogle ser ligheder mellem jøde-
dom/kristendommen og Zarat-
hustras lære, som indeholder 
en profetisk forudsigelse af den 
kommende Kristus. Dette pas-
ser godt med, at Sair og hans 
venner forventede og opsøgte 
den Messias, de havde forudset 
i stjernene.

Theokeno, den lyseste og 
rigeste af de tre, kom fra et land, 
der lå højere oppe og kaldtes 
Media, og lå mellem to have, 
fortæller ACE. 

I dag ved vi, at Mederne var 
et stort folk mellem Babylon 
(Irak) og Parternes land (nord-
Iran). Det strakte sig op mellem 
de to have - Sortehavet og Det 
Kaspiske hav. Op imod det 
oprindelige Armenien, hvor 
Noahs Ark strandede. Da det 
mediske imperium var størst, 
ca. 625-550 f.Kr., omfattede det 
Assyrien, Nordmesopotamien, 
Urartu (Armenien), Fars og mod 
øst formentlig frem til Baktrien 
(Afghanistan m.m.).

Mederne og Parterne blev se-
nere en del af det store persiske 
imperium (Iran), som romerne 
erobrede 334. 

På Jesu tid var mediernes 
land en mindre romersk satrap 
(lydig stat), og Theokino boede 
ifølge ACE fem dagsrejser øst 
eller nord for Mensor, som igen 
boede 3 dagsrejser fra Sair. 

Kurdernes sprog er medisk, 
og de regnes som efterkommere 
af mederne. Så Theokino kan 
have været kurder.

Mederne fulgte også Zarathu-
stras lære, ligesom der blandt 
kurderne endnu i dag er spor 
efter den gamle lære blandt 
yedierne, som ikke er blevet 
islamiseret. 

Stort følge
ACE ser, hvordan de tre kon-

ger ankommer med et stort 
følge. De blev også ledt af et 
lysfænomen, som gik foran 
dem, og som ACE mener var en 
strålende engel. Hver af dem har 
ca. 15 familiemedlemmer med, 
og desuden er der tjenere og 
hjælpere. De har ikke blot guld, 
røgelse og myrra med, men en 
stor oppakning af madvarer og 
tøj og er bevæbnet med sværd 
og knive, da de slår lejr i hyr-
dernes dal. Men de er gavmilde 
overfor de lokale beboere, for-
tæller ACE. 

Stjernen er forsvundet, og 
de er modfaldne efter mødet 
med Herodes og de skriftkloge 
i Jerusalem, som slet ikke lever 
op til deres store forventninger. 

Men så ser de en stråleglans 
ud fra fødselsgrotten på en for-
højning i landskabet. 

Hos Maria og Josef
Alle blotter deres hoveder i 

ærbødighed. Mensor åbnede 
først døren og ser, at hulen er 
fuld af himmelsk lys. Han henter 
de to andre. Josef møder dem, 
og de fortæller ham om stjernen. 

Kongerne med hver fi re af de-
res slægtninge går ind i grotten, 
tager deres sandaler af og bøjer 
sig i ærefrygt for barnet. Mensor 
lægger sine gaver ved Marias 
fødder. Hun rejser sig og tager 
barnet fra krybben og dækker 
det med sit sjal. 

ACE er overvældet af den 
himmelske fred i grotten, som 
hun oplever i henrykkelse. Hun 
udbryder: ”Jeg er død, jeg er en 
ånd, ellers ville jeg ikke kunne 
se det, for det sker ikke nu, og 
alligevel er det nu, for det er ikke 
i tiden; i Gud er der ikke tid, for 
Gud er alt nutid.” 

Hun ser Mensor tage en pose 
fra sit bælte med guldstykker og 
give det til Maria. 

Sair kommer frem og falder 
på knæ med en beholder af små 
grønlige gummiagtige røgelses-
stykker. Han knæler længe i dyb 
hengivenhed, før han trækker 
sig tilbage. Theokeno er meget 
gammel og tung og er ikke i 
stand til at knæle ned; men 
han står bøjet og placerer på 
bordet en gylden beholder, der 
indeholder en sart grøn plante. 
Det er myrra. 

Senere kommer familiemed-
lemmer og tjenere og knæler 
foran barnet.

- Maria sagde først ingenting, 
men en blid bevægelse under 
hendes slør viste glæde og de 
følelser, hun havde. Barnets 
nøgne krop, som hun havde pak-
ket ind i sit slør, syntes at skinne 
under hendes kappe. Bagefter 
talte hun et par venlige, ydmyge 
ord af taknemmelighed til hver 
konge, fortæller ACE, som også 
forklarer den symbolske betyd-
ning af gaverne. 

Josef sætter alle gaverne hen 
i et hjørne, og ACE bemærker, 
at Maria og Josef ikke beholdt 
nogen af gaverne for sig selv, 
men senere forærede dem til 
de fattige.

Farvel - og fl ugt 
Kongerne vækker opsigt i 

Betlehem, og Herodes sender 
spioner. Kongerne advares og 
sender deres slægtninge afsted i 
fl ere omgange for ikke at vække 
opsigt. 

Mensor besøger igen grot-
ten og får lov at holde Jesus i 
sine arme. Bagefter kommer 
de to andre med nye og mere 
anvendelige gaver. De græder 
dybt berørte til afsked, fordi de 
nu må fl ygte for Herodes. Maria 
tager sløret af Jesus og forærer 
dem sløret. De er dybt berørt 
ved at se Jesusbarnet utilsløret.

De vise mænd fl ygter herefter 
sydpå gennem ørkenen.

Da 16 af Herodes’ soldater 
fi nder frem til Maria og Josef og 
forhører Josef, anser de parret 
for ubetydelige mennesker, hvil-
ket de rapporterer til Herodes. 

Maria og Josef tager op til 
templet for at bringe en offer-
gave. De bliver endnu en tid i 
Betlehem, indtil Josef i en drøm 
advares om Herodes’ onde pla-
ner, og de fl ygter ad samme vej 
som vismændene, men svinger 
af til Egypten. Også denne rejse 
havde Anne Catherine detalje-
rede visioner om.

Ikke opspind
Nu vil den skeptiske læser nok 

tænke: Det kan hun jo bare have 
fundet på. 

Kunne hun? Kunne en bon-
depige, som kun har gået 4 må-

neder i skole i hele sit liv? Som 
havde levet på den samme egn 
uden adgang til tv og internet i 
1820. Kunne hun af egen fantasti 
fortælle stof nok til fl ere bøger 
fulde om bibelske personer og 
lande UDEN at forkludre sin 
fortælling? 

Ville hun ikke begå samme 
fejl som malere, der på den tid 
fx malede Jesu fødsel i en lille 
skovhytte med sne på taget og 
andre lokale karakteristika, som 
slet ikke passede ind i Mellem-
østen?

Den slags findes der ikke 
noget af i Anne Cathrine Em-
merichs visioner. Og der er heller 
ikke noget, der anfægter den 
kristne tro eller Bibelens bogstav 
eller ånd. 

Fulgte Jesu liv i 3½ år
Fra 1820 begyndte Anne 

Catherine nu over ca. 3½ år at 
genfortælle dag for dag, hvad 
der var sket i Jesu sidste 3½ år, 
hvor han trådte frem og under-
viste og udførte mirakler. 

En del af åbenbaringerne 
modtog hun i henrykkelse, mens 
hun andre gange genfortalte, 
hvad hun tidligere havde set i 
sine visioner.

Engang spurgte hun Jesus 
om grunden til de mange visio-
ner. Jesus skulle have svaret, at 
det skete for at vise menneskene 
i en gudløs tid, at Gud fi ndes.

Gibsons ’The Passion’
På grund af Europas rationa-

listiske virkelighedsforståelse er 
hendes omfattende og detalje-
rede beskrivelser slet ikke blevet 
udforsket endnu. 

Men hendes beskrivelser af 
Jesu lidelser blev grundlag for 
Mel Gibsons verdensberømte 
fi lm ”The Passion of the Christ”. 
Han blev dybt påvirket af hendes 
beskrivelser og ønskede at vise, 
hvor meget Jesus havde lidt 
fysisk. Noget ligklædet også har 
bekræftet.

Vi har tidligere i Udfordringen 
fortalt om Anne Marie Emme-
richs syner om Maria og Josef 
og fødslen i en grotte i Betlehem. 
(Uge 47 og 50, 2010) Og om 
hyrderne og deres tårn. (Uge 
51, 2012). 
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Kunstneren Rafael malede i 1509 Den Athenske Skole, hvor fi losoffen Zoroaster (eller Zarathustra) t.v. er 
gengivet med en stjerne-globus og en jord-klode. Filosoffen kendte formentlig profetien om Jakobs stjerne.

Vismændene kom fra Mesopotamien (i dag Irak) og Medien (idag bl.a. Kurdistan) og 
det partiske rige, som fra 247 f.Kr. til 224 efter Kristus bredte sig til hele regionen.
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Anmeldt af  
Josua Christensen

For lang tid siden 
i en fjern, fjern ga-
lakse ...

Teksten ruller stadig ind over 
det store lærred som dengang 
i 1977, da den første Star Wars 
film havde premiere. George 
Lucas, som skabte den fascine-
rende fortælling om jedi-krigere, 
mørke kræfter og kampen mellem 
kraftens lyse og mørke side, var 
banebrydende visionær i kraft af 
et fi lmsprog, hvor special effects 
bragte en fantastisk verden til live. 
Nu er det dog mere nostalgi end 
noget andet at høre den velkendte 
fanfare og se teksternes glidende 
præsentation af dramaets ud-
gangspunkt. Men Lucas solgte 
også sit produktionsselskab til 
Disney for tre år siden for godt 
28 milliarder, så nu er fornyelsen 
og videredigtningen af den episke 
fortælling ude af hans hænder.  

Første fi lm i tredje trilogi
Vi kommer ind i Star Wars-uni-

verset ca. tredive år efter ødelæg-
gelsen af den anden Dødsstjerne 
(Episode VI). Luke Skywalker, 
den sidste jedi, som genoprettede 
balancen i kraften, er forsvundet. 
Og naturligvis er der opstået et 
ondskabens regime kaldet ’Den 
Første Orden’. Alle leder efter 
Luke, både modstandsbevægel-
sen, altså vennerne, og ordenen.  

På planeten Jakku møder 
modstandspiloten Poe Dame-
ron den første alvorlige kamp. 
Stormtropperne, som er en del af 
ordenen og under ledelse af den 
mystiske Kylo Ren, fanger Poe, 
men hans robot, BB-8, undslipper 
med et kort til Lukes gemmested 
i hukommelsen.  BB-8 reddes af 
klunseren Rey, og hun kommer 
sidenhen til at spille en afgørende 
rolle.

Den sidste nye ’personlighed’, 
som vi møder i denne film, er 
Stormtrooper FN-2187 (Finn), der 
føler sig frastødt af Den Første 
Ordens brutalitet og beslutter 
sig for at desertere. Finn, Rey og 
BB-8 befi nder sig inden længe på 
det nedslidte rumskib, Tusindårs-
falken, hvor de møder nogle af de 
første fi lms hovedpersoner; Han 
Solo, Chewbacca og prinsesse 
Leia (som er blevet leder af mod-
standsbevægelsen og derfor har 
titel af general). 

Kampene afl øser hinanden og 
bliver blot mere og mere drama-
tiske. Planeter kan pulveriseres 
af Starkiller Base, en planet, der 
er omdannet til et supervåben, 
som dræner en sol for energi og 
sender denne energi videre som 
en gigantisk og altødelæggende 
stråle. Kylo Ren står ansigt til 
ansigt med sin far, Han Solo, og 
må vælge mellem blind lydighed 
mod kraftens mørke side eller 
overgivelse til faderens kærlig-
hed. Både Finn og Rey prøver 
kræfter med lyssværd og stærke 

modstandere og i sidste ende … 
ja, det skal ikke afsløres, men det 
skal dog siges, at fi lmen er en del 
af en planlagt triologi, så der er 
stadig en del i vente.  

Velkendte elementer
Der er rigtig mange elementer, 

som man kan nikke genkendende 

til, hvis man har set nogle af de 
tidligere film. Eftersøgningen 
af Yoda erstattes af jagten på 
Lukes position. Han Solo kan 
sammenlignes med Obi-Wan, 
også selvom Harrison Ford (som 
spiller rollen) forklarer, at det ikke 
er hans mål med karakteren. Star-
killer Base er Dødsstjernen blot 

forstørret. Kylo Ren er helt ned 
til hjelmen en tredjegenerations 
Darth Vader/Anakin Skywalker, 
som er gået over til den mørke 
side osv. osv. Det kan naturligvis 
diskuteres, om det ødelægger 
filmen, om den simpelthen er 
for meget opkog på gamle ben, 
men på den anden side er det 
også elementer, som har gjort 
de gamle fi lm værd at se igen og 
igen. Kronologisk set ender de 
to første trilogier delvist tragisk, 
og man kan måske tænke, at når 
Disney har overtaget produktio-
nen, så må denne triologi ende 
på en lidt mere opmuntrende 
vis, men det ved vi ikke noget 
om endnu.

Under alle omstændigheder er 
det sjovt at se skuespillere små 
30 år efter, de spillede i de oprin-
delige fi lm, indtage rollerne, som 
om de aldrig havde lavet andet. 
Harrison Ford, som netop har 
lavet meget andet, er den samme 
durkdrevne smugler, som har pro-
blemer med alverdens lånehajer. 
Men han er også så god, som 
dagen er lang, når det kommer 
til de helt afgørende øjeblikke. Det 
er godt skuespil, og det er vigtigt 
for fi lmen, som ellers ikke har så 
mange af de helt store stjerner 
på rollelisten.     

Temaer af evig gyldighed
Om man er til science-fi ction 

eller ej, må man sige, at Star Wars 
alle dage har behandlet temaer af 
stor eksistentiel betydning. Det 

er menneskets valg, ikke om det 
vil tjene noget, men hvad det vil 
tjene. I The Force Awakens kom-
mer dette eksplicit til udtryk hos 
fl ere personer. Stormtrooperen 
Finn repræsenterer i den forstand 
det ultimative opgør med alt det, 
han ellers er opfostret til at adlyde 
i blind lydighed. Men han illustre-
rer også på fi neste vis, at det ikke 
er muligt blot at løsrive sig uden 
samtidig at tage parti og i en eller 
anden forstand underlægge sig 
noget andet. 

Det er desuden bemærkel-
sesværdigt i en tid, hvor alt 
relativeres, at denne fi lms meget 
kategoriske mørke/lyse, onde/
gode sider stadig giver mening. 
For mig at se står det som en 
levendegørelse af den menneske-
lige bevidstheds anerkendelse af 
disse kræfter, som man genfi nder 
i historien og i sig selv. Det er en 
næppe hørlig stemme, som siger: 
ondskaben og godheden kom-
mer et sted fra. Det udspringer 
fra noget eller nogen, som vil det 
gode eller det onde. Den form for 
personifi cering af ondskaben er 
måske nok så fantasifuld, som 
fi ktionens meget frie skabninger 
er, men ikke desto mindre står 
den som en påmindelse om, at 
der til alle tider har været kræfter, 
som må bekæmpes. 

Star Wars: 
The Force Awakens
135 min.
Premiere: 16. december

                 

Anmeldt af Niels Jørgen Vase

Som gammel Radise-”fan” var 
jeg ret spændt på den compu-
teranimerede 3D-film Filmen 
om Radiserne - med den pud-
sige tilføjelse Med Nuser og 
Søren Brun i titlen. Filmen er 
ok, men heller ikke mere.

Hvad den først og fremmest 
mangler er den ”dybde”, den livs-
kloge menneskekundskab, der 
gjorde Radiserne til noget særligt, 
og som fi k voksne til ikke bare at 
læse, men også beskæftige sig 
fagligt med tegneserier. Den er - 
næsten - helt væk i den nye fi lm. 
Tilbage er en fi lm, der vil forsøge 
at gøre figurerne interessante 
for et nyt publikum (børnene), og 
som inden for Radisernes univers 
forsøger at ”efterligne” andre nye 
animationsfi lm med deres tempo 
og deres action, men sammenlig-
net med animationsfi lm fra Pixar 
og Disney i det hele taget (og for 
så vidt også DreamWorks) falder 
den lidt igennem.

Filmen består af to helt parallel-
le historier. I Søren Bruns klasse 
begynder den ”nye” pige, som vi 
”gamle” Radise-læsere kender så 
godt: ”Den lille rødhårede pige”, 

som Søren Brun jo bliver håbløst 
forelsket i; og den historie fortæl-
ler så om, hvordan Søren Brun 
forsøger at ”vinde” hende. Paral-
lelt hermed ser vi en anden gam-
mel kending: ”Den røde baron”, 
som Nuser som sædvanlig tager 
kampen op med, når han fl yver 
af sted på sit hundehus; men i 
denne historie dukker en ny fi gur 
op: Fifi , en hunhund, som Nuser 
bliver ret vild med …

Hvad er så ”moralen” i Filmen 
om Radiserne: Med Nuser og 
Søren Brun? At selv den, der på 
alle måder og overalt føler sig 
som den største fi asko, kan få 
oprejsning. For det er netop det, 
der sker i fi lmen, og det er endda 
Den lille rødhårede pige, der ser, 
hvem Søren Brun virkelig er, og 
hvad kan man næsten ønske 
mere end, at den, man har de 
varmeste følelser for, er den, der 
ser ens positive sider?

Filmens historie er kreeret af 
Charles M. Schulz’ søn, Craig, 
og sønnesøn, Bryan. Filmens 
instruktør er Steve Martino, der 
også instruerede Ice Age 4, og 
den er produceret af Blue Sky 
Studios, der især har haft succes 
med Ice Age-fi lmene.

Teknisk er den et betydeligt 

Star Wars-sagaen fortsat - hos Disney

Glædeligt gensyn med Radiserne
Men animationsfi lmen ”Filmen om Radiserne” er alligevel ikke helt Radiserne, som vi kender dem fra Charles M. Schulz’ hånd.

De elskede fi gurer: Nuser og Søren Brun, her båret - og fulgt - af Franklin, Trine, Thomas, Rikke 
Rask og Nina (still fra fi lmen: © Twentieth Century Fox).

Schulz’ Radiser
Charles M(onroe) Schulz 

(26. november 1922-12. fe-
bruar 2000) fi k trykt sin første 
stribe af tegneserien Radiser-
ne (Peanuts) i oktober 1950. 

Da den sidste stribe blev 
lavet i 2000, havde serien en 
anslået læserskare på over 
350 millioner og blev trykt i 
2.600 aviser i 75 lande verden 
over, hvorfor serien er blevet 
betegnet som ”verdenslit-
teratur”. I alt 17.897 striber 
er udkommet, alle sammen 
tegnet og skrevet af Schulz 
selv. Tegneserien er derfor 
blevet kaldt “den sandsynligvis 
længste historie, der nogen-
sinde er blevet fortalt af ét 
menneske”, og den betragtes 
som ”en af de mest populære 
og indfl ydelsesrige i historien”. 

Kristen tro spiller en vis 
rolle i serien som helhed; 
der er skrevet flere bøger 
om religion og spiritualitet i 
Radiserne, bl.a. ”Evangeliet 
ifølge Radiserne”  (bogen fås 
ikke på dansk), og adskillige 
præster har gjort brug af den.

NJV

fremskridt i forhold til de gamle ret 
enkelt tegnede tegnefi lm. Denne 
visuelle opdatering er det, der 
først og fremmest gør gensynet 

med dem glædeligt - også for 
voksne, der med udbytte kan 
følge børnene ind i biografmørket.

Filmen om Radiserne: 
Med Nuser og Søren Brun
88 min.
Premiere: 25. december
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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.
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Opdag mere eller find vej til os på djurslands.dk

Uanset hvor langt du skal køre, så 
snyd ikke dig selv og din teenager
for et besøg på Djurslands Efterskole 
(de kilometer vil I ikke fortryde). 

Oplev skolen, og hør om vores hverdag 
med sport, musik og mange andre 
aktiviteter over en lækker middag! Ring
og bestil dit bord til   Efterskolernes Aften 
                                 den 13. januar 2016 kl. 18

RANDERS 38 KM

AALBORG 121 KM

VEJLE 130 KM

HERNING 140 KM

ROSKILDE 185 KM

86 31 75 33

BESTIL
 BORD NU

Hvor langt vil 
du køre for en
GRATIS middag 
for tre?
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Møder & Arrangementer

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du indenfor 14 dage kan fortryde et køb, 
som du har foretaget over internettet?”

Husk at kontakte din advokat, når du har
brug for et godt råd.

Erhverv

Oplevelser med Gud
og fælles lovsang

Kom med til

Helligånds-aftner i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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 

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 

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Lørdag  16. januar kl. 14.00
Søndag  17. januar kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Indendørs  
fodbodlturnering 
med masser af gode kampe,  

scoringspræmier og præmier.

6. feb. kl. 10-16 
Ringstedvej 614A,  

4100 Ringsted

Max 16 hold - Max 6 mand pr. hold 

Deltagergebyr 250 kr. pr. hold 

Tilmeldingen med holdnavn på 

INFO@FCUDFORDRINGEN.DK

Se mere på facebook ‘Udfordringen Cup’

Arrangeret i samarbejde med  
Skovbo Efterskoles Venner og FC Udfordringen 

Sponsorer: Profil butikken og Colour Plus

CUP

Diverse

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

Personlige

Venskab søges
Ærlig kristen mand på 72 år, røgfri, afholdsmand, har været 
udsat for en alvorlig trafi kulykke for 50 år siden, men klarer 
mig selv. Jeg savner et godt venskab med en oprigtig enlig 
kristen kvinde. Jeg bor i grænselandet nær Flensburg/Tysk-
land. Jeg ønsker mig en kristen kvinde, som vil gå sammen 
med mig, her som i Guds natur.                 Billet-mrk. 01-01

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 139450.

Brug for en
annonce?  

Ring 
73 56 15 06
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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 julekryds uge 49:
Niels Vosegaard
Syrenvej 14, Assens
9550 Mariager
Kodeord: Overenskomst

Vinder i julekryds uge 51:
Anne Grethe Christensen
Midtkobbel 26 A
6440 Augustenborg
Kodeord: Tulipanløg

Vinder i kryds & tværs uge 53:
Inge-Lise Lollike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene
Kodeord:
Da sætternissen havde været 

på spil og taget tallene i kryds 
og tværsen uge 53, er der ikke 
et kodeord for denne uge. Vi har 
trukket lod blandt de, som har 
indsendt hele kryds og tværsen 
eller teksten til tegningerne.

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte 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 
15. 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.
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Har du ændringer 
eller spørgsmål til 

dit abonnement? Er 
avisen udeblevet?

Så ring til 
Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 

- Tast 1
 for abonnement

Diverse

Stillinger

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.

  

KFS søger generalsekretær
Brænder du for at gøre Jesus kendt blandt studerende? Er du en begavet
organisations- og personaleleder - eller har du potentiale til at blive det? Er du 
uddannet teolog med passion for at forkynde evangeliet? Kan du med 

Ansættelsesstart:
Ansøgningsfrist:
Arbejdssted:

Læs mere på www.kfs.dk

KratholmskolenKratholmskolen
- EN KRISTEN FRISKOLE

KRATHOLMSKOLEN · BYGHØJVEJ 27-33 · 5250 ODENSE SV · WWW.KRATHOLMSKOLEN.DK

E

SØGER SKOLELEDER
Vores skoleleder gennem 29 år har valgt at gå på  
pension. Derfor søger vi en skoleleder til ansættelse  
pr. 1. august 2016.
Kratholmskolen er en kristen friskole, som lægger vægt på det kristne 
livs- og menneskesyn, og ansøgere skal være i overensstemmelse 
hermed samt aktivt arbejde for det. 
Skolen har 211 elever fra børnehaveklassen til 9. klasse, 27 ansatte, 
en velfungerende fritidsordning med ca. 75 børn samt en nystartet  
og nybygget børnehave. 

VI SØGER EN SKOLELEDER:

 Som
• Er forankret i den kristne tro 
• Er uddannet lærer
• Har en lederuddannelse og/eller erfaring 
• Er visionær, engageret og kan lede den  
 pædagogiske udvikling for skolen
• Har administrativ og økonomisk forståelse  
 og formår at lede skolens daglige økonomi  
 og budget
• Kan skabe gode relationer i lokalsamfundet  
 omkring skolen og i samarbejdet med andre  
 virksomheder private såvel som offentlige
• Er struktureret, systematisk, ansvarsbevidst  
 og procesorienteret
• Er anerkendende og værdsættende
• Kan lytte og er god til at kommunikere
• Er synlig og kan tydeliggøre beslutninger
• Har en naturlig autoritet og en god  
 situationsfornemmelse
• Er nytænkende og innovativ med respekt  
 for det gamle. 
• Kan indgå i en konstruktiv dialog med  
 skolens ledergruppe, personale, forældre,  
 elever og bestyrelse
• Er stabil og robust
• Har humoristisk sans og møder  
 udfordringer positivt

KRATHOLMSKOLEN:
• En tværkirkelig kristen friskole
• En velfungerende skole der forsat er i udvikling
• Dygtige, engagerede, stabile og loyale  
 medarbejdere
• En solid økonomi og elevtilgang
• Fine bygningsmæssige rammer
• Spændende udearealer
• En velfungerende og engageret bestyrelse  
• Et godt forældresamarbejde
• En skole med et positivt ry

Stillingen tiltrædes 1. august 2016. Løn- og  
ansættelse sker efter overenskomst mellem LC  
og finansministeriet. Der indhentes børneattest  
på den person, der ønskes ansat.

Ansøgningsfrist:  
Mandag den 22. februar 2016 klokken 12.00. 
Ansøgningen sendes til bestyrelsesformand  
Bent Skovdal Møller på E-mail: bsm@email.dk  

1. runde samtaler foregår mandag den  
29. februar 2016
2. runde samtaler foregår mandag den  
7. marts 2016

Yderligere oplysninger på skolens hjemmeside  
eller ved henvendelse til bestyrelses formand  
Bent Skovdal Møller på tlf.  3051 6070

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                  

Esajasskolen 
søger lærer  l 
et barselsvikariat                         

Brænder du for kristendom, matema  k, idræt (dr./pi.) 
og madkundskab i primært udskolingen og på mel-
lemtrinnet suppleret med en 2. kl. i NT, er du måske 
skolens kommende lærer.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar kl. 12.00.
Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem Finansmi-
nisteriet og Lærernes Centraladministra  on.
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660

 Læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk

Guds ledelse - i hverdagen
Af  H. K. Neerskov
Den kendte ”bibelsmugler” og 
grundlægger af Dansk Europamissi-
on, Hans Kristian Neerskov, fortæl-
ler i dette lille hæfte om situationer 
i sit liv, hvor han følte Guds ledelse.
20 sider.
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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 298 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___  

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Opgiv gerne dit abonnementsnummer: ______________________

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 10/1
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Sognepræst Sanne Egeberg Dahl-
sen er liturg og prædikant i mid-
delalderkirken midt i det østjyske 
bakkelandskab. 
Prædiken tager udgangspunkt i 
Markusevangeliet kap 10, om at 
lade de små børn komme til Jesus.

Mandag 11/1
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.

Lørdag 12/1
19:45 Før Søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. 
Denne gang er det Jacob Hau-
gaard, der giver sin version af, 
hvad det betyder, når Jesus siger: 
Lad de små børn komme til mig! 
Haugaards fortolkning er bl.a. en 
opfordring til at være barnlig og 
banal!

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 
Programoversigt på: kkr.dk

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.

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

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.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load 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 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: 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

Radio 

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/

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

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

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.

Søndag 10/1
07.33 Religionsrapport (P1) 
09:54 Gudstjeneste (P1) 
1. søndag efter Helligtrekonger, 
Skanderborg Slotskirke. 
Prædikant: Heidi Torp
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 11/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

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

Onsdag 13/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Konvertit. Peter Kaltoft fortæller fra 
Grædemuren om sin forvandling 
fra kristen præstestuderende til 
rettroende jøde.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Aladdin

Tønder Landevej 6, Løgumkloster • Forestillingen er gratis • Der kan købes kaffe i pausen

Musical Løgumkloster Efterskole
Torsdag d. 21. januar og fredag d. 22. januar kl. 19.00. 

Lørdag d. 23. januar kl. 13.00

ANNONCE:

Torsdag 14/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 15/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 16/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 17/1
09.54 Højmesse
Fra Himmelev Kirke, Roskilde Stift
Sidste søndag e. Helligtrekonger.
Prædikant: Ulla Pierri Enevoldsen.

KKR-TV har besøg af kultur- og kirkeminister Bertel Haarder i programmet Livsværdier. Vært Dina 
Al-Erhayem spørger bl.a. ministeren, hvad det betyder for ham at være kristen. Se programmet på 
www.kkr-tv.dk/livsvaerdier

(1/2016)

Konvertit Peter Kaltoft er 
gæst i Mennesker og tro
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- Han er ved at blive gnaven igen. Gem jer, indtil han 
kommer herover - så springer vi alle sammen på ham!

Jazz med 
personligt præg
Rune Herholdt er mest kendt for sit engagement inden 
for gospel-genren. Nu har han udgivet sin tredje CD og 
anden jazz-CD. 

CD’en er kommet i stand efter en svær tid, hvor han og 
hans kone var tæt på at gå fra hinanden. CD’ens titel er taget 
fra nummeret Amazone, der er en hyldest til hans kone gen-
nem 14 år.

Rune Herholdt skriver sange med et stærkt personligt præg. 
Det kommer tydeligt til udtryk i sangteksterne, der ærligt giver 
udtryk for den svære tid, han er gået igennem. Men også 
troen på at Gud er ved hans side og giver ham nyt håb, kan 
man høre i sangene.

CD’en består af 10 numre, der hovedsagligt er skrevet på 
engelsk. Enkelte numre er på dansk.

Albummet er indspillet med nogle af dansk jazz’s store 
drenge: Jens Jefsen (kontrabas), Hans Esbjerg (klaver) og 
Jesper Bo Knudsen (trommer). De er alle garvede jazz-
musikere, og det kan man høre på musikken. Musikken på 
albummet svinger, som en rigtig jazz-cd bør gøre. Dog kan 
man ikke undgå at bemærke Rune Herholdts gospelerfaring. 
Nummeret ”På Vej” kunne lige så godt være indspillet af hans 
gospelkor.

Selvom det er en jazz-cd, er den ikke kun for jazz-kendere. 
Numrene er alle nemme at lytte til. Det kan sagtens være den 
cd, man begynder med, hvis man ikke er vant til at høre denne 
form for musik. De personlige tekster giver musikken en ekstra 
dimension, som er værd at lytte til. 

Alt i alt er det en god plade, med mange gode numre. Det 
er dog numrene på engelsk, der er de bedste. Alligevel er det 
et album, der er værd at lytte til, også for folk uden det store 
jazz-kendskab.

Bo Slot Petersen

Af Niels Christian Melgaard

- Jeg holdt jul i den syriske by 
Homs. Omfanget af ødelæggel-
serne er ufattelig. Meget af byen 
er i ruiner. Det er en spøgelsesby. 

Det fortalte broder Alois til de 
15.000 unge, som i nytåpreet 
mødtes til Taizé i Valencia.

Samme dag som mødet be-
gyndte, ankom broder Alois til 
Valencia efter at have tilbragt 
julen i den krigshærgede, syriske 
by Homs. Han er leder af Taizé-

fællesskabet i hele verden.
Op til det europæiske møde 

tilbragte broder Alois seks dage 
i Syrien og tre dage i Libanon.

- Nogle familier er nu vendt 
tilbage og forsøger at finde et 
sted at bo i ruinerne uden vand 
eller elektricitet, sagde broder 
Alois efter aftenbønnen den 28. 
december.

Taizé event siden -78
Siden 1978 har det kristne fæl-

lesskab i Taizé i Frankrig arran-
geret en årlig event, der samler 

tusindvis af unge fra hele Europa. 
European Meeting er i de se-

neste år holdt i Prag, Strasbourg, 
Rom, Bruxelles og Poznan.

Jul mellem ruiner
Efter den daglige aftenbøn ved 

talte Alois om indtryk fra besø-
gene i Syrien og Libanon.

- I midten af Homs, ved ruiner-
ne af den græsk-katolsk katedral, 
holdt nogle af sognebørnene 
en julefest for børn. Nogle unge 
havde forberedt gaver. Børnene 
sang. Jeg har sjældent oplevet 

en julefest, hvor evangeliets 
budskab om fred føltes så stærkt.

De europæiske møder arran-
geres af Taizé, og målgruppen er 
unge mellem 17 og 35 år. 

Pave Frans, FNs generalsekre-
tær Ban Ki Moon og formanden 
for Det Europæiske Råd Donald 
Tusk havde alle sendt nytårshils-
ner til de 15.000 unge kristne.

Det næste europæiske Taizé 
event foregår i Riga i Letland til 
december.

15.000 unge mødtes 
til Taizé i Valencia
Unge fra hele Europa mødtes til European Meeting i Spanien  arrangeret af Taizé.

950 frivillige har mange praktiske opgaver ved European Meeting, blandt andet ved afviklingen af madkøen. Foto: Wiesia Klemens.

Broder Alois talte om sine indtryk fra besøgene i Syrien og Libanon op til mødet i Valencia. Foto: Daniele Vico
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Af Niels Christian Melgaard

Skovbo Efterskole sætter 
igen i år en stor egenprodu-
ceret teaterkoncert op.

I år handler den midtsjælland-
ske efterskoles teaterkoncert 
om generation Zs livssituation i 
Danmark i 2016. 

Generation Z er født i begyn-
delsen af dette årtusinde. De 
unge her er præget af sociale 
medier, fi nanskrisen, reality-TV, 
klimakrisen, elevplaner, den 
første sorte præsident i USA og 
aldrig at have kendt til en verden 
uden internet.

Teaterkoncerten har fået titlen 
”Mere end perfekt”.

- Vi prøver at tage livtag med 
de perfekte idealer, unge oplever 
italesættes af bl.a. sociale me-
dier som Facebook, Instagram 
og lignende. Samtidig kigger vi 
bagved og søger efter at fi nde 
det, der er inde bag den perfekte 
facade. Det, der er ægte – det 
der er ”Mere end perfekt”, skriver 
Skovbo Efterskole i en presse-
meddelelse. 

Musik er topscoreren
For at komme tættere på ung-

domslivet lavede efterskolen i 
november måned en spørgeske-
maundersøgelse blandt eleverne.

-  Her kunne vi bl.a. se, at 
pigerne er mere stressede end 
drengene.

-  At ca. 80% laver lektier fl ere 
gange om ugen.

-  At 81% er sammen med ven-
ner face2face hver dag.

-  At lytte til musik sammen er 
topscoreren omkring aktiviteter 
sammen med vennerne.

-  At 34% snakker med foræl-
drene om fremtiden.

-  At ældre søskende, bedste-
forældre og lærere er vigtige 
relationspersoner i vore unges liv. 

Alle elever bidrager
Forestillingen er bygget op over 

følgende skelet:
Drømme – Kroppen – Relatio-

ner – Se mig/Hør mig
Alle 104 elever på skolen er i 

fuld gang med forberedelserne. 
Ud over at skulle dykke ned i 
tematikken bag opsætningen, vil 
de sidste uger op til teaterkon-
certen stå på forberedelser med 
sang, musik, sceneopbygning, 

kostumer, multimedie osv.
- For skolens elever er det et 

af de allerstørste højdepunkter i 
løbet af skoleåret. Alle bidrager 
med det, de er bedst til, og det 
er en fantastisk proces at se, 
hvordan de små brikker bliver 
lagt sammen til et stort puslespil 
til sidst, skriver efterskolen.

Efterskolen forventer cirka 300 
besøgende til premieren fredag d. 
15. januar. 

- Denne teaterkoncert indskri-
ver sig i en række teaterkoncer-
ter, der tager livtag med store 
spørgsmål – og teaterkoncerten 
tager også altid afsæt i Skovbo 
Efterskoles værdigrundlag.

Flere forestillinger
Skovbo Efterskole ligger midt 

på Sjælland mellem Køge og 
Ringsted. Skolen blev etableret 
for 19 år siden i den gamle Slim-
minge Kro, hvor hovedbygningen 
er gennemrenoveret, der er byg-
get idrætshal, anlagt sportsplads 
og etableret et stort musiklokale 
med tilhørende studiefaciliteter.

Ud over premieren på ”Mere 
end perfekt” den 15. januar, er der 
åbne forestillinger søndag den 
17., mandag den 18. og tirsdag 
den 19. januar.

Billetter til forestillingerne skal 
bestilles på Skovbo Efterskoles 
hjemmeside.

Teaterkoncert om
generation Z
Skovbo Efterskole tager livtag med perfekte idealer i ny musical.

Eleverne på Skovbo Efterskole er i fuld gang med forberedelserne til teaterkoncert.

Jesus kalder os til at gå ud med evangeliet 
og til at helbrede de syge, som vi blandt 
andet læser om i Lukasevangeliet kapitel 
10, vers 9. 

Jeg har ofte hørt kritikere sige: “Hvis Gud virkelig 
kan helbrede, hvorfor går I så ikke ind på sygehu-
set, hvor der er så mange syge, i stedet for at gå 
herude på gaden?” 

Til kritikerne, og alle andre, vil jeg anbefale at 
læse dette fantastiske vidnesbyrd fra nogle af de 
unge på vores ”Lukas 10 Bibelskole” i Aalborg:

”Dette liv er fantastisk!”
”Lørdag besøgte vi Aalborg Sygehus for at  

bede for de syge og forkynde evangeliet. Mens 
vi gik rundt der, bemærkede vi skiltet “SKADE  
RØNTGEN” (et godt sted at fi nde en person med 
brækkede knogler, osv), så vi gik derhen. Der 
mødte vi to piger. Den ene ventede på at få taget 
røntgen af sit ben. Så snart vi havde bedt, kom 
sygeplejersken ud og kaldte hende ind, og vi forlod 
hurtigt venteværelset. Kort tid efter mødte vi dem 
igen, og de var forbløffede over, hvad der var sket 
tidligere. Pigen spurgte: “Hvad har du gjort ved 
mig? Mit ben er jo blevet helbredt! Sygeplejersken 
grinede, da jeg gik ind i rummet uden smerter!”. 

Sygeplejersken kunne ikke forstå det, selv når 

jeg prøvede at forklarede, hvad der lige var sket. 
Derefter fi k vi en god snak med dem om Jesus. 

Bagefter fi k vi den idé at tage elevatoren op på 7. 
etage. Der mødte vi en dame i 70’erne. Hun sagde, 
at hun havde blodforgiftning, og at hun allerede 
havde tilbragt 10 dage på hospitalet i håb om at 
komme sig. Og så sagde hun til os, at hun havde 
bedt dette til Gud i fredags: “Gud, jeg har brug for 
din hjælp, så send nogen til mig!” For os var dette 
vildt at høre! Hun var så glad og overrasket over, 
at Gud havde svaret hendes bøn! Så vi tog tid 
til at dele evangeliet med hende, og vi bad også 
for genoprettelse, og for at hun kunne tage hjem 
næste dag. Vi spurgte, om vi kunne komme tilbage 
næste dag for at se, hvordan hun havde det, og vi 
blev enige om at mødes kl. 15:00. 

Den næste dag mødte vi hende så igen, og gæt, 
hvad der var sket? Lægerne var forbløffede over, 
hvordan det var muligt, at en infektion forlader 
kroppen så hurtigt! Hun var fri til at forlade hospi-
talet og komme hjem! Det er helt vildt, og det der 
så skete bagefter er også vildt ....! 

På gaden mødte vi nemlig en mand, som var 
bror til den pige, hvis ben blev helbredt dagen før, 
og han havde hørt om os. Så vi blev inviteret hjem 
til dem. Her blev mange fl ere helbredt og hørte 
evangeliet! Det er bare utroligt, hvad Gud gør! Ære 
være vores Herre Jesus!”

Helbredelser på sygehuset
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Bodil vandt rejsen til Israel
Bodil Ditlev tegnede i novem-
ber et års abonnement på 
Udfordringen. Og de penge var 
givet godt ud. 

De 648 kr., som hele årets 
abonnement kostede, gav nemlig 
også en tillægsgevinst i form af 
en rejse til en værdi af 15.975 kr.! 

Bodil fi k onsdag at vide, at hun 
var blevet udtrukket som vinder 
af den store Israels-rejse i Udfor-
dringens konkurrence. 

Rejsen foregår fra den 10.-19. 
maj og er en læserrejse specielt 
for Udfordringens læsere. 

Helt vildt
- Nej, det er da helt vildt, ud-

brød Bodil, da hun fi k beskeden.
- Jeg har lige sagt til min ven-

inde, at jeg sådan kunne tænke 
mig at komme til Israel. 

Det er noget, jeg tit har tænkt 
på, siger Bodil, som er aktiv i 
Missionsforbundets kirke Betania 
i Aalborg. Hun er desuden med i 
lokale bede- og bibelkredse. Og 
hun har også haft sin gang i både 
pinse- og apostolske sammen-
hænge, så hun kender meget til 
Israel fra Bibelen - men har aldrig 
selv besøgt det hellige land. 

Røverne i Rold
Det var Bodils gode veninde 

Ella Wagner, der foreslog hende 
at blive abonnent. De to har væ-
ret venner siden barndommen i 
Marstrup i området ved Rebild 
Bakker i Himmerland. 

I gamle dage var det ikke ufar-
ligt at rejse gennem den mægtige 
Rold skov, for her lå landevejsrø-
vere på lur.

Rebild er også stedet, hvor 

tusindvis af dansk-amerikanere 
og andre hvert år mødes for at 
fejre USAs uafhængighedsdag 
den 4. juli. Her har dronningen 
og flere tidligere amerikanske 
præsidenter været med.

Bodil har selv arbejdet på Støv-
ring (og Rebild) kommune i 24 år, 
før hun gik på efterløn. 

- Har du så mødt en masse 
dansk-amerikanere gennem 
årene til Rebild festerne?

- Joh, der er jo altid mange 
besøgende ved den tid. Men når 
man selv bor i nærheden, kom-
mer man jo ikke altid med til det, 

der sker lige for næsen af en. Men 
jeg har da været i bakkerne.

Rejse for læserne
Bodils mand, Johannes, er 

desværre ramt af Alzheimers 
sygdom, så hun må selv tage 
til Israel. Men hun vil få selskab 
af nogle af Udfordringens andre 
abonnenter. Det er nemlig en læ-
serrejse, som abonnenterne kan 
melde sig til (se side 16). 

Så man er i godt selskab med 
rejsende, der har nogle af de 
samme kristne interesser.

Rejselederne er ingen ringere 
end Rhoda og Stig Christensen, 
Sønderborg. Han har været sog-
nepræst og formand for Dansk 
Oase og Den Internationale 
Kristne Ambassade, samt Udfor-

dringen. Og han har et indgående 
kendskab til Israel. Undervejs 
fortæller han om, hvad man kan 
fi nde i Bibelen om de steder i 
det hellige land, som gruppen 
besøger. Og om aftenen er der 
andagter og hyggeligt fællesskab.

Rundrejse med pauser
Rejsen er tilrettelagt, så man 

bor fl ere dage samme sted. 
Gruppen begynder med to 

overnatninger i det bibelske 
Samaria med besøg på bl.a. 
Garizim bjerg. Herfra kører de til 
Jesu dåbssted ved Jordanfl oden 
og besøger Jeriko samt Det 
Døde Hav, inden de kommer 
til Jerusalem, hvor de skal bo 
de næste 4 nætter. Her skal de 
naturligvis op på Oliebjerget, 
besøge Getsemane Have, gå Via 
Dolorosa gennem Den gamle By 
og besøge Betlehem.

Men udover det bibelske stifter 
man også bekendtskab med det 
nye Jerusalem, bl.a. Chagalls 
kunstværker i Knesset og på 
Hadassah-hospitalet. 

Læserne slutter med 3 nætter 
ved Genesaret Sø, hvor de bl.a. 
skal sejle på søen samt besøge 
Kapernaum og Nazaret, og en tur 
op i Golanhøjderne. 

Vil du også med?
Hvis andre læsere skulle få lyst 

til at tage med Bodil og de andre, 
så kan man endnu nå at tilmelde 
sig, så længe der er pladser - dog 
senest den 8. februar til Felix 
Rejser, Korskærvej 25, 7000 
Fredericia, tlf. 7592 2022 (eller 
på www.felixrejser.dk) 

Henri.

Bodil Ditlev glæder sig til at komme til Israel sammen med 
mange andre af Udfordringens læsere i maj.

Jøder beder ved grædemuren i Jerusalems gamle bydel.

Rhoda og Stig Christensen er 
rejselederne for læserne.

Bodil Ditlev fra Rebild blev abonnement og vandt rejsen. Men andre kan også komme med. 

Læs mere om rejsen side 16.

I december 2015 valgte P1 og Dansk Sprognævn Årets Ord 
2015. Mens ord som Løftebrud, Girafgate og Selfi e var nomi-
nerede i 2014, var listen for 2015 påfaldende dyster. Mange 
ord handlede om terror og fl ygtninge, fx Asylshopper, Flygt-
ningepres, Frygt, Grænsekontrol, IS og Terror. ”Venligboere” 
og ”Lovestorm” var dog også med på listen.

Listen fra 2015 bød også på mere fi nurlige ord som Argument-
resistent, Befolkningskløft, Egenkagemeling, Hyggeracisme, 
Guldkantsdanmark, Nazi-islamisme, Selfi e-samaritaner, Uddan-
nelsesinfl ation, Udkantseuropa og Væredygtighed.

Valget faldt som bekendt på ordet Flygtningestrømme.
Men de dystre minder hindrer ikke folks nytårsoptimisme. Nytår 

er jo tid til selvransagelse og kursændring: Hvor ender jeg, hvis 
jeg fortsætter med at gøre, som jeg gør lige nu? Er jeg der, hvor 
jeg gerne vil være, når det gælder livsstil, arbejdsliv, familieliv, 
menighedsliv, fritid osv.? Hvad er mine nytårsforsætter?

Apostlen Jakob advarer i en af nytårets bibeltekster mod at prale 
og bruge store ord. Vi skal ikke bilde os ind, at vi selv har styr over 
vores liv. Vi skal undgå ting som Egenkagemeling, Hyggeracisme 
og at blive Argumentresistente. Vi skal undgå de store ord.

Men nogle store ord må vi nu gerne tage i munden. Så kommer 
de måske også til at præge os på en god måde. Tænk på Dron-
ningens nytårstale med opfordringen til at vise fortrøstning og mod 
– og til at hjælpe nye danskere med at fi nde sig til rette her hos os.

Et af de minder, som jeg tager med mig fra december 2015 er 
besøget af en sangpædagog i vores lille kirkekor. Hun prøvede 
sammen med organisten at lære os at stå rigtigt, slappe af og bruge 
stemmeapparatet bedst muligt. Midt i forløbet fi k en af solisterne 
besked om at synge legato! 

- Hvad er det, spurgte vi andre i kor.
- Legato, legato! skreg sangpædagogen og organisten, indtil 

det gik op for dem, at de måtte forklare os, hvad ordet betyder.
Vi lærte da vist også omsider, hvad legato betyder. Men det 

bedste var nu, da vores to skønne tenorer sang: ”Hør hvor engle-
sangen toner”. Sangpædagogen havde ikke så meget at udsætte 
på det tekniske ved deres sang. Men de skulle tænke mere på 
indholdet for at få den rigtige betoning med. 

”Tænk på de STORE ord, I synger”, sagde hun. 
”Det er: Verdens Frelser og Forsoner!” 
Legato betyder mindre. Men ”Verdens Frelser og Forsoner” 

kunne være årets ord i 2016. 
Hvorfor ikke begynde året med fokus på 

disse store ord, som selv den fromme Jakob 
ikke ville have noget imod? Mon ikke det 
kunne give Væredygtighed?

STORE ord 
til det nye år

Af Bodil Lanting
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