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Gi’ Udfordringen 
gratis til en ven 
i 2 måneder!

Se side 6.

      
       29. januar klokken 19.00. Vi ses!

Bliv student på
KG

Kom til informationsaften og hør mere   
om studieliv, kollegieliv og livet med

Jesus på Det Kristne Gymnasium. 

Vasevej 28, 6950 Ringkøbing

Bestil på

www.scandinavia.as

31 bibelhistorier og 
bønner for de små

Med håndtag og 
lås

99 kr

Her er kristne mest forfulgt
Åbne Døre har offentliggjort sin årlige oversigt over, ”hvor koster mest”. Nordkorea, Irak og Eritrea forfølger mest. 
2015 har været det værste år indtil nu... – Læs mere side 11.



 

Læsernes egne mærkedage
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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: 

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

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

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

100 års fødselsdag i Brønshøj
Lørdag, den 16. januar fyldte tidli-
gere manufakturhandler, Louis Mose, 
Brønshøj, 100 år. 

I mange år var han kasserer i Apo-
stolsk Kirke, København. Han er frisk 
og cykler stadig. 

Ved familiefødselsdagen deltog bl.a. 
29 oldebørn.

Tre indremissionærer
fejrer runde fødselsdage

Onsdag den 6. januar kunne missionær 
Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus, fejre 60-års-
fødselsdag.

Mandag den 18. januar kan 
pens. missionær Erik Jakob-
sen, Høng, fejre sin 85-års-
fødselsdag. 

Torsdag den 21. januar kan 
HB-medlem i Indre Mission, Bo 
Arvid Knudsen, Herning, fejre 
50-års-fødselsdag. 

 

To pædagoger ansat 
i søndagsskolearbejdet

Pædagog Michael Dilling Nørgaard, Sørby-
magle ved Slagelse, er kaldet til en tjeneste som 
konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndags-
skoler (DFS) i Region Øst fra den 1. marts 2016. 

Michael er gift med Ida og har tre børn.
Pædagog Elisabeth Holdensen, Aalborg, er 

kaldet til en tjeneste som konsulent i DFS i Region 
Nord fra den 5. januar 2016. 

Bodil

Nye i Indre Missions 
hovedbestyrelse

Sognepræst i Sankt Pauls Kirke i Aarhus og 
valgmenighedspræst i Bykirken i Favrskov Jakob 
From Søvndal, Hinnerup, er trådt ind i Indre Mis-
sions Hovedbestyrelse fra den 1. januar 2016. 
Jakob er 36 år og gift med Hannah.

Sognepræst i Nr. Løgum Bent Oluf Damm, Nr. 
Løgum, er trådt ind i Indre Missions Hovedbesty-
relse fra 1. januar 2016. 

Bent Oluf er 58 år og gift med Helga.
Bodil

Alban- og Sergijsamfundet 
indbyder for 62. gang til øku-
menisk kirkevandring den 19. 
januar med start kl 18.30 fra 
Skt. Pauls kirke i Nyboder.

Fra den evangelisk-lutherske 
Skt. Pauls Kirke går turen til 
Jerusalemskirken (metodistisk), 
St Ansgar domkirke (romersk-
katolsk), St Alexander Nevskij 
kirke (russisk-ortodoks) eller St 
Alban's Church (anglikansk), og 

slutter i Gustafskyrkan (evange-
lisk-luthersk).

Sognepræst Daniel Nørgaard  
fra Skt Ansgar kirke prædiker over 
bedeugens tema fra 1. Peters 
Brev 2,9: 

”Kaldede til at forkynde Her-
rens mægtige gerninger«

I hver af kirkerne er der en 
liturgisk andagt under ledelse af 
præster og kirkemusikere.

I Gustafskyrkan kan der købes 
en forfriskning.

Arrangementet indgår i den 
økumeniske bedeuge for kristen 
enhed. Alle er velkomne, oplyser 
Kim Thinggaard fra Alban- og 
Sergijsamfundet.

Kirkevandringen slutter kl 
21.00

Økumenisk kirkevandring for 62. gang

Sognepræst Daniel Nørgaard

Af Henri Nissen

I søndags, den 10. januar, holdt 
tidl. højskoleforstander Hans 
Erik Nissen sin sidste guds-
tjeneste. 

Hans Erik Nissen (87) er ramt 
af uheldbredelig kræft og har der-
for besluttet at holde som præst 
i Nordsjællands Valgmenighed, 
hvor han har fungeret som præst 
i 6 år. Menigheden blev oprettet 
i 2008. 

H. E. Nissen er dog mest 
kendt for at være forstander 
for Luthersk Missionsforenings 
Højskole i Hillerød i hele 33 år 
fra 1970-2003. Kun overgået af 
højskolens første forstander, Frits 
Larsen, der var forstander 39 år 
fra 1923-1962.

Højskolen havde i begyndelsen  
af Nissens tid over 100 elever og 
fra mange andre kirkelige grup-
peringer end LM, men de senere 
årtier er antallet faldet, ligesom på 
andre højskoler. 

Hans Erik Nissen er født på 
Frederiksberg i 1938, han blev 
cand. theol. i 1965 og sognepræst 
i Emdrup kirke. 

Han blev som ung student gift 
med den syv år ældre Benedicte, 
der allerede var cand.mag. De  
har tre voksne døtre.

Rørende afsked
Det var en rørende afsked med 

menigheden, som på hjemmesi-
den skrev:

- Vi har set Hans Eriks krop 
blive mere og mere svag, medens 
hans ånd og kærlighed til menig-
heden er vokset, og hans vilje til 
at være vores præst og hyrde er 
et stærkt vidnesbyrd om, at Guds 
kraft er til stede i ham. Ikke desto 
mindre har han måtte erkende, at 

kroppen er ved at give op, og han 
derfor må trække sig som præst 
fra vores kære menighed efter 5 
år ved roret, stod der.

Fattig slægt 
Hans Erik Nissen er kendt for 

sine meget gribende prædikener 
og  bibeltimer, samt radioforedrag 
i de kristne radioer. 

I sin afskedsprædiken kom 
H.E. Nissen også ind på sin per-
sonlige baggrund. 

Han fortalte bl.a. om sin slægt, 
der - som navnet antyder - stam-
mer fra Sønderjylland. 

- Jeg havde tænkt, at jeg må-
ske også skulle ende som præst 
i det sønderjyske, men det bliver 
ikke i denne omgang, bemær-
kede han ironisk.

Han forklarede, at hans familie 
under 1. verdenskrig havde været 
så fattige, at det i dag er svært at 
forestille sig. 

- Folk, der ikke selv kunne 
slagte en gris ulovligt eller hugge 
hovedet af en høne, havde næ-
sten ikke noget at leve af. De 
mange børn fi k kun et stykke brød 
til aftensmad. To af dem led også 
af den spanske syge. En lillesø-
ster døde, og ved begravelsen fi k 
familien frikadeller. 

- Min far syntes, det var så 
dejlig en spise, at han indrøm-
mede, at han kiggede rundt på 
sine søskende og tænke: Er der 
mon ikke en mere, der kan dø, 
så vi kan få frikadeller igen. Det 
siger noget om deres nøjsomhed. 

En stærk tro på Jesus
Men til trods for fattigdommen 

havde familien et bibelord, som 
fulgte dem generation efter ge-
neration, og som ”bar” familien 
igennem, nemlig: ”Den evige Gud 
er en bolig, og hernede er de 
evige arme.” (5. Mosebog 33,27) 

- Det med, at de evige arme når 
helt herned, det har været noget 
forunderligt i min slægt. 

Og der er heller ingen af jer, der 
ikke har en Gud, der bærer, når 
det bliver svært, sagde Nissen til 
forsamlingen. 

På ørnevinger
Nissen fortalte om sine mis-

sionsrejser til bl.a. Peru, hvor han 
havde studeret ørnene. Og han 
nævnte bibelverset 5. Mos. 32,11: 

”Som en ørn, der vækker sit 
kuld op, og fl yver frem og tilbage 
over sine unger, bredte han sine 
vinger ud, tog det op og bar det 
på sine vinger.”

- Når ørneungen skubbes ud 
af reden, så forsøger den for-
gæves at holde sig oppe, mens 
den styrter ned. Men så mærker 
den pludselig fast grund under 
fødderne, og det begynder at gå 
opad. Den er landet på ørnemors 
ryg. Men kun for en tid, så skal 
den igen prøve. Og til sidst så 
kan den klare at holde balancen 
og svæve. Hvilken sejr. 

Sådan er det at være velsignet. 
Der er én, der har øje på dig dag 
og nat. Du synker ind imellem, 
men der er én, der hjælper.

Helt hen til Jesus
Nissen prædiede bl.a. over tek-

sten, hvor nogle venner bærer en 
syg hen til Jesus. De kunne ikke 
komme helt hen til Jesus, så de 
lavede hul i taget.

- Og det vil jeg også sige til dig: 

Du må helt hen til Jesus. Og du 
må sige det til ham: Jesus, jeg er 
ikke tilfreds, før end jeg er helt 
henne ved dig. 

Vi har mange kære menne-
sker, også i Folkekirken, men så 
langt jeg kan se, så gælder det 
for nogen af dem, at de mangler 
dette sidste skridt. Helt hen til 
Jesus. Hvor det er ham alene.

Og det gælder også, når vi skal 
være vidner: Vi skal hjælpe men-
nesker helt hen til Jesus!

Benedicte er også syg
- Min elskede hustru Benedicte 

er meget syg, ligesom jeg selv, 
sagde Nissen.

- Hun har været syg siden 1980 
og haft utallige hospitalsindlæg-
gelser. Vi havde regnet med, at 
hun skulle få lov at gå herfra først. 
Men sådan bliver det ikke.

Pludselig en dejlig dag i august 
får jeg at vide, at jeg har kræft i 
fremskredet stadium. Det er nu 
fem måneder siden. Min tanke 
var, at jeg bliver her i menighe-
den, så længe I og Gud ønsker 
det. Jeg havde tænkt, det skulle 
vare længere, men Guds time er 
en anden. 

Men der er én ting, der står 
fast: Vi er under Guds velsignelse, 
sagde Nissen og takkede menig-
heden for 6 velsignede år.

- Når jeg tænker på jer, så 
tænker jeg: Dem skal jeg møde 
i himlen.

Benedicte deltog også i guds-
tjenesten, men kunne ikke være 
med til eftersamværet. Hans Erik 
takkede hende selv og nævnte, 
at der ikke var mange så gamle 
præstekoner, der var aktive i 
tjeneste.

- Dit legeme nedbrydes, men 
ikke hjertet, sagde han.

Hans Erik Nissen 
holdt sin sidste 
gudstjeneste

Vi havde regnet med, 
at Benedicte skulle få 
lov at gå herfra først. 
Men sådan bliver det 

ikke.

Den tidligere højskoleforstander og kendte 
forkynder er ramt af dødelig kræft.
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Af Henri Nissen

Ellen Adelaide Brandenborg er 
Danmarks næstældste indbyg-
ger. Hun er usædvanlig frisk af 
sin alder og kan huske de to 
verdenskrige og meget mere.

Det har medierne berettet om 
i forbindelse med fødselsdagen. 
For Udfordringens læsere er det 
måske også interessant, at El-
len er troende kristen, og at hun 
voksede op i en stor vækkelses-
bevægelse, hvis fl otte kirke des-
værre står tom midt i København 
og venter på Herrens genkomst...

Ellen Adelaide Brandenborgs 
familie kom fra Skørping syd for 
Aalborg. Hun var nummer fi re af 
10 børn. Faderen var urmager. og 
familien fl yttede til København for 
at kunne leve af urmageriet.

De boede lige ved Vartov, tæt 
på Rådhuset. Ellen måtte hjælpe 
med at tjene penge som bypige 

i en modeforretning på Gl. Kon-
gevej. Hun gik kun syv år i skole, 
som det var almindeligt dengang. 

Men senere sparede hun op og 
rejste med skib til Canada som 
au pair hos en skandinavisk frue. 
Og her mødte hun en ung mand, 
Carl, i den danske kirke, som hun 
blev gift med. De fi k tre børn og 
fl yttede tilbage til Danmark i 1936, 
da sønnen Hans Edvard skulle 
begynde i skolen. 

Carl fi k arbejde som maskinar-
bejder i Viby, og derfor kom fami-
lien til Aarhus. Carl døde i 1982.

Hun bor nu på plejecentret 
Søholm ved Brabrand Sø ved 
Aarhus og kommer i folkekirken, 
fordi der er for langt ind til byen, 
fortæller hendes niece, Kirsten 
Jønsson, som er datter af Ellens 
ældste søster Ragnhild, der døde 
i 2002.

- Vi tog alle søndag formiddag 
fra Valby med tog til Gyldenløves-
gade, fortæller Kirsten. 

Stor bevægelse
Kirkesamfundet er i dag ret 

ukendt herhjemme, men engang 
var det den 3. største kirke uden-
for folkekirken. 

Fra nogle få hundrede med-
lemmer i 1838 voksede bevæ-
gelsen til 3.812 registrerede med-
lemmer omkring århundredskiftet. 
Og i forhold til befolkningstallet 
(knap 2.5 mio. i 1900) var det 
rigtig mange. 

Kvindesagsforkæmperne Eli-
sabet Ouchterlony (1842–1890) 
og Amalie Holm (1893–1966) var 
medlemmer af kirken.

Bevægelsen spredtes til USA, 
Holland, Frankrig og  ikke mindst 
Tyskland, hvor der var 50.000 
medlemmer omkring 1900.

Det er tankevækkende, at Me-
todistkirken dengang også havde  
5.500 medlemmer i Danmark. 
Det var fl ere end katolikkerne. 
Metodistkirken har i dag kun ca. 
1500 medlemmer.

Danmarks 
110-årige og 
hendes kirke
Alle aviser og tv fortalte i sidste uge om Danmarks næstældste, den friske 
110-årige Ellen Adelaide Brandenborg. Ingen eller få fi k med, at kvinden er 
troende og voksede op i en helt speciel menighed. 

Den præsteløse kirke
Værre gik det med den Katolsk 

Apostoliske Kirke, som næsten 
helt forsvandt. Der er dog stadig 
en lille fl ok, som holder kirken ved 
lige, men der har ikke været holdt 
egentlige gudstjenester siden 
1957. Hverken her eller i de to 
andre kirker på Byglandsgade  
på Amager og A.F. Krigersvej 
på Østerbro. Også i Aarhus lig-
ger der en ubenyttet katolsk-
Apostolisk kirke tæt på Rådhuset. 
Også i Vejle og andre byer har der 
været sådanne ”stivnede” kirker. 
Og stilstanden har en teologisk 
forklaring.

Kirken opstod i England som 
en udbryder af den skotske 
presbyterianske nationalkirke. 
Bevægelsen blev også kaldt irvin-
gianere efter pionéren, præsten 
Edward Irving (1792-1834). Den 
blev bakket op af fi nansmanden 
Henry Drummond (1786-1860).

Kirken opstod, da Irving som 
var en meget populær præst i 
den skotske kirke, tillod tungetale 
og andre nådegaver i kirken. Det 
skete i forbindelse med en stor 
vækkelse i Skotland, men førte 
til, at Irving blev udelukket af den 
skotske kirke. Fire dage senere 
prædikede han for 800 tilhængere 
i en lejet sal. Og den Katolsk (al-
mindelig) Apostoliske Kirke blev 
grundlagt.

Irving selv døde allerede som 

42-årig et par år senere efter 
at være ordineret som en af 12 
apostle.

Forberede Kristi genkomst
Bevægelsen var - som de fl e-

ste kristne vækkelsesbevægelser 
- optaget af Jesu genkomst, som 
man forventede i nær fremtid.  

Oprindeligt så Irving og de 
første apostle kirken som en be-
vægelse, der skulle forberede alle 
kirker til at modtage Jesus Kristus 
ved hans tilbagekomst.

De anerkendte alle troende 
kristne. Fx udsendte bevægelsen 
sine dokumenter både til paven 
og til andre religiøse ledere. 

De 12 nye apostle fi k hver sit 
område af Europa som arbejds-
mark. Apostlen H. King-Church, 
der bl.a. havde Danmark som sit 
område, oprettede allerede i 1838 
en katolsk Apostolisk menighed i 
København.

Apostlene kunne udnævne 
præster og diakoner. Men kirkens 
første apostle begik den fejl, at 
man i 1860 besluttede, at der ikke 
kunne udnævnes nye apostle. Da 
Jesus ikke straks kom tilbage, 
som irvingianerne forventede, 
uddøde derfor efterhånden bevæ-
gelsens apostle og der kunne så 
heller ikke ordineres nye præster. 

Den sidste ordinerede i Dan-
mark, Erik Axel Wessberg, døde 
i 1957, og dermed sluttede al 

udadvendt kirkelig aktivitet.

Speciel liturgi
Som den smukke nygotiske 

kirke antyder, var liturgien også 
farverig med præstedragter præ-
get af den ortodokse og den 
romersk katolske kirke. Både 
vievand og røgelse benyttedes, 
men nadversynet var nærmest 
luthersk evangelisk, og man 
praktiserede både barnedåb og 
tungetale. 

Det var således en lidt sær 
blanding, og noget fremmed for 
en dansk menighed. 

Da Pinsebevægelsen og Apo-
stolisk Kirke kom til Danmark i 
1900-tallet, gled de fl este med-
lemmer fra den stivnede Katolsk 
Apostoliske Kirke over til de nye 
bevægelser. 

Der er dog stadig en del læg-
folk tilknyttet Katolsk Apostolisk 
Kirke, nemlig efterkommere af de 
oprindelige medlemmer. 

Blandt dem er Kirsten Jønsson, 
som er tværkirkelig indstillet og 
også kommer i andre pinse- og 
apostoliske kirker, og som i en 
årrække arbejdede i Kristeligt 
Folkeparti og Rhema Radio. Hun 
er nu 77 år og stadig meget aktiv i 
kristent arbejde. Hun så gerne, at 
kirken kom i funktion igen.

Læs hendes personlige 
vidnesbyrd side 17.

Den Katolsk Apostoliske Kirke ligger meget fl ot ved søerne på hjørnet af Gyldenløvesgade (i forlængelse 
af H. C. Andersens Boulevard) og Nørre Søgade. Den er bygget i 1871 i engelsk nygotisk stil. Oprindeligt 
lå den frit i det, der dengang var udkanten  af København. Nu har den bl.a. Dannerhuset til nabo. 

Pinsepræst Bergur Skovgaard besøgte på Kirsten Jønssons opfordring hendes moster Ellen Ade-
laide Brandenborg den 1.oktober 2015. Hun fortalte, at hun hver eneste dag bad Fadervor fra hun 
var barn til hun nu fyldte 110 år.  
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler?  

Bodie & Brock Thoene
Den syvende dag 
Roman fra Jesu tid

kr. 299,95
kr. 299,95

kr. 229,00
kr. 229,00

Denise Hunter
Den svære tilgivelse
Roman om valg og tilgivelse

kr. 199,95
kr. 199,95

Michael Reeves
Den smukke Gud
Om Treenigheden

C. S. Lewis
Den tavse planet
Science fi ction roman

kr. 148,00
kr. 148,00

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

kr. 199,00
kr. 199,00

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

Danskere og etiopere skal 
inspirere hinanden på en stu-
dierejse til Etiopien i efteråret.

- Når man møder andres tro, 
bliver éns egen tro spejlet, så der 
bliver mulighed for udvidelse af 
ens eget gudsbillede! 

Og det gælder for både dan-
skere og etiopere, siger Lotte 
Carlsen, der er netværkskoordi-
nator i Promissio.

Promissio og Bibellæser-Rin-
gen gør et møde mellem dan-
skere og etiopere muligt under 
en studierejse til Etiopien den 
28. oktober til 6. november 2016.

Formålet er, at deltagerne 
bliver inspireret og udfordret 
både på deres trospraksis og 
menighedsliv.

Inspiration fra kirke
med åndeligt overskud

- Den praksis, som er med til 
at holde vores tro levende – altså 
bøn og bibellæsning, menigheds-
liv osv. – søger vi ofte inspiration 
til. Og hvad er mere oplagt end at 
lære af nogen, som har samme 

trosgrundlag som os, men en 
anden praksis? spørger landsle-
der i Bibellæser-Ringen, Lasse 
Holmgaard Iversen, som sammen 
med Lotte Carlsen er rejseleder 
på turen til Etiopien.

Det nye samarbejde mellem 
Promissio og Bibellæser-Ringen 
udspringer af en fælles nød for 
at bringe inspirationen fra en le-

vende og voksende luthersk kirke 
til en tradition og et land, som lider 
af åndeligt underskud. 

- Vi vil ikke love et 'quick-fi x', 
men vi garanterer, at man får no-
get med sig hjem fra denne rejse, 
som man ikke får andre steder. 
Og man vil også få øjnene op 
for de ting, hvor vi står stærkere 
end de etiopiske kristne, fortæller 

Lasse Holmgaard Iversen. 
Han bakkes op af netværksko-

ordinatoren:
- Den gensidige og ligeværdige 

udveksling af erfaringer fra livet 
som kristne er i højsædet på 
denne tur, siger Lotte Carlsen.

Bodil

KFUM og KFUK's Landsstævne 
for voksne har i år temaet ”Liv i 
kristendom - fri og fanget.”

Landsstævnet, som er det 29. 
af sin art, er altid en stor succes, 
hvor tilmeldingerne strømmer ind 
fra første tilmeldingsdag. 

Voksenstævnet er en weekend 
med kristent fællesskab, hygge 
og oplæg om fx etik, livsglæde 
og livsmod.

I år er der oplæg ved bl.a. 
biskop Henrik Stubkjær, daglig 
leder af Pastoralseminariet i 
Aarhus, Birgitte Gråkjær Hjort og 
dr. theol. Peter Lodberg. Lørdag 
er der festaften, hvor Fangekoret 
(tidl. Vridsløselille) ledet af Louise 
Adrian medvirker. Senere på 
aftenen er der folkedans. Søndag 
er der gudstjeneste ved fængsels-
præst Steen Andreasen.

Bodil

500 til landsstævne i Nyborg
KFUM og KFUK holder landsstævne for voksne den 22.- 24. januar.

Fangekoret under ledelse af Louise Adrian synger til festaftenen lørdag under KFUM og 
KFUKs voksenstævne med temaet ”Liv i kristendom - fri og fanget!
Koret udgav i december sit 4. album, ”Egon Olsens Vej”, i forbindelse med lukningen af Vrids-
løselille Statsfængsel.

Når andres tro inspirerer
Missionsselskabet Promissio vil i samarbejde med Bibellæser-Ringen inspirere danskeres trosliv.

Lutherske kristne i Etiopien kan inspirere danskere, mener 
missionsselskabet Promissio og Bibellæser-Ringen. Billedet 
viser generalsekretær Frede R. Østergaard i Etiopien 2015.

- Det er godt, at kristne lærer 
af hinanden, mener Lotte 
Carlsen. Hun er tidligere 
missionær og skal sammen 
med Lasse Holmgaard fra 
Bibellæser-Ringen være 
rejseleder på studieturen. 

Mænd vil ikke 
mere giftes 
Færre unge mænd i USA ønsker at blive gift end nogensinde, 
mens ønsket om ægteskabet er stigende blandt unge kvinder. 
Det viser en ny undersøgelse, som det velrenommerede  ame-
rikanske Pew Research Center har foretaget.

Antallet af kvinder i alderen 18-34, som siger, at et vellykket 
ægteskab er en af de vigtigste ting, er steget fra 28 procent til 37 
procent siden 1997. Antallet af unge voksne mænd, der siger det 
samme er derimod faldet fra 35 procent til 29 procent på samme tid.

Hvad er årsagen mon til det? Mange kvinder i dag, også i Dan-
mark og Europa, efterlyser ”rigtige mænd”, der er parate til ægte-
skab, men ofte er det en forgæves jagt. Flere og fl ere kvinder lever 
som singler og får børn med en donor. Hvor er mændene blevet af?

Feminismens bagside
Den amerikanske forfatter Suzanne Venker, der er forfatter til 

artiklen ”Krigen mod mænd”, der også har læst tallene fra Pew 
Research Center, hævder, at det er på grund af feminismen, der 
er dybt forankret i alle segmenter af kulturen. Feminismen har 
skabt et miljø, hvor unge mænd fi nder det mere fordelagtigt helt at 
fravælge forpligtende parforhold.

Med feminismen er mændene skubbet ud af deres traditionelle 
rolle som forsørger og beskytter - og med skilsmisselove, der giver 
mænd udsigt til dårligere økonomi, ser de simpelthen ikke længere 
nogen fordel i at være gift.

Når Venker som forfatter og forsker i ægteskab og parforhold 
møder mænd, der utvetydigt erklærer, at de aldrig skal giftes, og hun 
spørger hvorfor, svarer mændene: ”Kvinder er ikke kvinder længere.” 
Feminismen har lært kvinder at tænke på mænd som fjenden. Det 
har gjort kvinder ”vrede” og ”defensive”, men ofte er det ubevidst.”

”Mændene er trætte,” skriver Venker ”af at blive fortalt, der er 
noget fundamentalt galt med dem. Trætte af at vide, at hvis kvinder   
ikke er tilfredse, er det deres skyld.”

Kristendommens svar: Lige værdige
Men uden hinanden føler mænd og kvinder, at der mangler noget, 

så hvordan kommer man tilbage til ægteskabet? 
Det kristne syn på kønnene rummer en komplementaritet, som 

giver god balance. Mand og kvinde er hver især lige værdige, men 
tilsammen udtrykker de noget meget essentielt, nemlig en større 
grad af gudbilledlighed, da Gud rummer både det maskuline og 
feminine i sit væsen. Det er et stærkt bånd at bygge på. Derfor må 
Gud med i parforholdet, hvis det skal blomstre.
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60 hørte om 
helbredelse i 
Søstrehuset
Næsten 60 mennesker deltog I den 
første Helligånds-aften i Søstre-
huset i Christiansfeld fredag den 
8. januar. 

Emnet var helbredelse. Journalist 
Henri Nissen, Udfordringen, fortalte 
om og viste billeder af mirakler, han 
havde bevidnet i Afrika. Han lagde 
vægt på, at helbredelser ved tro også kan ske i Danmark. 

Som eksempel fortalte kirkegårdsgraver Ole Jørgensen, Alminde, 
at han allerede havde udvalgt sig et gravsted, efter at en uhelbre-
delig kræft havde bredt sig. Men bogen ”Guds Ord helbreder” gav 
ham nyt håb. Og ved de næste kontroller var kræften forsvundet. 

Mette Østergaard fortalte, hvordan hun blev helbredt fra pi-
skesmæld og derfor begyndte at tro på Gud. Ti år senere var 
hun imidlertid tæt på at få førtidspension, fordi en skilsmisse, to 
fødselsdepressioner og en række andre svære oplevelser havde 
påført hende et kronisk træthedssyndrom. 

Men i januar 2015 oplevede hun en uforklarlig helbredelse, efter 
at hendes lille datter havde bedt for hende. Hun har ikke siden haft 
problemer med træthed. Hun driver nu en butik og café Morgen-
stjernen som selvstændig i Christiansfeld. 

To musiktrioer ledte forsamlingen i fælles lovsang, og under kaf-
fen kunne deltagerne selv få bedt for sygdom og andre problemer.

Efter successen vil møderne blive gentaget den 2. fredag i hver 
måned. Brødremenigheden udlåner lokale til møderne, men det er 
Udfordringen, der arrangerer møderne.

Lisbeth.

Mette Østergaard for-
talte om sin helbredelse.

Sømandshjemmene i Grønland 
skyder 2016 i gang med at ud-
give magasinet MALIK på grøn-
landsk, oversat til dansk. Malik 
betyder bølge på grønlandsk, 
og bølger bevæger sig - nogen 
gange stille, andre gange med 
mægtige skvulp. Sådan er det 
også med livet. 

”Det er første gang, vi udgiver 
noget på grønlandsk, og jeg er 
rigtig stolt over, at det nu er muligt. 
Vi vil gerne bevæge læseren og 
give læseren noget at tænke over, 
fx om kristendommen som funda-
ment for et godt liv”, siger Nicolaj 
Wibe, der er generalsekretær i 
Sømandsmissionen. 

Det er Sømandsmissionen, der 
ejer de trestjernede sømands-
hjem i Nuuk, Sisimiut og Aasiaat, 
hvor grønlændere og danskere 
arbejder sammen side om side.

Sømandshjem i Grønland
Sømandshjemmene i Grønland 

har en lang historie bag sig. I mid-
ten af 1950’erne opstår et ønske 
fra Kirkeministeriet i Danmark og 
Den Grønlandske Kirkesag om at 
etablere fritidshjem i Grønland for 
danske og grønlandske håndvær-

kere og søfolk. 
Først i 1968 lægges grund-

stenen til sømandshjemmet i 
Sisimiut, og samme år får In-
denlandsk Sømandsmission 
den gamle marinestation i Nuuk 
tilbudt for 1 kr., hvis den bruges 
til et sømandshjem.  Nuuk havde i 
1969 årligt besøg af 15.000 søfolk 

fra mange nationer, og tilbuddene 
i land til søfolk og fiskere var 
dengang meget begrænsede. I 
1974 åbner sømandshjemmet i 
Aasiaat. 

Sømandshjemmene i Nuuk, 
Aasiaat og Sisimiut er moder-
niseret og udvidet løbende. 
Kundegrundlaget er ændret, 

så kunderne i dag 
primært er kursister, 
forretningsrejsende, 
håndværkere og tu-
rister.

Mission i 
Grønland

Der foregår stadig 
meget socialt og dia-
konalt arbejde ud fra 
sømandshjemmene, 
ligesom tilknytningen 
til havnen og havne-
miljøet er bevaret. I 
Nuuk er der ansat 
en sømandsmissio-
nær, som bruger det 
meste af sin tid på 
diakonalt arbejde på 
havnen og i byen. 

MALIK ligger på 
alle tre sømandshjem 
og uddeles rundt om-

kring i Grønland. To gange årligt 
er det planen, at magasinet 
udkommer med historier om livet 
mellem himmel og hav, mellem 
havn og hjem. Om kristen tro til 
hverdag og om at være medmen-
neske. Der, hvor du er. 

Hanne Baltzer
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MALIK - nyt magasin til grønlænderne

Det nye grønlandsk-danske blad MALIK 
(bølge) ligger på alle sømandshjemmene 
i Grønland. 

Af Bodil Lanting

For 10. gang holder Grow/
Grindsted Vinterlejr med fokus  
på Jesus - og kaldet til mis-
sion. Det sker på Vestre Skole 
i Grindsted den 19.-21. februar.

Initiativtageren er igen ung-
domspræst Gert Bjørsted.

- På Vinterlejr elsker vi de der 
øjeblikke, hvor pulsslaget mærkes, 
og unge er grebet af Guds nær-
vær. Når mange samles på tværs 
af kirkelige retninger og tilbeder 
Jesus og hører hans ord, kan man 
mærke Guds Ånds prikken.

Jeg tror, alle mennesker har 
brug for at blive berørt af Gud. 
Det er trosstyrkende, og det driver 
mennesker i tjeneste for Jesus på 
livstid, siger Gert Bjørsted.

Vinterlejren kom til at holde 
fl ere års pause på grund af en tra-

fi kulykke. Før ulykken gik det lige 
så godt i ungdomskirken Skywalk. 
Man drømte om Europamission 
og store ungdomsstævner. Men 
ulykken betød, at visionerne og 
Vinterlejren blev lagt på hylden - 
lige indtil sidste år i februar. 

Tændt igen i 2015
- Da Grow Grindsted og omegn 

opfordrede os til at relancere 
projektet, var det ikke svært at 
fi nde motivationen frem, fortæller 
Gert Bjørsted. 

På Vinterlejr 2015 var der igen 
begejstrede teenagere og unge, 
som fi k en berøring for livet. Der 
var igen en brand, modtagelighed 
og glæde. I sommeren og efter-
året 2015 var der også missions-
ture til Polen, Berlin og Grønland. 

Gud er heldigvis hævet over tid, 
sted og trafi kulykker, konkluderer 
ungdomspræsten. 

Vækkelse i Ilulissat 
På turen til Grønland fi k unge 

lov at stå i noget nær vækkelse 
i Det Danske Missionsforbunds 
arbejde i Ilulissat. Møderne sam-
lede fulde huse. Nye kom til tro og 
mange  blev helbredt. 

Derfor blev danskerne inviteret 
til at komme igen og forkynde, 
synge og danse ved Inokirkernes 
tværkirkelige sommerstævne på 
Grønland i uge 26. På Vinterlejren 
2016 vil man slå et kraftigt slag 
for, at unge rejser til Grønland. 
Der er unge danske prædikanter 
blandt talerne. Men danskerne 
skal også lære grønlænderne 
at målrette samlinger specifi kt til  
børn, teenagere eller unge. 

På Vinterlejren vil man forsøge 
at mobilisere 40 unge til at holde 
ungdomslejr på Grønland. Man 
arbejder nu på at indsamle kr. 
100.000,- så danske unge kan 

rejse til Grønland for bare kr. 
4.500,- alt inklusive tur/retur.  

Islam, Israel og politik
På Vinterlejren med temaet 

Ready To Fight der være positivt 
fokus på verden netop nu med 
folkevandring, terrorfrygt - og 
behovet for unge, der vil tro på 
og tjene Jesus.

På lejren underviser eksperter 
om islam, Israel og politik. Hvor-
dan kan vi gå muslimer i møde 
med evangeliet? Hvordan vi kan 
få en fornyet forståelse for Israel? 
Er politik andet end ren farce?

Derfor medvirker Stig Grenov 
fra Kristen Demokraterne, Palle 
Flyger, arabisktalende dansk fri-
kirkepræst i Herning og Christina 
Leinum fra ICEJ Danmark. 

Se også side 23.

Vinterlejr - med kald 
til mission i Grønland
Den tværkirkelige Vinterlejr i Grindsted har temaet ’Ready To Fight’.

På Grow Vinterlejr i 
Grindsted taler bl.a. Gert 
Bjørsted, Jørn Hyldgaard 
og Stig Grenov, mens 
Bergur Skovgaard, Ignite 
Band og Skywalk Worship 
leder lovsangen.

Blå Kors: ”Vi bruger kun 10 
procent til administration”
I weekenden 8.-10. januar 
2016 viderebragte fl ere 
medier en artikel fra Rit-
zau, hvor det fremgik, at 
Blå Kors bruger over 25 
procent af de indsamlede 
midler på administration. 
Men det er forkert, oply-
ser Blå Kors.

I Blå Kors’ indsamlingsregnskab er genbrugsbutikkernes omsæt-
ning med. Men genbrugsbutikker er også virksomhedsdrift med 
udgifter til transport, husleje, lønninger, markedsføring, brændstof 
mm. Derfor bliver de samlede udgifter så høje.

”Når det gælder Blå Kors’ direkte indsamling, altså direkte bidrag 
fra folk, som gerne vil støtte os, går kun 10 procent til administra-
tion. Og altså væsentligt mindre end 25 procent”, oplyser Blå Kors. 

Organisationen vurderer, at danskerne ikke opfatter det at købe 
genbrugsvarer som et direkte bidrag til velgørenhed. Man handler 
i genbrugsbutikker for at købe billige og anderledes ting, selv om 
mange er glade for, at overskuddet går til et godt formål.

De tal, som ligger til grund for Ritzaus artikel, stammer fra Ind-
samlingsnævnet, som alle danske indsamlingsorganisationer sen-
der deres regnskab til. Omsætningen fra Blå Kors’ genbrugsbutikker 
indgår i dette regnskab, fordi overskuddet fra genbrugsbutikkerne 
går til Blå Kors’ arbejde.

Blå Kors har 467 medarbejdere og 2432 frivillige, som tager del 
i arbejdet med hjemløse og udsatte i alle aldre.

Bodil
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Få dagens bibeludfordring!
Har du har lyst til at få et dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesiden www.udfordringen.dk 
og tilmeld dig gratis via ikonet ”Dagens Udfordring”.

Så modtager du 
Dagens Udfordring, 
som består af et bi-
belvers, og et par link 
til de nyeste historier 
i avisen samt bogtil-
bud. Hjemmesiden 
passer også til dit 
mobil-format.

Af Ingolf  Henoch Pedersen

Jesus bruger hvedekornet som et billede på sin død og opstandelse.

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktørAnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør Dagens tekst: Joh. kap. 12:23-33

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Tro på Lyset, mens I har Lyset
20 Blandt de mange mennesker, der var rejst til Jerusalem 

for at fejre påskefesten, var der også nogle grækere, som 
var kommet langvejsfra. 21 De henvendte sig til Filip, der var 
fra Betsajda, og sagde: »Vi vil også gerne møde Jesus.« 22 

Filip sagde det til Andreas, og de gik sammen hen til Jesus 
og fortalte ham det. 23 Jesus sagde til dem: »Nu er det øjeblik 
kommet, hvor Menneskesønnen skal ophøjes. 24 Det siger 
jeg jer: Hvis ikke et hvedekorn bliver lagt ned i jorden og 
dør, så bliver det aldrig til mere end det ene korn. Men hvis 
det dør, vil det bære megen frugt. 25 Den, der klamrer sig til 
det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der giver 
afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som varer 
evigt. 26 Den, der vil tjene mig, skal følge mig, for min tjener 
skal være sammen med mig, hvor jeg end er. Og Faderen vil 
belønne enhver, som vil tjene mig. 27 Mine inderste tanker er i 
oprør. Skal jeg bede: Far, skån mig for det, der venter forude? 
Nej, det er jo derfor, jeg er kommet så langt, som jeg er. 28 

Far, vis din storhed!« I det samme lød en stemme fra himlen: 
»Jeg har vist min storhed, og jeg vil vise den igen!« 29 Nogle 
af dem, der stod omkring ham og hørte stemmen, mente, at 
det havde tordnet, men andre sagde: »Det var en engel, der 
talte til ham!« 30 Jesus sagde da til dem: »Den stemme lød 
ikke for min skyld, men for jeres. 31 Nu er tiden kommet, hvor 
denne verden skal dømmes. Nu skal denne verdens fyrste 
smides ud. 32 Og når jeg bliver løftet op, vil jeg drage alle til 
mig.« 33 Med de ord hentydede han til, hvordan han skulle dø. 

Hvedekornets vej 
er Jesu vej og vor vej
”Herre, vis mig din vej, og gør 
mig villig til at gå den!” bad Den 
hellige Birgitta fra Vadstena.

Et par af disciplene var kom-
met til Jesus og havde fortalt 
ham noget glædeligt: at nogle 
grækere havde udtrykt ønske 
om at komme til at se Jesus.  

Da er det, Jesus svarer dem: 
”Timen er kommet, da Men-
neskesønnen skal herliggøres.” 
Det var lige præcis, hvad discip-
lene drømte om: at Jesus skulle 
ride videre på den bølge, der var 
startet, da han Palmesøndag 
red ind i Jerusalem, ikke bare 
på et æsel, men på en bølge 
af folkets jubel og lovprisning 
af ham. Nu var der også nogle 
grækere, der viste interesse 
for ham. 

Et slag i ansigtet
Men Jesus fortsætter med 

nogle ord, der må have virket 
som et slag i ansigtet på dem:

 ”Sandelig, sandelig siger jer: 
Hvis hvedekornet ikke falder 
i jorden og dør, bliver der kun 
det ene korn; men hvis det dør, 

bærer det mange fold.” 
Jesu vej er ikke selvpromo-

veringens og popularitetens 
fascinerende og tillokkende, 
men i bund og grund falske vej. 
Jesu vej er hvedekornets vej. 
Som det golde, nøgne frø må 
lægges i jorden og dø, sådan 
skulle Jesus dø for at give ver-
den liv. Snart ville de komme og 
gribe ham, piske ham og føre 
ham uden for byen, hænge ham 
op på et kors og bagefter lægge 
hans lig i graven. 

Grufuldt at se på! Men det var 
den vej, Jesus valgte. For ham 
var det et valg uden alternati-
ver, hvis du og jeg skulle blive 
frelst. Dog mærker vi kampen 
hos ham, som er både Gud 
og menneske. Hans indre er i 
oprør. Han har lyst til bede om 
at slippe fri: ”Fader, frels mig 
fra denne time!” Men i næste 
åndedrag: ”Nej, det er jo der-
for, jeg er nået til denne time.” 
Det var jo målet for hele hans 
vandring: som hvedekornet at 
falde i jorden og dø for at give 
verden liv. 

Jesu vej er også vores vej
Jesus siger: ”Følg mig!” Jesus 

udpeger selv vejen for os: ”Den, 
der elsker sit liv, mister det, og 
den, der hader sit liv i denne 
verden, skal bevare det til evigt 

liv.” Der er altså ikke 117 for-
skellige veje for os at vælge 
imellem. Vil du kende Jesus, er 
der kun én vej at gå: Jesu vej, 
som er hvedekornets vej.

Jesus styrede ikke efter at 
blive populær og få ydre succes. 
I stedet gik hans vej til Golgata, 
hvor han ofrede sit liv under 
mængdens hån, mens han selv 
forholdt sig tavs. Sådan må vi 
også være villige til at lide uret 
for Jesu navns skyld. 

Jesu vej gik der, hvor han til 
sidst måtte give sit liv. Selv om 
vi i vores verden kan have svært 
ved at forholde os til det, så er 
det at dø for troens skyld den 
ultimative pris, der må betales 
for at følge Jesus. Det er at følge 
martyriets vej. 

Martyrer i Danmark?
Findes der martyrer i Dan-

mark? Den 5. december 1943 
holdt Kaj Munk en prædiken, 
hvori han bl.a. sagde: ”Når 
kirken har stået så forholdsvis 
svag i forhold til de fremstor-
mende nye religioner, så skyl-
des det ikke Kirkens Herre, 
som evigt er den samme; men 
det skyldes os, Kirken selv, der 
har mistet sit næst dyrebareste 
klenodie. Det dyrebareste er 
Kristus selv; men det næst 
dyreste er martyrsindet, de 
kristnes martyrsind – ikke at 
de ville være helte og var bidt 
af ærgerrighed, ikke at de var 
sjælesyge og fandt fornøjelse 
i selvpinsel, men at de elskede 
Kristus sådan, at intet offer var 
dem for stort.” 

Mindre en et halvt år senere 
blev Kaj Munk hentet af tysker-
ne i præstegården i Vedersø, 
og på landevejen uden for 
Silkeborg blev han koldblodigt 
likvideret. 

Kærligheden hos Kristus
”De elskede Kristus sådan, 

at intet offer var dem for stort.” 
Den kærlighed fi nder vi ikke hos 
os selv, men den er et resultat 
af den kærlighed, Kristus har 
mødt os med, da han var villig 
til at følge hvedekornets vej og 
betale kærlighedens højeste 
pris: sit eget liv.

Pensionist og bibelinspirator 
i Bibellæser-Ringen

Bøn i januar 
I sidste uge mødtes tusindvis af danskere til bøn i Evangelisk 
Alliances bedeuge. Og det er jo positivt, men ofte mangler 
vi forståelse for, hvad vi kan udrette med bøn. 

Når man ikke véd, hvordan man skal bede, eller hvad 
man skal bede om, - og måske slet ikke har tro på, at det i 
virkeligheden nytter noget, så kommer der alt for lidt ud af 
vores bønner. 

Enhed og tilgivelse giver resultater
Det vigtigste ved Evangelisk Alliance er, at kristne fra for-

skellige kirker og missionshuse kommer sammen. 
Den åndelige enhed blandt kristne er én af forudsætnin-

gerne for, at vores bønner virker. I en gammel bibeloversæt-
telse står der ”gøre eder Flid for at bevare Aandens Enhed”. 
Vi skal altså gøre os umage med at være ét.

Men det er ikke antallet af forbedere, der afgør, om der 
kommer resultater. ”En retfærdigs bøn har en mægtig virkende 
kraft,” skriver Jakob i sit brev (kap. 5,16). Én retfærdig.

Det med at være retfærdig henviser til første del af verset, 
hvor Jakob opfordrer os til at bekende vores synder for hin-
anden og bede for hinanden, så vi kan blive helbredt.

En tilgivet synder er altså ”retfærdig” - han er retfærdiggjort 
- og hans bøn har en mægtigt virkende kraft. 

Men det hjælper jo ikke, hvis han ikke véd det.

Den samme mægtige kraft
Mens Paulus i to år sad i fængsel i Rom, skrev han i brevet 

til den nye menighed i Efesos: ”Jeg beder om, at det må 
blive klart for jer, (...) hvor umådelig stor den kraft er, som 
står til rådighed for os, der tror på ham.”  

Når vi véd, at der er en umådelig kraft til rådighed for os, 
der tror, kan vi nemlig bede med forventning (dvs. tro). 

Vi bliver også mere konkrete i vores bønner, når vi forventer, 
at Gud hører os og svarer på vore behov. 

Udfordringen har lige før jul udgivet bogen ”Kæmp & Vind 
i bøn” med masser af vejledning i, hvordan vi skal bede. For 
vi kan alle vokse i bøn. Og Gud har - forstå det, hvem der 
kan -  brug for, at vi mennesker åbner os i bøn, for at han kan 
udfolde sin kraft på jorden. (2. Krøn. 16,9)

Vi får ikke automatisk, når vi ikke beder. 
Når vi forstår, hvad bøn i Jesu navns autoritet 

kan udrette, bliver det spændende at tilbringe 
tid i bøn. For vi har en lige linje til den Almæg-
tige, og tænk, Han interesserer sig for os.

 

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Kæmp & Vind i BØN!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. Bøn 
kan forandre dit eget liv, familiens 
og samfundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn bliver 
meningsfuld og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt med Gud.
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Af Jens Peter Lauge Giversen

Den sidste Udfordringen 
2015 var både interessant 
og udfordrende. I Bodil Lan-
tings klumme s. 2 angående 
Peter V. Legarth omtales 
vismændene i Matt. kap. 2 
som astrologer. Skønt der 
er lidt astrologi, er det mere 
korrekt at bruge et andet ord: 
astronomi. Det er det, det 
drejer sig om.

 
I profetien i 4. Mos. 24:17 har 

oversætterne bevaret det astro-
nomiske udtryk: ”En stjerne går 
op...” Det tidspunkt, hvor en 
stjerne i sin bane bliver synlig 
over horisonten. Ligeså det 
tidspunkt, hvor astronomerne 
observerer, at to stjerners baner 
krydser hinanden - konjunktion, 
så de kortvarigt ser ud som én 
stor stjerne. De fl este gange 
kun én gang på et år. Sjældent 
to gange. Og endnu sjældnere 
tre gange. 

I Jesu fødselsår tre gange, 
skønt Matt. kap. 2 kun omtaler 
to konjunktioner. Den tredje 
var ligesom den første i v. 2 var 
helt nede nær horisonten og 
er næppe blevet set af andre 
end astronomerne. Mathæus 

omtaler den ikke. Hvis det var, 
mens Josef og Maria var på 
vej til Ægypten, v. 13-15, har 
de nok haft andet at tænke på 
end at se efter den aftagende 
konjunktion.

Engang i 1970’erne kom der 
tre konjunktioner ligesom i Jesu 
fødselsår. Og tidsmæssigt kun 
ca. 1 måned forskudt. Det var 
meget interessant at læse om. 
Om alle tre konjunktioner kunne 
ses i DK, husker jeg ikke. Men 
Københavns Observatorium 
omtalte dem. Det var meget 
interessant læsning.

Det drejer sig om de to stør-
ste stjerner: Jupiter = Konge-
stjernen og Saturn = Israels 
Stjerne, som altså kortbarigt 
var én kæmpestjerne. De gamle 
stjernetabeller er så præcise, at 
man kan regne baglæns i dem - 
både manuelt og på computer. 
Den første konjunktion, Matt. 
2:2, kom d. 24. eller 26. maj. 
Den næste, 2:9-10, kom d. 10. 
oktober, hvor hyrderne godt 
kan ligge ude med dyrene om 
natten, Lukas 2:8-20. I decem-
ber (og januar i den græsk-
ortodokse kirke) er de kun ude 
i dagtimerne. Og kun, når vejret 

er til det. - Denne anden kon-
junktion skete i stjernebilledet 
Fisken, som i stjernegeografi en 
er Israel. Ikke underligt, at astro-
nomerne blev glade, 2:10 Den 
gamle profeti 4. Mos. 24:17-18 
var præcis og pålidelig. Og 
deres beregning af konjunkti-
onstidspunktet var rigtig.

Thi glæde sig Jerusalem?
Grundtvigs julesalme, ”Et 

barn født i Betlehem” rimer godt. 
Men anden linie rimer IKKE 
med Matt. 2:3. (Noget lignende 
kan ses i Uffe Hansens ”En rose 
så jeg skyde” v. 2 og 3.) 

Borgerne i Jerusalem glæ-
dede sig ikke over det, astrono-
merne kunne fortælle om den 
nyfødte prins, som ingen kendte 
til. Borgerne blev rædselslagne. 
For de kendte Herodes´ rival-
fobi. Endog mindst én af hans 
egne sønner blev likvideret. 
Plus fl ere forskellige uskyldige, 
når han hævnede et påstået 
oprør.

En anden vej
Fra Betlehem rejste astrono-

merne en anden vej hjem, fordi 
Gud havde advaret dem imod 

at rejse gennem Jerusalem, v. 
12. De sendte heller ikke bud 
til Herodes, skønt han havde 
krævet det af dem, v. 8. Så gik 
Herodes totalt amok i sin rival-
fobi. Skønt den fl ygtede tronrival 
kun var 2 eller 3 mdr., lod Hero-
des sine soldater myrde alle 
drenge indtil to år i Betlehem 
og omegn, v. 16-18. En frygtelig 
hævn mod børnenes forældre. 
Når Herodes gik så totalt amok, 
skyldes det, hvad astrono-
merne i Jerusalem havde fortalt 
om den nyfødte prins: Herodes´ 
hjemstavn, Edom / Seir skulle 
blive en ubetydelig ingenting, 4. 
Mos. 24:18. Herodes blev kaldt 
”den Store”, skønt hans land 
næppe var større end Jylland. 
Men hans ”søn”, den lille prins, 
skulle ifølge den gamle profeti 
blive virkelig stor. Et sådant op-
rør skulle hævnes. Og det blev 
hævnet grundigt og grusomt, 
Matt. 2:16.

Faktum est?
P. V. Legart bebrejder teo-

logerne i Jerusalem, at ingen 
af dem rejste til Betlehem for 
at hylde den nyfødte prins. Det 
skyldes næppe vantro, men for-

di de ligesom de andre borgere 
i Jerusalem var rædselslagne 
over det, astronomerne kunne 
fortælle dem om den nyfødte 
prins, v. 3. De kendte jo Hero-
des´ rival-fobi. Og som vi kan se 
i v. 16, gættede de rigtigt.

Jørn Nielsen er s. 7 inde på 
tanken om, hvor meget der i 
nutidens Jul ligner oldtidens 
nytårsfester og solhvervsfester. 
Et sammensurium af hedensk 
frådseri og religiøs tomhed. 
Meget præcist udtrykt. Helt som 
i oldtiden, da kirken blandede 
juleevangeliet ind i nytårs- og 
solhvervsfesterne, fordi det 
måske var praktisk.

Derfor fi nt, at Jørn Nielsen 
indskyder to latinske ord: ”fak-
tum est”. Hvad est faktum? 
som var Pilatus´ spørgsmål til 
Jesus, Matt. 18:38. Jørn Nielsen 
oplyser, at juleevangeliet er 
Julens øverste instans. Perfekt 
udtrykt! Når vi læser Matt. kap. 
2 og Lukas 2:1-40, får vi oplyst 
både tiden og sagen, så vi ikke 
behøver at blive forvirrede og 
vildledte om, hvad faktum est.

Jørn Nielsen nævner også 
”stalden og krybben”. Fortælles 
der noget som helst om nogen 

stald i de to beretninger? Intet! 
Men oplysningen om krybben 
er rigtig. Næsten helt til nuti-
den har det i fattige områder 
i Mellemøsten været meget 
småt med møbler i hjemmene. 
De fleste sov på gulvet. Og 
mange gør det sikkert stadig. 
Men i dagtimerne har det ikke 
været praktisk at have et lille 
barn liggende på gulvet. Især 
ikke i dagene før Påske, hvor 
familiens påskelam - et ungt får 
eller ged - var nødt til at være i 
stuen, hvis der ikke var adgang 
til en stald eller et andet udhus 
i nærheden, 2. Mos. 12:3-6. Så 
har det været praktisk med en 
flytbar krybbe og bruge den 
som barneseng. En fl ytbar ju-
lekrybbe er derfor ikke nogen 
misforståelse af Lukas 2:7. 

Det er værre med en nutidig 
julesang, hvor der står noget 
om, at ”oksen kyssed´ barnets 
fod”. Det står der ikke noget om 
i juleevangeliet. Så det må være 
moderne solhvervsfantasi.

Mere debat side 21.

Julen - fakta eller fi ktion?



Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Min kone og jeg har ofte til-

bagevendende konfl ikter i vores 
ægteskab. Det handler for det 
meste om problemer i kommuni-
kationen. Min kone er stærk i det 
verbale, mens jeg ikke er det. Jeg 
har svært ved at udtrykke mine 
følelser og fi nde de rigtige ord, når 
vi diskuterer noget. Det er, som om 
vi taler forbi hinanden, og det er en 
stor frustration. 

Jeg vil gerne gøre mit til, at det 
kan blive bedre, så jeg håber, du 
kan give mig nogle redskaber til 
at få forbedret min kommunikation 
overfor min kone.

Med venlig hilsen L.

Kære L.
Stærkt gået, at du påtager dig 

dit ansvar for at få forbedret jeres 
kommunikation. Med den indstil-
ling kan det kun blive bedre!

I mænd er ofte særligt dygtige 
til at fi nde brugbare løsninger på 
problemer og også til at få konkre-
tiseret, hvad problemet i en given 
situation er. Prøv derfor at gå helt 
praktisk til værks og fokuser på at 
få afdækket, hvad kernen i jeres 
kommunikationsproblemer er – 
så er jeg sikker på, at det vil blive 

nemmere for dig at fi nde ud af, 
hvad du selv kan gøre anderledes. 

Her er et par forslag til, hvad du 
bl.a. kan prøve at undersøge: 

- er det tonefaldet i din stemme, 
der får din kone til at opfatte det, 
du siger, helt anderledes, end det 
var tænkt? Måske du selv oplever 
at være ”neutral” i overleveringen 
af et budskab, mens en eventuel 
irritation eller manglende interesse 
i virkeligheden skinner klart igen-
nem?

- er det din mimik og/eller din 
kropsholdning? Prøv at være 
bevidst om at vende din krop hen 
imod din kone, mens I snakker 
sammen. Sørg også for at kigge 
hende ind i øjnene ind imellem. 

Måske er det overflødigt at 
nævne overfor dig, men sørg også 
for ikke at prøve at følge med i tv-
udsendelser eller i nyhederne på 
telefon eller iPad samtidig. Nogle 
mænd synes selv, at de sagtens 
kan føre en meningsfuld sam-
tale med deres partner, mens de 
samtidig passer andre ting imens 
– men vi kvinder er sjældent enige 
med jer i det. Vi vil have koncen-
treret opmærksomhed!

- generelle vendinger: prøv at 
lægge mærke til din sprogbrug. 

Måske kan du bruge mere spe-
cifi kke ord/forklaringer eller ord, 
der er mere nuancerede. Fx kan 
”jeg er træt!” dække over mange 
forskellige ting, mens en uddy-
belse af det som fx ”jeg er træt 
og har brug for at sove”, ”jeg er 
træt i hovedet, fordi jeg bekymrer 
mig om XX ” eller ”jeg er træt og 
i dårligt humør, fordi XX” gør det 

meget lettere for din kone at forstå, 
hvordan du egentlig har det. 

- Måske bruger du typisk ord/
vendinger/billeder, som giver me-
ning for dig, men ikke for din kone? 
Selvom det er svært, så prøv at 
tænke over, hvilke begreber eller 
billeder, der vil give mening for din 
kone!? ”Sådan som jeg har det nu, 
er vist ligesom når du fortæller 

om XX …” Pyt med om det ikke 
sidder lige i skabet første gang, 
men blot det, at du forsøger, vil 
gøre en forskel.

Nogle af disse ting kan du godt 
selv observere eller tænke dig 
frem til, om det er et problem i 
jeres kommunikation, mens der 
kan være andre ting, du er nødt 
til at spørge din kone om. Dette 

sidste er det allervigtigste i arbej-
det på en bedre kommunikation: 
at spørge den anden, hvad han/
hun er frustreret over og også om, 
hvad han/hun kunne foreslå kunne 
gøre det bedre? Samtidig er det 
også meget vigtigt at spørge din 
kone om, hvad hun synes fungerer 
godt nok i forvejen – så du kan 
gøre mere af det!

Sluttelig er det naturligvis også 
afgørende, at du laver et stykke 
individuelt arbejde: begynder at 
være mere grundig i forhold til 
at tænke over, hvad du egentlig 
mener eller føler i de forskellige 
situationer, inden du og din kone 
skal til at snakke sammen om det. 

På den måde bliver du ikke 
stresset over at skulle svare her 
og nu, men har bedre tid til at 
overveje og lede efter ordene. Er 
I midt i en ophedet diskussion, er 
det helt fi nt at sige: ”jeg har lige 
brug for en tænkepause – jeg ven-
der tilbage senere”. Det er altid OK 
at have brug for en time-out for at 
fi nde ordene eller argumenterne, 
men du skal bare huske, at du så 
skylder din kone at vende tilbage!

Hilsen Suh

Kære Suh
Tiden op til jul og nytår har 

jeg det så dejligt med. På trods 
af travlhed og nogle gange lidt 
arbejdsstress, glæder jeg mig 
altid over adventstiden, og det 
er nemt at fi nde det gode humør 
frem. Selve juleaften og også 
nytårsaften ser jeg meget frem til 
og gør meget ud af, at det bliver 
en god oplevelse for dem, jeg er 
sammen med. 

Når det hele er overstået, bliver 
jeg dog så forfærdelig trist, og 
nogle gange kan jeg slet ikke 
overskue at skulle igennem januar. 

Det er vel naturligt at savne ju-
len og dens glæder, men jeg synes 
min tristhed er usædvanlig stor, og 
jeg kunne godt bruge noget hjælp 

til at komme lidt bedre igennem de 
første par måneder i det nye år.

Hilsen fra B.

Kære B.
Tristhed er som regel et udtryk 

for, at der er noget, man sørger 
over, at man har mistet, eller at 
der er noget, man længes efter, 
som man ikke kan få. 

I din situation lyder det som om, 
at det du har mistet er juletiden, 
og at det gør dig trist, at det du 
længes efter – decembermåne-
den – først kan fås igen om et 
år. Denne din tristhed er egentlig 
forståelig, hvis det er sådan, at 
det primært er i december, at alle 
de dejlige ting foregår for dig. Og 
hvis du ikke rigtig synes, du har 

adgang til disse ting i de reste-
rende måneder i året, så er dit liv 
helt reelt tommere og fattigere dér, 
og det mærkes især i januar, som 
står i skærende kontrast til netop 
december.

Men hvordan vores liv leves, og 
hvad det indeholder, er vi heldigvis 
selv ansvarlige for. Så prøv en-
gang at tænke over, hvad det helt 
konkret er, der gør december og 
juletiden så dejlig for dig? Måske 
er det her, at du giver den fuld 
skrue med at hygge og glæde 
andre? Prioriterer samvær med 
familie og venner? Giver dig selv 
lov til at glæde dig lidt mere end 
til hverdag, måske giver dig selv 
lov til at spise lidt ekstra god mad 
og lækkerier? 

Alle disse ting er noget, du kan 
putte ind i resten af månederne 
på året – også selvom det ikke 
er jul! Du behøver ikke at spise 
fl æskesteg og ris á la mande hver 
uge (det ville nok også blive kede-
ligt ret hurtigt), men principperne 
omkring juletiden – fokuset på 
vigtigheden af nærvær og omsorg 
for hinanden og at sætte gode 
rammer for sig selv –  kan med 

meget stor fordel implementeres 
mere i hverdagen! 

Prøv at skrive 11 gode ting ved 
julen og juletiden ned, og prøv så 
at lade hver enkelt af disse ting 
efter tur fylde særlig meget i de 
tilbageværende 11 måneder. 

Du kunne fx starte med at gøre 
januar til ”hyggemåneden”, hvor 

dit fokus var at gøre den stadig 
mørke og kolde tid så varm og hyg-
gelig som mulig med stearinlys, 
småkager, boller og varm kakao? 
Februar kunne så være måneden, 
hvor du og din familie fandt på små 
gaver eller opmærksomheder til 
hinanden? Marts, måneden hvor 
du skal gøre noget særlig godt for 

dig selv? o.s.v.
Finder du ikke 11 ting, kan du 

sikkert sagtens genbruge nogle af 
emnerne fl ere gange. 

Prøv at tænke i disse baner – for 
januar og alle de andre måneder 
er, hvad vi selv gør dem til.

Hilsen Suh 

Vi har mange konfl ikter i vores ægteskab

Du kan også fi nde glæden – efter nytår

Er I midt i en diskussion, er det helt fi nt at sige: ”Jeg har lige brug for en tænkepause – jeg 
vender tilbage senere”. Det er OK at have brug for en time-out for at fi nde argumenterne, 
men du skal huske, at du så skylder din kone at vende tilbage!

Du giver den måske fuld skrue med at hygge og glæde andre op til jul? Disse ting er noget, 
du kan også kan gøre resten af månederne på året – også selvom det ikke er jul!
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Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution 
i disse år. Men også en 
kristen! For 40 år siden 
var der 5 mio. kristne i 
Kina. I dag er der mindst 
80 millioner. Fortsætter 
udviklingen, vil hver 
tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de 
fleste kristne i skjul, fordi re-
ligionsfriheden er begrænset. 
Hvordan organiserer de sig? Og hvad kommer den 
kristne revolution til at betyde for resten af verden?
 
Det giver journalist KIM SCHOU svar på i sin spændende bog 
gennem reportager og interviews med undergrunds-kirkeledere, 
samt danske og udenlandske ek-
sperter. Portrætter og personlige 
beretninger krydres med seneste 
statistikker og fakta.

Bogen er illustreret i farver.
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Kinas kristne revolutionKinas kristne revolution
Anmeldt af Josua Christensen

”Helle for den!” råber man om 
det, man vil kræve ret til. Gud 
vil sige, at vi tilhører ham, og 
at ingen magter i verden kan 
fjerne os fra ham. Også når vi 
rammes af problemer, og livet 
føles mørkt, kan vi stole på, at 
vi er i Guds hænder. Vi tilhører 
Gud.  (Side 56)

Johan Reftels andagtsbog er 
oversat til dansk og hjertesprog 
af global karakter. I små korte 
tekster giver han den ene opmun-
tring efter den anden. 

Formen er jordnær, uden de 
store teologiske overbygninger, 
men med forståelige billeder 
forklares kristen tro og liv, som en 
relation mellem en mægtig ska-
bende Gud, der sætter sin magt 
ind på at komme sin skabning til 
undsætning. 

Vi mindes om, at magtesløshed 

er et godt udgangspunkt for at 
opleve Guds godhed. At det ikke 
handler om at løbe de første 42 
kilometer af et marathon og håbe 
på hjælpen til de sidste 195 meter 
– men at Gud ønsker at være med 
hele vejen. At kristenliv må være 
et Effatha, ordet som Jesus siger i 
mødet med den døve mand (Mark 
7.31-37) , som ordret oversat be-
tyder: ”Lad mig blive åbnet” 

Altså en erkendelse af, at Gud 
ikke gemmer sig eller holder sig 
på afstand, men at vi har brug for 
at åbne os for hans liv. 

Lad Gud komme til
Igennem de 50 korte andagts-

stykker opmuntres læseren til 
at slappe af, lade Gud komme 
til, se på sig selv som elsket, 
værdifuld, udvalgt osv. På alle 
måder er dette andagtshæfte et 
opmuntrende bekendtskab. 

Og så alligevel. Det er, som 
om denne kristentro er lidt for 

blankpoleret. Knasterne. Tvivlen. 
Livets skyggeside. Alt det, som 
også er en del af kristenlivet, er 
behændigt pakket ind i lidt for lette 
forklaringer. 

Disse aspekter af livet kommer 
vi ikke rigtig til at forholde os til i 
denne positive og opmuntrende 
tekstsamling. Men det behøver 

man vel heller ikke have med 
hver gang? 

Faktum er, at man kommer i 
godt humør og bliver mindet om 
nogle sandheder, som gør livet 
lidt lysere. 

Anmeldt af Kirsten Krog

J i m my  B u r n s  h a r  m e d 
sin bog ”Pave Frans. For-
andring og håb” tegnet 
et bredt og solidt baggrunds-
tæppe til forståelse af pave 
Frans. 

Men håber man på en bog, 
der går i dybden med Frans´ 
spiritualitet og teoloig, bliver man 
skuffet. I stedet får man en grun-
dig indføring i alt fra argentinsk 
historie til Ignatius af Loyolas 
liv (stifteren af jesuiterordenen, 
som pave Frans tilhører). 

Alt dette fylder uforholdsmæs-
sigt meget i forhold til den plads, 
der levnes på at portrættere 
pave Frans. Alligevel har forfat-
teren en pointe. Hele denne 
kontekst er nemlig væsentlig for 
fuldt ud at forstå, hvad der har 
formet pave Frans og gjort ham 
til den, han er.

Katolsk, liberal forfatter
Jimmy Burns er selv katolik, 

men det skinner igennem, at 
han tilhører den mere liberale 

del af Den katolske Kirke, og 
selvom bogen udmærker sig ved 
sin grundighed og store viden, 
har den et stænk af noget, der 
minder om det, man fi nder i den 
kulørte presse, i hvert fald hvad 
temavalg angår. 

Men på trods af dette er der 
ingen tvivl om, at forfatteren 
nærer sympati både for pave 
Frans, Den katolske Kirke og 

ikke mindst jesuiterordenen, hos 
hvem han selv har fået en del af 
sin skolegang.

Afbalanceret og 
nuanceret fremstilling

Men bogens temaer er stærkt 
præget af det, som har været 
og er interessant i den brede 
offentlighed: konspirationsteorier 
i forbindelse med pavevalget, pæ-
dofi liskandaler, Vatikanets bank, 
Frans´ relation til det argentinske 
regime og til befrielsesteologien 
og kirkens forhold bl.a. til homofi le 
og kvindelige præster. 

Forfatterens fremstilling er 
imidlertid afbalanceret og nu-
anceret og er bestemt værd at 
læse, hvis man har behov for 
hjælp til at fi nde hoved og hale 
i de rygter, som ikke mindst lige 
efter pavevalget fl orerede bl.a. 
om pave Frans rolle i forbindelse 
med militærjuntaens forbrydelser. 

Det gælder fx historien om de 
to jesuiterpræster, Orlando Yorio 
og Francisco Jalics, der blev ar-
resteret af militærjuntaen og sad 
fanget i måneder, inden de ende-
lig blev løsladte, og hvor den ene 

anklagede den kommende pave 
for ikke blot at have forholdt sig 
passivt, men endda have bakket 
op om arrestationen. 

Men selvom man bestemt 
ikke skal lukke øjnene for nogle 
af disse kritikpunkter, kan det 

være lidt trættende, at disse 
sensationshistorier tilsynela-
dende er det eneste, man kan 
fortælle om Den katolske Kirke.

Bogen er først og fremmest 
politisk, men den kunne have 
vundet ved tydeligere at have 
portrætteret paven som åndeligt 

overhoved, som det til dels sker i 
kapitlerne ”Magt og slumkvarter” 
og ”Første stop Brasilien”.

Jimmy Burns: Pave Frans 
- Forandring og håb
393 sider • 299,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag

Lidt tættere 
på Pave Frans?

En ny bog om Pave Frans giver et indblik i pavens baggrund, 
men når ikke i dybden med hans spiritualitet og teologi.

Pave Frans blev valgt til pave den 13. marts 2013. Han er født i Buenos Aires, Argentina den 17. 
december 1936, og er i dag 79 år gammel. 

Kristelig Dagblads Forlag har 
udgivet Jimmy Burns bog om 
Pave Frans.

Ord til daglig opmuntring
Johan Reftel: 
Med evig 
kærlighed 
– tanker om 
tro og kærlig-
hed”   
160 sider 
99,00 kr. 
Unitas Forlag
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Kristne forfølges i Filippinerne
Kristne i Filippinerne oplever samme grad af forfølgelse som 
deres brødre og søstre i Mellemøsten, siger en missionærpræst 
ifølge Christian Today.

 Father Sebastiano D’Ambra har i et interview med Aid to the 
Church in Need oplyst, at 14 mennesker blev dræbt juledag, og at 
en granat blev smidt mod en kirke. Juleaften dræbte medlemmer 
af The Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ni kristne. Denne 
gruppe har svoret troskab mod Islamisk Stat. 

”I nogle områder af Mindanao oplever vi præcis det samme som 
det, der sker i Irak”, sagde Father D’Ambra. 

Men selv om forfølgelserne gør arbejdet vanskeligere, er det 
netop nu vigtigere med mission end nogensinde før, understreger 
den erfarne missionær, som har boet i Filippinerne i næsten 50 år. 

Bodil

Obama brugte veto-ret for at sikre 
statsstøtte til abortklinikker
Præsident Obama nedlagde den 8. januar veto i kongressen 
mod et lovforslag, der gik imod hans sundhedsreform og samti-
dig skulle begrænse støtten til Planned Parenthood klinikkerne.

Obamas sundhedspakke (Obamacare) har været stærkt kritiseret, 
fordi den giver adgang til provokeret abort for skatteydernes penge. 
Samtidig har selv religiøse organisationer oplevet krav om at stille 
prævention og ”fortrydelsespiller” til rådighed for deres ansatte.

I løbet af 2015 har fl ere videoer optaget med skjult kamera afslø-
ret, hvordan Planned Parenthood klinikkerne har tjent penge på salg 
af aborterede fostre. Efterfølgende har mange, især Republikanere, 
krævet statsstøtten til klinikkerne fjernet.

Men det sker ikke pga. præsidentens veto, som han begrunder 
med hensynet til middelklassens helbred og økonomi. Republika-
nerne vil dog fortsætte kampen til fordel for lovforslaget.

Bodil

Jeg vil ikke tvinges til tavshed, 
fordi det er politisk ukorrekt 
at kritisere islam, fastslår Ben 
Carson.

Allerede i september sidste år 
sagde Carson i et interview med 
ABC News, at mange sharia-
love er i modstrid med USAs 
forfatning.

Han er efterfølgende blevet 
opfordret til at undskylde overfor 
det muslimske samfund i USA. 
Men den tidligere neurokirurg 
står ved sine udtalelser, skriver 
Christian Post.

En leder må kunne 
være politisk ukorrekt

- Tidligere i denne uge under 
et møde på et rådhus blev jeg 
bedt om at ’præcisere’ min ud-

talelse om, hvorvidt en muslim 
skal kunne blive præsident. Men 
jeg mener stadig det, jeg sagde 
før: En muslim, som accepterer 
principperne i sharialoven, er 
ikke i overensstemmelse med 
forfatningen. Jeg vil ikke tvinges 
til tavshed af ’politisk korrektheds-
kulturen’, skrev Carson på Face-
book sidste torsdag.

Det er en leders ansvar at 
gøre og sige ting, som er sande 
og rigtige, uanset om de er po-
pulære hos medie-eliten, sagde 
præsidentkandidaten. 

Muslimsk Sharia-kritik?
Under mødet på rådhuset i 

Staten Island, New York, sidste 
mandag, læste en amerikansk 
muslim op fra forfatningen:

- Der står: ”Der skal aldrig 

kræves nogen religiøs test som 
kvalifi kation til noget ministerium 
eller offentlig forvaltning i USA”. 
Men du har sagt, at du ikke vil 
have en muslim som præsident i 
USA. Hvordan kan du forene de 
to ting? spurgte manden.

Hertil svarede Ben Carson:
- Jeg sagde, at jeg ikke ønsker 

en muslim, som accepterer alle 
principperne i islam, inklusive 
sharia.

Carson har tidligere præciseret 
sine udtaleleser overfor ABC 
News. Her siger han om bag-
grunden for islam og religionens 
principper:

”De kommer fra sharia. De 
kommer fra Koranen. Og de 
kommer fra Muhammeds liv og 
eksempel (hadith). De kommer fra 
fatwas, som er de lærdes værker.

Jeg ville ønske, at en eller an-
den kunne vise mig en forbedret 
islamisk tekst, som går imod sha-
ria. Hvis du kan vise mig det, vil 
jeg begynde at tænke anderledes 
om dette, sagde Carson.

Han lovede samtidig at vende 
stærkt tilbage i præsidentvalg-
kampen, selv om tilslutningen til 
ham har vist et fald i de seneste 
opinionsmålinger.

Bodil

’En muslim kan ikke 
blive præsident i USA’
Sharia-love er uforenelige med forfatningen, mener Ben Carson.

- En muslim, som er tilhænger 
af Sharia-love kan ikke blive 
præsident i USA, mener præ-
sidentkandidat Ben Carson.

De sidste to år har 15.000 fran-
ske jøder forladt landet af frygt 
for forfølgelse.

Det oplyste DR Nyhederne i en 
reportage den 10. januar om min-
dehøjtideligheden for terrorofrene 
i Frankrig i 2015.

Mens ofrene fra satirebladet 
Charlie Hebdo i januar og under 
det store angreb mod Paris i 
november sidste år har fået stor 
opmærksomhed, føler de franske 
jøder sig svigtet. Det jødiske min-
dretal har oplevet øget chikane og 
overgreb gennem 20 år, uden at 
myndighederne griber ind.

Antisemitsime i Frankrig
DR nævner blodige terror-

angreb, voldelige overfald og 
intimiderende hærværk mod 
jøder i Frankrig. Der har også 
været en fordobling af anmeldte 
gravskænderier, overfald eller 
andre antisemitiske handlinger de 

seneste 20 år. Derfor føler mange 
franske jøder sig usikre.

- Vi bliver mere og mere skrø-
belige, hver gang det sker, så det 
er svært, siger jødiske Rachel 
Benecmous fra Paris til fransk tv.

15.100 forlod Frankrig
I 2014 forlod 7.200 jøder Frank-

rig. Det var en rekord. Men den 
blev slået i 2015, hvor 7.900 jøder 
rejste væk - de fl este til Israel.

Israels premierminister Ben-
jamin Netanyahu har direkte 
opfordret franske jøder til at im-
migrere til Israel, fordi de ikke kan 
være trygge i Frankrig. Men der 
er fl ere årsager til udvandringen, 
understreger Yigal Palmor fra 
Jewish Agency i Israel.

Han nævner økonomisk krise 
som en af årsagerne, sammen 
med frygt for egen sikkerhed. 
Men nogle steder handler det 
om en generel anti-jødisk kultur. 
Uanset årsagen opfordrer han 

ifølge nyhedsbureauet Reuters de 
europæiske jøder til at emigrere.

Frankrig har svigtet
Terrorangrebet mod et jødisk 

supermarked i Paris kostede fi re 
jøder livet. Men selv om millioner 
af franskmænd gik på gaden for 
at demonstrere efter angrebet på 
Charlie Hebdo, fi k angrebet mod 
det jødiske supermarked ikke 
nogen på gaden.

- Det er hykleri, jeg kan ikke 
klare det mere, siger Yael Yosef. 
Hun har valgt Frankrig fra og er i 
stedet fl yttet til Israel.

Mens de franske jøder er vel-
komne i Israel, vil den franske 
regering nu forsøge at dæmme 
op for den massive jødiske ud-
vandring:

- Hvordan har Frankrig kunnet 
lade sine jødiske landsmænd leve 
i frygt og lade dem tvivle blot et 
sekund på, at her er deres hjem, 
og bare se til, mens fl ere og fl ere 

franske jøder forlod deres land, 
fordi de ikke længere følte sig 
sikre? spurgte den franske pre-
mierminister, Manuel Valls, i sin 
tale sidste lørdag.

Offer blev Årets dansker
I modsætning til Frankrig gav 

den tidligere statsminister Helle 
Thorning-Schmidt en støtte-
erklæring til det jødiske samfund i 
Danmark straks efter terrorangre-
bet på synagogen i Krystalgade. 
Her blev den jødiske dørmand 
Dan Uzan dræbt i februar 2015.

- Vi vil gøre alt for at sikre, at 
det jødiske samfund føler, at de 
er en del af det danske samfund, 
og vi vil gøre alt for at beskytte 
det jødiske samfund og de jø-
diske institutioner, udtalte Helle 
Thorning-Schmidt.

Senere blev Dan Uzan kåret 
som ”Årets dansker 2015.”

Bodil

Det er hykleri, når fransk-
mænd går på gaden for at 
hædre ofrene på Charlie 
Hebdo, men ikke gør det for 
de dræbte jøder, mener Yale 
Yosef (billedet). Hun er en af 
de 7.900 jøder, som forlod 
Frankrig i 2015. Skærmprint 
fra DR Nyhederne den 10. 
januar 2016.

Jøder fl ygter fra Frankrig
Jøderne forlader nu Frankrig i titusindvis efter årtier med vold og utryghed.

Iransk ayatollah-elev mødte Jesus
Først fandt Mehdi under sine islamstudier ’tilfældigvis’ et 
eksemplar af Det Nye Testamente på et bibliotek, og det, han 
læste, satte sig spor i hans liv. Senere så han Jesus i en drøm.

Mehdis bedstefar og far var begge mullaher. Derfor skulle også 
Mehdi være en islamisk lærd, måske endda ayatollah, skriver Sa-
muel Nymann Eriksen fra Dansk Europamission. 

Derfor forskede Mehdi på et bibliotek i Qom. Idet han ledte efter en 
bog om islam, fandt han i stedet  en lille rød bog oven på en reol. På 
indersiden af omslaget stod: ’Jesu Kristi Evangelium’. Mehdi havde 
aldrig set Det Nye Testamente før. Så lige der, på det islamiske 
bibliotek, satte han sig ned og læste evangeliet.

Han blev rystet over det, han læste, og tænkte: Hvem er denne 
mand, som kunne få de blinde til at se? Vi har ingen som ham i islam.

Mehdi fandt ikke bogen igen. Men han kunne ikke glemme det, 
han havde læst, og han havde ikke længere samme indstilling til 
sit arbejde. Fem år senere advarede en ven ham om, at hans liv 
var i fare. Derfor rejste Mehdi til Tyrkiet med sin kone og deres søn.

I Tyrkiet blev han sat i fængsel af grænsepolitiet. Men i fængslet 
fi k han besøg af en iraner, der gav ham et Ny Testamente; og Mehdi 
oplevede, at bogen gav ham en ”mærkelig følelse af ro”.

Efter at Mehdi var blevet løsladt, havde han en livagtig drøm. Han 
så et lys, der voksede sig klarere, idet det kom nærmere. Da lyset 
faldt på Mehdi, hørte han en stemme sige: ”Kom, lad os gå udenfor”. 
Han gik ud af mørket og ind i det smukke lys.

Drømmen føltes meget virkelig. Da Mehdi vågnede, tog han den 
derfor alvorligt. Han forventede, at der ville ske noget. Og der skete 
faktisk noget samme dag: 

Mehdi mødte en evangelist fra Dansk Europamissions partner-
organisation. Evangelisten, Sephir, overtalte Mehdi til at drikke en 
kop te sammen med ham, og de to mænd sad og talte sammen 
om kristendommen fra klokken ni om morgenen til klokken fem om 
eftermiddagen.

- Lige meget hvilke spørgsmål jeg havde, havde han svar på 
dem alle. Til sidst løb jeg tør for spørgsmål. Så gav jeg mit hjerte til 
Herren, og en dyb fred kom ind i mit liv, fortæller Mehdi.

Hans kone, Zahra, blev rasende og kaldte Mehdi ”uren”. Men 
hun gik med ham i kirke, og en måned senere tog hun også imod 
Jesus. I 2014 begyndte de begge at modtage bibelundervisning, 
skriver Dansk Europamission.

Samuel Nymann Eriksen/Bodil

Iraner, som glæder sig over at 
have fået en bibel.
Foto: Dansk Europamission
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Den globale forfølgelse af 
kristne tager til i et år præget 
af lovløshed, konkluderer Åbne 
Døre i den netop udgivne Ver-
densrangliste for 2016.

Ranglisten defi nerer forfølgelse 
som enhver fjendtlighed, der 
opleves som følge af en persons 
identifi cering med Jesus Kristus. 

Igen i år topper Nordkorea 
listen som verdens mest under-
trykkende regime i nyere tid. På 
oversigten over de 50 lande, hvor 
forfølgelsen af kristne er værst, er 

Eritrea og Pakistan nu på den hø-
jeste placering nogensinde, mens 
Libyen er kommet med på top-10.

’Islamisk ekstremisme’ er den 
primære faktor bag forfølgelsen i 
35 af de 50 lande, mens ’religiøs 
nationalisme’ og ’diktatorisk pa-
ranoia’ også er steget voldsomt.

Graden af forfølgelse er steget 
med gennemsnitligt 2,8 procent 
sammenlignet med sidste år. 

Eritrea og Pakistan på top-10
Eritrea, ”Afrikas Nordkorea”, er 

blandt de værste lande i verden, 
når det gælder trosfrihed, pres-
sefrihed, retssikkerhed og brud 
på menneskerettighederne.

Hovedårsagen er præsident 
Afewerkis ’diktatoriske para-
noia’. Enhver kristen, der vover 
italesætte og protestere imod 
behandlingen af kristne, bliver 
anholdt eller fængslet, uanset 
vedkommendes status. Den tidli-
gere patriark i det Eritreiske Orto-
dokse Kirke, Abune Antonius, har 
således været i husarrest siden 
2007 for at tale for åbenhjertigt.

Ifølge en rapport fra FN’s Flygt-
ningehøjkommissariat fra no-
vember 2014, er 22 % af alle de 
desperate bådfl ygtninge, der når 
frem til Italiens kyst, fra Eritrea.

Verdens næststørste mus-
limske land, Pakistan, er nu på 
listens sjetteplads. Pakistan og 
Nigeria scorer maksimalt i ka-
tegorien ’vold’. Presset er stort i 

alle livets sfærer, og forfølgelsen 
kommer fra radikale islamiske 
grupper snarere end fra staten.

Rapporteringsperioden star-
tede med, at en vred menne-
skemængde dræbte et kristent 
ægtepar den 4. november 2014. 
Periodens klimaks var det dob-
belte bombeangreb mod to kirker 
i Lahore i marts 2015, hvor 25 
blev dræbt og fl ere dusin såret.

Til daglig forekommer misbrug 
af kristne piger, der kidnappes, 
voldtages og tvinges til at gifte sig 
og konvertere til islam. Landets 
3,8 millioner kristne føler sig i sta-
dig højere grad truet i hverdagen.

Niger og Bahrain
Scoren for overhovedet at 

komme på top-50 er steget med 
næsten fem point, hvilket er en 
bekymrende tendens. Det under-
streger, at Verdensranglisten kun 
viser toppen af isbjerget. 

I 2016-listen er to nye lande, 
Niger og Bahrain, kommet med. 

I Niger har terrorgruppen Boko 
Harams udbredelse ind i landet 
fået volden mod og frygten blandt 
landets kristne til at stige markant. 
I Bahrain indfører sultanen grad-
vist en sharialov, som  er begyndt 
at begrænse den kristne tros 
tilstedeværelse i offentligheden.

Sri Lanka og Mauretanien er 
ude af top-50, men det skyldes 
voksende forfølgelse i andre lan-
de. Situationen for kristne i disse 

lande er nemlig ikke forbedret. I 
Sri Lanka angribes kirker stadig 

af lokale, buddhistiske samfund. 
Mauretanien er en af verdens 

kun fi re offi cielle ”islamiske repu-
blikker”, og Al-Qaeda vinder sta-
dig større indfl ydelse. Al kristen 
aktivitet overvåges, men volden 
mod kristne har glædeligvis været 
lav i rapporteringsperioden.

Vold og pres
Verdensranglisten viser, hvor-

dan udlevelsen af den kristne 
tro bliver presset i privatlivet, 
familielivet, lokalsamfundet, på 
det nationale plan og i kirkelivet. 

Samtidig afdækker listen volds-
handlinger som fx voldtægter, 
mord og kirkeafbrændinger. Nog-
le steder er graden af vold dog 
kunstigt lav, fordi kristne slet ikke 
tør fortælle om deres tro.

Presset mod kristne var mest 
intensivt i: Somalia, Nordkorea, 
Eritrea, Afghanistan, Maldiverne, 
Irak, Saudi-Arabien, Yemen og 
Syrien. Det højeste niveau af vold 
mod kristne på 2016-listen fandt 
sted i: Nigeria, Pakistan, Irak, Sy-

rien, Myanmar, Den Centralafri-
kanske Republik (CAR), Egypten, 
Mexico, Sudan og Indien.

Mindst 7.000 dræbt 
Åbne Døres opgørelser viser, 

at over 7.000 kristne verden over 
blev dræbt pga. deres tro i rap-
porteringsperioden. 

Det er en stigning på næsten 
3.000 sammenlignet med forsig-
tige skøn fra perioden op til sidste 
års Verdensrangliste. Men tallet 
omfatter ikke Nordkorea, Syrien 
og Irak, hvorfra der ikke eksisterer 
akkurate opgørelser. Statistikken 
viser også, at omkring 2.300 
kirker blev angrebet eller beska-
diget, hvilket er over en fordobling 
i forhold til sidste år.

I Nigeria tilskrives volden oftest 
terrorgruppen Boko Haram. Men  
også muslimske Hausa-Fulani 
kvægvogtere begår jævnligt over-
greb mod indfødte kristne bønder 
i Nigerias midterbælte. Boko Ha-
ram har dræbt 2.500 kristne, men 
Hausa-Fulani hyrder har dræbt 
1.500. Mindst 30.000 kristne er 
fordrevet som følge af vold i staten 
Taraba. Eksperterne frygter, at de 
kun har kendskab til halvdelen af 
de grusomheder, der er begået. 
Det ligner etnisk udrensning, 
konkluderer Verdensranglisten.

Verdens konfl iktzoner
Kristne er særligt udsatte i ver-

dens konfl iktzoner. Men Islamisk 

Stat arbejder også bag kulissen 
for at radikalisere befolkningerne 
i lande, hvor de ikke har nogen 
synlig tilstedeværelse.

Den kurdiske region i det nord-
lige Irak er nu et tilfl ugtssted for 
tusinder af kristne flygtninge 
fra Mosul og Ninive. Men her 
kræver myndighederne, at land 
skal sælges til muslimer - selv i 
områder, hvor kristne hidtil har 
udgjort fl ertallet. Kristne må leve 
som minoriteter – eller forlade 
området.

I Yemen kæmper Saudi-Arabi-
en og Iran en ”stedfortræder-krig”. 
Næsten alle vestlige emigranter 
er fl ygtet og kun nogle få tusinder 
kristne med muslimsk baggrund 
bliver tilbage. Kirken overlever 
kun med nød og næppe.

Den muslimske befolkning i det 
nordlige Kenya  og i kystområdet 
radikaliseres. Kenyas score er 
steget med fem point siden sidste 
år, bl.a. på grund af angreb fra 
terrorgruppen Al-Shabaab.

I Centralasien har fl ere rege-
ringer skærpet overvågningen 
af alle samfundsgrupper - ofte 
under påskud af at skulle hindre 
islamisk-inspireret terror.

Verdensranglisten indeholder 
ud over statistikkerne mange 
eksempler på overgreb mod 
kristne. Men målet med listen er 
at støtte menneskene bag tallene, 
understreger Åbne Døre.

Bodil

Øget forfølgelse af kristne i 2015

Verdensranglistens røde 
lande viser, hvor der foregår 
”ekstrem forfølgelse”. De oran-
gefarvede lande har ”meget 
alvorlig forfølgelse”, mens den 
gule farve viser, hvor der er 
”alvorlig forfølgelse. 
De 50 lande på listen er dog 
kun toppen af isbjerget.
Statistikken til Verdensrang-
listen 2016 er indsamlet i 
perioden 1. november 2014 til 
31. oktober 2015.
Kilde: Åbne Døre.

Islamisme, religiøs nationalisme og diktatorisk paranoia er ifølge Åbne Døre hovedårsagerne til undertrykkelse af kristne.

Verdensranglisten
Åbne Døres Verdensrang-

liste – også kaldet ‘World 
Watch List’ – bliver offentlig-
gjort hvert år i januar som et 
redskab til 1) medierne, så de 
kan skabe opmærksomhed, 
2) politikere, så de kan tage 
kvalifi cerede beslutninger, og 
3) kirker rundt om i verden, 
så de kan støtte og bede for 
deres medkristne.

Listens researchmetoder 
og resultater er uafhængigt 
blevet kontrolleret af Interna-
tional Institute for Religious 
Freedom. 

Rapporteringsperioden 
bag Verdensranglisten 2016 
var perioden 1/11-2014 til 
31/10-2015.

...udlevelsen af den 
kristne tro bliver pres-
set i privatlivet, fami-
lielivet, lokalsamfun-
det, på det nationale 

plan og i kirkelivet. 
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Af Vidar Norberg

Hanukka er en 
otte dage lang 
jødisk fest. Den 
fejres til minde 
om, at makka-
bæerne vandt flere militære 
slag mod Antiokus Epifanes IV 
og rensede templet, hvor han 
havde opstillet et alter for Zeus 
og ofret svin.

Festen er omtalt i Det nye Te-
stamente i Johannesevangeliet 
10, 22-23: 

«Det blev vinter, og Jesus var 
igen på besøg i Jerusalem, denne 
gang under Hanukka-festen. 
Han gik omkring i den del af 
templet, som kaldes Salomons 
søjlegang. »

Festen omtales ikke i Det 
gamle Testamente. Men årsa-
gen til festen er de voldsomme 
omvæltninger i oldtiden, som 
beskrives i Daniels bog.

Daniels profeti 
Daniels Bog 11, 3 fortæller, at 

der skal komme en vældig konge 
med stor magt. Dette er ifølge 
forskerne Aleksander den Store. 
Han blev kronet i Makedonien 
og erobrede lande og riger helt 
til Indien. 

Aleksander den Store var 
oplært i hellenismen af fi losoffen 
Aristoteles. Der var tale om en 
blandingskultur og flerguderi, 
som han forsøgte at udbrede. 
Målet var at slå fl ere lande sam-
men som en slags ”EU”.

Aleksander den Store blev kun 
32 år. Det gik, som Daniel skrev. 
Ret hurtigt blev Aleksanders rige 
delt mellem de fi re generaler Kas-

sandros, Lysimakhos, Ptolemaios 
og Seleukos, som etablerede 
Seleukidriget i Syrien. 

I år 200 f.Kr. erobrede den syri-
ske konge Antiokus III Jødeland, 
men ingen af de syriske konger 
påtvang jøderne hellenismen 
med dens fl erguderi.

Det skete først i år 175 f.Kr., 
efter at Antiokus Epifanes (”den 
åbenbarede gud”) kom til magten. 

En hellenistisk union
Antiokus Epifanes ville have 

en hellenistisk union. Men den 
jødiske monoteisme, troen på én 
Gud, stod i vejen for planen. 

Antiokus Epifanes var grusom 
i sin kamp for at nedkæmpe 
den jødiske tro. Det blev forbudt 
at fejre sabbaten, at følge de 
bibelske spiseregler (kosher), 
studere Toraen (Mosebøgerne), 
samt omskære drengebørn. I år 
167 skændede Antiokus Epifanes 
Templet i Jerusalem, idet han 
opstillede et alter for Zeus og gav 
ordre om at ofre svin der.

Den nye politik førte til, at jøde-
folket blev delt. For at redde livet 
var der mange, som bøjede sig for 
kongen. Den nu afdøde forfatter 
og bibellærer Lance Lambert har 
sagt, at den græsk-syriske konge 
havde en vision om at skabe 
en moderne europæisk union. 
Landene skulle dele den græske 
kultur, have én religion og fælles 
økonomi. Målet var at undgå krige 
og opstand. Folkene hyldede 
Antiokus Epifanes for dette. 

Nogle jøder sagde NEJ
Problemet var imidlertid jø-

derne, som nægtede at godtage 
planen. Da blev Daniels profeti 
11, 31 opfyldt:

«Han sætter sin hær til at 
vanhellige templet, standse de 
daglige ofre og opstille et afsky-
eligt afgudsbillede på tempelom-
rådet.»

Men stadig var der jøder, som 
ikke ville acceptere hellenismens 
fl erguderi. 

I Modi’in blev den gamle jøde 
Matatias indkaldt af den syriske 
hærleder i byen for at ofre svin. 
Det nægtede han. 

En anden jøde tilbød sig til 
at ofre svin i stedet, for fredens 

skyld.
Matatias greb da et sværd og 

stak hærføreren ned, mens han 
råbte:

”Den, som er trofast mod Isra-
els Gud, følg mig!”

Judas Makkabæeren
Hæren var højst sandsynligt 

lamslået over, at nogen vovede 
dette efter år med hærgen, røveri 
og voldtægter. 

Matatias fl ygtede op i fjeldene, 
vist nok ved Gofna. Men da ny-

heden nåede Antiokus Epifanes, 
sendte han den ene hærfører 
efter den anden til Jødeland. De 
tabte fl ere slag. Matatias døde, 
men hans søn, Judas Makkabæ-
eren, blev nu jødernes hærfører. 

Antiokus Epifanes fi k proble-
mer på hjemmebanen, så hæren 
opgav en belejring af Jerusalem 
og drog sin vej.

Hanukka-undere
Den jødiske militære sejr er et 

af hanukka-underne, som blev 
fejret, specielt af zionisterne, 
da staten Israel var ny. Nu fejrer 
man mest lysunderet. Da templet 
skulle renses og genindvies, ville 
de tænde den syvarmede lyse-
stage, menoraen. De fandt en lille 
krukke med kosher olie, men der 
ville kun være nok til én dag, og 
det tog otte dage at lave ny olie. 
De tændte alligevel lysestagen, 
og da skete olieunderet. Stagen 
brændte i otte dage, så jøderne 
fi k tid nok til at fremstille ny olie.

Kamp for troen på én Gud
I den jødiske bønnebog Siddur 

forklares det, hvor vigtig denne 
kamp mod hellenismen var:

”Til trods for at Hanukka reg-
nes blandt de mindre fester, er 
dens religiøse betydning vældig 
stor. I den kamp mellem jøder 
og græske syrere i år 168-164, 
som begge Makkabæerbøgerne 
beskriver, var det religionen selv, 
troen på den ene Gud, som stod 
på spil. Hvis jøderne var bukket 
under, ville den etiske monoteis-
mes budskab nok ikke have nået 
menneskeheden.”

Forbillede på Antikrist
I Norsk Bibels indledende for-

klaring til Daniels Bog 11 står der, 
at syrerkongen Antiokus Epifanes 
er som et forbillede på Antikrist.

Bibelsk Oppslagsbok skriver, 
at der i Daniels Bog fi ndes to 
indirekte profetier om Antikrist. 
Teksterne i Daniels Bog 8,3-25 
og i 11,21 og 45 handler nemlig 
om Antikrists forbillede, Antiokus 
Epifanes. 

Jesus taler om ”Ødelæggel-
sens vederstyggelighed” (Matt. 
24,11 ff.) 

Paulus taler udførligt om Anti-
krist som ”lovløshedens hem-
melighed” (2.Tess. 2,5–9). Han 
ophøjer sig over Gud og sætter 
sig i Guds tempel. Det var Antio-
kus Epifanes’ synd. 

De sidste tider
Bibelforsker Johan Henrik 

Jørgensen skrev ”I profetienes 
lys” i Karmel, at når det gælder 
endetidens begivenheder, er det 
vigtigt at se Det gamle Testamen-
tes endetidsprofetier – og i særlig 
grad Daniels Bog – sammen med 
Åbenbaringsbogens budskab. 

Dan.11,40-45 sigter til de sid-
ste tider og især til det som sker, 
når der blæses i den sjette basun. 
I Dan.11,36 står der noget om en, 
som bare kaldes ”kongen”. Ifølge 
sammenhængen må det dreje 
sig om den onde syriske konge 
Antiokus Epifanes. 

Men da Antiokus Epifanes er 
Skriftens klareste forbillede på 
endetidens Antikrist - den onde, 
enevældige hersker over det 
genrejste romerske imperium 
- handler Dan.11,36 i dybeste 
forstand om netop denne fyrste.

Antiokus IV - forbilledet på Antikrist
Jesus talte om ’ødelæggelsens vederstyggelighed’, som skal vise sig i de sidste tider. 
Begrebet bruges allerede i Daniels Bog. Her profeteres både om syreren Antiokus IVs vanhelligelse af templet i 175 f.Kr. - og om Antikrist i de sidste tider.

Jøderne fejrer Hanukka-festen med en lysestage med otte lys + 
et ”hjælpelys”, som tænder de andre, til minde om sejren over 
Antiokus Epifanes. Jesus besøgte Jerusalem under Hanukka 
(tidligere kaldt ”tempelvielsesfesten”). Foto: Vidar Norberg.

For- og bagside af en af Antiokus’ mønter, fundet i Jerusalem. 

Under Hanukka spiser folk i Israel sufganiotboller (doughnuts), som er kogt i olie, for at mindes 
olieunderet. Dette er luksus-sufganiot hos bager Rolandin i Mamilla i Jerusalem. 
Rolandin i Hillelgaden solgte 2000 sufganiot til ca. 10 sekler per styk i løbet af én dag. 
Festen, som varer en uge, startede i 2015 den 7. december. Foto: Heljä Norberg.
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Af Vidar Norberg

Arkæologer har fundet Acra-
fæstningen, som tilhørte den 
hellenistiske konge Antiokus 
Epifanes, i Jerusalem. En hun-
drede år gammel gåde er løst. 

Jøderne fejrer Hanukka til min-
de om, at den hedenske konges 
hær blev slået af makkabæerne 
og templet renset for afguder. 

For kristne er Antiokus Epifa-
nes et billede på Antikrist, som 
igen skal sætte sig i templet i de 
sidste tider.

Arkæologer fandt svar
– Der er ikke mange ubesvare-

de spørgsmål om Jerusalem. Men 
dette var et af dem. Placeringen 
af den hellenistiske Acra-borg 
har optaget os arkæologer i over 
hundrede år. Hvis vi har ret, ved 
vi nu nøjagtigt, hvor citadellet lå. 
Det hjælper os til at rekonstruere 
bosættelsesmønstre i Jerusalem 
som bevægede sig vestover, 
siger Doron Ben-Ami fra Israels 
oldtidsmyndighed.

I hundrede år har historikere 
og arkæologer ledt efter den 
hellenistiske oldtidsfæstning fra 
seleukid-riget. Den blev bygget i 
hjertet af Jerusalem i år 167 f.Kr., 
efter at de hellenistiske seleukider 
ødelagde byen i 168 f.Kr.

Oldtidsfæstningen er kendt fra 
1. Makkabæerbog, 1 vers 33-34:

”De befæstede Davidsbyen 
med en høj og stærk mur og 
stærke tårne, så den blev en borg 
for dem. De lod syndige folk, lov-
løse mænd, bosætte sig dér, og 
de satte sig fast i Borgen.”

Den kendte historiker Josefus 
Flavius skriver, at da de havde 
styrtet bymurene, byggede han 
en fæstning, «Acra», i den lavere 
del af byen.

Oldtidsfæstning
Oldtidsfæstningen lå under 

Givati parkeringsplads et par 
stenkast fra Møgporten ved Je-
rusalems mur. Den ligger ved 
siden af Davids by, med oversigt 
over Tyropoeon-dalen eller Oste-
magerdalen.

Et af de vigtigste kendetegn 
på fæstningen er murene og to 
tårne, som er 20 meter brede 

og var 60 meter høje. Neden for 
disse mure er der lavet en glat 
skråning, en såkalt glacis. Det 
gjorde det næsten umuligt at trille 
en murbryder frem. 

Angriberne ville have været 
uden dækning og forsvarsløse 
mod soldaterne i borgen, som 
kastede sten og sendte pile 
imod dem. Hvis nogen kom for 
nær, ville de nok også have fået 
kogende olie over sig.

For at forsikre sig om, at skrå-
ningen ikke bare er tilfældige 
lag på lag af grus og sten, har 
arkæologerne fået glacisen da-
teret. Plantestøv viser, at den 

er lavet i løbet af et forår. Det er 
altså en glacis, som er en del af 
fæstningsværket.

Vinkrukker fra Grækenland
Arkæologerne har også fundet 

pilespidser og støbte kugler med 
mærker, som blev benyttet i hel-
lenisternes slynger. Det fortæller 
ifølge arkæologerne en vigtig 
historie om, hvem som har væ-
ret i borgen. Der er også andre 
beviser. 

Arkæologerne har fundet sto-
re vinkrukker på området med 
græsksprogede segl. De er fra 
området ved Ægæerhavet. Dette 

fortæller, at det er hellenister, 
som har drukket udenlandsk vin 
i området.

Arkæologer leder ofte efter 
mønter for at tidsfæste steder og 
bygninger. Mønterne i oldtidfæst-
ningen er fra tiden fra Antiokus 
den 4. og Antiokus den 7. Denne 
type mønter har man også tidli-
gere fundet i Jerusalem, men ikke 
i så stort antal som i borgen Acra.

Templet renset år 164 f.Kr.
Fæstningen er bygget på 

grundfjeld med udsigt til bak-
kerne op mod Davids by. Herfra 
kontrollerede seleukiderne og de 
hellenistiske jøder al trafi k op til 
Tempelpladsen. Makkabæerne fi k 
kontrol over Tempelpladsen og fi k 
renset templet i år 164 f.Kr., men 
det tog 20 år, før de fi k ram på den 
hellenistiske borg ved vejen op til 
Tempelpladsen.

–  Først i 141 f.Kr. åbnede Acra-
fæstningen sine porte, efter at 
den havde været belejret i tre år 
og folk var sultet ud. Det blev en 
ny epoke i Jerusalems historie, 

siger Doron Ben-Ami.
Efter at borgen blev indtaget, 

blev Jerusalem udvidet vestover. 
Rabbiner Barnea Levi Selavan fra 
den arkæologiske organisation 
Foundation Stone forklarer, at der 
neden for fæstningen er et jødisk 
rituelt bad, et såkalt mikve, som 
blev bygget meget senere. Den 
viser også, at jøderne overtog 
området.

På spørgsmål fra Udfordringen 
om det var de jødiske makkabæ-
ere, som indtog borgen, siger 
Doron Ben-Ami, at de er arkæo-
loger (dvs. ikke historikere). Men 
hvis man inddrager de historiske 
kilder som Makkabæerbøgerne 
og Josefus’ bøger, så var det mak-
kabæerne, der indtog borgen.

– Hvis man integrerer arkæo-
logi og historie, så er det sådan, 
historien skal fortælles.

– Så dette er årets Hanukka-
historie?

– Ja, det tror jeg, siger arkæo-
logen.

Arkæologer fandt Antiokus’ borg 

Til venstre: Arkæologer i Israels oldtidsmyndighed har fundet 
Antiokus Epifanes’ borg Acra på Givati parkeringsplads ved 
siden af Davids by, et stenkast nedenfor Møgporten i Jerusalem.
Øverst: Der blev fundet en række pilespidser og ammunition til 
slynger.
Fotos: Vidar Norberg.

Arkæolog Doron Ben-Ami viser, hvordan borgen så ud. Neden for muren var der en glat skrånen-
de ”glacis”, som skulle holde fjenderne ude. Til højre ses dele af vinkrukker med græsk tekst.

Fundet i Jerusalem kaster nyt lys over jødernes historie i tiden mellem Det gamle og Det nye Testamente.
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Bøger om Israel og ’de sidste tider’s begivenheder
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Uffe Nissen forsøger i dette 
hæfte at udlægge, hvad Bibelen 
siger om Israel og de sidste tider 
i kort form. Bl.a. 
• Bortrykkelsen af den genfødte 

kristne menighed. 
• Antikrists fremtræden og hans 

7-års pagt med Israel. 
• Nationernes samling imod 

Israel under Antikrist. 
• Jesu genkomst til Oliebjerget 

for at redde sit folk i den 11. 
time. 

• Tusindårsriget og dommen 
foran den store hvide trone.
50 sider i A5-format. Eget 

forlag. 50 kr. 

Joel C. Rosenberg har skrevet 
en politisk triller-serie, som med-
tager de store verdensbegivenhe-
der med bl.a. Islamisk Jihad, Irak, 
oliepriserne, Kina,  m.m. i relation 
til Bibelens profetier om, hvad 
der skal ske ved Jesu genkomst.
Serien omfatter: 
• Den Sidste Jihad 
• De Sidste Tider 
• Det Endelige valg 
• The Ezekiel Options 
• Dødt Løb 
• Kobberrullens hemmelighed.

Bøgerne er i USA trykt i mere 
end 2 mio. eksemplarer.

4-500 sider, 199 kr. pr. bog.

Frank Peretti er en mester i 
overnaturlige spændingsromaner 
med kristen inspiration. Hans 
bøger er solgt i mere end tolv 
millioner eksemplarer. 

Mest kendt er ”I dette mørke” 
og efterfølgeren ”Ud af mørket”.

Heri beskriver han, hvordan 
mørkets og lysets åndelige kræf-
ter kæmper om en lille by. 

En New Age-sammensvær-
gelse prøver at få magten over 
byen - og på sigt over hele verden. 
Midt i spændingsfeltet beder en  
gruppe kristne for byens beboere 
og erfarer bønnens magt. 

4-500 sider, 199 kr. /bog.

Forstår vi, hvad de nutidige be-
givenheder i Israel og Jerusalem, 
Syrien, Iran og Egypten virkelig 
betyder, eller ser vi dem kun som 
politiske begivenheder med bag-
grund i økonomiske, militære og 
etniske interesser?

Højskolelærer og kunstner An-
ders Ova forsøger i ”Den Sidste 
Profeti” at beskrive endetidens 
begivenheder med bl.a. Antikrists 
fremståen. 

I efterfølgeren ”Den Sidste 
Basun” beskriver han Jesu gen-
komst, bortrykkelsen og den 
kommende herlighed.

234 sider, 250 kr. 

Israel og konflikten med de 
muslimske palæstinenserne og 
arabere spiller en afgørende rolle 
i de sidste tiders begivenheder. 

Derfor er det godt at have fakta 
på plads, så man kan vurdere de 
ofte ensidige nyheder. 

H.K. Neerskov forsøger i denne 
bog kort at beskrive, hvordan 
Israel er opstået i nyere tid, og 
hvordan forbindelsen er bagud 
til Bibelen. Om jøderne har ret til 
landet eller ej. Krigene. Fredsaf-
talerne, osv. Bogen forsøger at 
betragte konfl ikten både religiøst, 
politisk og historisk.

 98 sider, 98 kr. 

Er der en åndelig side af de politiske begivenheder, og hvordan skal vores tid forstås i forhold til Bibelens profetier om de sidste tider?

I "Messias kommer" beskæfti-
ger Johs. Facius sig med et emne, 
som mange står spørgende og 
er direkte forvirret overfor i den 
kristne kirke.

I denne provokerende bog ud-
fordre Johs. Facius også læseren 
til at indtage sin plads. Facius 
mener nemlig, at kristne kan med-
virke til at profetierne opfyldes 
og Kristi genkomst fremskyndes. 

Facius kommer også ind på 
jødernes særlige rolle i ende-
tidsbegivenhederne. Har de blot 
været et middel til at få verden i 
tale? Er de stadig Guds folk?

98 sider, indbundet, 128 kr.
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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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og Vallensbæk.
- Her findes der en gruppe 

mennesker, som beder specielt, 
for området, hvor vi bor. Brøndby 
Strand og Vallensbæk. Bede-
møderne finder sted i forskel-
lige hjem og foregår hveranden 
torsdag, fortæller Betty Bøjstrup 
Hansen til Udfordringen. 

- Vi ønsker at tilmelde os, så 
vi bliver en del af den landsdæk-
kende netværk, skriver Betty.

Som det fremgår af landkortet, 
er der desværre stadig en del 
kommuner, der er sorte. Det 
er de kommuner, hvor ingen 
gruppe endnu har taget ansvaret 

for deres kommune. Og det er 
tankevækkende, at nogle af de 
områder, hvor vækkelsesbevæ-
gelserne før har stået stærkt, ikke 
er med i forbønnen. 

Udfordringen opfordrer sam-
men med Bedehus.dk til, at 
kristne på tværs af de forskellige 
kirkeretninger finder sammen 
i bøn for deres kommuners ve 
og vel. 

Grupperne følger med i, hvad 
der sker og beder for både sociale 
og åndelige forhold.

Nye grupper kan tilmelde sig 
forbedere@udfordringen.dk.

Henri.

Kristne beder for de danske kommuner
I mange af Danmarks kom-
muner er der nu bedegrupper, 
som har påtaget sig at bede 
for deres byer og kommune.

Sidste nye kommune, der er 
kommet med, er Brøndby Strand  

Nu er Brøndby Strand og Vallensbæk også dækket ind af forbøn.

Region Hovedstaden er også med. 

 
 

  

  Tid 
 

Mandag 18 
 

Tirsdag 19 
 

Onsdag 20 
 

Torsdag 21 
 

Fredag 22 
 

8.00- 8.30   

Morgenmad 
 

Morgenmad 
 

Morgenmad 
 

Morgenmad 
 

9.00 
 

10.30 

 
 

 
 

Anders Ova 
Mariager 

 
 
 

09.45 Lovsang, lytte og bøn LL 

 
 

Israel og Mellemøsten 
ECI  

 
 

 
09.45 Lovsang, lytte og bøn 

 
 

Lars Bo Olesen 
Herning 

Formand for Frikirkenet.dk 
 

 

09.45 Lovsang, lytte og bøn 

 
Mobilisering af  

forbøns Danmark 
 

Indlæg v/ forbønsledere 
 
 

09.45 Lovsang, lytte og bøn 
      

     
 

 
 

Kaffe 
 
 

Kaffe 
 

 

Kaffe 
 

Kaffe 

 
11.00 

 
12.15 

  
 

Susanne Krog 
Svendborg 

 
 

11.45 Lovsang, lytte og bøn LL 

 
 

Peter Tinggaard 
Aalborg 

 
 

11.45 Lovsang, lytte og bøn 

  
 

Jofrid Tinggaard 
Aalborg 

 
 

11.45 Lovsang, lytte og bøn 

 

Mobilisering af  
forbøns Danmark 

 

Indlæg v/ forbønsledere 
 

11.45 Lovsang, lytte og bøn 
 

12.15 
  

Middag 
 

 

Middag   

Middag 
 

Middag 
      

14.15 
 

 
Indkvartering 
Kl. 15 – 16.30 

 
 

Hans Henrik Lund 
Kirkernes Integrations  

Tjeneste KIT 

 
Politikerbøn 

 

 
Claus Aagaard 

Watchmen for the Nations 
 

 
 

Mobilisering af  
forbøns Danmark 

 

Indlæg v/ forbønsledere 
 

Udsendelse af forbedere 15.00  Kaffe Kaffe Kaffe 
 

15.30 
17.00 

 

 
Velkomstmøde 

kl. 16.30 

 

  Christina Leinum 
Den Kristne ambassade  

i Jerusalem 
 

 
 

Åse og Erik Larsen 
København 

 

   

Forbøns Danmark 
Bøn for byerne 

 

 

Kaffe 
 

 

18.00 
 

Aftensmad 
 

Aftensmad 
 

Aftensmad 
 

Aftensmad 
 

Aftensmad 
 

19.30 
 
 

 
 

Anders Ova 
Mariager 

 
 

Lovsang og bøn LL 

 
 

Anders Ova 
Mariager 

 

Åben aften 
Lovsang, lytte og bøn LL 

 
 

Peter Tinggaard 
Aalborg 

 
 

 

Lovsang, lytte og bøn JL 

 
 

Forbøns Danmark 
Bøn for byerne 

 
 
 

Lovsang, lytte & bøn JL 

 
Der vil helt sikkert 

forekomme ændringer af 
programmet.  

 
 

21.15 
 

Kaffe 
 

Kaffe 
 

Kaffe 
 

Kaffe 
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Bedehus.dk samler danske 
forbedere i næste uge 
I morgen mandag den 18. 
januar starter den årlige na-
tionale bedeuge arrangeret af 
Bedehus Danmark.

Ugens seminar og samlinger 
foregår som sædvanligt midt i lan-
det på på Kolding Internationale 
Højskole - frem til fredag den 22. 
januar 2016.

- Informationer og nyheder mø-
der os i overvældende mængder 
og kan næsten tage pusten fra 
os. Som forbedere er det vigtigt 
at være i personlig udvikling og 
være på forkant i forståelsen af 
den tid, vi lever i, skriver tidligere 
forstander Bent Christiansen i 
oplægget.

- Sammen vil vi lade os in-

spirere og udfordre gennem un-
dervisning, information og være 
under Guds Ånds ledelse.

Bedehus Danmark er et løst or-
ganiseret fællesskab på tværs af 
kirkeretninger for mennesker, der 
har på hjerte af bede for landet.

Og der er flere facetter af 
forbønnen, som også omfatter 
Grønland og Israel.

Der er således undervisning, 
beretninger og bøn omkring 
udviklingen i:

• Bøn for byerne 
• Flygtningesituationen
• Forfulgte kristne
• Politikerbøn
• Grønland
• Israel & Mellemøsten

Følgende vil medvirke med un-
dervisning, inspiration og ledelse 
igennem dagene: 

Anders Ova, højskolelærer, 
Mariager, 

Peter og Jofrid Tinggaard, 
Inspiration & udfordring til Bøn 
og faste,

Christina E. Leinum, national-
leder den Int. Kristne Ambassade 
Jerusalem,

Susanne Krog, Svendborg - 
Flygtningearbejde i Danmark,

Claus Aagaard, Græsted - 
Watchmen for the Nations,  

Aase og Erik Larsen, Betle-
hemskirken, København.

Lars Bo Olesen, Herning, le-
der af Frikirkenet. Henri Nissen 
- redaktør Udfordringen, Hans 

Henrik Lund, KIT, samt ledere fra 
Bedehus.dk koordineringsgrup-
pen m.fl .

- Bøn er den skrøbelige, lille 
nervetråd, som kan bevæge 
den Almægtiges muskler, sagde  
Martin F. Tupper.

Bønnen er det redskab, Gud 
har udvalgt til at sprede sine 
velsignelser, sagde Guy Appére.

Da kurset foregår på Kolding 
Internationale Højskole, skal man 
tilmeldes kurset på  hjemmesiden 
www.iabc.dk eller ved at ringe 
eller maile til højskole.

Prisen for hele ugen er med 
kost og logi på dobbeltværelse 
1850 kr. Men man kan også del-
tage i enkelte møder, så længe 
der er plads.

I den kommende uge samles forbedere fra hele landet til en uge om bøn.

Christina Leinum, som er blevet leder for den danske afdeling af den 
kristne ambassade i Israel, giver input til bønnen for Mellemøsten. 

Højskolelærer Anders Ova, Mariager, taler tre gange i løbet af ugen.

Pastor Susanne Krogh fortæller 
om sit spændende arbejde blandt 
også muslimske fl ygtninge.

Peter Tinggaard inspirerer til bøn 
sammen med sin norskfødte 
hustru Jofrid.
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Af Henri Nissen

- Det med troen på Gud var en 
naturlig del af min barndom 
og ungdom, men jeg vidste 
dengang ikke meget om det 
at være født på ny.

- Gennem min opvækst tog 
mine forældre hver søndag deres 
store børnefl ok på 12 med i toget 
fra Valby til gudstjeneste i Katolsk 
Apostolisk Kirke på Gyldenløves-
gade, fortæller Kirsten Jønsson.

(Kirken - som ikke må for-
veksles med Apostolsk Kirke - er 
omtalt på side 3.)

- Efter en rolig opvækst blev jeg 
gift i 1958 og fl yttede på landet i 
1962, da heste var min mands 
store interesse. 

Islandske heste
I 1968 begyndte vi at importere 

islandske heste, og det tog al vo-
res tid og fritid, da vi næsten altid 
havde besøgende på stutteriet. 

Det blev også til eksport, så 
min mand besøgte mange kunder 
i ind- og udland. 

I disse perioder oplevede jeg, 
at Gud begyndte at tale til mig 
på mange måder, hvilket over-
raskede mig. Jeg var ikke født 
på ny. Men jeg tror, han beredte 
min ånd til, at noget skelsættende 
ville ske, så det ikke blev ødelæg-
gende for mig. 

Ikke tid til kirke
Jeg kom ikke i nogen me-

nighed i de år, vi boede i Fre-
densborg, da der aldrig var ”tid”. 
Hestene skulle jo fodres, strigles 
og passes hele tiden - også om 
søndagen. Da der var mest besøg 
af kunder om søndagen, blev det 
kun til kirkegang, når mine foræl-
dre kom på besøg. Sådan gik der 
10 år af mit liv!

I 1972 kørte min mand med 10 
konkurrence-heste til Schweiz, 
men han nåede desværre ikke 
hjem igen, da en mega-stor kø-
levogn påkørte hans hestetrans-
port i Bensheim i Tyskland, og 
han blev dræbt på stedet. 

På det tidspunkt var jeg i udlan-
det, og familien, jeg boede hos, 
kom ind til mig og fortalte, at en 
gesandt fra udenrigsministeriet 
ville tale med mig. Denne gesandt 
fortalte, at min mand var blevet 
dræbt i Tyskland. 

Fyldt op med fred
Værtsfamilien var parat med 

beroligende piller, men jeg afviste 
at tage dem, da jeg mærkede, 
hvordan Guds Ånd kom over 
mig, og jeg blev fyldt med en dyb 
fred, som begyndte ved mine 
fødder. Og som man fylder vand 
på en fl aske, blev jeg langsomt 
fyldt op til knæene, til hofterne 
til overkroppen og til sidst issen. 

Det var meget underligt, og jeg 
glemmer det aldrig.

Flyttede til England
Jeg tog hjem til Danmark igen 

for at afvikle vores landejendom 
ved Fredensborg, da jeg ikke 
egnede mig som hestehandler 
eller til at dyrke landbrug. Efter-
følgende fl yttede jeg til England 
i det skønne Cornwall, hvor min 
tvillingesøster stadig bor. 

Selv om jeg havde fl ere sø-
skende i Danmark, så savnede 
jeg min tvilling. Derfor var det 
naturligt for mig at bosætte mig 
hos hende og hendes familie.

Der boede jeg et års tid og fi k et 
godt job på et kontor i et tøjfi rma, 
og samtidig lærte jeg en rigtig god 
del engelsk, hvilket blev til gavn 
for mig senere. 

Tilbage til kirken
Jeg fi k i den tid gået mange 

ture alene, og på min vej ude 
på landet kom jeg en dag til en 
trækirke, som drog mig på en 
underlig måde, idet der på taget 
var et stort gult skilt, hvorpå der 
stod: JESUS LEVER. 

Mens jeg stod og kiggede 
derop, sank det ned i min sjæl og 
ånd, og jeg var helt forbløffet og 
glædede mig over dette. Så jeg 
ville se, hvad det var for et sted. 

Det viste sig at være en Apo-
stolsk Kirke med 14 inderligt 
troende kristne, der næsten 
hver dag var sammen til møder 
i kirken. 

Samme aften pilede jeg der-
ned for at være med. Unge men-
nesker kom ned til døren og tog 

imod mig med et stort knus, for 
det var sjældent, der kom nye til. 

Overrasket så jeg den første 
aften, hvordan menigheden knæ-
lede ned ved alteret, og alle bad 
en efter en. 

Jeg var slet ikke vant til den 
form, men fulgte trop og bad på 
dansk så godt, jeg kunne. Og så 
blev jeg et nyt medlem af denne 
lille menighed. 

Det var en skøn tid, men Gud 
ville mere med mig. Så efter et 
halvt år viste Gud mig, at jeg 
skulle hjem til Danmark igen. Der 
ville jeg så fi nde ud af, om der var 
en Apostolsk Kirke, og det var der 
jo på Filippavej. 

Så det var med bæven og 
forventning, jeg tog derind en 
søndag formiddag, men hvor var 
der dejligt. Der var et stort lyst 
trækors og en smuk lys talerstol. 
Solen skinnede, og Helligånden 
virkede så stærkt, at jeg måtte 
gå frem til forbøn, og ordene lød: 
”Er du rede?" 

Sekretær i Folketinget
Det var en helt ny tid, der be-

gyndte nu. Hjemme igen fi k jeg 
job i Kristeligt Folkeparti i 1975. 
Først som sekretær for Jens Møl-
ler på Christiansborg, mens han 
var formand for partiet, og senere 
blev jeg ansat på landskontoret 
i Skindergade. I alt 10 år blev 
det til. Også der oplevede jeg at 
møde mange kendte personer, 
politikere fra ind- og udland, som 
jeg har trykket hænder med igen-
nem de mange år. 

Radio i København
I efteråret 1983 begyndte der 

at skyde lokalradioer op overalt. 
Og fra oktober 1984 blev jeg 
kontoransat på Apostolsk Kirkes 
Rhema Radio, men gik hurtigt 
over til at sidde ved mixerpulten 
alene, da der var mangel på folk, 
der havde tid og mulighed for at 
være med på det plan. 

Så jeg var med til at lave 
radio sammen med en meget 
stor fl ok gennem 19 år. Det var 

en særlig god tid, hvor jeg traf 
mange dejlige og spændende 
mennesker. Og jeg fi k stort brug 
for mit "Queens-English", som jeg 
havde lært i Cornwall, når titlerne 
på meget af den musik vi spillede, 
skulle udtales. 

Besøgt ”søskende”
Jeg har altid været en person, 

der har taget livet, som det kom: 
En dag ad gangen. Så årene er 

løbet hurtigt på denne måde, 
og først efter, at jeg sluttede på 
Rhema Radio, har der været tid 
til at gøre nogle nye ting i mit liv. 

Bl.a. har jeg i en periode be-
søgt andre lokale frikirker og 
menigheder. 

Det har været godt at møde 
de søskende, som jeg gen-
nem årene har kendt til bl.a. i 
Pinsekirken på Worsaaevej og 
Bethlehemskirken på Åboulevar-

den, hvor jeg har oplevet en stor 
åndelighed. Og jeg har derved 
oplevet at få et større fællesskab 
med mine søskende i Guds store 
menighed, slutter Kirsten.

Henri.

Kirsten Jønsson er vokset op i Katolsk Apostolisk Kirke, som er omtalt på side 3. Men efter at have mødt 
Apostolsk Kirke i England, blev hun aktiv i menigheden i København. På sine lidt ældre dage har hun benyt-
tet muligheden for også at besøge andre trossøskende i andre menigheder. Hun er nu 77 år. 

Kirsten Jønsson
mistede sin mand 
men fandt troen 
Kirsten Jønsson voksede op i ’Katolsk Apostolisk Kirke’ i København, 
men senere var der ikke ’tid’ til kirke. Først da hendes mand blev trafi k-
dræbt, oplevede Kirsten at få Gud tilbage i sit liv og blive født på ny.

En mega-stor køle-
vogn påkørte min 

mands hestetransport 
i Tyskland, og han 

blev dræbt på stedet.

Overrasket så jeg den 
første aften, hvordan 
menigheden knælede 

ned ved alteret.

DET FÅR DU  
MED FELIX REJSER
• Gode oplevelser i kristent 

fællesskab
• Nye bekendtskaber
• Guide, udflugter og entréer 

med i prisen

2016

For yderligere information,  
katalog-bestilling eller tilmelding:
fxr@felixrejser.dk • 7592 2022
Korskærvej 25 • 7000 Fredericia

Hvor skal 
du på ferie 

i år?

»Det skulle være 
vort livs rejse – og 
det blev det«

Christiane og Carsten 
Klitlund

»En god og oplevelses-
rig rejse, ikke mindst 
på grund af rejse-
ledere og guider«

Birthe og Ejgil  
Thyssen

DET SIGER VORES GÆSTER:
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Møder & Arrangementer

Film med tankevæk-Film med tankevæk-
kende/kristent indholdkende/kristent indhold

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

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 

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

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

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

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

Søndag d. 24. januar 2016 kl. 14.00 

Orla Lindskov Christensen:

Hadsund Frikirke 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 24. januar 2016 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

20. januar kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

27. januar kl. 10.30 til ca. 13.00: Poul Kirk
”Med fokus på Israel”

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
31. januar kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenKnud Ipsen Poul Kirk

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                  

Personlige

Nye venner søges

Af enke i 50erne bosat i Nordjylland. Venner til samtale, 
gå-ture, følgeskab til møder, stævner osv. 

Billetmærke: 02-01

Svar på annoncer under personlige sendes til:
Udfordringen

Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
”Billet mrk. XX-XX”
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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 kryds & tværs uge 1:
Susanne Nissen
Kornager 14
7120 Vejle Ø.

Kodeord: Kongekrone

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 torsdag den 
21. januar 2016. 

(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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Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06
I 2016 bliver Udfordringen en søndagsavis!

Stillinger

8 (- 10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet. 
Lej direkte. Ugepris kr. 1200 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg 
i ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368 eller på 
mail: margitogkarl@gmail.com

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen

  Ring 7356 1506

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

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

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

Psykiatrisk kollektiv søger to pædagoger
Vi arbejder med genoptræning af tidligere psykiatriske pa-
tienter og søger to pædagoger til spændende, udfordrende 
og meget interessant arbejde. 

Her kan du bruge dine evner og faglige kunnen og måske 
også din hobby eller interesseområde i arbejdet med vore 
beboere.

Vi forestiller os, at vores nye medarbejder er veluddannet, 
psykisk robust, stabil, ansvarsbevidst og kan arbejde selv-
stændigt, kan tage ansvar, men også evner at arbejde i et 
velfungerende team af dygtige og gode kolleger.
Da vi arbejder med det kristne menneskesyn som funda-
ment, må du selvfølgelige kunne bakke op om dette. 

Vores nye medarbejder må meget gerne være en positiv og 
glad person, der har lyst til at være positiv identifi kations-
model for vore beboere.

Vi genoptræner vore beboere og brugere til et mindre beskyt-
tet og mere selvstændigt liv for den enkelte. Dette gennem 
små sejre og tilpassede krav og med udgangspunkt i den 
enkeltes øjeblikkelige situation, så store nederlag undgås.

Vi tilbyder et aktivt udfordrende job med spændende ak-
tiviteter sammen med vore beboere, hvor vi også tager på 
ferieture og udfl ugter.

Arbejdet er fortrinsvis i dagtimerne, men du må være villig 
til at indgå i aften og weekend turnus. 

Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette.

Vi glæder os til at byde dig velkommen, så send os hurtigt 
et par ord om dig selv.

Ønsker du nærmere oplysninger så kontakt forstander 
Flemming Philip på tlf. 70 25 18 12  
mail: philip@c.dk 
www.familiekollektivet.dk

Familiekollektivet Langagergård
Avnbøløstenvej 61-62, Avnbøl 
6400 Sønderborg

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Büsum – ferie ved havet
4 dage på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Ankomst: Valgfri frem til
26.4.2016.

Hotel Hafen Büsum ★★★

Kun 100 kilometer fra den dan-
ske grænse møder man den 
charmerende gamle fisker- og 
havneby Büsum, hvor I roligt 
kan finde feriestemningen frem, 
for på Hotel Hafen Büsum er der 
lagt op til afslappende fridage i 
stemningsfulde omgivelser. Her 
er rig mulighed for afstressende 
traveture langs stranden eller 
spændende udflugter i området.

KØR SELV-FERIE MED

 rant Moin Moin (EUR 15,-)

Fri adgang til Hafen-Spa

 eller solterrasse

Pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
Pris uden rejsekode kr. 1.249,-

Pristillæg fra 28.2.2016: 100,-

g
2 overnatninger fra 849,-4 overnatninger fra 1.249,-

f

God børnerabat.
Ring og hør!

Kurafgift EUR 1,50,- pr. person pr. døgn.

Lukas-Skolen søger barselsvikar 
for lærer

Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer 
med matematik, billedkunst og natur og teknik i 2.kl. 
samt matematik i 5.og 7.kl og idræt i overbygningen. 
Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og 
forventer, at ansøgere må være i overens-stemmelse 
med skolens kristne grund-syn/holdning og aktivt 
arbejde for denne.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse 
fra 29. marts 2016 frem til 1. juli 2016 med mulighed 
for forlængelse. Stillingen er en 95% stilling.
Ansættelse efter overenskomst mellem finans-
ministeriet og LC. Der indhentes børne-attest ved 
ansættelse.
Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk
Ansøgningsfrist d. 8.2. 2016. 
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sko-
leleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 7572 0080. 

Ferie & Rejser

Pilgrimsrejse til Rom 
Jubelåret 2016, d. 24.-30. maj. 
Pris: 7400 kr. på Hotel Casa per Feie Suore di Santa Elisabette, 
www.csse-roma.com 
Pilgrimspræster: pastor Jan Hansen og pastor Benny Blu-
mensaat. Rejseleder: Maria Truelsen. Tilmelding: 24602308 
eller: mariatruelsen@mail.tele.dk 

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

Har du ændrin-
ger eller spørgs-

mål til 
dit abonnement? 
Er avisen udeble-

vet?
Så ring til 

Udfordringens kon-
tor

mellem kl. 10:00 og 
kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1

 for abonnement
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 17/1
14:00 Gudstjeneste fra Vær
Sognepræst Gudmund rask Peder-
sen er liturg og prædikant i mid-
delalderkirken, der spiller en aktiv 
del i den store forstad Stensballe 
ved Horsens. Prædikenen tager 
udgangspunkt i Johannesevange-
liet om hvedekornet, der falder til 
jorden og dør.

Lørdag 23/1
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 Elsebeth Gerner Nielsen, 
der fortæller om Jesus og den sa-
maritanske kvinde, og det handler 
bl.a. om, at vi skal holde af og vise
respekt over for vores medmen-
nesker på trods af deres fejl.
Helligåndskirkens Kirkekor ved 
dirigent Anders Gaden synger 
salmen ”At tro er at komme” fra 
Helligåndskirken i Århus.

Søndag 24/1
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Vestervang kirke 
Viborg. Sognepræst Maria Louise 
Sønderby Andersen er liturg og 
prædikant i halvfjerdserkirken
midt i et stort boligområde i den 
vestlige del af Viborg. Prædiken 
tager udgangspunkt i Matthæu-
sevangeliet og lignelsen om de
betroede talenter.

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

Radio 

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

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

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00. 

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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

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

Søndag 17/1
07.33 Religionsrapport (P1):
Kære Gud i himlen - det er mig...
I denne uge beder kristne over 
hele verden sammen på tværs af 
kirkeskel - det hedder Evangelisk 
Alliance-bedeuge. Hvad de beder 
om, skal vi høre mere om i dag - 
men vi skal også høre, hvorfor 
folk beder, og hvad man kan få 
ud af det. 
Medvirkende: Bodil Skjøtt, Evan-
gelisk Alliance; Ella Paldam, 
religionshistoriker og Aminah 
Tønnsen, forfatter.
Vært og tilrettelæggelse: Lisbeth 
Brocelius Meléndez.

09:54 Højmesse
Fra Himmelev Kirke, Roskilde 
Stift. Siidste sø. e. Helligtre-
konger. Prædikant: Ulla Pierri 
Enevoldsen. Organist: Inger 
Svendsen.

Mandag 18/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 19/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 20/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Anders Laugesen får besøg i sin 
skurvogn til en samtale om tro.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 21/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 22/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 23/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 24/1
7.33 Religionsrapport (P1)
(genudsendelse fra mandag)

08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).

9.54 Højmesse

I Religionsrapporten på P1 søndag d. 17/1 medvirker bl.a. Bodil Skjøtt, bestyrelsesmedlem i Evan-
gelisk Alliance og generalsekretær i Israelsmissionen.
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Tvivler på syner 
om vismændene

Det var interessant at læse om 
ACE’s syner, men jeg ved ikke 
rigtigt, hvordan jeg skal takle det. 
Hvis Gud giver os et syn, er der 
et formål med det, og det vil altis 
pege hen på Jesus som Frelseren. 

Jeg har svært ved at se formå-
let med ACE’s syn. Desuden er 
der mange uregelmmæssigheder. 
Hvor i Bibelen ses det, at det var 
tre konger? Ingensteder. Der står 
vismænd, hvilket antageligt var 
astologer, da de beskæftiger sig 
med stjernetegn. Hvor mange var 
der? Det vides ikke, men der har 
været mindst to, men det kan også 
være otte eller tyve eller et hvilket 
som helst andet antal. Når histo-
rien hefter sig ved talle 3, skyldes 
det, at der tales om 3 gaver: Guld, 
røgelse og myrra, men det siger 
intet om antallet af personer.

Nogen fødselsgrotte har det 
næppe været. Stalden har været 
et sted, hvor også mennesker 
kunne opholde sig. Desuden har 

der utvivlsomt været adskillige 
andre tilrejsende end Josef og 
Maria, der ikke fi k plads i herber-
get og derfors indlogerede sig i 
stalden. Der har været kvinder, 
der har bistået Maria ved fødslen, 
mens Josef garanteret blev sendt 
udenfor, da det absolut ikke den-
gang var muligt for en far at være 
tilstede ved fødsel.

Jeg tvivler meget på synerne, 
da det også er muligt for onde 
ånder at fremmane syner, der 
bare er til at forvirre menneskene.

ROLF GRENOV

LYNGBY TORV 3,
2800 KONGENS LYNGBY

Den går ikke
Den går ikke. Tingene hænger 

ikke sammen for regeringen. 
Sådan vil KristenDemokraterne 
betegne regeringens finanslov 
med hensyn til nedskæringerne 
på Ulandsbistanden. Udviklings-
hjælp kunne man også med rette 
kalde beløbet vi bidrager med til 
de fattigste lande/til de lande der 

Pascals visdom
Blaise Pascal (1623-1662) 

står med opfi ndelse af den første 
regnmaskine som grundlæggeren 
af internettet og med sin bog ”Tan-
ker” som en af de største pristne 
personligheder. 

I en tid hvor vi daglig hører om 
selvmordsbomber - tankevæk-
kende citat!

”Gud alene er menneskets 
sande gode og fra det øjeblik 
mennesket forlod ham, er det 
besynderligt at se, at der ikke i 
naturen fi ndes den ting som man 
ikke har forsøgt at erstatte ham 
med stjerner, himlen, jordens ele-
menter, planter, kål, porre, insikter, 
kalve, slanger. 

Siden mennesket mistede det 
sande gode, har alt i lige grad 
været i stand til at antages derfor, 
endog selvmord, der dog til den 
grad på trods af Gud, fornuften og 
naturen tilsammen”.

ALFRED JOHANNESEN

LUNDTOFTEVEJ 45
4293 DIANALUND

Debat

har modtaget mange fl ygtninge 
fra lande omkring. Ud over mad, 
rent drikkevand og tøj skal vi 
også bidrage til at folk får bedre 
muligheder for skolegang og 
uddannelse.

Regeringen vil i nuværende 
finanslov spare 4,4 milliard. 
Den tidligere regering sparede 
sidste år netto 1,5 milliard. Så 
den samlede ramme til ulands/
udviklingsbistand når ned på 
mellem 13 og 14 milliarder. 
Disse tal hentet fra Altingets 
nyhedsmail.

Man vil begrænse fl ygtninge-
strømmen til bl.a. Danmark. Det 
kan der være gode grunde til. 
Men det hænger ikke sammen, 
når man samtidig skærer på 
hjælpen i de lande de kommer 
fra. Eller deres nærområder. - 
Her må vi virkelig forebygge.

FRIDTJOF STIDSEN 
KORNING GAMMELBY 35, 
8700 HORSENS

MEDLEM AF KRISTENDEMOKRA-
TERNES HOVEDBESTYRELSE



22 . UNG Udfordringen søndag den 17. januar 2016

K
unstner: P

a
s

s
io

n
   T

itel: S
a

lva
tio

n
’s

 T
id

e
 Is

 R
is

in
g

  G
enre:  Lovsang

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

- Kunne du ikke overveje at få håret studset bare 
lidt, Samson?

Hip-hop på Get God Festival
Skrødstrup Efterskole slår dørene op til en aften med hip-hop, 
stand-up, rap og lovsang den 23. januar.

Det Lyriske Korstog, som hip-hop-bandet hedder, vil give en 
koncert, hvor der utvivlsomt er numre fra udgivelsen ”Opstand” fra 
oktober sidste år. 

Standup-komikeren Jakob Svendsen kigger forbi. Jakob Svendsen 
var nomineret til årets talent ved Zulu Comedy Galla 2015.

Også rapperen ELO, der har varmet op for det kendte og populære 
band Carpark North er på programmet, inden Get God Festival slutter 
med en lovsangsfest, som UNITE lovsang leder.

Dørene åbner klokken 18.30.
Niels Christian

New York-DJ kommer til
Kolding for femte gang
Kenny Mitchell optræder til Believe XL.

Lørdag d. 27. februar inviterer Euroclass og Efterskolen Kildevæld 
indenfor i Kongreshallen i Kolding, hvor alle teenagere og unge er 
velkomne til at deltage i Believe XL.

DJ fra New York, Kenny Mitchell, optræder for femte gang til Believe 
XL, og er altid et sikkert hit blandt publikum med musik, lysshow og 
moves og meget mere. 

Arrangementet er alkoholfrit, og der er fl ere oplysninger på Euro-
class og Kildevælds sider på Facebook.

Niels Christian

Volontør på Ærø
21-årige Michael Højgaard fra Herning er ny volontør på Sømands-
missionens feriecenter Aggershøj på Ærø.

Efter et halvt år i Israel er Michael Højgaard blevet bidt af at hjælpe, 
hvor der er brug for det. 

Han fortæller, at hænderne er godt skruet på til de praktiske ting. Og 
han glæder sig til mødet med især de mange unge søfartsstuderende 
på sydhavsøen. 

Flere gange hver uge er der arrangementer med f.eks. fællesspis-
ning på Aggershøj, og det er her, Michael bl.a. vil være på arbejde.

- Jeg følte, jeg skulle bruge mit forår på andet end at tjene penge. 
Derfor glæder jeg mig til at komme derover. Og nej, jeg har aldrig været 
på Ærø før. Derfor er jeg også spændt på, hvordan det hele fungerer. 
Jeg håber på at få gode snakke med vores gæster, og er ellers parat 
til at hjælpe med det, jeg bliver bedt om, siger Michael.

Drømmen er efterfølgende at fl ytte til København for at læse teologi. 
- Naturligvis vil jeg gerne snakke tro og dele kristendom med dem, 

der gider det. Det brænder jeg for, men jeg glæder mig også til at møde 
de unge – ja til opholdet i det hele taget.

Niels Christian

Kilifi  foregår nu 
også om vinteren
Nogle steder går unge i 7.-8. klasse til præst, andre steder bibelklasse eller konfi rmandkursus.
I Mariager vil man samle teenagere til Vinterkilifi  - en weekend med undervisning og aktiviteter.  

Af Niels Christian Melgaard

For andet år i træk slår Fry-
densberg Efterskole dørene 
op for Vinterkilifi . Det foregår 
i weekenden 22. - 24. januar.

 Rigtig mange teenagere i 7. og 
8. klasse går til noget undervis-
ning i deres kirke. Nogen kalder 
det at gå til præst, andre kalder 
det bibelklasse. Nogen steder har 
opfundet deres helt eget navn 
for det. Flere end 100 er allrede 
tilmeldt til Vinterkilifi , der foregår 
for tredje år i træk. 

VinterKilifi  handler om at samle 
teenagere, og give dem en or-
dentlig indsprøjtning af under-
visning, lovsang, underholdning 
og aktiviteter.

Sommer-Kilifi  er en uges lejr 
hver sommer i forbindelse med 
Pinsekirkernes Sommercamp 
i Mariager, og Kilifi holdes på 
Frydensberg Efterskole

- Vi er faktisk så glade for kilifi , 
at vi synes det skal være to gange 
om året, så vinterudgaven også 
kommer til at fungere som en 
slags gensynsweekend for som-
merudgavens deltagere, siger 

skolepræst Peter Senholt.

Program på ude og inde
- Vi håber at rigtig mange vil 

kontakte kilifi venner rundt om i 
landet og bruge VinterKilifi  som 
en gensynsweekend – både for 
teenagere og medarbejdere.

- Men vi håber selvfølgelig 

også at der kommer mange, som 
aldrig har været på Kilifi  før. Alle 
er velkomne.

 Ikke alle programpunkter 
kommer til at foregå i lune sko-
lelokaler.

- Husk sko eller støvler, der kan 
tåle noget, står der i programmet.

Deltagerne låner efterskoleele-

vernes værelser for weekenden. 
- Eleverne har selv været med 

til at bestemme hvordan deres 
værelse skal se ud, og hvilke 
møbler de ønsker at have, så 
deltagerne kan glæde sig til at 
se, hvordan vinterkilifi værelset 
kommer til at være.

Michael Højgaard (til venstre) og Filip Hagelskjær er volontører 
på Sømandsmissionens feriecenter på Ærø, Aggershøj.

Kilifi  foregår normalt på Sommer-Camp, men i år løber Vinter-Kilifi  for tredje år i træk af stablen.

Passion i et studie
Passion, som ellers er mest kendt for deres mange live 
lovsang albums, har præsenteret et studiealbum – og 
det er rigtig godt. 

Det er altid spændende, om det lykkedes for store lovsangs-
bands som Jesus Culture, Hillsong United - og her Passion, 
at føre energien og den særlige stemning fra lovsang på de 
store arenaer over i et lille studie. 

Kristian Stanfi ll lægger ud med den lidt poppede ’Salvation’s 
Tide’, hvorefter Crowder, Tomlin, Redman, Nockels m.fl . fort-
sætter festen, som man kender det fra tidligere albums. På 
en eller anden måde, så hører man teksten på en anden og 
tydeligere måde på et studiealbum. Jeg synes, at de dygtige 
og garvede musikere meget effektivt formår at drage mig ind 
i tilbedelse af Gud, selvom de ikke har et stort, skrigende 
publikum som hjælp. På fl ere af numrene virker det ligefrem 
forfriskende, at høre lovsangene i nye omgivelser. Genre-
mæssigt er der nemlig ikke rykket meget ved den klassiske 
poppede lovsangsstil, som er så velkendt. Dér kunne jeg godt 
have ønsket mig en smule mere fornyelse.

Tekstmæssigt er det, som altid, klare og opbyggende tekster 
om Guds godhed, kærlighed, hellighed og evige kongestatus. 
Noget af det, som jeg nyder på dette album er, at lovsangene 
ikke handler så meget om mig og min situation, men derimod 
om, hvem Gud er. Det tager mig væk fra min til tider navlepil-
lende virkelighed, og giver et større og bedre perspektiv på 
livet. For den som Gud er, fortæller mig også, hvem jeg selv er.

Derfor er det måske meget passende, at Kristian Stanfi ll 
slutter albummet af med den stærke sang ’Good Good Father’ 
med omkvædet: ’You’re a good, good Father, it’s who You are, 
it’s who You are, It’s who You are / And I’m loved by You / It’s 
who I am, it’s who I am, It’s who I am.’

Henrik Engedal
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Nye i Indre Missions Unge
Nanna Skovgaard Nielsen er ansat i Indre Mission som volontør 

ved Cafébussen i Region Aarhus fra den 1. januar 2016 til den 15. 
august 2016. Nanna er 21 år og bor i Tarm.

Studerende Peter Højlund, Løsning, er ansat i en projektstilling 
som ungdomsmedarbejder i IMU i Region Syd fra den 1. januar 
2016 til den 31. marts 2017. Ansættelsen fordeler sig med 25% 
lokalt i Vejle og 75% i Region Syd.

Kons. uddannet trommeslager Bjarne Steen Klitgaard, Aal-
borg, er ansat til en tjeneste som musikkonsulent i Region Nord fra 
den 1. januar 2016. Ansættelsen er en 5-årig projektansættelse i 
musikarbejdet i regionen og på landsplan.

Lisa Petersen, Hillerød, er ansat som volontør ved Internatio-
nalt Kristent Center i Region Øst fra den 1. januar 2016 til den 31. 
august 2016.

Stud. theol. Andreas Engedal Bøge, Børkop, er ansat i en 
tjeneste som ungdomskonsulent i Region Syd fra den 1. januar 
2016. Andreas er gift med Linda og har 2 børn.

Indre Missions nye ansatte er fra venstre Nanna Skovgaard Nielsen, 
Peter Højlund, Bjarne Steen Klitgaard, Lisa Petersen og Andreas 
Engedal Bøge.

Ud af sneglehuset
- Det er vigtigt at have et forhold 

til Gud, så det ikke bare er en mo-
nolog, men dialog. Det er vigtigt 
at bibeholde forholdet til Gud, så 
det ikke bliver distanceret, siger 
Morten Sonesson. 

- Jeg kan tale med Gud, som 
med en ven.

Hver aften er jeg ude og gå en 
tur. Der plejer jeg at tale med Gud.  

I denne uge har kristne over hele Danmark mødtes til Evangelisk 
Alliances bedeuge for at bede sammen. 
Også i Kolding, hvor borgmester Jørn Pedersen tog imod fore-
spørgslen fra Kolding Valgmenighed til at fortælle om nogle af 
udfordringerne i byen.
- Gæstfrihed, den måde vi taler med hinanden på, og at vi alle 
gør noget for at komme ensomheden til livs, opsummerede 
borgmesteren om nogle af de emner, deltagerne kunne tage op 
efterfølgende.
Udfordringen talte med tre deltagere ved bedeugen for at høre 
mere om, hvad bøn betyder i deres liv, og hvordan de fi nder tid 
til at bede.

Niels Christian

- Bøn er for mig essentiel. Det 
er næmest livsnerven. siger Anne 
Marie Rasmussen. 

- Det er der, jeg kommunikerer 
bedst med Gud. Det giver mig ny 
energi at bede, og jeg mærker 
også nærværet, at Gud er der.

Om aftenen læser jeg et stykke 
i Bibelen, og så beder jeg. Vi 
beder bordbøn, og efter aftens-
måltidet beder vi sammen. 

- Grundlæggende er det 
en måde at huske på, hvem 
Gud er, siger Jonas Bock.

- Bøn er en måde at stille 
sig til rådighed for Gud på. I 
magtesløshed kan jeg stille 
mig i det forhold. Det gør 
noget ved Gud, men det gør 
også rigtig meget ved mig.  

Vi holder andagt, hvor 
vi beder.

Unge i bøn for by

Vinterlejr 2016 sætter fokus på at være bevidst om at være lys og salt i verden.
Af Niels Christian Melgaard

- Vi siger det med positivt 
fortegn, siger Gert Bjørsted, 
der er med til at arrangere 
Vinterlejr.

Temaet for årets Vinterlejr i 
Grindsted er ”Ready to fi ght”. 

Temaet kunne meget hurtigt 
opfattes som en trussel i en 
tid, hvor der hersker trusler om 
terror og mangt og meget andet 
komplekst i tiden.

 - Netop derfor har vi valgt 
dette tema med positivt fortegn, 
siger Gert Bjørsted.

- På Vinterlejr vil vi gerne slå et 
slag for, at vi som enkeltindivider 
vælger at se os selv positivt, som 
en resource, ind i tiden.

Virker voldsom
Forud for årets vinterlejr beret-

ter arrangørerne om stand-up ko-
mikeren Rune Klan, der i novem-
ber medvirkede i tv-programmet 
”Vi ses hos Clement”. 

- Han refl ekterede på fornem 
vis over, hvad der er galt i verden. 
Han sammenlignede nutiden 
med 1930ernes Berlin, hvor 
alle havde penge, alle festede, 
alle drak, tog stoffer - men alle 
vidste også, at der var noget, 
der ulmede lige rundt om hjørnet. 
Alle vidste, at lige om lidt, så går 
det galt!

Den fornemmelse sidder rigtig 
mange af os med i dag. Verden 
virker så voldsom, så helt ude 
af kontrol.

De sociale medier er fulde af 
følelser af ubeskrivelig tristhed, 
af afmagt og af større og større 
frygt for fremtiden.

Ingen har kontrol over krigens 
gru og rædsel, ingen har styr på 
terror mod civile, fl ygtningesi-
tuationen kuldsejler, og hvornår 
krakker verdensøkonomien for-
resten igen af grådighed? Og så 
glemte jeg helt klimaet…

Få timer efter tv-programmets 
afslutning lå Paris badet i blod. 
Som en mørk og dyster under-

I år bliver hele søndagen 
taget i brug, så der bliver 
plads til fl ere seminarer 
og lovsang på Vinterlejr. 

stregning af Rune Klans ord, 
skriver arrangørerne.

Perspektiver
- På Vinterlejr tror vi naturligvis 

ene og alene på en frelser, og det 
er Jesus Kristus, verdens håb.

 Med tidens perspektiver kan 
vi ikke bare blive i sneglehuset 
og ignorere, siger Gert Bjørsted.

- Vi må kende os selv, vore vær-
dier og vide, hvad vi har at bidrage 
med til en kompleks verden.

 Vinterlejr er for unge, der drøm-
mer om at gøre en forskel og er 
indstillet på nye indtryk.

Historisk set er Vinterlejr født 
ud af en weekendlejrtradition i 
Nordjylland.

Vinterlejr blev født under initia-
tivgruppen ONLY TEEN & YOUTH 
som var hjemvendte Alternaelever 
fra Efterskolen i Mariager, der ville 

gøre en forskel i deres distrikts-
menigheder.

Der var hul igennem fra første 
weekend. Få måneder efter ar-
rangeredes så igen en Vinterlejr 
tværkirkeligt set for hele landet.

I år holdes Vinterlejr for 10. 
gang. Blandt de medvirkende er 
Jørn Hyldgaard, Bergur Skov-
gaard, Gert Bjørsted, Rebekka 
Kongsgaard og Chrissy Kristen-
sen.

Programmet er udvidet, så søn-
dagen rummer fællessamling før 
frokost, seminarer om eftermidda-
gen, inden Skywalk Worship leder 
lovsangen efter tidlig aftensmad.

Vinterlejr foregår i weekenden 
19.- 21. februar, og der er fl ere 
oplysninger og tilmelding på vin-
terlejr.com.
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Parentesen

Kulinariske udfordringer
Min madlavning har altid været  

genstand for vittigheder i familien. 
En aften, mens jeg lavede mad, 
blev køkkenet fyldt med røg 
og røgalarmen gik i gang. Men 
selv om begge børnene har haft 
brandøvelser i skolen, var der 
ingen af dem, der reagerede. 
Jeg blev  sur og begyndte at lede 
efter dem.

Jeg fandt ungerne i badeværel-
set i færd med at vaske hænder. 
Gennem alarmens hylen bad 
jeg dem fortælle, hvad det var 
for en lyd.

- Røgalarmen, svarede de i 
i kor.

- Ved I så også, hvad den lyd 
betyder, spurgte jeg.

- Ja, selvfølgelgelig, svarede 
den ældste. Maden er færdig, ikk?

- Har De noget, der skal 

fortoldes, spørger tolderen den 
rejsende ved ankomsten.

- Nej, jeg har bare tre dusin 
østers.

- Ok. Så skal jeg bare bede 
Dem om at lukke dem op!

Det meget populære ”fran-
ske køkken” betyder som regel: 
Mindst muligt på tallerkenen og 
mest muligt på regningen.

En aften standsede jeg på en 
tankstation for at få mig en kop 
frisk kaffe.

Da jeg tog kanden for at hælde 
kaffen op i kruset, så jeg, at den 
var sort som fl ydende asfalt og 
næsten lige så tyk.

- Hvor gammel er den kaffe 
her? spurgte jeg pigen bag di-
sken.

Hun trak på skulderen og 
svarede:

- Det ved jeg ikke. Jeg har kun 
været her i to uger.

Da vi satte os til bord for at 
spise aftensmad, beklagede min 
søster sig over, at vi bare skulle 
have rester. Vores far sagde til 
hende, at hun skulle bede bord-
bøn for at vise, at hun satte pris på 
at få mad i det hele taget.

Min søster bøjede hovedet og 
sagde:

- Tak for denne mad  - igen!

Sådan bager man en nødde-
kage: Tænd for ovnen, og tag alle 
ingredienser og køkkenredskaber 
frem. Fjern byggeklodser og lege-
tøjsbiler fra køkkenbordet. Smør 
en bageform, hak nødderne. 
Mål to kaffekopper mel op. Fjern 
Johns hænder fra melet og vask 
ham. Mål nyt mel op.

Sigt mel og bagepulver ned i en 

skål. Hent kost og fejebakke og 
fej kop og skål op fra gulvet. Tjek 
Johns hænder for rifter. 

Find en ny skål og gentag 
processen forfra. 

Tag telefonen og sig ”Nej tak” 
til sælgeren.

Gå tilbage til køkkenet. Tag 
John hænder op af skålen. Vask 
ham. Hæld en pose salt ud af ba-
geformen, vask den og smør den. 

Find John. 
Tag telefonen og husk at sige 

pænt Nej tak.
Gå tilbage til køkkenet. Tag 

Johns hænder op af skålen. Tøm 
bageformen, som nu er fuld af 
nøddeskaller. Grib fat i John, før 
han løber ud af døren. 

Saml skålen op fra gulvet.
Vask køkkengulvet, bordet og 

væggene. Vask John, giv ham 
rent tøj på og tag ham med til 
bageren for at købe nøddekage.

Hvad betyder ordet ”gøre” for kristne?
 I den senere tid er fl ere og fl ere kristne begyndt at forholde sig 

til ordet “gøre”. Når vi har sagt ja til Jesus er vi vel i vores gode ret 
til at hvile, soake, meditere, læse, studere og analysere? 

Selvfølgelig er vi det! Men er det nok? Vi bestemmer selv og 
har fået den frie vilje. Bortser fra missionsbefalingen, naturligvis! 
Er det Guds vilje, at vi ”kun” fylder os med lærdom?

Nej, han ønsker, at vi skal handle på hans ord – action! Det kan 
næppe komme som et stort chok for nogen. 

Hvis Bibelen bare er en teoribog - ligesom når vi f.eks. tager 
kørekort - lærer vi ikke at køre bil. Vi må ud på vejene og gøre 
vores erfaringer sammen med en kørelærer. 

På samme måde kan vi gå ud og stille os til rådighed for Helligån-
den. Der kommer vi til at se, at: ”Herren virkede med og stadfæstede 
ordet ved de tegn, som fulgte med.” Mark.16:20. 

Det er forskellen på os og vores naboer, og det er dét Danmark 
har brug for at se!

Jesus lod sit lys skinne i mørket.  Forestil dig, at vi blev trænet til 
at gå med kraft og frimodighed ude i vores samfund. Det ville gøre 
en forskel på fortabelse eller frelse af mennesker.

I verdensdommen (Matt.25) siger Jesus bl.a.: ”For jeg var sulten 
og i gav (gjorde) mig noget at spise…. Det var de gode. ”For jeg 
var sulten og I gav mig ikke (gjorde ikke) noget at spise. Det var 
de onde.

For 35 år siden blev jeg tilbudt ”mad” af et par unge kristne, der 
ville fortælle om evangeliet. Jeg var ikke interesseret dengang, 
men afvisningen af dem glemte jeg aldrig. 20 år senere tog jeg 
imod Jesus – taknemlig over at de unge mennesker handlede i 
overensstemmelse med den gyldne regel (Matt. 7:12): ”Derfor: 
Alt, hvad I vil, at mennesker skal ”gøre” mod jer, det skal I også 
”gøre” mod dem.”

I dag er jeg selv én af de mange gadedisciple i Danmark, der 
introducerer Jesus for almindelige mennesker på gaden. Her for-
tæller vi vores vidnesbyrd, tilbyder personlig forbøn og ser fl ere og 
fl ere helbredelser i Jesu navn. 

Bo Henriksen
Gadekirkenkhb.dk

“At gøre 
eller ikke gøre”

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, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden eller skrive til mail@udfordringen.dk

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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God Søndag!
Udfordringen udkommer nu om søndagen. 
Det fejrer vi med et særligt tilbud til trofaste abonnenter:

Hvis du er abonnent på Udfordringen, må du give avisen 
gratis til en anden familie eller enkeltperson i to måneder!

Du skal blot sende deres 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 i to måneder. 
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 ved at betale for den kommende periode. 

Skaf fl ere læsere 
til Udfordringen
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