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Af Bodil Lanting

Mission Afrika vil gøre det nem-
mere for farsi- og tyrkisktalen-
de fl ygtninge og asylansøgere 
at fi nde de kristne udsendelser 
på SAT-7. 

Mange asylansøgere i Dan-
mark er kristne, men de har ofte 
svært ved at fi nde danske fæl-
lesskaber, hvor de kan slå rod. 
Det kan skyldes sprogvanskelig-
heder, kulturforskelle, eller at de 
bliver fl yttet rundt fra kommune 
til kommune. 

Over 20 millioner mennesker 

i Mellemøsten og Nordafrika har  
det seneste år set programmer 
på det kristne netværks kanaler. 
Det skyldes blandt andet, at 
programværterne underviser og 
opmuntrer mennesker, der gerne 
vil kende Guds kærlighed. 

Programmerne er på farsi, 
tyrkisk og arabisk – altså præcis 
de sprog, som mange herboende 
fl ygtninge fra Iran, Afghanistan 
og Syrien taler – og SAT-7 bliver 
sendt døgnet rundt på netværkets 
fem kanaler. 

Tilbud til danske kirker
Nu opfordrer Mission Afrika 

danske kirker til at hjælpe med at 
gøre asylansøgere opmærksom  
på muligheden for at se SAT-7 i 
Danmark. 

- Vi vil meget gerne sende 
flyers og kort til interesserede 
kirker. Kortene er på farsi, tyrkisk 
og arabisk med oplysninger om, 
hvordan man kan komme til at se 
SAT-7 og børneprogrammerne på 
SAT-7 KIDS. 

På kortet er der både links til 
hjemmeside og smartphone-app 
samt parabolindstillinger, så 
hvem som helst kan komme til at 
se SAT-7 derhjemme og på farten, 
siger Mette Swartz Andersen, der 

er kommunikationschef på SAT-7. 
Hun tilføjer: ”Vi hører hver dag 

fra nye personer, der har set 
SAT-7, som fortæller os, at de 
har fået håb og opmuntring midt 
i den svære tid, Mellemøsten er 
i lige nu. Vi håber, at kirkerne 
i Danmark også vil hjælpe de 
asylansøgere, der er fl ygtet fra 
krig og meningsløshed.” 

Man kan bestille kortene på 
ma@missionafrika.dk. 

De er gratis, men Mission 
Afrika modtager meget gerne en 
gave til arbejdet i Afrika og Mel-
lemøsten.

Mission Afrika vil hjælpe fl ygtninge i Danmark
Tv-stationen SAT-7 udsender kristne programmer på farsi, tyrkisk og arabisk, som asylansøgere kan hjave stor glæde af.

Mette Swartz Andersen er 
SAT-7s  kommunikationschef.

Dette kort henviser til SAT-7’s 
børneprogrammer.

BESTIL BOGEN HER

Læs den utrolige 
beretning om 

Nabeel Qureshis 
søgen efter 
sandheden
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...den kristne ugeavis

Kristen radio til muslimer i 50 år Kristen radio til muslimer i 50 år 
Radioen er en af de kristne radioer, som Udfordringen støtter i Afrika. - Læs om dens dramatiske historie – Side 9.Radioen er en af de kristne radioer, som Udfordringen støtter i Afrika. - Læs om dens dramatiske historie – Side 9.

RACHEL TURNER

Selvværd i
børnehøjde
En inspirerende ressource-

bog med konkrete forslag 

til forældre, børnemed-

arbejdere og andre med 

ansvar for børns udvikling og 

opdragelse. 

Rachel Turner har også skrevet  

”Tro i børnehøjde”.

www.prorex.dk

udkommer 4. november
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i november: aften
Kodeordet for november gælder indtil mandag 5/12 kl. 9.

Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå 
julens egentlige indhold. Derfor fremstiller vi igen i 
år en speciel juleavis. Juleavisen udkommer den 4. 
december og er redigeret, så den egner sig til at give 
til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie 

og venner. 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele 

ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning - 

senest mandag den 28. november.
• En ekstra avis koster 5 kr. 

Bestiller du mindst 100 ekspl. får du 
dem til 3 kr. stk. (+ porto)

• Bestil på hosianna.dk / 
7456 2202 eller 
abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by!

gg

Skoleleder Thorkild Bjerre-
gaard, Herning, fylder 60 år 
tirsdag d. 29. november. 

Thorkild Bjerregaard er en travl 
mand med mange jern i ilden og 
et stort netværk i mange forskel-
lige kredse.

Han har siden 1998 været 
leder på Midtjyllands Kristne 
Friskole. Skolen har under hans 
ledelse udviklet sig til at blive en 
af Midtjyllands største friskoler og 
en væsentlig spiller i hele Herning 
Kommunes skolestruktur. 

Leder af større virksomhed
Skolen har ca. 500 elever og 

80 ansatte, så der er tale om en 
større virksomhed med en mil-
lionomsætning, og der er hele 
tiden nye udvidelser på vej. Lige 

nu arbejdes der frem mod at åbne 
en ny vuggestue med 25 børn og 
en udvidet børnehaveafdeling 
med plads til 118 børn. 

Dermed er fødekæden sikret 
ind i friskolen, der også løbende 
renoveres og udbygges. Og det 
er meget betegnende for Thorkild 
Bjerregaards ledelsesfilosofi: 
Samtidig med at der sikres gode 
rammer for de nuværende børns 
trivsel og læring – og ikke mindst 
gode arbejdsvilkår for medar-
bejderne, er der også fokus på 
næste skridt.

De Kristne Friskoler
Energien bruges ikke kun på 

Midtjyllands Kristne Friskole. 
Gennem de sidste ni år har Thor-
kild Bjerregaard været formand 
for Foreningen af Kristne Frisko-

ler, som er en paraplyorganisation 
for de 35 kristne friskoler i Dan-
mark. Formandskabet betyder 
en del politisk arbejde og adskil-
lige rejser til København, men 
Thorkild mener, at det er godt for 
skolen, at han af og til er væk.

Søndagsskole-arbejdet
Der er også tid til at sidde i 

Landsudvalget for Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, 
hvor han har været en årrække. 
Her har han især fokus på med-
arbejdertrivsel. 

Thorkild har nemlig arbejdet 
med personaleledelse og vil 
gerne bruge denne erfaring ind i 
Søndagsskolernes arbejde.

Den sparsomme fritid bruges 
derhjemme sammen med hu-

struen Lone og deres tre snart 
voksne børn, eller i sommerhuset 
ved Hvide Sande.

Thorkild Bjerregaard er med 
til både at sætte ting i gang og 
skabe en god stemning, så alle 
føler sig veltilpas. Han har rød-
der hos de stærke jyder i Øster 
Snede Sogn, så der er ingen tvivl 
om hans værdimæssige ståsted. 
Samtidig er han en rummelig 
person, der giver plads til alle, 
fordi han selv insisterer på at få 
lov at være den, han er.

Fødselsdagen bliver markeret 
med en reception på Midtjyllands 
Kristne Friskole d. 2. december og 
ellers fejret under private former 
med familie og venner.

Bodil

Den 3. december er der premiere på jule-musicalen ’Håbet er 
blevet tændt’ i Nexø Hallen. Initiativtager er præst Hasse Falk 
Jakobsen fra Nexø Frikirke.

Julemusicalen “Håbet er blevet Tændt” er skrevet af Torben Callesen, 
og den bliver fremført af GospelTeens fra Aabenraa.

Arrangementet er et event for alle bornholmere, der holder af jul 
og gospelmusik. Samtidig er det et kulturelt event, hvor vi forventer 
godt 100 besøgende fl ygtninge fra Slottet i Rønne. Alle er inviteret til 
underholdning og dialog. Georg Julin vil medvirke som conferenciér 
under eftermiddagens ca. 2 timers inspirerende dialog, sang og musik, 
oplyser Hasse Falk Jakobsen. 

Prisen for hele arrangementet er kun kr. 50,- pga. tilskud fra arran-
gører og sponsorer. Nexø Hallen har plads til 625 deltagere.

Bodil

Georg Julin og gospelkor fra 
Aabenraa til julemusical i Nexø

Aktiv skoleleder fylder 60
Ud over arbejdet som leder af Midjyllands Kristne Friskole 
er Thorkild Bjerregaard også formand for Foreningen af Kristne Friskoler.

Taknemmelighed til livet og Guds 
skaberværk er sammen med 
Susanne Eis Bentzons HJERTER 
FOR BRYSTKRÆFT inspirations-
kilden til den nye CD.

Skatterevisor Finn Bentzen hå-
ber, at albummet kan ”opmuntre de 
mange alvorligt syge mennesker, der 
i dag tilbringer deres sidste fysiske 
dage på et af vore hospices til et 
livssyn, hvor evighedsbetragtningen 
bliver det bærende tema. 

Dette sygdomsbillede, hvor der var 
tro og håb og også mistro og mishåb 
gav mig hjerteinspirationen til den 
første sang ’JEG VIL SÅ GERNE 
BARE LEVE’. Netop det digt blev 
prædiken ved bisættelsen og gav 
mig inspiration til de øvrige sange og 
digte. ”Dråberne” er fra min samling 
af ”dråber til eftertiden” og endnu et 
eksempel og bevis på, at den største 
glæde for mig har været mødet med 
det Guddommelige”, skriver Finn 
Bentzen.

Han har selv skrevet teksterne og 
medvirker som komponist og vokal 
sammen med bl.a. sangerinden 
Lena Løbner. 

- Ud over at være revisor er 
Finn Bentzen politisk aktiv og 
en udmærket digter og sanger, 
siger Lena Løbner og fremhæver 
CD’ens kristne vidnesbyrd. 

CD’en Livsdråber kan bestilles 
via REVISORLINIEN, Finn Bent-
zens RevisionsInstitut A/S.

Bodil

Lena Løbner er medprodu-
cent og vokal.

Revisor udgiver CD til 
opmuntring for syge
CD'en ’Livsdråber’ er bl.a. 
inspireret af F. Bentzens 
nu afdøde veninde.

- For mig har den største 
glæde været mødet med 
Jesus, skriver revisor 
Finn Bentzen på CD’ens 
omslag.

Vokalgruppe i Aarhus 
holder adventskoncert
Vokalgruppen F Sharp fra Aarhus tager i morgen mandag kl. 
19.30 hul på adventstiden med en koncert i Baptistkirken – Em-
manuelkirken – ved Frederiksbjerg Torv i Aarhus.

Det sker med en perlerække af advents- og julesange på både 
dansk og engelsk. Vokalgruppen består af 8-10 kvinder, som synger 
fl erstemmig a cappella – altså sang uden instrumentalledsagelse 
– på et musikalsk højt niveau.

Bagefter serveres der kaffe, te og kage. Entréen er 30 kr.
Steen

Julestalden i Aarhus åbnet
Den spredte megen glæde i byen, da Aarhus sidste jul fi k sin 
egen Julestald på Strøget, et træhus lige foran den katolske 
kirke med bl.a. en fast udstilling af Jesusbarnet i krybben.

I fredags genåbnede Julestalden, hvor den frem til jul vil være 
centrum for en stribe indslag, bl.a. koncerter, af forskellige kirker 
i byen.

Julestalden er et fælles projekt for folkekirken, den katolske kirke 
og andre frikirker, samt Aarhus Bykirke og Aarhus Valgmenighed. 
Stalden er bygget op af tømrerlærlinge fra Aarhus Tech.

Steen

Georg Julin skal være confe-
rencier på Bornholm til et stort 
familie-event med Gospel-Teens 
fra Aabenraa.

Tankevækkende forestilling i 
København om 'Human Afvikling'
En anmelderrost forestilling skrevet og spillet af den spastisk 
lammede Jakob Nossell kan pt ses i Skuespilhuset, som er en 
del af Det kongelige Teater i København.

Forestillingen handler om det at være handicappet i Danmark i 2016. 
Jacob Nossell fortæller morsomt og ærligt om sit eget liv og beskriver 
sig selv som ”ikke normal”.

Denne tilgang er tre anmeldere fra Kristelig Handicapforening dog 
ikke enige i. Hvorfor skal folk proppes i kasser som normale eller 
unormale? spørger de. Samtidig fi nder Maiken Skov Andersen, Rikke 
Thomassen og Noa Bak-Pedersen det positivt, at publikum undervejs 
i forestillingen bliver inddraget og kan tage stilling til de emner, der 
tages op, fx. ”Hvordan vil du vurdere din egen livskvalitet i forhold til 
Jakobs?” og ”Hvor anstrengende er det at opleve Jakob på scenen?”

Pilotudgaven af Human afvikling fra 2014 førte bl.a. til den Bodil- 
og Robertnominerede dokumentarfi lm ’Naturens uorden’ af Christian 
Sønderby Jepsen.

Bodil
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Af Tina Varde

- Da jeg var på Færøerne som 
ung, var jeg med på en kristen 
lejr. En dag, hvor vi stod i en 
rundkreds og sang lovsang, 
kom Gud lige pludselig og 
berørte mig med en kærlighed, 
der var så stærk, at jeg bare 
græd og græd og græd, fortæl-
ler Simon Mads Svarre, der er 
leder gadekirken i Taastrup, 
hvor han også arbejder som 
bager.

Efter denne stærke kærlig-
hedsoplevelse var hans Guds-
forhold faldet på plads.

Da Simon vendte tilbage til 
Danmark, kom han i lære som 
bager i København.  Han kom 
også til at mærke Gud igen:

- Jeg mødte klokken fi re om 
morgenen og lånte gerne min fars 
bil. På vej til arbejde havde jeg en 
morgen endnu en oplevelse med 
Gud: Jeg havde for vane at synge 
lovsang, mens jeg kørte til bager-
forretningen. Efter at have sunget 
besluttede jeg mig en dag også 
for at bede højt. Men det kunne 
jeg ikke. Der kom en blokering. 

”Dette er meget mærkeligt - jeg 
forstår det ikke Gud? Hjælp mig!”, 
bad jeg indvendigt. 

- Da jeg lidt efter parkerede 
bilen, mærkede jeg Gud igen. Jeg 
følte et stærkt nærvær, hvor han 
ligesom tog al fordømmelse ud 
af mig. Og jeg følte mig pludselig 
helt fri, siger han.

Bagefter sad han i bilen og 
tænkte: ”Nu vil jeg prøve at bede 
højt igen”. Simon stod ud af bilen. 
Han checkede lige, om der var 
nogen, der så ham…

- Fjollet, for klokken var fi re om 
morgenen. Der var da heller ikke 
nogen, og derfor turde jeg godt 
bede højt – og nu kunne jeg igen, 
siger han.

Simon Mads Svarre har især 
som yngre været et meget tilba-
getrukket og genert menneske. 
Han oplevede det, som om Gud 
befriede ham for nogle af hans 
hæmninger den dag i bilen.

- Min ordblindhed har måske 
gjort mig lidt mere genert. Men 
troen har virkelig rykket mig, 
siger Simon, der arbejder i Kvikly-
bageren.

Og som i øvrigt, siden han 
blev kristen, har læst rigtig, rigtig 
mange kristne bøger.

Levende gadekirke 
Gadekirken, som han leder, 

star tede op i januar måned. 
Simon overtog dog først leder-
skabet i juni.

- Det er gået fantastisk godt. 
Helt vildt. Vi beder altid for mindst 
tre mennesker i timen….ofte helt 
op til ti, siger Simon, der liver 
tydeligt op, mens samtalen om-
handler gadebøn.

Han glæder sig over sine gode 
og sjove erfaringer med at bede 
for folk på gaden.

Dem, der skal bede for folk, 
mødes i kirkens menighedshus 
på Ahornsvej for at bede sam-
men, inden de går ud i gadelivet.

- Vi beder til, at Gud vil gå foran 
os og tale igennem os til dem, 
vi møder.

- En dag gik vi på hovedga-
den, hvor en indvandrer har en 
forretning med mad. ”Fejler du 
noget?” spurgte vi ham.  Han 
havde ondt i ryggen, og vi bad så 
for det. Smerten forsvandt. Han 
gik direkte ind i sin forretning og 
sagde til en anden ”Du har også 
smerter…du skal også bedes 
for!”. Den anden var muslim og 
havde ondt i knæet. Så vi bad 
også for ham -  og hans smerter 
forsvandt, beretter Simon.

Gadekirken deler også Jesus-
bøger ud. Hvis man læser dem, 
er man næsten nødt til at give sit 
liv til Jesus, mener Simon. Han 
gik derfor lidt senere tilbage til 
forretningen og gav dem en bog. 
Så blev han inviteret på mad. 
Men sagde dog nej tak – for ”vi 
har fået det for intet, og vi giver 
det for intet”.

Han nævner endnu et par ek-
sempler på oplevelser fra gaden:

- En dag bad vi for en med 
migræne. Den forsvandt. Vi bad 
også for en arbejdsløs, der øn-
skede sig et nyt job. Det fi k han.

- Da jeg på et tidspunkt gik 
ud for at bede sammen med 
Trine, mødte vi ved trappen under 
Taastrup Station to unge men-
nesker. Den ene kom gående 
med krykker. Vi talte med dem 
og bad for hans forstuvede ben. 
Trine måtte bede fl ere gange…
og det blev bedre og bedre. Den 
ene havde lige haft kristendoms-
undervisning: ”Og så møder vi 
sådan noget som jer”, sagde han 
begejstret. 

De unge fi k Jesus-bøger for-

æret og visitkort. På vej op af 
trappen vendte Trine og Simon 
sig om og kiggede efter dem. 

- Ham med krykkerne gik nu 
uden krykker. Han bar dem begge 
i den ene hånd. I den anden holdt 
han Jesus-bogen, som han gik 
og læste i, forklarer den bedende 
bager.

Tro i skolen
Simons tro startede i skoleti-

den, hvor kristendomsundervis-
ningen i fjerde-femte klasse talte 
stærkt til ham.  

- Jeg syntes, at den var le-
vende og følte, at det var sandt. 
Også historierne fra Det Gamle 
Testamente.

- En af mine klassekammera-
ter, Bo, blev personlig kristen og 
fi k mig med i Hedehusene KFUM-
spejdere i ottende klasse. Her var 
der andagt de sidste fem minut-
ter, og det så jeg altid frem til. Det 
tiltrak mig, fortæller Simon, der på 
det tidspunkt boede i Fløng.

Hans og vennens veje skiltes, 
da de efter folkeskolen fortsatte 
med hver sin uddannelse. Si-

mon valgte EFG i Roskilde. I en 
periode ville han være stenhug-
ger, men kunne ikke finde en 
læreplads, da han gik på Teknisk 
Skole i Haslev. Derfor blev han ar-
bejdsmand hos Holbæk gravsten, 
men blev så sagt op.

- En overgang gik jeg så på 
Teknisk Skole i København for 
at blive betonarbejder, men det 
blev heller ikke til noget. I stedet 
for at gå arbejdsløs tog jeg for 
anden gang niende klasse - på 
Høje Taastrup Gymnasium. Jeg 
havde den i forvejen fra en ord-
blindeskole.

- Da jeg var 19 år, besøgte jeg 
min gamle kristne skolekammerat 
Bo. Han sagde: ”Sengeløse Kirke 
skal på en lejr: Vil du med?” for-
tæller Simon. 

Han tog med vennen på kristen 
lejr på Falster:

- Vi var bl.a. ude at gå på stran-
den, hvor alle skulle holde hin-
anden i hånden og lukke øjnene, 
mens vi gik rundt i en rundkreds. 
Om aftenen var der andagt. Det 
var bare så hyggeligt. Da jeg 
bagefter gik i seng, blev der sik-
kert bedt for mig, for da jeg lå i 
sengen, var der ligesom en kamp 
indeni mig. Den handlede om, 
hvorvidt jeg skulle være kristen?

- Hvad indebærer det? tænkte 
jeg. Selvom jeg ikke vidste det, 
sagde jeg ”Gud, jeg vil tro på dig!”

- Det var som at hoppe ud fra en 
vippe uden at vide, hvad man lan-
der i. Helt nyt land, forklarer han. 

Simon følte nu, at hans hjerte 
havde fået en forbindelse til Gud. 
Da lejren sluttede søndag aften, 
spurgte lederen, om de også 
ønskede at holde ungdomsmøde 
hjemme i deres egen kirke alle-
rede dagen efter. Simon svarede 
straks ja. For han var ”slet ikke 
mæt af det der med Gud”. 

- Da jeg var færdig med niende 
klasse for anden gang, var jeg i 
en periode arbejdsløs. Så spurgte 
min kusine, som var på besøg fra 
Færøerne, hvor min mor kommer 
fra, om jeg ville besøge dem. Jeg 
boede hos dem i otte måneder 
og fi k job på en fi skefabrik, siger 
Simon. 

På Færøerne opsøgte han et 
lille kristent fællesskab. Da han 
blev spurgt, om han kom fra 
Indre Mission, kendte han ikke 
svaret. Men han har altid elsket 
at synge og kom med i en lille 
kristen sanggruppe. Han kunne 
ikke helt sproget og blev en dag 
grebet i at synge med… på den 
forkerte salme.

Det var på en lejr med disse 
kristne, at han mærkede Guds 
stærke kærlighed og græd så 
intenst.

Da han kom hjem fra Færøerne 
fandt han sin hylde arbejdsmæs-
sigt som bager. Og snart var 
kærlighedslivet også på vej til 
at falde på plads. Han mødte 
Debbie, som arbejdede på et 
gartneri, og havde sluttet sig til 
hans kirkes fællesskab. De blev 
venner – senere gift, da Simon 
var 23 og hun var 26 år. Parret 
bor i dag i Taastrup og har tre 
voksne sønner.

Disciple
- Da vi havde været gift i et år, 

var vi i seks måneder med i DTS 
- Disciple Trænings Skole med 
UMO - Ungdom med Opgave. Vi 
var fem uger i Grækenland, hvor 
vi optrådte med et teater- og dan-
sestykke. Vi bad for frelse for 118 
på den tur…men ved selvfølgelig 
ikke, hvor mange der holdt ved…

- Vi var to år med UMO i Kø-
benhavn, hvor vi stod for hushold-
ning – købte ind og lavede mad. 
Jeg var i en periode vicevært på 
Vesterbrogade, hvor vi fi k vores 
første barn, Filip. 

- Det år, vi var disciple, boede 
vi i Mørke. Bagefter valgte vi at 
tjene Gud som frivillige for UMO, 
og nogle fra menigheden støttede 
os økonomisk, siger han.

På et tidspunkt fandt Simon 
et job hos en bager hver anden 
weekend i Sorgenfri og stoppede 
med UMO. Familien fl yttede til-
bage til Sengeløse, og parret fi k 
deres anden søn, James. 

- Der var nogle problemer med 
præsten i vores kirke dengang, så 
vi skiftede til City Kirken i Taastrup 
for 23 år siden. Den var helt ny 
dengang.

- Jeg kom med i en cellegrup-
pe, som jeg blev leder af – og en 
forbønsgruppe. Jeg fandt ud af, 
at det der med at bede…Det er 
lige mig! Jeg har nærmest været 
involveret i bøn lige siden, fortæl-
ler Simon.

Så da han blev spurgt, om han 
ville være leder af gadekirken i 
Taastrup, kunne han ikke sige nej.

Hverken hans mor eller far var 
kristne, men det var bedstefor-
ældrene til gengæld - farfar bad 
bordbøn. Deres ældste søn Filip 
læser 3 x K – Kristendom, Kultur 
og Kommunikation (en efterfølger 
til SALT uddannelsen). Han er i 
gang med at skrive en bachelor 
for tiden – og bor i Ålborg med sin 
kone Simone og deres lille Josva 
på ni måneder.

Parrets yngste søn John er 
også aktivt troende. Han er stadig 
hjemmeboende pga autisme og 
har et skånejob i Tåstrup.

Deres mellemste søn James 
har datteren Charlie på tre år, 
som Simon og Debbie passer 
hver torsdag. 

Barnebarnet er i øvrigt grunden 
til, at der fremover skal være to til 
at lede Gadekirken. For Simon vil 
så nødig gå glip af hende. 

Simon bager og beder         
Bageren Simon Mads Svarre, som leder gadekirke og havde fl ere tros-oplevelser som ung, sætter stor pris på bøn.

Simon Mads Svarre bager brød og beder bønner for borgere i Taastrup.   

”Vi beder til, at Gud 
vil gå foran os og tale 
igennem os til dem, vi 

møder.”

” En dag bad vi for en 
med migræne. Den 

forsvandt. Vi bad også 
for en arbejdsløs, der 

ønskede sig et nyt job. 
Det fi k han.”
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

900 unge abonnerer på ”Spørg-
om-tro”-videoer fra Luthersk 
Missions Højskole, men endnu 
fl ere ser dem på YouTube.

Mange unge får svar på deres 
spørgsmål gennem LMH’s små 
videoer. Det er nu blevet til 50 
videoer, siden serien begyndte i 
2012 - og antallet af abonnenter 
er steget med cirka 100 om året.

Flere af videoerne er blevet 
vist over 1.000 gange. De to 
spørgsmål, der kæmper om før-
stepladsen, er ”Hvad er forskellen 
på islam og kristendom?”, og 
”Findes det perfekte ægteskab?”. 
De er begge blevet set af omkring 

1.500 personer.
Andre spørgsmål, der også 

kan få mange til at se de små 
3-5 minutters videoer er fx: ”Hvad 
er Bibelens røde tråd?”, ”Hvorfor 
tillader Gud det onde?” og ”Hvad 
betyder Jesu opstandelse?”.

Nyttig produktion
”Vi arbejder jo med Bibelen til 

hverdag og vil gerne bidrage til, at 
også unge, der ikke lige er elever 
her hos os, får svar på nogle af 
livets store spørgsmål.

Og visningstallene fortæller 
os jo, at vores videoproduktion 
er nyttig, og det glæder vi os 
over,”siger højskoleforstander 

Henrik Nymann Eriksen.
De unge har selv mulighed 

for at indsende et spørgsmål til 
Spørg om tro, via http://lmh.dk/
sporg-om-tro. LMH forpligter sig 
ikke til at svare på alle spørgsmål 
om hvad som helst. Men de ind-

sendte spørgsmål indgår i overve-
jelserne, når der skal produceres 
nye Spørg om tro-videoer. 

Man finder LMH’s YouTube-
kanal her: https://www.youtube.
com/user/lmhfi lm

Bodil

Støtten fra private sponsorer betød, at Farming4Life, der arbejder 
med landbrugsprojekter i Uganda, kunne søge Danida om yderli-
gere støtte. Den er nu modtaget, så projektet i løbet af de næste 
3 år kan nå ud til 2.000 familier. 

Som noget nyt vil man nu starte Farming4Life i Togo.
I sommer rejste tre ugandiske nøglemedarbejdere sammen med 

Maria og Jens Silkjær til Togo. De forbereder et nyt projekt i landet i 
samarbejde med Apostolsk Kirke i Kolding. Så nu skal Farming4Life-
konceptet hjælpe fattige familier i Togo, som ligger i Vest-Afrika og er 
verdens 8. fattigste land. 

- Vores togolesiske partnere var meget begejstrede for de gode 
erfaringer og råd fra Uganda. De siger: ”Hvis de kan gøre det i Uganda, 
kan vi også gøre det her!”, fortæller Maria og Jens Silkjær. De kommer 
fra ÅbenKirke i Herning og har rejst til Uganda i fl ere år for at tilse 
projekt Farming4Life, som de har startet op i fællesskab med andre 
ildsjæle. I Uganda hjælper projektet de lokale småbønder til at høste 
op til ti gange så meget som før.

 Åben tur til Uganda
Farming4Life har nu arrangeret en 10 dages fællestur i vinterferien 

for sine danske støtter. Her vil man besøge nogle af de familier, der har 
fået hjælp, holde workshops mm. Der bliver også tid til en fantastisk 
safari ved Murchinton Falls, og til at opleve Uganda helt tæt på, lover 
organisationen.

Tilmelding til: farming4life.dk@gmail.com senest den 1. januar.
Bodil

Farming4life får 1 
mill. fra DANIDA

Videoer besvarer unges 
spørgsmål om tro
Unge vil have svar på spørgsmål om tro. Derfor 
har Luthersk Missions Højskole siden 2012 
lavet 50 YouTube videoer til danske unge.

Bibelskolelærer Thomas Wind svarer i LMH’s video nr. 50 på 
spørgsmålet ”Tåler Gud synd?”

Landbrugsprojektet i Uganda fi k støtte fra Danida.  

Jens Silkjær har hjulpet lokale småbønder til at tidoble avlen.

Johann Sebastian Bachs store juleoratorium fra 1734 opføres 
på tirsdag d. 29. november kl. 19.30 i Aarhus Domkirke. 

Værket opføres af solisterne Ditte Højgaard Andersen, Karolina 
Blixt, Leif Aruhn-Solén og Jens Søndergaard sammen med Herning 
Kirkes Drengekor og domkirkens eget drengekor, Skt. Clemens 
Drengekor. Esbjerg Ensemble og Ensemble MidtVest danner tilsam-
men orkestret under ledelse af dirigenten Carsten Seyer-Hansen.

Der er entré til koncerten.
Steen

Juleoratorium i 
Aarhus Domkirke

Adventskalender i 
Kristkirken i Kolding

I dagene efter det amerikanske præsidentvalg følte jeg håb. 
Efter en valgkamp, som var historisk i den forstand, at der 
sjældent før er set så massiv en personhetz mod kandida-
terne som i år, tænkte jeg, at nu hvor kampen endelig var 
overstået, ville gemytterne falde til ro, og vi kunne alle se 
fremad i fred. 

Valgkampen havde jo ikke bare skabt had de to præsident-
kandidater imellem, men også i medierne. De etablerede medier 
hadede Trump, og de alternative hadede Hillary. Dette had for-
plantede sig ud til befolkningen. Ved Trumps vælgermøder var der 
rapporter om voldelige overfald fra hans modstandere. 

På valgaftenen lavede jeg et live interview med Trump-støtter 
på gaden i New York. Vi blev afbrudt af vrede Hillary-vælgere, der 
masede sig ind mellem mig og Trump-vælgere, og som overtog 
interview med vrede kommentarer og konfronterede os meget 
aggressivt. Bar man den røde Trump kasket med sloganet “Make 
America Great Again” i New York, var det ikke uden fare for liv 
og lemmer. Alt det troede jeg var noget forbipasserede. Blot et 
momentant følelsesmæssigt engagement.

 Her to uger efter den endelige afgørelse om, at Trump bliver 
USAs nye præsident, må jeg konstatere, at hadet ikke har lagt 
sig, men på en måde blot eskalerer dagligt. De medier, som skrev 
dårligt om Trump, gør det stadig. Deres nye strategi er at beskylde 
de alternative medier for at lyve og beskylde Trump-bevægelsen 
for racisme. Det får hadet hos modparten til at blusse op igen. 

 Samtidigt kæmper den vestlige verden med islamistiske ter-
rorister, der hader os, fordi vi er ’vantro’. Vi hader også dem, fordi 
de truer os og vores værdier.  Samtidigt får vi at vide i pressen, at 
det er nødvendigt at hade Rusland. De gør alle vestlige politikere. 
Hvem er der tilbage at holde af? Os selv? Nej, ikke engang. Den 
vestlige verden befi nder sig i et kulturelt selvhad og i et had til Gud.

Verden er ved at bryde sammen i hadet mod de andre og mod 
sig selv. Der er mere end nogensinde brug for, at den kristne kirke 
forkynder den samfundsnorm, som for 2000 år siden var bane-
brydende og som stadig er det: Elsk din næste. Elsk din fjende.

Lader vi
hadet herske? 

Sognepræst Michael Lerche Nygaard fra Kristkirken i Kol-
ding, læser ”Bibelens adventskalender” for dukken Rasmus.

Kristkirken har, i samarbejde med Norea Mediemission, lavet en 
Børne-adventskalender i fi re afsnit. Kalenderen vil blive sendt 
ud på Noreas Facebook- og Youtube-kanal på de fi re advents-
søndage. Også den lokale tv-station, TV-Kolding, vil hver søndag 
sende et afsnit af kalenderen til borgerne i Kolding og omegn.

I adventskalenderen møder man dukken Rasmus, der venter på jul 
i Kristkirken. På de fi re adventssøndage møder han præsten Michael, 
og de udforsker julen sammen. Sangerinden Nanna Noer synger 
advents- og julesalmer, som passer til afsnittets tema.

For også at give de lidt ældre en oplevelse, har Norea lavet en 
musikvideo til den intro-sang som hvert af de fi re afsnit indledes 
med. Norea og Kristkirken håber, at dette alternative adventsprojekt 
kan give mennesker, og i særdeleshed børn, en større forståelse for 
julens egentlige indhold.

Bodil
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have  
”frygt for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – det sted  
”Hvor Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

Randers: Julearrangement for 
børn og voksne i fælles krans
Kronjyllands Frimenighed og Landsforeningen for Kristne 
Ungdomsforeninger står bag et julearrangement i Randers 
om eftermiddagen den 4. december.

Den kristne entertainer og musiker Hans Jørn Østerby optræder 
med et af sine bugtalershow, som tryllebinder børn, men også er 
så raffi neret og humoristisk, at voksne bliver grebet og griner med.

Herefter er der koncert med Hans Jørn Østerby og sangerinde 
i orkestret Himmelblå, Maj-Britt Vibe Dørken. De vil synge både 
kendte og mindre kendte julesange, dels til kendte melodier dels 
til nye, der pepper de gamle julesange op.

Prisen for det hele er 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn til og 
med 7. klasse.

Bodil

To udenrigsministre – en nu-
værende og en forhenværende 
– hyldede sidste fredag Mis-
sion Øst som en værdsat og 
effektiv samarbejdspartner ved 
organisationens 25-års jubi-
læumsreception i København. 
De erklærede samstemmende, 
at det er guld værd for danske 
myndigheder at samarbejde 
med private hjælpeorganisa-
tioner, skriver Avisen.dk

Foruden udenrigsminister Kri-
stian Jensen (V) var også hans 
forgænger Per Stig Møller (K) 
blandt de omkring 400 deltagere 
ved Mission Østs 25 års jubilæ-
um. Også ambassadører, journa-
lister, præster og repræsentanter 
for andre hjælpeorganisationer og 
samarbejdspartnere var mødt op 
for at lykønske nødhjælpsorga-
nisationen.  

Rivende udvikling
- I har gennemgået en rivende 

udvikling fra den ydmyge start i en 
garage i Birkerød til i dag, hvor I er 
en anerkendt hjælpeorganisation, 

der yder humanitær hjælp over 
hele verden, sagde udenrigsmi-
nisteren i en videohilsen. Han 
fortsatte:

- Danida har haft et godt og 
tæt partnerskab med Mission Øst 
rigtig mange steder rundt omkring 
i verden. Mission Øst er med til 
at gøre dansk udviklingsbistand 
mere effektiv, end vi kunne alene. 

Stabilitet i glemte lande
Tidligere udenrigsminister Per 

Stig Møller roste Mission Øst 
som en hjælpeorganisation med 
mange kompetencer.

- Det er betydningsfuldt at 
have en hjælpeorganisation som 
Mission Øst, som både kan være 
der i fredelige tider, hvor der skal 
bygges stille og roligt op, og som 
også kan komme, når der lige 
pludselig er brug for nødhjælp, 
det være sig ved naturkatastrofer 
eller krig, sagde Per Stig Møller. 

Han tilføjede, at Mission Øst er 
engageret i lande, der risikerer at 
blive ramt af borgerkrige, som fx 
Armenien og Tadsjikistan. For at 
undgå det, er det meget vigtigt 
at sikre en stabil udvikling i disse 
lande, fastslog han.

På ubehagelige steder
Per Stig Møller takkede Mission 

Øst for indsatsen i områder, hvor 
det kan være ”hamrende ubeha-
geligt!” at befi nde sig.

- Der skal god fysik og råstyrke 
til. Og det har medarbejderne i 
hjælpeorganisationer som Mis-
sion Øst, sagde han.

Også Armeniens ambassadør 

Hrachya Aghajanyan, lederen af 
Mission Østs samarbejdspartner 
Bridge of Hope i Armenien, Su-
sanna Tadevosyan, og Madhab 
Raj Neupane fra den nepalesiske 
partnerorganisation KIRDARC 
deltog i receptionen.  

Bodil

Udenrigsministre roste Mission Øst 
Både Kristian Jensen (V) og Per Stig Møller (K) hyldede hjælpeorganisationen ved jubilæet d. 18. nov.

Mission Øst er med til at gøre 
dansk udviklingsbistand mere 
effektiv, sagde udenrigsmini-
ster Kristian Jensen (V).

Maj-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby giver julekoncert 
hos Kronjyllands Frimenighed i Randers.

Af Bodil Lanting

– Mange bekymrer sig om 
deres økonomi i julen. Ikke 
alle har råd og overskud til at 
huske, at julen i virkeligheden 
handler om at fejre hinanden, 
og at netop i julen blev vores 
frelser født, siger Oli Schultz, 
der er en af initiativtagerne til 
Aabenkirkes julepakker.

Mission Julehjælp startede 
i 2010, hvor man uddelte 100 
pakker til lige så mange familier. 
I år vil man uddele 400 pakker i 
Herning og omegn. 

Alt til en dansk jul
Arbejdsgruppen bag julehjæl-

pen får hjælp af 70-100 frivillige 
og støttes af en række sponsorer. 
Oli Schultz forventer, at støttebe-
løbet i løbet af november kan nå 
over de ca. 120.000 kr., som blev 
samlet ind sidste år. Projektet får 
også en del kolonialvarer foræret.

I en julepakke er der fl æske-
steg eller and, grødris, rødkål, 
nødder, slik, lys, servietter og i 
det hele taget alt det, der hører  
med til en dansk jul. Man kan 
ansøge om en julepakke indtil 
30. november.

- Vi har et tæt samarbejde med 

Kommunens Børne- og Ungefor-
valtning. De fortæller os - uden af 
opgive navnene – om de familier, 
de har med at gøre. De oplyser 
fx., at der er en familie med børn 
i den eller den alder, så vi kan 
sammensætte pakkerne efter det. 

Uddelings-fester
- Vi ønsker at gøre en forskel, 

så vi alle kan fejre julen sammen, 
uanset hvordan vores liv ser ud. 
For os handler det ikke om at give 
eller få, men om at dele, forklarer 
Oli Schultz.

Det hele kulminerer med tre 
uddelings-fester i løbet af de-

cember. Her bliver der hygge og 
underholdning, og juleevangeliet 
formidles på en både højtidelig og 
humoristisk måde.

- Vi holder også Familiecafé 
hver 3. torsdag. Her kommer fl ere 
af de familier, vi har fået kontakt 
med i forbindelse med julepak-
kerne, slutter Oli Schultz.

Mission Julepakke samarbej-
der bl.a. med Herning Kommune, 
Børne- og Familiecentret, Varme-
stuen Hjørnestenen og elever fra 
Herning Gymnasium.

Herning: Mission Julepakke
vil forkæle 400 familier
I 2010 uddelte Aabenkirke 100 julepakker. I år er det målet, at 400 familier skal have hjælp.

IM’s hovedbestyrelse bekymret 
over lovpakke om radikalisering
På et møde den 14. november 
drøftede Indre Missions hovedbe-
styrelse den nye lovpakke, der skal 
begrænse religiøs hadforkyndelse. 
Flere kirkelige ledere har været til 
møde med Folketingets Retsudvalg.

Ifølge Indre Missions Tidende har 
IM’s formand, Hans-Ole Bækgaard, 
været til et møde i Kulturministeriet 
om sagen. Og generalsekretær Jens 
Medom Madsen var til et møde med 
retsudvalget i forrige uge, hvor også Lu-
thersk Missions Søren S. Sørensen og 
Grundtvigsk Forums Ingrid Ank deltog.

”Vi havde et godt møde med retsud-
valget og især de retspolitiske ordfø-
rere fra Enhedslisten, De Radikale og 
Alternativet har udtrykt stor forståelse for vores anliggende”, siger 
Jens Medom Madsen. 

De kirkelige organisationer har på deres side også stor forståelse 
for de tanker, der ligger bag lovforslaget. Men de frygter stadig ind-
skrænkninger i talefriheden, så man ikke kan forkynde evangeliet 
uden at blive begrænset eller mistænkeliggjort.

Generalsekretæren oplyser, at IM allerede nogle steder har 
mistet tilskud til børneklubber og ungdomsarbejde. Det skyldes, at 
Folkeoplysningsloven administreres i de enkelte kommuner - og 
her har nogle stoppet støtten med henvisning til, at der ikke kan 
ydes offentlig støtte til forkyndelse og gudsdyrkelse.

Bodil

- Vi havde et godt 
møde med ordførerne 
fra Enhedslisten, De 
Radikale og Alternati-
vet, siger Jens Medom 
Madsen.

Oli Schultz leder arbejdet med 
’Mission Julepakke’. 
Til højre: Aabenkirke holder tre 
’uddelingsfester’ med hygge, 
underholdning og juleevan-
geliet. Foto: Daniel Gaarddal 
Møller.
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LEDER UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Messias’ indtog i Jerusalem
1 Da de nærmede sig landsbyen Betfage på Olivenbjergets 

skråning tæt ved Jerusalem, sagde Jesus til to af sine disciple: 
2 »Gå hen til den landsby, I ser foran jer. Der vil I hurtigt få 
øje på et æsel, som står bundet med sit føl ved siden af. Løs 
æslet og kom hen til mig med dem. 3 Hvis nogen stiller jer 
spørgsmål, skal I bare sige: Herren har brug for dem, men 
han vil straks sende dem tilbage.« 4 På den måde gik det i 
opfyldelse, som Gud havde talt gennem profeten: 5 »Sig til 
Jerusalems indbyggere: Se, jeres konge er på vej! Han er 
ydmyg og rider på et hanæsel - det er et æselføl.« 6 De to 
disciple gjorde, som Jesus havde sagt. 7 De hentede hunæslet 
og det unge hanæsel og lagde deres kapper på dem, hvor-
efter Jesus satte sig op på æselføllet. 8 Mange mennesker i 
mængden bredte deres kapper ud på vejen foran ham, mens 
andre lagde palmegrene ud, alt sammen for at hylde ham. 
9 Og både de, der gik foran, og de, der gik bagved, råbte: 
»Hoshana, Davids Søn! Velsignet er den, som kommer, i 
Herrens navn! Hoshana til Gud i det Højeste!«

Søndagens tekst: Matt. 21, 1-9
Ugens bedeemner

* Bed om afsløring af løgne i medier og politik.
* Bed om at sandheden ånd må oplyse os.

* Bed for frihed til at praktisere troen. 
* Bed for de mange forfulgte kristne.

* Bed for din egen kommune.
* Bed for skoler og sundhed.

* Bed for de hjemløse og fattigste.
* Bed for Udfordringens radiomission

blandt muslimer og åndedyrkere 
i Afrika.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Når vi i dag tænder det første lys i adventskransen, kan vi 
meget passende forsøge at tænde lidt lys i de menneskers 
liv, der lever som socialt udstødte iblandt os.

De allerfattigste. De hjemløse. Nødstedte familier.
De hjemløse er det synlige tegn på, at fattigdommen er i 

vækst i Danmark, hvor også psykisk syge og fattige familier 
med børn får sværere og sværere ved at klare dagen og vejen.

Kirkens Korshær fører en utrættelig kamp for at hjælpe, 
hvor nøden er størst, og i dag holder korshæren sin lands-
indsamling til fordel for de allermest trængende her i landet.

Der er hårdt brug for pengene og hjælpen! For udviklingen 
går desværre i den gale retning. I dag lever ca. 40.000 dan-
skere under fattigdomsgrænsen, blandt dem 8.000 børn. Nogle 
er hjemløse, og dem er der ca. 6.000 af, og tallet er voksende.

Kirkens Korshær forsøger at dække de mest basale behov, 
de hjemløse har: Et måltid mad, et sted at sove, et bad og 
rent tøj. 

Desværre er der ikke udsigt til, at Kirkens Korshær bliver 
arbejdsløs foreløbig, for nedskæringer og besparelser i det 
offentlige (senest kontanthjælpsloftet), mangel på boliger osv. 
har efterhånden lukket noget af luften ud af ordet velfærds-
stat. Kirkens Korshær og andre kirkelige hjælpeorganisationer 
mærker et stigende pres på varmestuerne og en voksende 
efterspørgsel efter julehjælp.

Alt for mange kæmper en daglig kamp for at få enderne til 
at nå sammen, og alt for mange marginaliseres i et samfund, 
hvor præstation er blevet målestokken for menneskeværd.

Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer og hjælper 
fattige familier, som fx får mulighed for at komme til fællesspis-
ning, få sunde madpakker til børnenes skoledag og modtage 
en tiltrængt julehjælp. 

I H. C. Andersens eventyr om pigen med svovlstikkerne står 
en lille, fattig og forfrossen pige på gaden en nytårsaften og 
forsøger at sælge svovlstikker. Hun tænder en svovlstik for 
at holde varmen og ser i gløderne fra svovlstikken forskel-
lige drømmesyn – bl.a. det dejligste juletræ og en overdådig 
festmiddag.

Den drøm har alle børn. Men for nogle bliver det ved drøm-
mesynet. Fordi mor eller far ikke har råd.

I dag søndag begynder adventstiden, hvor vi venter på 
Herrens komme, og hvor mange af os begynder 
at mobilisere den juleglæde, der burde være 
enhver beskåret.

Lad os i glæde dele lidt lys og lidt af vores 
overskud med dem, der er på fællesskabets 
bund. 

Hjælp de fattigste
og de hjemløse

Af Steen Jensen
Journalist

                        Af Marianne Riis 

Ansvarlig for gudstjenester 
og Assisterende ledende præst 

i Kirken i Kulturcentret

Det var ved at være påske i 
Jerusalem, byen var fyldt til 
bristepunktet. Folk var rejst 
dertil langvejs fra. 

Påskeforberedelserne var i 
fuld gang: Rengøring, slagtning 
af lam, indlogering af familie 
fra nær og fjern. Om ganske få 
dage skulle jøderne i Jerusalem 
fejre påsken: 

Udfrielsen fra slaveri i Egyp-
ten, og hvordan Gud var kom-
met dem til hjælp midt i en 
håbløs situation.

Sukket efter udfrielse var ikke 
mindre dette år. På mange må-
der kunne jøderne identifi cere 
sig med slaverne i Egypten. 

Deres land var besat, de var 
underlagt Kejserdømmet i Rom, 
måtte betale skat og havde 
mistet meget af deres selvbe-
stemmelse og frihed!

Hvor ville du være?
Det var midt i denne travle 

summen og politiske kontekst, 
at folk pludselig begyndte at 
stimle sammen. 

Nogen løb ud på markerne 
og skar palmegrene af, byen 
sitrede af spænding, en konge 
var på vej! Tanken om en befrier 
var nærliggende.

I tre år havde Jesu navn 
været på næsten alles læber. 
Mange havde set eller hørt, 
hvad Jesus havde gjort, endnu 
fl ere havde hørt rygtet om ham. 

Han var en person, man 

måtte forholde sig til… Og nu 
kom han ridende ind i Jerusa-
lem som i et triumftog.

Jeg har tit tænkt på, hvor i 
mængden jeg ville befi nde mig, 
hvis jeg havde levet dengang. 
Ville jeg stå som en skeptisk 
betragter eller som en hoved-
rystende farisæer? 

Måske ville jeg være helt tæt 
på Jesus i fl okken af disciple? 
Eller være et af de begejstrede 
mennesker, der lagde deres 
kapper ned for fødderne af ham, 
som det var skik, når man ville 
give en kongelig hyldest.

Gav kappen væk 
for noget bedre

Og netop de, som lagde de-
res kappe ned, har fanget min 
opmærksomhed.

Jeg forestiller mig den puf-
fen og skubben, der måtte 
være. Hvordan kappen blev 
trampet på af et æsel og af 
mange menneskers fødder. 

Hvordan den kappe måtte 
være både møgbeskidt og 
beskadiget, hvis ejermanden 
fandt sin kappe igen. Højst 
sandsynligt blev kappen ta-
get af nogen af Jerusalems 

mange tiggere, når optoget 
var passeret.

Det var ikke sådan, at man 
dengang havde flere kapper 
hængende derhjemme. Kappen 
var det eneste overtøj, som man 
havde. Kappen signalerede 
også, hvilken stand du var fra. 
De rige havde råd til at få farvet 
og dekoreret deres kappe, men 
de fl este havde en simpel brun-
lig kappe. Kappen tjente også 
som tæppe om natten, så man 
ikke frøs, når man skulle sove.

De mennesker, der gav af-
kald på deres kapper for at 
hylde Jesus, måtte være over-
beviste om, at Jesus bragte 

livsforvandling, og at han var 
deres herre, for det var en dy-
rebar gestus, de gjorde. 

Tillid til Jesus?
Indtoget i Jerusalem er en 

god anledning til at refl ektere 
over, hvem Jesus er for os? Og 
hvor stor eller lille del af vores 
liv, han må få indfl ydelse på. 

På mange måder repræsen-
terede kappen dengang kom-
fort, tryghed og status. Hvor stor 
tillid har vi til Jesus? Han er den, 
som bringer os Guds kærlighed, 
livsforvandling og frelse; noget vi 
aldrig kan opnå i egen kraft, men 
kun i overgivelsen til ham.

Hvor stor indfl ydelse tør vi give 
til Jesus? Er vi klar til at give ham 
vores ”kappe”, tryghed, komfort 
og status? Vi kan risikere, at livet 
tager drejninger, som strækker 
og prøver os. Men at han altid er 
med os gennem det hele.

Jeg ved i dag, hvor jeg står. 
Jeg har oplevet Jesus i mit eget 
liv. Han har været trofast både 
i dalene og på bjergtoppene; 
også når jeg har tabt perspekti-
vet af syne, eller tvivlen har sat 
ind; så har han ikke sluppet mig. 

Jeg vælger at tro, at hvis jeg 
havde været til stede dengang 
på palmesøndag, så havde jeg 
lagt min kappe ned i erkendelse 
af, at han er frelser og herre. At 
hans planer og tanker er højere 
og bedre end mine, og at jeg 
kan have fuld tillid til ham, for 
han elsker mig!

At lægge sin 
kappe ned
Teksten til første søndag i advent er en god anledning til at refl ektere over, 
hvem Jesus er for os, og hvor stor eller lille del af vores liv, han må få indfl ydelse på.

De, som lagde deres kappe ned, har fanget min opmærksomhed, skriver Marianne Riis.

”Jeg har oplevet Jesus 
i mit eget liv. Han har 

været trofast både i 
dalene og på bjerg-

toppene.”
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Spændende historiske og vi-
denskabelige fakta, som viser, 
at Bibelens syndfl odsberetning 
ikke blot var et eventyr, men en 
historisk begivenhed.

Bogen om Noahs Ark 
  - HISTORIEN OG DET STORE FUND
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Af Mogens Albrechtsen

 Prædikant, 
tilknyttet Missionsforbundet

Jeg var ude at lufte vores 
hund, da jeg mødte en af vore 
naboer. Vi kom til at tale om 
en mand fra vort nabolag, der 
netop var død og blevet bisat. 
Da sagde min nabo: ”Vi er født 
for at dø.” Min reaktion kom 
prompte og uden overvejelse: 
”Nej,” sagde jeg, ”Vi er født for 
at leve!”

Vi lever i en verden, hvor 
døden har hersket siden syn-
defaldets dage i Edens Have, 
og vor tilværelse er ofte gen-
nemfarvet af denne uafviselige 
kendsgerning.

Men gennem vore forældre 
fi k vi livet som en gave, ikke blot 
for at træde ind i manegen, og 
så går vi en runde, hvorefter vi 
bukker eller nejer for publikum, 
og så ud af vagten. Farvel og tak, 
og det var så det.

Nej, da vi blev et levende 
væsen, et menneske med en 
ånd, en sjæl og et legeme, ind-
trådte vi dermed i et evigheds-
perspektiv, som er uafviseligt. 
Hvor vigtigt er det så ikke, at vi 
tager ansvar for det liv og den 
eksistens, der er givet os.

Dommen
Sandt er det jo, at det er men-

neskers lod ”én gang at dø og 
derefter dømmes” (Hebr. 9,27), 
og når man tænker på alt det 
blod, som diktatorerne gennem 
tiderne har udgydt, må man 
forfærdes over, hvad der venter 
dem, for der skal ske en op-
standelse af både retfærdige og 
uretfærdige. På den yderste dag 
vil dommen fi nde sted ved den 
store hvide trone (Ap.G.24,15-
Åb.20,11-12). 

Troede de nazistiske ledere 
i Tyskland under Den Anden 
Verdenskrig virkelig, at de ved 
at begå selvmord kunne undfl y 
straffen for deres ugerninger? 
Hvis det var tilfældet, så har de 
taget grueligt fejl, for alt vil kom-
me for lyset, når tiden er inde.

Vi kristne har også begået 
mange synder gennem vort liv, 
men når vi kommer til tro på 
Kristus og bekender vore syn-
der, så får vi tilgivelse på grund 
af, at Jesus ved tidernes ende er 
trådt frem ”én gang for alle” for at 
udslette vor synd på Golgathas 
kors, og så vil Gud tilgive vor uret 
og ikke længere huske på den 
(Hebr. 8,12).

For Jesus siger, at ”den, der 
hører mit ord og tror ham, som 
har sendt mig, har evigt liv og 
kommer ikke for dommen, men 

er gået over fra døden til livet” 
(Joh. 5,24)

Vi er frie til at satse på livet, 
også mens vi er i denne verden.

Liv og død
Gud Herren sagde til Adam, 

det første menneske, at hvis 
han spiste af træet til kundskab 
om godt og ondt, så skulle han 
dø. Han måtte spise frugten af 
alle havens træer, men af dette 
ene træ måtte han ikke spise. 
Gjorde han det, ville han blive 
en del af det oprør, der havde 
fundet sted i den himmelske 
verden, hvor tronenglen Lucifer 
(Lysbringeren) havde gjort op-
rør og blev forvandlet til Satan 
(Modstanderen). 

Desværre faldt Adam og Eva 
for Slangens alias Satans fri-
stelse, og dermed trådte døden 
ind i menneskets verden, og der 
har den været lige siden.

Bortrykkelsen af  
Enok og Elias

Men Gud demonstrerede 
alligevel på trods af det, der 
skete i Edens Have, at han vil-
le, at vi skulle leve hos ham i 
herligheden.

Da Enok, der levede i det 
første årtusind efter skabelsen, 
blev 365 år gammel, tog Gud 
ham bort fra jorden. Han var der 
ikke mere, for han havde fået 
Guds tro på, at han ikke skulle 
se døden. Enok havde nemlig 
behaget Gud med sin livsvan-
dring, og Gud Herren tog ham 
til sig, og væk var han (1. Mos. 
5,24-Hebr. 11,5).

Da profeten Elias for til him-
mels i en ildvogn trukket af 

ildheste, vidste han forinden, at 
han skulle hjem til Himlen uden 
at dø. Hans efterfølger som 
profet, Elisa, vidste det også, 
ligesom profeterne fra Betel og 
Jeriko gjorde det. De havde alle 
fået Guds tro på, at Elias skulle 
tages bort, hvilket de alle gav 
udtryk for (2. Kong. 2,3-5 og 9).

Når noget sådant skal ske, 
må vi have ”Guds tro” eller 
”Gud Søns tro” i vor ånd (Mark. 
11,22 - Gal. 2,20), for sådanne 
overnaturlige hændelser vil for 
det meste modsiges af den 
menneskelige forstand, der i 
almindelighed relaterer sig det 
naturlige.

Den store evakuering 
af Jesu menighed

Således vil der også i vor tid 
være kristne, der har dette håb 
i sig, at de ikke skal dø. 

Hvorfor? Verdenssituationen 
tilspidser sig med krige, konfl ik-
ter, fl ygtninge-strømme, epide-
mier og religiøst afsind. Tiden 
nærmer sig, hvor den djævelske 
inkarnation, Antikrist, vil træde 
frem på verdensarenaen. Men 
først må den, som holder igen, 
nemlig Jesu menighed, fjernes.

Det er den såkaldte bortryk-
kelse, hvor Herren selv vil stige 
ned fra Himlen. Men han kom-
mer ikke ned på jorden i første 
omgang. Menigheden skal møde 
ham i skyerne, hvorefter det går 
hjem til Himlen, og så skal vi 
altid være sammen med ham. 
(1.Thes. 4,17). Hvilket saligt håb!

I den forbindelse er det, at 
Guds Ord siger: ”Lad mig for-
tælle jer en åbenbaring, jeg 
(Paulus) har fået om, hvad der 

vil ske, når den sidste trompet 
lyder, og Jesus kommer igen; vi 
skal ikke alle sove ind, men alle 
vil vi få et nyt legeme. Det vil ske 
i ét nu, i ét øjeblik. Når trompeten 
lyder, vil alle de døde kristne 
opstå med nye uforgængelige 
legemer, og vi andre, som stadig 
lever, vil blive totalt forvandlet” 1. 
Kor. 51-52 (hv).

Vort jordiske legeme vil blive 
forvandlet til et himmelsk le-
geme, og det sker på et tids-
udeleligt øjeblik, et atomos (gr.), 
og hvad enten vi kristne hører til 
dem, der er døde før menighe-
dens bortrykkelse, eller vi lever, 
når den fi nder sted, så vil vi alle 
få et nyt legeme, der er funktio-
nelt til at færdes i den himmelske 
verden hjemme hos Jesus, hvad 
vort nuværende legeme - ”kød 
og blod” - ikke kan.

Hvilken herlig oplevelse vil 
det ikke blive for os alle, ikke 
mindst for de handicappede, de 
syge og gamle mennesker, hvis 
jordiske legemer ikke er, hvad 
de har været. 

Da lyder sejrsråbet:
”Døden er opslugt og besejret. 

Død, hvor er din sejr? Død, hvor 
er din brod!” (1. Kor. 15,54-55)

Da vil døden for evigt være et 
afsluttet kapitel for Jesu bortryk-
kede menighed.

Det himmelske hjemland
Herren sagde i sin tid til Abra-

ham, at han skulle forlade sit 
land og sin slægt og rejse til et 
land, som Gud ville vise ham, det 
daværende Kana’ans land, som 
vi i dag kender som Israel. Og 
Gud gav ham og hans efterkom-
mere landet, men efter at have 

været slettet af landkortet som 
en nation de sidste par tusinde 
år, blev staten Israel udråbt i 
1948, hvilket er et afgørende 
tegn for den tid, vi lever i.

Men selvom Abraham, Isak og 
Jakob rejste rundt i det forjæt-
tede land, så ventede de allige-
vel i deres indre på byen med de 
faste grundvolde, nemlig Det Ny 
Jerusalem, for de bekendte, at 
de var fremmede og udlændinge 
her på jorden (Hebr. 11,13).

Det samme gælder for os 
kristne. Sammen med patriar-
kerne og de andre hellige har 
vi en herlig fremtid. Ellers ville 
dette liv på jorden være totalt 
meningsløst. Vi blev nemlig født 
for at leve evindeligt.

Men først må verdensforløbet 
gå sin gang: Bortrykkelsen 
af Jesu menighed med den 
efterfølgende fest i Himlen, det 
såkaldte ”Lammets bryllup.” Anti-
krists relative, korte diktatur- og 
kontrolperiode på jorden, herun-
der ”den store trængsel”. Kristi 
synlige genkomst, hvor han 
sætter sin fod på Oliebjerget i Je-
rusalem. Herefter Tusindårsriget 
på jorden, hvor Satan er bundet 
i ”afgrunden”. Derefter slippes 
han løs for en kort tid, hvorefter 
slutopgøret fi nder sted, og Satan 
styrtes i søen, der brænder med 
ild og svovl, hvor også Antikrist 
og Den falske Profet befi nder sig. 
Det vil være deres opholdssted 
til evig tid.                                                                                                                                           

Derefter finder den endelig 
dom sted ved ”den store hvide 
trone”, hvor mennesker gennem 
tiderne for afgjort deres evige 
skæbne.

Når alt dette er sket, er den 
gamle jordklodes tid forbi. Ele-
menterne vil komme i brand, 
og jorden og alt det menneske-
skabte vil gå i opløsning. Men, 
siger apostlen Peter under Hel-

ligåndens mægtige inspiration, 
”efter hans løfte venter vi nye 
himle og en ny jord, hvor retfær-
dighed bor” (2. Peter 3,13).

Det samme så apostlen Jo-
hannes:

”Og jeg så en ny himmel og 
en ny jord. For den første himmel 
og den første jord for-svandt, og 
havet fi ndes ikke mere. Og den 
hellige by, det ny Jerusalem, så 
jeg komme ned fra himlen fra 
Gud, rede som en brud, der er 
smykket for sin brudgom.” (Åb. 
21,1-2)

Guds bolig er nu hos men-
neskene, og han vil tørre hver 
en tåre af vore øjne, og det er 
for evigt slut med døden, for 
vi blev født for at leve gennem 
tidsaldrenes uendelige evighe-
der hjemme hos Jesus, i vort 
himmelske hjemland.

Landet - Danmark
Men indtil videre befi nder vi 

os i landet, og for os danskere 
vil det sige: Danmark.

Derfor bør vi satse på at med-
virke til, at landet bliver evange-
liseret, for herefter er tiden kort.

Vi må gennem bøn fi nde vor 
plads i Jesu menighed, og når 
vi fi nder den, indgår vi i Guds 
helhedsplan for Danmark, for 
Gud vil, at ”alle mennesker skal 
frelses og komme til erkendelse 
af sandheden” (1. Tim. 2,4), og 
det er Kristus og ingen anden.

For vi blev alle født for at leve, 
og ikke for at dø. Hvor vigtigt er 
det da ikke, at vi mennesker 
vælge at tro på Jesus, så vi 
ikke går fortabt. ”For syndens 
løn er død, men Guds nådegave 
er evigt liv i Kristus Jesus, vor 
Herre” (Rom 6,23).

 

  

Vi er født for at leve...
I denne kronik ser Mogens Albrechten bl.a. på, hvordan bortrykkelsen vil ske ifølge Bibelen.

Vi  er alle blevet født for at leve, ikke for at dø. Derfor er det vigtigt, at vi mennesker vælger at tro på Jesus, 
så vi ikke går fortabt.
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Jeg har for få dage siden fået 

at vide, at min ældre bror er 
alvorligt syg og måske kun har 
kort tid tilbage. 

Han har faktisk været syg 
længe og har været indlagt læn-
gere tid mange gange. Men det 
ser ikke ud til, at det har haft den 
store effekt. Det fortæller min 
svigerinde mig nu.

Grunden til at jeg først nu får at 
vide, at min storebror er alvorligt 
syg, er den, at vi igennem snart 
fl ere år har haft et anstrengt og 
belastet forhold uden kontakt.

Min bror har altid været en 
meget venlig mand og en god 
kristen. Det ved jeg så ikke rigtigt, 
om jeg har været. Jeg har da altid 
været troende. 

Vi kommer fra et kristent hjem. 
Men skal jeg være helt ærlig, så 
indser jeg nu, at jeg nok har brugt 
det kristne og bønnen til at kæle 
for min egen egoisme.

Jeg har nok mest haft det 
sådan, at når jeg ikke kunne nå 
mine mål selv, så bad jeg Gud 
om hjælp. Min hustru har aldrig 
brudt sig om min måde at være 
kristen på. Hun siger, at jeg lider 
af egoisme og egenkærlighed.

Det dårlige forhold til min ældre 
bror opstod som følge af en strid, 
som involverede mine forældre. 
Det handlede om penge. 

Min bror var i økonomisk knibe, 
og jeg modsatte mig, at mine 
forældre skulle give ham penge. 
Hans fi rma var ude i store pro-
blemer. Jeg mente dengang, 

at han var en voksen mand, og 
som sådan skulle han klare sine 
økonomiske problemer selv. Min 
hustru sagde, at jeg var smålig.

Sagen blev på grund af mig 
meget ydmygende for min ældre 
bror. Men han tog det pænt, og 
han klarede sin økonomiske 
situation på anden måde. Siden 
da har der været tavshed mellem 
mig og min bror.

Nu fortryder jeg min opførsel. 
Jeg var dengang nok bange for, 
at nogle af mine forældres penge 
skulle gå fra mig. Det var nok ren 
egoisme fra min side.

Nu har min brors hustru så 
ringet til mig og fortalt mig om, 
hvor alvorligt syg han er. 

Hun siger også, at han taler 
meget om mig, og ind imellem får 

han tårer i øjnene. 
Som hun sagde, vil min bror 

vist nok gerne, at vi mødes. 
Det har jeg været meget tøven-

de overfor. Jeg er nok bange for 
en form for straf eller bebrejdelser 
for dengang. 

Ind imellem vågner jeg om 
natten og føler mig medskyldig i 
min brors sygdom. Jeg har det vir-
keligt dårligt. Hvad skal jeg gøre?

Mærkeligt nok er min egen øko-
nomi heller ikke for god for tiden.

Hvis du tager mit brev med i 
din Brevkasse, vil jeg gerne være 
anonym.

Venlig hilsen
En lillebror

Til en lillebror
Jeg forstår godt, at du har det 

dårligt og fortryder din opførsel 
fra dengang. Sådan bør det også 
være. 

Når du nu så spørger om, hvad 
du skal gøre i situationen lige nu, 
så synes jeg, at svaret er oplagt: 

Du skal hurtigst muligt tage 
kontakt til din bror og besøge 
ham. Du ved jo heller ikke, hvor 
længe du har muligheden.

Du indser jo nu, at din opførsel 
dengang var forkert. Derfor skal 
du bede om tilgivelse for, at du 
dengang var smålig og egoistisk 
overfor ham. 

Det er heller ikke godt, synes 
jeg, at du ikke vil se din bror i øj-

nene og bede ham om tilgivelse af 
frygt for bebrejdelser og en eller 
anden form for straf fra hans side.

Nu er tiden kommet, hvor du 
skal ydmyge dig. Det vil lette dig 
for et stort pres, som nok kan 
kaldes din samvittigheds pres.

Jeg er sikker på, at det også vil 
løfte en tung sten ud af din brors 
hjerte. Hans situation er jo tung 
nok i forvejen på grund af hans 
alvorlige sygdom.

Jeg kommer her til at tænke 
på Jakobs bøn i det gamle Te-
stamente. 

Hele sit liv havde Jakob blandet 
sit forhold til Gud sammen med 
egoisme og egenkærlighed. Men 
den nat, da Esau nærmer sig og 

truer med at knuse alt for ham, 
da kæmper han sig i bøn frem til 
helt at frigøre sig for egoisme og 
smålighed. 

Han havde været den kalku-
lerende og beregnende type, 
der mest tænkte på, hvad der 
var bedst for ham selv.  Men den 
nat var han kommet til kort. Han 
kunne ikke selv fi nde nogen udvej 
af den umulige situation, han var 
havnet i.  

Han lægger derfor alt i Guds 
hånd. Nu vil Jakob fuldt og helt 
lade Guds vilje ske med sig. Det 
er det, vi kan kalde den totale 
overgivelse af livet til Gud. 

Derved når Jakob ind gennem 
det, som Bibelen kalder ”den 

snævre port”. Og herved får han 
adgang til Guds fulde velsignelse.

Læs også Matthæus-evangeli-
ets kapitel 7, versene 7-14. Her vil 
du opdage, hvordan løftet: - ”Bed 
og I skal få” er knyttet sammen 
med ordene om at gå ind ad ”den 
snævre port.”

At du kontakter din bror, får talt 
ud med ham og får bedt om tilgi-
velse, det bliver i din nuværende 
situation din vandring gennem 
den snævre port, og det vil bringe 
lettelse og velsignelse til jer alle.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Mange tak for de gange du 

har bedt for min dårlige ryg. Det 
har givet mig mange smertefri 
dage.

Kærlig hilsen og Guds velsig-
nelse til dig.

           S.

Kære Orla Lindskov!
Tak for forbønnen i Karlslunde 

Strandkirke i september.
Du bad for gigt i mine hæn-

der. Det forsvandt på nær i min 
ringfi nger.

De bedste hilsener fra
         S.

Kære Orla Lindskov
Først en stor tak til dig.
Jeg har skrevet tidligere til dig 

vedrørende min mand og fået en 
salvedug tilsendt til ham. Der gik 
kun to dage efter modtagelsen, så 
var der virkeligt sket noget med 
ham. Han siger selv, at han tror, 

at han har haft en depression. 
Det er heldigvis ovre nu. Tak for 
salvedugen og tak til Jesus for 
bønnens kraft.

Med venlig hilsen
            B.

Kære Orla Lindskov
Hvis ikke der sker noget med 

det samme ved forbøn, kan man 
vel blive ved med at bede i den 
tro, at der alligevel sker noget i 
den rigtige retning, måske lang-
sommere end min tålmodighed           

bryder sig om.
Hilsen fra K.

SVAR:
Ja, det synes jer er det rigtige                
at gøre.

Mvh.
Orla Lindskov

Jeg fortryder min egoisme overfor familien

Du må kontakte din bror og bede ham om tilgivelse

Mange læsere er taknemlige for forbøn

Min bror 
er meget 
syg og vil 
gerne se 
mig nu.

Du skal bede din bror om tilgivelse for, at du dengang var 
smålig og egoistisk overfor ham. 
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Af Henri Nissen

I november var jeg inviteret til 
fejringen af 50 års jubilæet for 
den kristne radio, Sawtu Linji-
ila, som Udfordringen støtter. 

Radioen opstod i 1966, da det 
lutherske verdensforbund havde 
oprettet en kortbølgeradio i Ad-
dis Abeba, Etiopien. Her var bl.a. 
danskerne Knud Jørgensen og 
Flemming Kramp ansat. Kortbøl-
ger kan i modsætning til FM nå 
fl ere kontinenter, hvis der er strøm 
nok på. Derfor opfordrede man 
missionærer i Afrika og Asien til 
at oprette lokale radiostudier, så 
man kunne sende deres program-
mer på de lokale sprog.

Radioens navn blev Sawtu 
Linjiila – Evangeliets Stemme. 
Den skulle nå de muslimske 
fulanere, som der i dag fi ndes 
ca. 50 mio. af tværs over Afrika. 
I Nigeria blev et lignende studie 
oprettet for at producere radio på 
hausa. Her var bl.a. Niels Thure 
Krarup udsendt.

Kamp om æteren
Radioprogrammerne var en 

enorm succes. Desværre udbrød 
der en kommunistisk revolution i 
Etiopien. Kortbølgesenderen blev 
nationaliseret og udsendte frem-
over kommunistisk propaganda, 
og de kristne blev hårdt forfulgt. 
De lokale radiostudier forsøgte 
at fi nde nye kortbølgesendere, 
bl.a. i Liberia, indtil den frygtelige 
borgerkrig også lukkede denne 
mulighed. 

De dengang muslimske myn-
digheder i Cameroun fi k også luk-
ket Sawtu Linjiila-studiet i seks år. 

Der har hele vejen været kamp 
om æteren. Også åndeligt. Men 
pladsen tillader ikke at gå i de-
taljer.

Budskabet ud på FM 
Da vi kom derud i 1996, havde 

man genoptaget udsendelserne 
via Voice of the Gospel i Syd-
afrika. Det betød, af vores store 
spolebånd med udsendelser 
skulle sendes tre måneder i 
forvejen. Så det var ret umuligt at 
være aktuel. 

Men de muslimske fulanere 
elskede især hørespil med de 
bibelske profeter, som de også 
kendte fra Koranen. Vi fi k en del 
breve fra muslimer, som roste vo-
res koran-lærere… Så budskabet 
blev måske gemt lidt for meget af 
vejen, når muslimerne ikke en-
gang opdagede, at vi var kristne. 

Et andet problem var, at folk 
var holdt op med at lytte til kort-
bølge, fordi staten oprettede 
FM-sendere. Som udsendt for Su-
danmissionen gik jeg i gang med 
at få spredt vores udsendelser til 

FM-stationerne. 
Det kunne godt lade sig gøre, 

blot de måtte beholde de kostbare 
spolebånd. I løbet af disse år slog 
cassettebånd og cd’er dog også 
igennem i Afrika, så vi sparede en 
del på de private stationer.

Penge var altid et problem, fordi 
kortbølgeudsendelserne i sig selv 
slugte en halv million årligt. Og 

så var der fra gammel tid 15-20 
mand ansat til at lave udsendel-
ser. Heraf en missionær, som 
hjalp med at få det hele til at køre. 

Jeg brugte fx vores bil til at 
transportere radio-journalisterne 
til både byer og bush. Jeg betalte 
for de nødvendige ting, som fx 
blyanter og papir, som de ikke 
kunne få af deres ret barske 
direktør, som havde travlt med at 
bygge et stort hus. 

Kirker imod 
evangelisation

Efter vores tre gode år blev 
jeg ansat af LWF som omrej-
sende konsulent i syv år. Jeg 
forsøgte at få oprettet lokale 
radiostationer i de tre nabolande 
(Cameroun, Tchad og Central-
afrika). 

De gamle missionskirker 
var ofte den største forhindring 
pga stammemodsætninger og 
mangel på missionsforståelse. 

Kirken var ofte blevet en klub, 
hvor man nød gavn af midlerne 
fra Vesten. Det var fx svært at 
drive dem til mission blandt mus-
limer, for det var jo fjenderne. 

Men vi havde da kortbølge-
radioen, som kunne nå helt ind i 
muslimernes hjem med de gode 
nyheder. Jeg har mødt flere 
muslimer, som med dæmpet 
stemme sagde: Jeg er muslim, 
men jeg har Jesus i hjertet. 

Imidlertid kravlede den gamle 
slange fra Paradis igen indenfor. 
Kolleger fi k AIDS, og kirken blev 
stadig mere korrupt. De norske 
og amerikanske missionærer, 
som havde oprettet kirkesam-
fundet, som nu havde 100.000 
medlemmer, rev sig i håret. For 
deres missionsledelser ville ikke 
”blande sig” i kirkens selvstæn-
dighed. Så de ansvarlige fik 
lov at hore og svindle, uden at 
pengekassen smækkede i. 

Min afsløring
I frustration skrev jeg ca. 2005 

en afslørende artikel i Udfor-
dringen. Artiklen blev citeret af 
det norske dagblad Dagen, og 
derefter af en masse norske avi-
ser. Missionsvennerne pressede 
herefter NMS og amerikanernes 
ELCA til sammen med LWF at 
gribe ind. De tre organisationer 
sendte et modigt revisor-team 
på kasseeftersyn. De lukkede 
kassen og anmeldte de skyldige 
til politiet. En røg i fængslet i 13 
år. En anden fl ygtede til Nigeria. 
Men der var folk i toppen, som 
man lod gå fri. 

Kirkesamfundet mistede på 
den måde en masse indtægter. 
Deres store bygge-afdeling blev 
fx lukket, fordi lederne i årevis 
havde tappet den for værdier. 

En afrikaner, der kunne norsk, 
var så ”venlig” at oversætte artik-
len til fransk, så alle kunne nu se, 

at årsagen til alle deres problemer 
var den skide journalist Nissen!

Dødstrusler
Mit navn blev nærmest et 

bandeord i kirken, og en norsk 
missionær fortalte mig, at jeg nok 
skulle holde mig fra den del af 
landet i et par år – mindst. For de 
kunne fi nde på at slå mig ihjel. I 
forvejen var der fl ere af de pæne 
”kristne” mænd, jeg kendte, der 
fi k medicinmænd til at forbande 
deres ”brødre”. 

Netop på den tid fandt man en 
ældre missionær lige udenfor en 
anden luthersk kirkes hovedkon-
tor. Halsen var skåret over, og 
det blev aldrig opklaret. Jeg var 
lidt nervøs for, at nogle pillede 
ved bilen. Og engang trillede 
det ene forhjul foran bilen, da vi 
kørte nedad en bakke. Skruerne 
var faldet af. 

Dengang troede jeg, det var 
fordi jeg havde kørt for hårdt i 
bushen. Men ham, jeg var sam-
men med i bushen for at lave en 
radiostation, blev senere opsøgt 
af en mand, der havde fået til 
opgave at sætte ham ud af spillet. 

Han havde forsøgt, vist nok 
også med gift, men da det mis-

lykkedes, troede han, at Gud så 
måtte være med os. Så han kom 
og bad om tilgivelse. Men dette 
havde formentlig ikke noget med 
kirken at gøre. 

Efter et par år var de fl este af 
mine hævnere i kirken døde – de 
fl este af AIDS. Jeg havde mail-
kontakt med teknikeren på Sawtu 

Linjiila og hjalp dem med en 
FM-sender. De kunne nu sende 
direkte og lokalt, og det var en 
enorm succes. Jeg blev herefter 
inviteret op til den nye (gode) 
biskop, og vi spiste et forsonings-
måltid sammen. Efter den tid var 
jeg velkommen.

Medarbejderne og biskoppen 
ville endda gerne have mig tilbage 
som missionær, så jeg var næsten 
klar til at droppe Udfordringen ca. 
2008. Men en anden kirkepræ-
sident – som ville genvælges i 
modstrid med vedtægterne og 
er blevet siddende lige siden - fi k 
mig fyret både fra LWF og Sudan-
missionen uden nogen ordentlig 
begrundelse. Men missionens 
bestyrelse ville ikke ”blande sig”, 
selvom penge forsvandt, og der 
foregik et åbenlyst magtmisbrug i 
den kirke. Præster, der var uenige 
med præsidenten, blev som straf 
sendt ud til fattige kirker i bushen, 
uden strøm eller transport. Så 
jeg kunne ikke komme ud som 
missionær.

Mission på egen hånd
I stedet begyndte jeg på egen 

hånd – trods trusler imod min 
sikkerhed fra samme præsident. 
Og snart fi k vi oprettet fem nye 
kristne radioer, foruden en række 
andre, som vi samarbejder med. 
Det viste sig at være meget nem-
mere uden kirkeledelserne og 
missionen derhjemme. Ja, selv 
uden ret mange penge.

Midt i alle de svære ting fik 
jeg en opmuntrende profeti om, 
at de samme mennesker, som 
havde smidt mig ud, en dag ville 
komme og spørge om min hjælp 
og forbøn. 

Så da jeg stod ved bufféen til 
Sawtu Linjiilas 50 års jubilæum – 
nu som hædersgæst - sammen 
med den endnu levende grund-
lægger, missionær Nelsson fra 
USA, og alle talte rosende om 
’Nissen’, huskede jeg salmen: ”I 
mine fjenders påsyn dækker du 
bord for mig.” 

Måske tænker du, at jeg har 
overdrevet – men jeg har tværti-
mod underdrevet og undgået at 
hænge fl ere ud end højst nødven-
digt. Og jeg har også tilgivet mis-
sionen. Ja, selv kirkepræsidenten. 
Men jeg håber da snart, de slipper 
af med ham, så kirken igen kan 
komme til at fungere.

De seneste år har Udfordrin-
gens bestyrelse taget ansvaret for 
det fælleskirkelige radioarbejde. 

En del af overskuddet går til 
Afrika, og læserne opfordres til at 
støtte på Gospel Outreach konto 
9046 - 457-34-58449, mærket 
”radio”. 

Den kristne radio til muslimer
overlevede de første 50 år
 - trods revolution, borgerkrig, okkultisme, angreb fra muslimer og kirkelederes magtmisbrug.

Radioens grundlægger Ron Nelsson sammen med Henri og Birthe Nissen. 

Medarbejderne fra radioen fejrer deres 50 års jubilæum.

”Netop på den tid 
fandt man en ældre 

missionær lige uden-
for en anden luthersk 

kirkes hovedkontor. 
Halsen var skåret 

over, og det blev al-
drig opklaret.”

”Jeg har mødt fl ere 
muslimer, som med 

dæmpet stemme 
sagde: Jeg er muslim, 

men jeg har Jesus i 
hjertet.”
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250.000 skolebørn i Tanzania 
får bibeltekst som læsebog
En koreansk missionær har uddelt 250.000 Johannesevangelier 
og kladdehæfter til fattige skoleelever i Tanzania, så de kan 
lære at læse og skrive.

Dansk Luthersk Mission oplyser, at koreanske 'Baba Ji' har 
uddelt 250.000 Johannesevangelier på swahili til fattige elever i 
landsbyskoler i Nordtanzania, hvor han selv er missionær. Baba Ji 
har købt bøgerne billigt hos Soma Biblia, der er Luthersk Missions 
litteraturarbejde i Dar es Salaam. Sammen med evangelierne får 
eleverne også en kuglepen og et kladdehæfte udleveret.

Gaven vækker stor glæde hos de tanzaniske skoleelever, der 
læser højt fra evangeliet og skriver ord ned i deres hæfte, hvilket 
hjælper dem til at lære at læse og skrive.

Sammen med uddelingen får missionæren og hans team lov til 
at komme ind i klasserne og holde kristendomsundervisning med 
eleverne. Succesen med uddeling af evangelier og kladdehæfter 
er så stor, at Soma Biblia nu overvejer at udvide samarbejdet med 
evangelister andre steder i landet, oplyser Luthersk Mission.

Bodil

Film om Tolkien - den kristne 
forfatter af Ringenes Herre
En fi lm med titlen ”Middle Earth”, 
skal belyse Oxford-professorens 
liv både før, under og efter 1. 
verdenskrig. Filmen ventes klar til 
fi lmfestivalen i Berlin i 2017.

Filmen handler om Tolkiens første 
år som professor i Oxford og hans 
livs kærlighed, Edith Bratt. Tolkien 
måtte desværre forlade sin hustru for 
at gøre tjeneste i krigen. De kampe, 
rejser og vanskeligheder, han ople-
vede under krigen, inspirererede ham 
til episoder i Hobitten og Ringenes Herre.

Manuskriptet er skrevet af Angus Fletcher, som ifølge The Hol-
lywood Reporter har tilbragt seks år med at lave interviews og 
studere arkiverne i forbindelse med Tolkiens liv. 

Filmen skal instrueres af den britiske producer James Strong, som 
er kendt fra tv-serierne Broadchurch, Gracepoint og Downton Abbey. 

Tolkiens bøger er populære verden over, og han bliver opfattet 
som den moderne fantasy-genres fader. Tolkien har også inspireret 
C.S. Lewis, som bl.a. har skrevet Narnia-bøgerne.

Bodil

45 kristne dræbt i det seneste 
af en række angreb i Nigeria
Forrige weekend blev 45 kristne dræbt i fem landsbyer i den 
overvejende kristne Middle Belt Kaduna State i Nigeria. Samti-
dig blev 120 huse, hvoraf otte var huskirker, brændt ned.

De fl este af ofrene var kvinder, børn og ældre, og angriberne 
menes at være fulani-hyrder. En af landsbyboerne har fortalt World 
Watch Monitor, at angrebet startede tidligt om aftenen den 13. 
november. ”De omringede landsbyen, før de begyndte at skyde på 
må og få og smide sprængstoffer mod vore huse. De var bevæb-
nede med geværer, knive, macheter og sprængstoffer. De slagtede 
kvinder, børn og gamle, der ikke kunne komme væk”, siger han.

Så sent som dagen før havde fulanier og lokale beboere i Kaura 
under overværelse af guvernøren lovet at leve i fred med hinanden. 
Regeringen har nu fordømt de ”barbariske” angreb og lover at fort-
sætte indsatsen for at skabe fred i det sydlige Kaduna.

Siden marts 2013 er mindst 180 blevet dræbt og 10.000 fordrevet 
fra 16 forskellige landsbyer pga fulani-angreb. De muslimske fulani-
hyrder er nomader, som prøver at fordrive de kristne fra områder, 
hvor de fi nder græsning til deres kvæg.

Bodil

Skoleelever i Tanzania får Johannesevangeliet som læsebog. 
Foto: Soma Biblia.

J. R. R. Tolkien

Irak: Over 20.000 kristne 
samlet til bøn om fred

Evangelisten Billy Grahams 
søn Franklin Graham opfordrer 
nu sin splittede nation til at 
samles igen efter præsident-
valget.

Franklin Graham skrev et ind-
læg på Facebook kort tid efter, at 
det blev klart, at Donald J. Trump 
bliver USAs næste præsident. 
Her skriver han, at USA nu står 
overfor den vanskelige opgave 
at fi nde sammen igen efter den 
meget splittende valgkamp.

USA er i nød uden Kristus
”Dette valg har været langt, 

det har været hårdt, og det har 
været splittende. Det er på tide at 
lægge dette bag os. Nu er det på 
tide at komme sammen i enhed 
og arbejde sammen. Vor nation 
har så mange problemer, som 
skal løses. 

Endnu vigtigere er de åndelige 
behov i vort land. Uanset om vi 

er rige eller fattige - uden Jesus 
Kristus er vi i desperat nød, de 
fattigste af de fattige. Vi kan 
ikke se bort fra hans hånd og 
hans øverste myndighed”, skriver 
Franklin Graham.

Evangelisten har brugt store 
dele af året til at rejse rundt til 
hovedstæderne i samtlige 50 
delstater under sin ”Decision 
America Tour”. 

Bøn for landet og lederne
Han mener, at landets fremtid 

står på spil, fordi sekularistiske 
kræfter er ved at tage over. På 
Decision America Tour var for-
målet at holde bedemøder ved de 
politiske magtcentre i byerne. Her 
stod folk frem for at bekende både 
deres egne og nationens synder.

Men det er lige så vigtigt at en-
gagere sig i bøn for USA nu, som 
det var, før valget blev afgjort, 
mener Graham.

- En ting er sikker: Vi har brug 

for at bede for vor nye præsident, 
vicepræsidenten og vore andre 
ledere hver dag, enten vi er enige 
med dem eller ej. De har brug for 
Guds hjælp og vejledning. Det er 
min bøn, at vi virkelig må være ”en 
nation under Gud”, skriver han.

Før valget var afgjort, skrev 
Graham på Facebook: ”Bibelen 
fortæller os, at til syvende og sidst 
er det sådan, at Gud sidder på 
sin hellige trone og regerer alle 
folkeslag. (Salme 47:9). 

Jeg beder Gud give os en 
præsident, en vicepræsident og 
andre ledere i dette land, som vil 
anerkende Ham og se til Ham for 
at få vejledning. 

Men uanset hvem som er i Det 
ovale Kontor, er Gud fortsat på 
tronen. Mit håb står til Ham. Han 
er den, vort land har brug for. 
’Herre, ...Du er mit eneste håb.’ 
(Salme 39:9).”

– Vi har taget Gud ud af den 
politiske debat. Vi har også taget 
ham ud af det offentlige rum, og 
jeg vil bringe ham ind igen, udtalte 
Franklin Graham tidligere i år til 
Fox News.

.KPK/Bodil

Franklin Graham: ’Bed for Trump!’

Over 20.000 irakiske kristne fra 
forskellige kirker mødtes i Erbil 
til bøn for kampen mod IS og 
genopbygning af deres land.

De fl este af deltagerne måtte 
forlade deres hjembyer for to år 
siden, oplyser CBN News. Nu 
mødtes de så til bøn for deres 
land. En gruppe unge bar store 
skilte med navnene på de byer, 
som de i sin tid måtte fl ygte fra.

- Ideen med eventet er at 
bringe kristne sammen til bøn for 
deres land. Det blev taget af IS, 
og vi tror, at det skal renses. Når vi 
beder for dette land, tror vi også, 
at folk vil vende hjem med en ny 
ånd for en ny situation, sagde 
Mahra Barbary fra Life Agape til 
CBN News.

Gud er ikke færdig 
med Mellemøsten

Fabian Greche, der er medstif-
ter af The Mesopotamia House of 
Prayer i det nordlige Irak, mener, 
at Gud stadig har en plan for 
Mellemøsten.

- Vi kan så let blive præget af 
mørket omkring os. Det påvirker 
os, men hvis vi ser på Jesus og 
hans ord, kan vi se, at Gud ønsker 
at udgyde sin Ånd. Han vil komme 
tilbage for at hente en brud, og 
han vil fi nde en i Mellemøsten, 
sagde han.

Transmitteret af SAT-7
De mange kristne var samlet 

til bøn, mens der foregik intense 
kampe i Irak, hvor landets styrker 
sammen med koalitionen fortsat 
belejrer Mosul for at fordrive 
IS fra byen. Eventet i Erbil blev 

transmitteret til hele Mellemøsten 
via SAT-7.

Arrangementet varede seks 
timer og foregik i slutningen af 
deltagernes 50 dages faste. 
Mange af dem udtrykte håb om, 
at de snart må vende tilbage til en 
fredelig hverdag uden IS.

En stor gruppe unge klædt i 
hvide t-shirts stod sammen, så 
de dannede et kors. Samtidig 
sendte de balloner af sted med 
bønner for hele landet, forklarer 
programdirektør George Makeen 
fra SAT-7 ARABIC.

Folk føler håb og frygt
Programdirektøren tilføjer, at 

mange områder i Irak allerede er 
befriet fra IS. Men de mennesker, 
der har oplevet både vold og 
frygt de sidste to år, står over for 
store udfordringer, før de kan få 
et normalt liv igen.

- Jeg beder om Guds fred og 

visdom for dem i disse svære 
tider. Mens irakerne fejrer deres 
succes’er i kampen mod IS og 
befrielsen af deres byer, er der 
stadig frygt for vold fra Shia-mil-
litser, regionale konfl ikter mellem 
hovedaktørerne (Tyrkiet, Iran og 
Saudi-Arabien), konfl ikter mellem 
forskellige religiøse og etniske 
grupper (Shiaer, Sunnier, arabere 
og kurdere) - og den frygt, folk 
føler ved at skulle vende tilbage 
til de hjem, de blev tvunget til at 
forlade. Alt dette begrænser den 
glæde og det håb, folk skulle 
følge nu.

Jeg beder Gud give lederne 
visdom til at hjælpe deres folk, 
så de aktuelle begivenheder må 
være begyndelsen på en bedre 
fremtid, slutter George Makeen.

Bodil

Fredag d. 18. november var ’Kristus-dag’ i byen Erbil, mens kampene mod IS fortsatte.

De fl este deltagere i det store bedeevent i Erbil måtte fl ygte fra deres hjembyer for to år siden. Nu 
beder de Gud om at kunne vende hjem til en rolig hverdag uden IS, fortæller CBN News.

- Jeg bad om, at vi må kunne 
vende tilbage til vores by i 
fred, fortæller fl ygtningen 
Sama. Hun repræsenterede 
byen Qaraqesh.

Vi skal bringe Gud tilbage i 
den politiske debat, mener 
evangelisten Franklin Graham.



Udfordringen søndag den 27. november 2016  UDLAND . 11 

Kommentar af 
redaktør Henri 
Nissen

S e l v  U S A s 
største dag-
blad USA Today 
skriver nu om, at evangeliske 
og karismatiske kristne havde 
profeteret forud, at Trump ville 
blive præsident. 

I en artikel den 10. oktober 
fortæller USA Today bl.a. om Rick 
Joyner fra Morningstar, der af 
mange kristne betragtes som en 
profetisk røst. Herhjemme er han 
mest kendt for sin bog ”Det sidste 
slag”. Tirsdag morgen på valgda-
gen skrev han på Facebook: "Hvis 
du ikke tror på, hvad meningsmå-
lingerne viser, så har du ret." Og 
"Dette er den meningsmåling, der 
tæller, og alle de tegn peger på en 
stærk Trump-sejr i aften." 

På det tidspunkt havde alle me-
ningsmålinger vist, at Clinton ville 
vinde. Men Joyner profeterede 
det stik modsattte – og fi k ret. 

Trump vandt stort, og han fi k 
bl.a. 81% af de hvide evangeliske 
kristnes stemmer, viste exit polls. 

Historisk aftale med Israel
Joyners missionsleder, Jorge 

Parrott, profeterede i en video 
fra d. 14. oktober i et lokale di-
rekte til Trump, at han ville blive 
præsident.

Dette kom lige efter, at mod-
standerne havde offentliggjort 
en 11 år gammel video af Trump, 
hvor han kom med vulgære 
udtalelser om kvinder, han tidli-
gere havde datet. Modstanderne 
fortalte ikke, at optagelsen var 
fra Trumps playboy-tid, før han 
for ti år siden giftede sig med sin 
nuværende hustru. Det skadede 
naturligvis Trump, og hans chan-
cer faldt til 11 pct. ifølge New 
York Times.

Men Jorge Parrot profeterede: 
"Jeg så – at du efter at være 
valgt til præsident – vil have en 
chance for at indgå en traktat 
med Israel, som vil få en masse 
modstand i hele verden, men den 
vil blive vedtaget, og det vil være 
en enorm åndelig og økonomisk 
velsignelse til Amerika og Israel."

Cool kaos kandidat
USA Today nævner, at Lance 

Wallnau har skrevet en bog om 
Trump, som hedder ”Guds kaos 
kandidat”. 

Han profeterede ifølge Cha-
risma Magazine den 5. oktober: 
"Jeg hørte Herren sige: ’Donald 
Trump er en nedbrydningskugle 
imod ånden af politisk korrekthed.’ 
Jeg tror, han er den profeterede 
præsident.” 

I sidste uge deltog Trump i en 
søndagsgudstjeneste i Internatio-
nal Church of Las Vegas. Mens 

Trump var på scenen, profeterede 
pastor Denise Goulet:

"Herren siger, jeg er din Far, 
og jeg har forberedt dig til en 
situation som denne. Du er groet 
frem og er forberedt til en kamp 
som denne." Trump stod med 
hænderne foldet. 

"Ja, du er cool," sagde Goulet. 
"Og det kommer fra Herren.” 

Udfordringen
Selv skrev jeg som bekendt 

en leder i Udfordringen, efter at 
Trump var valgt. Fordi jeg var i 
Afrika, vidste jeg ikke dengang, 
hvad der stod på internettet. Jeg 
videregav det, jeg selv oplevede 
– profetisk, tror jeg – at Trump var 
som en Nebukadnezar, ligesom 
en gudløs konge, som Gud brugte 
til en særlig opgave. 

Det handlede altså ikke om po-
litiske eller personlige sympatier, 
- men det er der mange - også 
kristne - der ikke forstår. De tror, 
vi skal diskutere politik. 

Mange kristne bedømmer po-
litik ligesom alle andre omkring 
dem.  De ser ikke det politiske i 
et åndeligt perspektiv.

Men der var også folk, der bag-
efter gjorde mig opmærksom på 
et tv-program, som Bill Johnsson, 
Bethel California havde anbefalet 
sine 1700 bibelskoleelever at 
se. Heri sammenligner Lance 
Wallnau Trump med Kyros, en 
anden gudløs konge, som Gud 
brugte. Jeg var glad for, at han 
ikke nævnte Nebukadnezar, for 
så havde folk nok troet, at jeg 
skrev af.

Og Karsten Degn sendte mig 
et link til en video om en brand-
mand, Mark Taylor, der havde 
profeteret allerede i 2011, at 

Trump ville blive valgt. Tyler har 
tidligere profeteret om andre ting, 
som er gået i opfyldelse. Så fi k 
jeg ellers travlt med at komme på 
internettet her i Afrika.

Brandmands profeti
Tyler havde troet, at Trump ville 

blive valgt i 2012. Derfor lagde 
han undrende profetien til side i 
2012. Hans kristne læge havde 
den dog, og nu kom den frem. 
Tyler mener, at USA's kristne ikke 
var klar i 2012. Men i 2016 var de 
tilstrækkeligt desperate.

Her er den tankevækkende 
profeti fra 2011 – oversat til 
dansk: 

”Guds Ånd siger, jeg har valgt 
denne mand, Donald Trump, for 
sådan en situation som denne. 
For som Benjamin Netanyahu er 
for Israel, sådan skal denne mand 
være for USA! For jeg vil bruge 
denne mand til at bringe ære, 
respekt og genoprettelse til Ame-
rika. Amerika vil blive respekteret 
igen som den mest kraftfulde og 
velstående nation på Jorden, 
(udover Israel). Dollaren vil blive 
stærkere, end den nogensinde 
har været i USAs historie og vil 
igen være den valuta, som alle 
andre vurderes i forhold til.

Guds Ånd siger, fjenden vil 
skælve og ryste og frygte denne 
mand, jeg har salvet. De vil endda 
skælve og ryste, når han annon-
cerer, at han stiller op til præsi-
dentvalget og det vil være som et 
skud, der høres over hele verden. 
Fjenden vil sige, hvad skal vi gøre 
nu? Denne mand kender alle 
vores tricks og ordninger. Vi har 
stjålet Amerika i årtier, hvad skal 
vi gøre for at stoppe dette? 

Helligånden siger HA! Ingen 
skal stoppe dette, som jeg har 
begyndt! For fjenden har stjålet 
fra Amerika i årtier, og det stopper 
nu! For jeg vil bruge denne mand 
til at høste den høst, som USA har 
sået og plyndre fra fjenden, hvad 
han har stjålet og returnere det 
syv gange tilbage til USA. 

Fjenden vil sige: Israel, Israel, 
hvad med Israel? For Israel vil 
blive beskyttet af Amerika igen. 
Ånden siger ja! Amerika vil igen 
gå hånd og hånd med Israel, 
og de to skal være som én. 
For båndene mellem Israel og 
Amerika vil være stærkere end 
nogensinde, og Israel vil blomstre 
som aldrig før.

Guds Ånd siger, jeg vil beskytte 
Amerika og Israel, for den næste 
præsident vil være en mand der 
står ved sit ord, når han taler vil 
verden lytte og vide, at der er 
noget større i ham, end alle de 
andre før ham. Denne mands ord 
er, hvad han gør, og verden og 
Amerika vil vide dette, og fjenden 
vil frygte dette, for denne mand 
vil være frygtløs. Ånden siger, at 
når den fi nansielle høst begynder, 
vil der ske en parallel høst i det 
åndelige for Amerika.

Guds Ånd siger, at ved dette 
valg (2012?) vil de bruge mil-
liarder på at beholde denne 
præsident (Obama); det vil være 
som at skylle deres penge ud i 
toilettet. Lad dem spilde deres 
penge, for de kommer fra, og de 
bliver brugt af onde kræfter, men 
det vil ikke lykkes, for det næste 
valg vil være en ren sweep for den 
mand, jeg har valgt. 

De (fjenden) vil sige ting om 
denne mand, men det vil ikke 

påvirke ham, og det skal prelle af 
på ham som vand på en gås, for 
som gåsens fjer beskytter gåsen, 
sådan skal mine fjer beskytte 
denne næste præsident. Selv 
mainstream nyhedsmedier vil 
blive betaget af denne mand og 
de evner, jeg har begavet ham 
med, og de vil selv begynde at 
være enige med ham, siger Guds 
Ånd,” slutter profetien fra 2011.

Clinton bliver afsløret
Samtidig kommer det nu frem, 

at Hillary skaffede millioner af 
dollars til sin egen politiske kam-
pagne ved at handle med USAs 
interesser. Penge fra Quatar og 
Saudi Arbien, som hun - ifølge 
sine hemmelige mails - vidste 
stod bag IS. I hendes tid fordob-
lede USA våbenhandlen med 
saudierne. Hendes folk brugte 
mafi ametoder til at lukke munden 
på kritikere og presse. Clintons 
folk lejede bøller til at skabe 
uro ved Trumps møder og ved 
konventet, så der kunne laves 
negativt tv på det. 

Disse oplysninger er kommet 
frem fra wiki-leaks’ offentlig-
gørelse af interne mails. Disse 
mails viser også, at Hiillary havde 
helt andre private synspunkter, 
end dem hun var kendt for. Og 
hun skrev direkte, at man som 
politiker ”var nødt til” at sige et, 
selv om man mente noget andet. 

Obama på video: 
Hillary lod sig bestikke

En gammel video (som var 
gemt godt af vejen) med Obama 
fra hans kamp med Clinton om 
at blive demokraternes kandidat 
i 2008 viser, at selv han tog 
afstand fra hendes lyssky for-
bindelser: ”Dette er den person, 
som har modtaget fl ere penge 
end nogen anden kandidat, 
demokrat eller republikaner, fra 
lobbyister fra medicinindustrien, 
fra forsikringsselskaber. Dette er 
den kandidat, som modtog penge 
fra Wall Street (Børsen) og der-
efter stemte for en konkurs-lov, 
som gør sværere for almindelige 
folk her at få en fair behandling,” 
sagde Obama, som senere var 
nødt til at tage hende som sin 
udenrigsminister. På samme klip 
nævner han, at hun stemte for en 
omstridt aftale med Columbia, og 
hvor det viste sig, at hendes top-
rådgiver var ansat af Colombias 
regering til at få loven igennem.

Mest alvorlig er en beskyldning 
om et mord på John Ash, FN, der 
skulle have vidnet imod hende om 
bestikkelse, men døde mystisk 
ved at tabe en tung genstand på 
sin nakke. I alt 46 personer, som 
har været tæt på hende, er fundet 
døde. Bl.a. hendes kok, som blev 
fundet på bunden af en fl od uden 
tegn på ulykke. 

Og ikke mindst – har hun gået 

til ”spiritual cooking” hos en heks, 
fremgår det af mailene.

De oplysninger, der er kom-
met i USA - men endnu ikke i 
Danmark – vil føre til et retsligt 
efterspil. Og en optrævling af den 
korruption og det magtmisbrug, 
der har udfoldet sig de sidste 8 år 
– under dække af politisk-korrekt 
liberal politik. Og medierne var af 
samme grund ikke den vagthund, 
den var overfor højrefl øjen, men 
lod sig manipulere af Clinton.

En halvanden time lang fi lm 
på YouTube gennemgår syste-
matisk og meget seriøst alle 
Clintons lyssky forbindelser og 
hendes hensynsløse adfærd bag 
kulisserne. I forhold til hende er 
Trumps synder mere tydelige og 
nemme at falde over, men hendes 
er langt alvorligere.

Som marionetdukker
Det er vigtigt at huske Paulus’ 

ord om, at vi ikke kæmper imod 
mennesker, men imod ondska-
bens åndsmagter i himmelrum-
met, som står bag mennesker.

Dr. Mila Mercader, California, 
så før valget i en række syn en 
masse snore fra det mørke luf-
tens rige gå ned til mennesker, 
der var under okkult indfl ydelse 
på jorden, og som de onde ånder 
dermed styrede. 

Men pludselig var der en 
storm, og et tveægget sværd 
– Guds ord – huggede trådene 
over. Derfor profeterede hun tre 
uger før valget ”En ny dag for 
Amerika!” på valgdagen – men 
få af os turde tro på det. 

’Tilbage!’ – og ’Angrib!’
En skotsk profet, Emma Stark 

fra Glasgow Prophetic Center,  
hørte efter valget Slangen hvisle 
til de onde ånder: TILBAGE! Og 
derefter høre hun råbet til eng-
lene: ANGRIB nu! For fjendens 
hær er i kaos, og der vil gå nogle 
måneder, før den er omorganise-
ret. Derfor opfordrer hun til, at vi 
skal handle nu på dét, som Gud 
minder os om. 

Spændende tid, vi lever i!

Flere profetier om Trumps sejr
Politiske eksperter afviste, at Donald Trump kunne vinde præsidentvalget. Men fl ere kristne har fået profetiske budskaber om ham.

Og nu afsløres det, hvor korrupt Hillary Clinton og hendes medarbejdere har været. Og hvor galt, det kunne være gået... 

Det lykkedes længe Clinton og de liberale medier at latterliggøre Trump, og hun blev bakket op 
med millioner fra banker, Wall Street, olielande, fi lmindustri, m.m. Men folket valgte Trump.

Hillary gik hemmeligt til en 
heks, viser hendes private 
mail afsløret af Wiki-Leaks.



12 . MISSION Udfordringen søndag den 27. november 2016

Af Hannah Falk

Kampagnen i Mto 
wa Mbu, der er 
en muslimsk do-
mineret landsby, 
var meget van-
skelig at planlægge, og vi fi k 
tilladelsen til at afholde kam-
pagnen kun et par dage før, den 
skulle begynde.

Korruptions-penge skiftede 
hænder i et forsøg på at forhindre 
os i at afholde kampagnen, men 
Gud bragte offentlig skam over de 
personer, som stod bag, og ingen 
turde røre os efter det.

Selv om vi havde problemer 
med regnvejr, blev 975 menne-
sker frelst og blandt dem mange 
muslimer. 

Mange helbredelsesmirakler 

fandt sted hver dag, og glæden 
var overvældende, da en chauffør 
fra et myndigheds-kontor modtog 
sin helbredelse fra en dårlig dia-
betes, og dette blev bekræftet af 
hans læge.

 Vore hjerter bliver dybt berørte 
igen og igen, når vi oplever, hvor-
dan mennesker lider pga. sygdom 
og onde ånder. Når de bliver 
frelste, helbredte og sat i frihed, 

kan vi ikke andet end glæde os 
sammen med dem.

En stor tak til Pastor David 
Hansen for den velsignelse, han 
var for folket i Mto wa Mbu igen-
nem hans stærke undervisning 
på morgen-seminarerne.

Tak til alle jer, som gjorde det 
muligt med denne kampagne - og 
må Guds allerbedste velsignelser 
være med jer alle!

En tom kørestol og Pastor David Hansen, som be’r med to små drenge, vidner om Guds lægende kærlighed til mennesker.

Vi blev modtaget med trompetmusik og politibeskyttelse sam-
men med en masse glade mennesker, fortæller Hannah og 
Egon Falk fra New Life Mission.

Trods regn og korruption 
blev 975 frelst i Tanzania

Der blev annonceret for kampagnen med plakater brugt som 
hatte (øverst) og hængt på trehjulede taxaer.

Af Henri Nissen

Ezekiel er på grund af en 
børnesygdom meget skeløjet 
og har udstående øjne. Derfor 
regner de ”store” ham ikke 
for noget. Men jeg har stor 
respekt for den lille mand, 
som i dag besøgte mig.. 

For nylig blev han truet af en 
vred høvding, efter at have vist 
en fi lm om voodoo. Høvdingen 
var vred over, at kvinderne 
nu kunne se, hvad mændene 
foretog sig, når de tog de unge 
drenge med ud i bushen og ini-
tierede dem i okkultisme. 

Men Ezekiel lader sig sjæl-
dent skræmme, selv om han et 
par gange er blevet overfaldet af 
muslimer, der manglede penge 

til at fejre ramadan...  

Mellem stridende parter
I februar 2015 skulle Ezekiel 

vise fi lm i en landsby 15 km fra 
Kaele i det nordlige Cameroun 
samme dag, som de to bydele 
havde besluttet at gå i krig med 
bue og pil og køller. Der var 
to uenige høvdinge i byen, og 
de havde hidset hinanden og 
deres befolkninger op, så der 
nu ikke var nogen vej udenom 
en gammeldags krig, der ville 
koste menneskeliv og mange 
fysiske skader. Ondskaben og 
frygten rådede.

Ezekiel og hans venner stod 
midt imellem de to bydele – og 
begyndte at bede. De krigsgale 
kunne ligesom ikke komme til at 
slå hinanden ihjel, når han stod 

der og gjorde sit fi lmudstyr klar.
Da mørket faldt på, viste han 

Jesus-fi lmen udendørs på en 
husmur. Bagefter opfordrede 
Ezekiel tilhørerne til at tage imod 
Jesus – 19 rakte hænderne op, 
og det endte med, at høvdin-
gene også forsonede sig og 
afblæste krigen. 

Utrættelig evangelist
For nylig kom Ezekiel tilbage, 

og over halvdelen holdt fast i 
deres beslutning. 

Høvdingene stod stadig i spid-
sen for okkultismen i byen. Men 
Ezekiel viste igen en kristen fi lm, 
og denne gang var der 317, der 
så fi lmen. Ti nye tog denne gang 
imod Jesus, fortæller Ezekiel, 
som er en utrættelig evangelist.

-Vil du have en cola, spør-

ger jeg for at påskønne hans 
indsats.

-Nej tak, cola gør mig sulten, 
svarede den fattige evangelist, 
som ikke har så meget at leve af. 
Men hans navn Ezekiel betyder: 
Gud styrker! Og det har han ofte 
oplevet.

Hvis du vil opfylde Ezekiels 
drøm om at optræne fl ere teams, 
der kan vise fi lm, så sæt et beløb 
ind på Gospel Outreach konto 
9046 - 457-34-58449 og mærk 
det ”Jesus-fi lm”. 

Ezekiel viser kristen fi lm i woodoo-land

Pastor David Hansen underviste og bad for mennesker i den muslimske landsby Mto wa Mbu.

Udfordringens missionsprojekt:

To høvdinge i landsbyen ville gå i krig med hinanden. Men evangelisten og hans venner stod med fi lmudstyret midt imellem dem og bad...

Evangelisten Ezekiel bliver ikke regnet for så meget, fordi han 
har problemer med øjnene. Men han går uforfærdet til kamp 
mod okkultisme og lader sig ikke skræmme, selv om han bliver 
overfaldet af muslimer.
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Da MAF’s fly ankom til den 
lille landingsbane i Todro i 
det nordøstlige Congo (DRC) 
blev man mødt af over 3.000 
forventningsfulde mennesker. 
Dansere og musikere førte 
an i en festlig procession ned 
fra bjergsiden. Derefter kom 
mænd bærende på en tipoye 
(et høvdingesæde), som in-
deholdt kasser med Det Nye 
Testamente på Logo – deres 
eget sprog!

Kasserne blev åbnet, og bibler 
blev fordelt. Man vinkede, og nog-
le råbte af glæde: "Se Bibelen på 
vores eget sprog!” Med et øjebliks 
stilhed mindedes man herefter 
dem, der havde givet deres liv for 
at sikre, at denne begivenhed var 
blevet en realitet.

Mange forhindringer
For dem, der så dette projekt 

afsluttet, var der mange minder 
om 20 års modgang og proble-
mer: Lynnedslag i et missionær-
hus, hvor alt computerudstyr 
brændte sammen, drab på to 
oversættere, alvorlig sygdom, 
krige og trusler på livet.  

Igennem alle årene har MAF 
spillet en central rolle ved at 
transportere udstyr, forsynin-
ger og bibeloversættere til de 
fjerntliggende områder, flyve 
projektgrupper til undervisning 
og missionærbørn til og fra kost-
skole, og til at evakuere udstatio-
nerede missionærfamilier i tider 
med krigshandlinger, vold og 
uroligheder.

"MAF har været  en v ig-
tig partner i alle faser af dette 

Flere sprog i Congo har adgang 
til Bibelen på fransk eller swa-
hili, men det er fremmedsprog, 
som ikke rører hjertet på sam-
me måde som folks modersmål 
ville gøre det.

Det fortæller Jon Hampshire fra 
SIL i Congo.

- Når folk har Guds Ord på 
deres eget sprog, får de en meget 
bedre forståelse af det - og det 
fører til en forvandling af folks 
hjerter. Det er vigtigt for stam-
mesprogene som Ndruna, Logo 
og Mayogo at forstå, at Gud taler 
deres sprog - ikke bare de større 
sprog, som udlændinge taler.

- Folk, især i det østlige DRC, er 
blevet dybt traumatiserede af krig 

og usikkerhed. Men når de forstår, 
hvad Guds Ord siger om traumer, 
heling, nåde og tilgivelse, så kan 
deres samfund blive forvandlet, 
forklarer Jon Hampshire.

Der er voksende lokal inte-
resse for bibeloversættelser, 
så SIL må prioritere med de 
ressourcer, man har, fortæller 
Maryanne Augustin, der også 
arbejder i Congo. 

- Vi må identifi cere de special-
opgaver, som kun vi kan udføre 
og iøvrigt opbygge kapacitet for 
de lokale kirker og andre partne-
re, så de kan hjælpe med andre 
opgaver. Ellers ville vi slide os op. 
Men det, der holder os i gang, når 
arbejdspresset er hårdt og virker 
uendeligt, er vores relationer. 
Først og fremmest med Gud. 
Dernæst med venner og kolleger, 
siger Maryanne Augustin.

 
MAF hjalp med transport 
og kommunikation

- Jeg har fl øjet med MAF du-
sinvis af gange, og min kone 
og børnene har også tit fået 
god hjælp af piloterne. MAF 
har også hjulpet med at sikre 

kommunikations-linjerne under 
folkemordet i Rwanda og andre 
konfl ikter i DRC. De har klaret 
indkøb og forsendelse og skaffet 
mig husly, når jeg var strandet i 
Bukawa. Vi er dybt taknemlige 
for deres tjeneste, understreger 
Jon Hampshire.

- Det ville være utrolig svært 
at gennemføre bibeloversæt-
telser i DRC uden MAFs hjælp. 
Den stadig ringere infrastruktur 
i årenes løb har gjort det meget 
svært at færdes på vejnettet. Så 
MAF har fl øjet oversætterne og 
andre til workshops og andre 
typer træning, og det har sparet 
fl ere måneders rejse over vejene, 
slutter Jon Hampshire.

Bodil

Glade logo-talende kvinder med de første Ny Testamenter på deres sprog. Ny Testamenterne blev modtaget med stor glæde og fejret med musik, sang og dans.

MAF hjalp bibeloversættere i Congo  
De første Ny Testamenter på Logo-sproget blev fl øjet ind af MAF - og fejret med sang og dans efter 20 års arbejde under store vanskeligheder.

Doug Wrigth (nr. 3 fra venstre) ledede logo-oversættelsesprojek-
tet. Familien måtte fl ygte under krigen, og deres hus blev ramt af 
lynet, men MAF var en vigtig partner hele vejen, fortæller han.

En bibel på hjertesproget kan 
give heling i DRC efter krigen

projekt," siger Doug Wright fra 
bibeloversætter-organisationen 
SIL International. Wright har 
ledet oversættelsesarbejdet til 
Logo-sproget. Hans familie boede 
i Todro, indtil krigen fi k dem til at 
fl ygte ud af landet. Og det var 
deres hus, der blev ramt af lynet.

   
Tre bibel-udgivelser i år

- Det er svært at forestille 
sig, hvordan det nytestament-
lige oversættelsesprojekt kunne 
gennemføres uden MAF's på-
lidelige og vedvarende støtte, 
tilføjer Doug.

Logo-projektet er blot ét af tre 
bibeloversættelser, som i år er 
blevet fejret i det østlige Congo. 
Mayogo- og Ndruna-stammerne 
har også fået deres egen version. 

Men ud af de 210 sprog, der er 
i brug i DRC Congo, mangler de 
130 stadig oversættelser. 

Tidligere måtte befolkningen 
nøjes med Bibelen på det offi -
cielle sprog, fransk, eller handels-
sprogene swahili og lingala. Guds 
ord på deres eget modersmål vil 
nu bringe dybere forståelse og 
forandre hjerterne.

Middel til fred og forsoning
- Deres hjerter har været præ-

get af frygt, had, ondskab, splid 

og okkult tilbedelse på grund af 
de krige, der har varet i mere 
end femten år, siger lederen af 
Ndruna-oversættelses-teamet, 
Atdirodhu Mazinga.

- Når folk i disse regioner, som 
er blevet så traumatiseret af krig 
og usikkerhed, forstår hvad Guds 
Ord har at sige om helbredelse, 
nåde og tilgivelse, så kan deres 
samfund forvandles til fred og 
forsoning. Det er derfor, bibe-
loversættelser er så vigtige for 
helbredelsen af denne nation.

Vi er oprigtigt taknemmelige 
for vores partner MAF og alle de 
involverede fra nær og fjern, som 
hjælper med at gøre bibelover-
sættelse til modersmål rundt om 
i verden muligt, slutter Atdirodhu.  

SIL arbejder i 1600 sprog
SIL International er en tros-

baseret nonprofi t organisation, 
som gennem forskning og mate-
rialeudvikling arbejder med bl.a. 
at oversætte bibelske skrifter og 
litteratur. 

Ifølge årsrapporten for 2015 
har SIL en stab på over 5.000 per-
soner i 85 lande, og man arbejder 
med 1.600 forskellige sprog.    

Jennifer Wolf /Bodil
Fotos: Ashley PetersenDer er voksende efterspørgsel efter bibler, så SIL er helt afhængig af partneres hjælp.

Logo-folk med hvert sit Ny Testamente. Foto: Doug Wrigth.

Når folk 
forstår 
Guds Ord, 
kan de op-
leve heling, 
siger Jon 
Hampshire.



 14 . ANNONCE Udfordringen søndag den 27. november 2016

Julegaveidéer  
    -Find julegaven i-Find julegaven i Udfordringens webshop   

       5% RABAT på alle bøger for Udfordringens abonnenter.

Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.
Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræf-
ter... Følg Sophie, Johanne, Peter, Sebastian og Søren 
i deres udvikling fra at være en almindelig teenager til 
at forstå den åndelige virkelighed og deres opgave i 
kampen, der udspiller sig omkring dem. 
”Evnerne” tager udgangspunkt i Bibelens nådegaver, 
og dermed er historien måske slet ikke så langt fra 
virkeligheden?  
Pris pr. stk. kr. 148,00
Køb hele serien for kr. 400,00 (Varenr. 1461) 

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I + II + III

Evnen 
(varenr. 1472) 

Evnen II - Mørkets forklædning 
(varenr. 1637) 

Evnen III - Mørkets hævn
(varenr. 1547) 

Andagter til hele året af ny dansk forfatter:

Elsket af Ham
Af Line Nielsen 

Det begynder med ham. Alt begynder med ham. Uden ham var der slet ingen-
ting. Uden Jesu kærlighed ville livet være tomt, koldt, intetsigende, ondt og 
livløst. Vores relation begynder med, at han elsker os. 

Når vi erfarer det, forvandles vi indefra. Glæde og fred fylder vort sind. Ting 
falder på plads. Mildhed og overbærenhed bliver en del af vores sindelag. Vi 
bliver i stand til at elske. Det kan vi ikke i os selv. Derfor har vi brug for hans 
kærlighed hver dag. Vi har brug for at overgive vores liv i hans kærlige hænder 
hver eneste dag.  

”Line giver svar på menneskets søgen efter en kærlig Gud - og har fundet svaret i 
de mange tekster fra Bibelen. Alt drejer sig om at se Guds kærlighed, åbenbaret i 
Jesus Kristus og at erfare, at jeg er elsket af Gud. Jeg kan på det varmeste anbe-
fale denne andagtsbog.” - Richard Müller, teol. dr.

Indbundet, 386 sider. kr. 199,- (Varenr. 170)

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med 
rette sige, at Efe-
serbrevet er højde-
punktet i hele den 
bibelske åbenbaring.”

Sådan skriver 
Leif Rasmussen, tidligere lærer på 
bibelskolen i Kolding, i ”Efeserbre-
vets skjulte Hemmelighed”. I bogen 
gennemgår han Paulus’ brev til 
menigheden i Efesus og giver læseren 
en dybere forståelse af det samlede 
budskab og af hvert kapitel. 

118 sider. 98 kr. (Nr. 1678) 

Nyhed!Nyhed!

Efeserbrevets skjulte 
Hemmelighed
Af Leif Rasmussen

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Bog af Bill Johnson:

Plads til Guds Nærvær
Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker 
at fylde dig endnu mere, så det fl yder over til 
verden omkring dig. 

Tag med på rejsen, og mød mange af Det Gamle 
Testamentes store profeter og konger, der var kendetegnet ved, at 
Guds nærvær hvilede over dem – mennesker, som Gud med Johnsons 
ord ”gerne ville være sammen med.” I denne kompakte og stærke bog 
ansporer Johnson dig til at søge Guds nærvær mere end noget andet. 
I denne bog vil du opdage: 
Hvordan du bliver bevidst om Helligånden og reagerer på ham. Hvordan 
Helligånden manifesterer sig. Bibelske skikkelser, som tørstede efter 
mere af Guds ånd og lærte at give ham plads. Beretninger om kendte 
kristne lederes oplevelser med Guds nærvær.

Indbundet, 196 sider. Kr. 199,- (Varenr. 1679)
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Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk

OLE ANDERSEN

Slutspillet om Israel
Bibelens profetier og  
verdenshistorien
»En meget læseværdig, velargu-
menteret og opbyggelig bog.«
Indre Missions Tidende
»Ole Andesen skriver nu-
anceret, oplysende og teologisk 
velovervejet.«
Kristeligt Dagblad
»Bogen er en guldgrube til at 
arbejde med dette vigtige, bi-
belske emne.«
Båndet

BØRGE HAAHR ANDERSEN

Duften af Edens have
»Livsbekræftende og opbyggelig. 
Man kan hente styrke i den.«
Kristeligt Dagblad
»Levende, humoristisk, al-
vorligt og klogt om livet i det 
vestjyske og københavnske ... 
Hvert afsnit i bogen er hver på 
sin måde gribende og givende.«
Indre Missions Tidende

UTE BUTH

Skabt som kvinde
Om identitet, seksualitet 
og selvværd
»Denne bog har en åbenhed, 
som er befriende, og en klar-
hed, som er kærkommen.
Til Tro
»Det er på en unik måde lyk-
kedes hende at skrive en bog, 
som hen-vender sig både til 
singlekvinder og gifte. 
Tro & Mission

THOMAS TEGLGAARD

JOHN – Et år med Johan-
nesevangeliet
»Thomas Teglgaard benytter sig 
af en frejdig og til tider provo-
kerende skrivestil, som giver en 
frisk vinkel på de mange emner.«
Tro & Mission
»En lettilgængelig andagtsbog, der 
kan anbefales til såvel unge som 
ældre, der har lyst til at fordybe sig 
i Johannesevangeliet.«
Indre Missions Tidende

Til mor
230 sider
249,95 kr.

THO

JOH
ne
»T
a

Til 
storebror
299,95 kr.

Til far
256 sider
199,95 kr.

BØR

Du
»L
M

Til  
mormor
149,95 kr.

J.K. Rowling skaber igen magi 
til det store lærred. Opfølgnin-
gen til Harry Potter-historierne 
er i kronologisk forstand en 
forløber, idet den foregår længe 
før Harry Potters tid. 

Men den er fortryllende og frisk, 
selv med de mange computerge-
nererede effekter, som vi efter-
hånden kender fra science-fi ction 
og adventure-fi lm om dommedag 
og fl yvende superhelte.

’Fantastiske skabninger …og 
hvor de fi ndes’ er den første af i alt 
fem fi lm, og ligesom Potters fi lm-
eventyr er det et overvældende 
fyrværkeri af effekter, men sam-
tidig gode karakterer og et kon-
sekvent gennemført fi lmunivers, 
der myldrer med detaljer, der får 
fi lmen til at virke, virkelighedstro 
og fantastisk på samme tid.

Eddie Redmayne udfolder 
sin Oscar-belønnede kejtethed 
i rollen som Newt Scamander. 
En slags Hagrid, der lever for at 
fi nde fabeldyr og beskytte dem 
mod troldmænd og mennesker, 
som ikke forstår disse fantastiske 
væsner.

Scamander ankommer til New 
York i 1926. Han gemmer sine 
fabeldyr i en magisk kuffert, som 
rummer både jungler og isørke-

ner, som dyrene kan boltre sig i. 
Imidlertid bliver kufferten forbyttet, 
i det en no-magi (ikke magisk) 
newyorker, Jacob Kowalski, (Dan 
Fogler) midt i en kaostisk situation 
får den med sig. Et uheld kommer 
sjældent alene, og snart slipper 
fabeldyrene løs i New Yorks gader. 
Herefter går den vilde jagt efter 
disse fabeldyr, parallelt med en 
helt anden eftersøgning af en my-
stisk mørk og ødelæggende magi, 
som også hærger i storbyen. 

Undervejs i jagten møder 
Scamander Tina Goldstein (Ka-

therine Waterston), der ser chan-
cen for at genskabe sin karriere 
som auror (magisk politi).

’Fantastiske skabninger og 
hvor de fi ndes’ har mange fælles 
elementer med Harry Potter-
fi lmene. Det vanskelige forhold 
mellem mennesker og magi-
kere (troldmænd og hekse), hvor 
Amerika, ligesom i Harry Potters 
England, er delt op mellem men-
nesker og magikere, der lever i 
parallelle verdener og ikke må 
giftes. Fans vil hygge sig ved 
genkendelsens glæde, men også 

de uindviede kan følge med. Det 
nye ved fi lmen er skabningerne 
og deres særlige egenskaber, fx 
et tyvagtigt næbdyr, der stjæler 
alt, der blinker.

David Yates er instruktør på 
fi lmen, som er et glødende for-
svar for tolerance og værdien af 
forskellighed og fredelig sameksi-
stens. Det gælder ikke mindst ift. 
Newt Scamander, der er ekstrem 
introvert og excentrisk, samtidig 
omsorgsfuld, overfor dyrene, men 
også andre sarte skabninger. 
Dette står i stærk kontrast til en 

Ny fantasyfi lm af J. K. Rowling 
taler for tolerance og forskellighed
J. K. Rowlings ’Fantastiske skabninger og hvor de fi ndes’ bør kunne begejstre Harry Potter-fans.

Filmen Woodlawn tager os 
tilbage til 70’ernes USA, til 
en amerikansk Highschool i 
Brimingham, Alabama. 

Raceuroligheder er en del 
af hverdagen, ikke mindst på 
Woodlown Highschool hvor sorte 
og hvide elever for nylig er blevet 
blandet. Segregationen er ganske 
vist blevet ophævet, men atmos-
færen er stadig tyk af spændinger 
både blandt unge og voksne. 

Det gælder også på skolens 
fodboldhold med træner Tandy 
Gerelds (Nic Bishop) i spidsen. 
Så da Hank Erwin (spillet af Sean 
Astin fra Ringenes Herre) dukker 
op, introducerer sig selv som 
”fodboldpræst” og beder om at få 
lov at tale til teamet, lader Tandy 
ham modvilligt få 5 minutter. Dette 
sker efter en dag med nye urolig-
heder og hospitalsindlæggelser 
som følge.

Hank er kristen og er inspireret 
af The Jesus Revolution – væk-
kelsen, som i 70’erne foregik 
i USA. Med hjælp fra oven og 

gode talegaver prædiker han 
frelse, kærlighed og tilgivelse i en 
hel time, hvorefter næsten hele 
fodboldholdet vælger Jesus – til 
trænerens store forbløffelse.

Herefter følger vi teamet, og 

særlig det unge 
so r te  ta len t 
Tony Nathan, 
i deres kampe 
både udenfor 
og på banen. 

Troen bliver 
en afgørende 
faktor, og det 
under tippede 
team fra Wood-
lawn kommer i 
mesterskabsfi -
nalen for High-
scools i Ala-
bama. Først og 
fremmest tak-
ket været Tony 
Nathans talent. 
Denne legen-
dariske kamp 
havde 42.000 
tilskuere, som 
overraskende  

indledte kampdagen med et fæl-
les fadervor.

Filmen er baseret på virkelige 
hændelser og produceret af brød-
rene Andrew og Jon Erwin, som 
er sønner af den rigtige Hank 

Erwin. Det største navn på rol-
lelisten er uden tvivl Jon Voight, 
som spiller en lidt mindre rolle 
som fodboldtræneren Paul Bryant 
fra Albama University, der er fast 
besluttet på at rekruttere Tony 
Nathan til sit team.  

Filmen lykkes godt over hele 
linjen. Virkelig gode skuespiller-
præstationer, og scene setups, 
som formidler stemningerne 
levende og realistisk. Scenerne 
der handler om tro, virker meget 
autentiske og troværdige. Jeg kan 
ikke mindes at have set det lykkes 
bedre i andre trosbaserede fi lm. 

Selv om det er en film om 
raceuroligheder, bliver det aldrig 
voldsomt udpenslet, så det meste 
af familien kan roligt se med. 

En fi lm som absolut kan an-
befales, med et evigt aktuelt 
budskab: ”Had kan ikke overvinde 
had, det kan kun kærlighed.” Citat 
Martin Luther King

Anmeldt af Lisbeth Thomsen

Woodlawn 
DVD • 118 minutter • kr. 129,00

Vellykket fi lm om racisme,
amerikansk fodbold og tro

gruppe af fanatiske ikke-magiske 
mennesker, som er opsatte på 
at udrydde al magi. Og til den 
berygtede, ondskabsfulde Gel-
lert Grindelwald, der har hærget 
Europa, og som også kendes fra 
Harry Potter.

Overfor disse ekstremer er den 
intetanende Kovalski, indbegrebet 
af venlighed og elskværdighed. 
Modsætninger mødes, og gni-
sterne fl yver – både de farlige og 
de søde af slagsen. 

Fantastiske skabninger er, 
efter min mening, værd at se på 
det store lærred. Den er fi lmisk 
vellykket, historien er rimelig inte-
ressant, og der er den rette blan-
ding af fascinerende skønhed og 
sødme og hæsblæsende action, 
som giver god underholdning.

Anmeldt af Josua Christensen

Fantastiske skabninger og 
hvor de fi ndes
134 min. • Premiere 17. nov.

Eddie Redmayne har hovedrollen som Newt Scamander. Foto: Still fra fi lmen.



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

16 . KIRKELIG VEJVISER Udfordringen søndag den  27. november 2016

Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITIP TTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -   

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

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

’5984 Radiomission i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank: 
Reg. 9570 Kto.: 0006 139450.

Bolig

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Debat

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

Smædekampagne mod Trump
Det piner mig at se, at den smædekampagne, de etablerede 

amerikanske medier har kørt mod Trump, uden reel objektiv research 
bliver gentaget af danske medier, politikere og borgere. 

Trump er troende kristen, og dr. Darrell Scott, Trumps afroameri-
kanske præsteven, fortæller i et interview, at der næppe er nogen 
præsidentkandidat, der er blevet bedt så meget med og for som 
Trump. 

Hvad ingen ved, er, at Trump blev opfordret af højtstående samvit-
tighedsfulde militær- og efterretningsfolk til at stille op til valget i et 
sidste desperat forsøg på at redde republikken (for info, søg på nettet 
efter dr. Steve Pieczenik). Korrupte politikere, The Federal Reserve 
og skyggeregeringen (the deep state) har de seneste 15 år ødelagt 
USA, og det er med livet som indsats for Trump og hans familie, at 
han nu vil forsøge at rette et gennemkorrupt system op igen. 

Især Trumps udtalelser og planer vedrørende The Federal Reser-
ve og hans fokus på kongressens 9/11-rapport, hvoraf det fremgår, 
at der fra højeste sted blev beordret ”a stand down”, bringer ham 
på kollisionskurs med så mange kriminelle magtfulde elementer, at 
han er i meget stor fare for at blive myrdet. JFK havde nogle af de 
samme planer angående The Federal Reserve, og vi husker, hvad 
der skete med ham. 

Trump bliver beskyldt for racisme. Ingen ved, at han er blevet 
lovprist af Jesse Jackson for det store arbejde, han har gjort for 
afroamerikanere. For 6 år siden bad Trump sin personlige ven pastor 
Paula White om at invitere alle dem, hun kendte, som hun følte, 
havde et tæt forhold til Gud, til et møde i Trump Tower. Hensigten 
var, at Trump ønskede, der blev bedt for og med ham, således at 
han kunne få en fornemmelse af, om Gud ønskede, at han skulle 
stille op som præsidentkandidat. 

Medierne er både dovne og partiske. Sandheden er, at med 
Trump har USA for første gang siden JFK fået en præsident, som 
har nationen og ikke sine egne interesser i højsædet. Med sine mil-
liarder af $ kunne han have trukket sig tilbage og levet det søde liv – i 
stedet risikerer han nu sit liv for at redde det land, som han elsker.

KARSTEN PULTZ

GRUNDVEJ 55
8961 ALLINGÅBRO

Nødhjælp giver overskud
til et liv efter katastrofen

Nødhjælp er hjælp til overlevelse – og mere end det: Nødhjælp gi-
ver også overskud til en befolkning, der er ramt af krig og katastrofe. 

Idet du rækker hånden ud til et andet menneske, opstår en re-
lation. I relationen opstår et tillidsforhold, som bevirker, at en ramt 
befolkning også får tillid til sig selv. At de nok skal klare det. At livet 
en dag skal blive normalt igen. 

Det er min erfaring efter 25 år med nødhjælp til verdens mest 
udsatte befolkningsgrupper gennem Mission Øst.

Lige nu gælder det tusindvis af mennesker, som fl ygter fra 
kamphandlinger i og omkring den irakiske storby Mosul. Her står 
vi i Mission Øst klar med nødhjælp til tusinder af mænd, kvinder og 
børn, der fl ygter fra Islamisk Stats terrorvælde. Hjælpen ydes i tæt 
samarbejde med FN, der regner med op mod en million fordrevne. 

Mission Øst bidrager med overlevelsespakker, der indeholder 
førstehjælpsudstyr, hygiejneartikler, dunke, tæpper og liggeunder-
lag. Når familierne ankommer til fl ygtningelejrene, modtager de 
desuden etableringspakker med madrasser, komfur og kogegrej.

For virkelig at få bugt med nøden, skal vi stå sammen med 
befolkningen i det lange seje træk, der løfter hele lokalsamfund 
ud af forarmelse. Et godt eksempel er vores arbejde i det nordlige 
Afghanistan, hvor befolkningen før bar et barnelig ud hver 14. dag. 
Nu har der ikke været nogen dødsofre de seneste seks måneder. 
Så er de klar over, at der er en sammenhæng. Arbejdet har skabt 
en enorm tillid i lokalbefolkningen.

De har jo set, at vi var der som de første efter krigen i 2001. Vi 
startede med at uddele mad og vand, mens vi borede nye brønde. 
Nu fi k dyr og mennesker rent vand på forskellige steder, og bøn-
derne kunne genoptage deres landbrug. Omkring en kvart million 
mennesker har hvert år fået hjælp til selvhjælp på denne måde.

Fredag den 18. november var det 25 år siden, Mission Øst 
blev etableret for at afhjælpe nøden i Østeuropa og det tidligere 
Sovjetunionen. I dag yder vi akut katastrofehjælp og langsigtet 
udviklingshjælp i lande som Afghanistan, Armenien, Burma, Irak, 
Nepal, Nordkorea og Tadsjikistan. 

Overalt er det min erfaring, at det er det personlige engagement, 
som lægger kimen til at kunne genopbygge lokalsamfund efter krig 
og katastrofe. Det er den nerve, der ligesom sætter sig i lokalbe-
folkningen og gør, at de begynder at tro på sig selv og at føle sig 
overbevist om, at det nok skal lykkes for dem. 

KIM HARTZNER, 
LÆGE OG GENERALSEKRETÆR FOR MISSION ØST

SANKT LUKAS VEJ 13
2900 HELLERUP

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk
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Diverse Stillinger

Indryk din annonce i Udfordringen 
-  Ring 7356 1506 eller send en mail til:

annoncer@udfordringen.dk

Udfordringens store julenummer 
udkommer søndag den 4. december.

Avisen udkommer i 
et ekstra stort oplag.

Deadline for 
annoncebestilling:
Tirsdag den 29. nov. kl. 14.00

Foreningen Agape søger sekretær

Vi søger en erfaren og imødekommende sekretær/
bogholder med ansvar for daglig administration og 
regnskabsfunktion. 

Find stillingsopslaget på 
www.agape.dk/job

inspiration og hjælp til livet

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at to ægtefæller ved en ægtepagt kan aftale, at de 
skal have særeje om hele deres formue eller om en 
del af formuen, og at det kan være for en tidsbegræn-
set periode? Husk at kontakte din advokat, når du 
har brug for et godt råd.

Bøger & Musik

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Holger Danskes døtre går I KRIG MOD PORNO
Læs om det i “De gudløses guder “
(del I, kapitel 7)
Forfa  er: Torben Juul C.  

Køb den her: www.Underskoven.dk / 
Hosianna.dk
“Porno er snigmord”

Julearrangementer

Jul på Virksund Jul på Virksund 

149,95 149,9575,00 75,00

teenage

gospel
jule-
pop

jule- 

indie
dansk &

engelsk

All I really want for Christmas 
Steven Curtis Chapman

149,95

149,95

139,95

Jule-
rock 

blød
rock 

klassisk

jul

Kom i julestemningKom i julestemning
- med jule-Cd’er FOR enhver smag!- med jule-Cd’er FOR enhver smag!

Husk, at der er 5% rabat, hvis du holder Udfordringen!

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 46:

Jonna Nielsen
Grankærvej 1
6933 Kibæk 

Kodeord: Ministerrokade

(Der var tilsyneladende en fejl 
i krydsordet, så kodeordet blev 
’ministerrokaee’ - alle indsendte 
løsninger har deltaget i lodtræk-
ningen.)

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 
1. december 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!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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.



20 . ANNONCER Udfordringen søndag den 27. november 2016

Møder & Arrangementer

 

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 

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 2. december kl. 19.30. 
Taler:  Hanne Munk, Vedersø

Emne: Min svigermor Lise Munk
Alle er velkomne!

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Brug for en annonce? 
Ring 73 56 15 06

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Søndag d. 27/11 kl. 19.00 
Fristedet Brovst, Kirkegade 26. Julekoncert

Søndag d. 04/12 kl. 10.00 
Hjørring Bap  stkirke, Sct. Olai Pl. 7. Julekoncert

Søndag d. 11/12 kl. 10.30
Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum 

” Vi synger julen ind”

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2016: Årgang 44. 

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
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Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 4. december 2016 kl. 19.00 i 
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  I  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  I  www.nyt-haab.dk

Søndag d. 27. november kl. 10.30

Anders Ova
Tema: Se og lev!

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30

Kommende møder: 
4/12 H.P. Pedersen - Tema: Advent og jul; Nyt håb til alle 

Et par store drenge spørger nysgerrigt hvem vi er. ”Vi tror ikke 
på Gud”, meddeler de triumferende – ”Hvad er det så, man 
er?” – ”Måske ateister”, svarer vi hjælpsomt. De har ikke travlt 
med at komme videre, så Mona fortæller, hvordan hun mødte 
Jesus. Bedømt ud fra deres ægte interesse og spørgelyst 
ligger deres ateisme på et lille sted.

Senere taler vi med en høfl ig herre. ”Jeg tror desværre ikke på 
religioner”, siger han beklagende, ” jeg er darwinist, men respek-
terer jeres holdninger og synes det er fl ot, dét I gør.” 

Jeg udfordrer hans verdensbillede ved at defi nere et kys på 
hans præmisser. To par adskilte læber mødes, hvorved der opstår 
et kortvarigt vakuum, som frembringer en smaskelyd. Analysen 
tilgodeser ikke årsagen, som er motiveret af følelser, kærlighed 
og fællesskab.

Vores nærmeste omgangskreds tæller både darwinister og dem, 
der ikke refl ekterer over noget som helst. Tidligere har jeg fortalt 
om min tro, men nu har de fået nok. ”Vi orker ikke, du altid skal tale 
om det”, siger de, ”Du har din tro, og vi har vores.”

Evolutionsteorien handler  lidt forenklet om, at en encellet orga-
nisme ved tilfældige mekanismer bliver til en fl ercellet organisme 
– bare man venter længe nok. I andre sammenhænge erkendes 
det, at hvis man handler, som man altid har gjort, og forventer et 
andet resultat, er der stor fare for at blive skuffet. 

Det er også, som om plejer er den stærkeste drivkraft blandt 
os kristne i Danmark. Hvis bare vi venter længe nok og gør, som 
vi altid har gjort, vil de rå hedninger – ved tilfældige mekanismer 
– strømme til for at søge Gud. 

Sidste år besøgte jeg en kirke i Texas, hvor kristne er mere utål-
modige. Efter gudstjenesten drak de en hurtig kop kaffe sammen 
og gik derefter ud til fattige i byen for at forkynde ordet, bede for 
syge og give dem mad. Hele tankesættet går ud på at høre ordet og 
gøre det. Gud satte sig i bevægelse, da 
han skabte jorden. Tro uden handling 
er virkningsløs.

Tror du på
kristen evolution?

Lørdag  10. december kl. 14.00
Søndag  11. december kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 27/11
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg. Første søndag i 
Advent. Det nye kirkeår begynder 
på en dag, hvor Hasseris kirke kan 
fejre 60 års fødselsdag. Sogne-
præst Agnete Brink er prædikant. 
Genuds. mandag kl. 8.30.

14:45 1000 års tro: Kongens 
kamp mod kirken. (3:6)
Genudsendelse fra onsdag.

15:15  Tro, håb og videnskab (3:4)
Genudsendelse fra onsdag.

Onsdag 30/11
21:30 1000 års tro: 1000 års tro: 
Troen skal styrke riget (4:6)
I dette program undersøger værten 
Cecilie Nielsen, hvorfor Kong Chri-
stian d. 6. indførte konfi rmationen 
i 1736? Og hvad det betød for den 
helt almindelige befolkning? Gen-
udsendes søndag kl. 14.45.

22:00 Tro, håb og videnskab (4:4)
Niels Christian Hvidt forsker til dag-
ligt i troens virkning på helbredet, 
men hvordan er det at arbejde vi-
denskabeligt med sygdom og død, 
når man selv tror på det evige liv? 
Genudsendes søndag kl. 15.15.

Lørdag 3/12
19:45 Før søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
Grundtvigs salme ”Blomstre som 
en rosengård”. DR PigeKoret ved 
dirigent Michael Bojesen synger 
salmen fra Brabrand Kirke 2. søn-
dag i advent. 

Søndag 4/12
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg. Sognepræst og 
provst Christian B Krüger er liturg 
og prædikant denne Anden søndag 
i Advent. 

14:45 Introduktion til De kristnes 
Jul. Sognepræst Kirsten Sønderby 
fortæller om julen, hvor de kristne 
fejrer Jesu fødsel. Hun beretter om
højtiden med et personligt strejf.

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 / seerklubben@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

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

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.

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.

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: 
Lørdag kl. 14:00 - 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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.

Radio 

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

 LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (1° vest). Der sendes på 
dansk, svensk, norsk og  engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. Sendes også på www.
lifestyletv.dk

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

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

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

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

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Morgenandagten 
på DR K

Morgenandagten på P2 kan ses 
alle dage fra mandag til lørdag kl. 
8.05 på DR K.

Søndag 27/11
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Aalborg Domkirke 
/ Budolfi  Kirke, Aalborg Stift.
1. søndag i advent. Prædikant: 
Niels Christian Kobbelgaard.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 28/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 29/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 30/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Da danskerne skulle være fromme.
Sognepræst Bente Bramming ud-
forsker pietismens tegn i Clausholm 
Slotskapel og besøger skurvognen 
for at fortælle om tiden, da kongen 
ville opdrage sit folk. Vært: Anders 
Laugesen. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 1/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 2/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 3/12 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 4/12
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Strandby Meto-
distkirke. 2. søndag i advent.
Prædikant: Mark Lewis.

I fjerde og sidste udsendelse i programserien ”Tro, håb og videnskab” møder Gertrud Højlund 
cand.theol. og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Niels Christian Hvidt, som 
fortæller om troens indvirkning på helbredet. Sendes onsdag kl. 22.00 på DR K. Foto: DR

Hjælp til at formidle
den gode historie
Mediekursus lærte deltagerne, at lys og gode spørgsmål 
til udsendelsens gæst er afgørende for en god tv-produktion.

Mediekurset blev holdt på Fynbo TV med 13 deltagere.

Lørdag den 19. november var 
13 deltagere på mediekursus 
på Fynbo TV for at blive bedre 
til at formidle den gode histoire. 
Kurset var tilrettelagt af para-
plyorganisationerne DKPK og 
DILEM.

 
- Det gode ved græsrods-tv er, 

at vi kan gå dybere og fortælle 
anderledes historier, end de kan 
på landsdækkende medier. Vi 
kan interviewe i længere tid og 
komme i dybden, sagde stations-
leder Henrik Jønsby fra KKR-TV, 
da han indledte kurset.

Han lærte deltagerne vigtighe-
den af den rigtige belysning og 
viste helt konkret, hvordan lam-
perne sættes op som ”trepunkts-
lys”, hvor der er en hovedlampe 
og to supplerende lamper.

- Vigtigere end et godt kamera 
er god lyd og godt lys. Med rigtig 
god lyssætning kan du endda lave 
en fl ot produktion med din mo-
biltelefon, sagde Henrik Jønsby. 

Foruden Henrik Jønsby un-
derviste Tove Videbæk, mange-
årig studievært ved KKR-TV, og 
Svend Løbner, journalist og leder 
af Kirkeligt Medieakademi.

Tove Videbæk delte fra sine 
erfaringer som studievært på 
KKR-TV og lagde især vægt på 
at opbygge en atmosfære af tillid 
og nærhed. Bl.a. ved at gøre sit 

forarbejde ordentligt:
 - Det viser, at vi tager gæsten 

seriøst, og det gør, at vedkom-
mende slapper af. Og man er jo 
også selv afslappet, når man er 
godt forberedt. Jo mere afslappet 
man er, jo mere vil gæsten åbne 
sig og fortælle, sagde Tove.

Interview-teknik var temaet 
for Svend Løbners undervisning. 
Han startede med at kortlægge, 
hvad det er, der gør en historie 
spændende: at den er aktuel og 
væsentlig, og at det er noget, vi 
kan identifi cere os med og endda 
overraskes over. 

- Der skal være et før og et 
efter, en udvikling fra komplikation 
til løsning, sagde han og kom 
også ind på kildetyper:

- Det er også vigtigt at afgøre, 
hvilken kildetype, man har foran 

sig: Er det en erfaringskilde, som 
har oplevet noget, en ekspert-
kilde, som ved særlig meget 
indenfor et område, eller er det en 
partskilde, som mener noget og 
måske har interesse i at lade sa-
gen fremstå på en bestemt måde.

DKPK og DILEM organiserer 
tilsammen 35 lokale radio- og 
tv-stationer i Danmark og holder 
jævnligt kurser med støtte fra 
Kulturstyrelsen for at sikre, at 
producenterne kan leve op til 
kravene om at lave aktuelle og 
interessante udsendelser for lo-
kalområdet. DKPK og DILEM er 
forkortelser for hhv. Den Kristne 
Producent Komité og Danske 
Idébaserede Lokale Elektroniske 
Medier.

Lisbeth

Mennesker og tro på P1:
Sognepræst Bente Bramming 
(billedet) og programvært 
Anders Laugesen besøger 
Clausholm Slotskapel. Kapel-
let var i begyndelsen af 1700 
tallet centrum for et stort drama. 
Anna Sofi e Reventlow var som 
19-årig i 1712 blevet bortført fra 
godset af kong Frederik d. 4. og 
først viet til hans venstre hånd 
for senere at blive hans lovfor-
melige kone. Men efter kongens 
død blev hun af sin stedsøn 
Christian den 6. i 1730 forvist til 
Clausholm, hvor hun i slots-
kapellet levede sit fromme 
pietistiske trosliv. 
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- Skift ”Saulus” ud med ”Paulus” på det hele og titlen 
ændres fra ”Mesterforfølger” til ”Din nye bedste 
ven” på brevpapiret...

Jeg har fulgt “All Sons and Daughters” i nogle år efter-
hånden, da jeg var så heldig at anmelde deres seneste 
album. Jeg var meget begejstret for deres første fulde 
album, og dette album lever også op til forventningerne. 

Stilen er lagt fra starten. Det er ”sing-and-songwriter”-stilen 
med et twist af folk. Sådan har det altid været. Duoen, som 
består af Leslie Jordan og David Leonard, er vokset op i hjertet 
af Tennessee og leder lovsang i Journey Church, som ligger 
cirka 20 km fra Nashvilles centrum. Nashville betragtes som 
folk- og countrysangens fødested.

De er meget optaget af at lave autentisk og rå lovsang, 
hvilket gør, at deres musikalske stil ikke er kompliceret, men 
simpel og smuk. Særligt får vokalen meget rum og går klart 
igennem, hvilket er drivkraften for dem. Deres vokalharmoni 
er eminent, og det er fundamentet for deres sange.

Det er nemt at bruge til stille stunder og baggrundsmusik, 
da det ikke er baggrundsstøj, men noget, som er nemt at være 
i. Meget tydeligt at det er lovsang, de laver og skriver, og ikke 
kun ”kristen musik”. Det er et sammenhængende album, men 
de har desværre ikke en hitsang på albummet. På deres for-
rige album (som hed ”All Sons and Daughters”) var fx ”Great 
are you Lord” og ”Christ be all around me” numre, man kunne 
vende tilbage til. Det er der ikke her, men til gengæld er der 
en klar helhed.

Albummets svaghed er desværre, at i de fl este sange er 
versene meget lange, teksttunge, og teksten bliver sunget 
ret hurtigt, selvom tempoet i sangene er meget hvilende. Det 
kan skabe lidt en ubalance og er svært at følge med i, selvom 
omkvædene er enkle og gentagende. Det er dog et lille minus 
på en ellers stor plusside.

Filip Simonsen

Melankolsk klang 
og englesang

Så har jeg været med til endnu 
en vellykket missionskonfe-
rence på Luthersk Missions 
Højskole.

Mission 16 startede fredag 
den 18. november med den fan-
tastiske beretning om præsten 
John Harper, der, som den første, 
begyndte at evangelisere, da det 
mægtige skib Titanic var ved at 
gå under. 

Det gjorde John Harper, fordi 
han både forstod, at døden var 
uundgåelig - og at Jesus er ver-
dens frelser, som alle har brug for 
at høre om. 

Beretningen var et stærkt kald 
til mission, som også stod i god 
tråd med Mission 16’s tema, 
nemlig ”Ohøj”, der handlede om, 

hvordan vi alle er i samme båd, 
og at det er en livsnødvendighed 
at kende Jesus.

Med ”Ohøj” som tema, var 
rekvisitterne særdeles søstærke, 
og der var mange ”vand”-vittige 

sjove jokes, der bragte en bølge 
af latter. Mission 16 gjorde det 
rigtig godt igen i år, med gode 
taler, seminarer, stande, og fæl-
lesskab til glæde for de ca. 400 
deltagere på lejren. 

Som noget nyt havde de også 
inviteret Cassels Morell, som er 
præst i Irland og ansat i IFES 
(International Fellowship of Evan-
gelical Students). Han holdt en 
prækonference om lederskab og 
et seminar om hverdags-evange-
lisation, hvilket var fremragende, 
og et dejligt frisk pust imellem i 
de gode taler, der ellers var. Det 
var virkelig godt at være med på 
lejr denne weekend. Vi kunne 
bede for LM’s mission i udlandet 
og fi k en masse information om 

det missionsarbejde, LM driver i 
øjeblikket.

Ind imellem sad jeg med en 
fornemmelse af, at nogen af 
talerne ikke var relevante til en 
missionskonference, fordi kaldet 
til mission lå lidt for implicit eller 
indirekte i det, der blev sagt. Fak-
tisk tror jeg, at jeg fi k lige så stort 
kald og mod til at evangelisere 
på de 10 minutter, Cassels Morell 
havde på scenen, som i resten af 
weekenden tilsammen. 

Men alt taget i betragtning, 
var det alligevel en fantastisk 
weekend, med rig mulighed for 
at få en masse information om 
LM’s arbejde og muligheden for 
at bede og snakke med en hel 
masse mennesker.

Mission på det synkende Titanic
Klummen

Af Daniel Martin Lanting

KRIK er en tværkirkelig børne- 
og ungdomsorganisation, 
som har til formål at bevare, 
inspirere og vinde idrætsfolk 
til kristent liv både i idræts-
foreningen og i en menighed. 

KRIK blev grundlagt i Norge 
i 1981 og har siden vokset sig 
til Norges største børne- ung-
domsorganisation med omkring 
15.000 medlemmer. KRIK fi ndes 
også i Sverige og i fl ere lande i 
Østafrika (CHRISC). I Sverige er 
der over 3000 medlemmer, og nu 
er turen kommet til Danmark, ser 
det ud til.

KRIK ønsker at inkludere 
idrætsfolk fra forskellige tros- og 
kirkesamfund. KRIK tilslutter 
sig Lausanne-pagten og dens 
forståelse af Jesus Kristus, hans 
liv og død og opstandelse som 
eneste vej til frelse og retfærdig-

gørelse - sådan som det er ud-
trykt i Bibelen og den apostoliske 
trosbekendelse.

- Vi håber med KRIK at bringe 
et nyt aktivitetstilbud til kristne 
børn og unge, og samtidig er 

det vores håb, at KRIK kan være 
et lavtærskeltilbud for børn og 
unge, der ikke normalt kommer 
i kirkelige sammenhænge, siger 
Daniel Nord Kastrup, som er 35 
år og til dagligt arbejder som 
lærer på Djurslands Efterskole. 

Han er desuden en del af 
KRIK’s styregruppe i Danmark. 
Daniel fortsætter med at for-
tælle om visionen for den nye 
forening set fra hans daglige 
lærerarbejde: 

- Jeg håber fra det perspektiv, 
at KRIK Danmark kan være et nyt 
og anderledes kristent aktivitets-
tilbud for nogle af de teenagere, 
vi sender videre fra efterskolen, 
siger han.

Der afholdes stiftende gene-
ralforsamling i Aarhus Bykirkes 
lokaler kl. 13-15 den 27. no-
vember. 

Henrik

KRIK - ny kristen idræts-
organisation starter i Danmark
Kristen Idrætskontakt (KRIK) stiftes den 27. november 2016.

Den nye styregruppe. Fra venstre: Anders Kristian Helverskov 
Petersen, Andreas Bjerre Reilstad, Daniel Nord Kastrup og Ann 
Maria Kjær.

Der blev afholdt KRIK Race på Djurslands Efterskole i forbindelse med skolernes motionsdag.



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Karsten Pultz har skrevet bogen 
”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål: Jeg har hørt dig 
påstå, at der holdes informationer 
hemmelige, informationer som 
er negative for evolutionsteorien. 
Det lyder altså lidt fantastisk, er 
det sandt?

Svar: Et højt og rungende JA er 
svaret. Mængder af information, 
som får evolutionsteorien til at se 
meget tvivlsom ud, ligger gemt 
i videnskabelige afhandlinger, 
som aldrig kommer til offentlig-
hedens kendskab – eller rettere, 
sådan var det før. 

Efter oprettelsen af Discovery 
Institute og den bedre orga-
nisering af intelligent design-
bevægelsen og med den nemme 
adgang til informationer via 
internettet er de dage ovre, hvor 

informationer, som stiller evolu-
tionen i et dårligt lys, kan holdes 
hemmelige. Arbejdet med at 
fi nde disse informationer hviler 
dog stadig på den enkelte, da 
der fortsat gøres anstrengelser 
på at undertrykke, at den kritiske 
viden kommer ud til fl ertallet af 
befolkningen gennem medier 
og skole. 

Matematiske problemer
Som eksempel på informa-

tioner, som ikke kommer til of-
fentlighedens kendskab, er de 
matematiske problemer med 
evolution. Allerede i begyndelsen 
af tresserne gjorde matemati-
kere opmærksom på de sand-
synlighedsmæssige problemer 
ved den teori, som påstår, at 

tilfældige processer kan skabe 
organiseret kompleksitet. Taler vi 

om livets oprindelse, er chancen 
fx for at få et enkelt funktionelt 

protein ved tilfældige kemiske 
processer 1 ud af 10164, hvilket 
ikke er nok til, at det kan ske en 
eneste gang på 14 milliarder år.

Vi har også problemer med 
at komme fra en abeforfader til 
homo sapiens på de kun 5-7 
millioner år, som det hævdes, når 
en koordineret dobbeltmutation 
(tilfældig udskiftning af 2 speci-
fi kke basepar i DNA’et) kræver 
216 millioner år for at opstå. 

Denne ventetid gør det umu-
ligt, at en udvikling fra abe til 
menneske har kunnet finde 
sted, og sammenholdt med det 
faktum, at der ingen overgangs-
former er fundet (udover svindel-
numre som Piltdownmanden og 
Lucy), betyder det, at der ikke er 

grund til at tro, at en evolution har 
fundet sted. 

De matematiske problemer er 
bare et enkelt eksempel på infor-
mation, som udelades i skolebø-
ger og i TV’s naturudsendelser, 
og med mindre man er meget 
dedikeret til at fi nde den fulde 
sandhed om evolution, er det lidet 
sandsynligt, at man støder ind i 
de hemmeligholdte informationer. 
Blev de matematiske problemer i 
evolutionsteorien anskueliggjort 
i undervisningsmateriale og TV-
programmer, ville ingen længere 
tro på Darwin. 

  
  

Spørgsmål: Du har f lere 
gange i dine artikler nævnt, at 
videnskabsfolk kan få problemer, 
måske endda blive fyret, hvis de 
melder ud, at de ikke tror på evo-
lutionsteorien. Det har jeg tænkt 
meget over, for jeg kan næsten 
ikke tro, at det er rigtigt. Kan du 
ikke uddybe det? Måske komme 
med nogle eksempler?

Svar: Ja, jeg har personlig 
kontakt til biologer og biokemi-
kere, som fi k problemer, da de 
offentligt stod frem med deres 
tvivl på Darwin. 

Jeg vil helst ikke nævne de 
danskere, jeg kender, men jeg 
kan nævne en tysk mutations-
genetiker, som jeg personligt 
har kontakt til. Dr. Wolf-Ekkehard 
Lönnig fi k fjernet store mængder 
af sit materiale fra Max Planck 
Instituttets hjemmeside, fordi ma-
terialet indeholdt evolutionskritisk 
information – et grotesk tilfælde, 
hvor en forskers resultater un-
derkendes, fordi de ikke stem-
mer overens med de vedtagne 
paradigmer. 

Fra USA er der utallige eksem-
pler på chikane af Darwintvivlere. 
Dr. Richard Sternberg er det mest 
kendte; det kan man læse om på 
Sternbergs hjemmeside samt på 
Discovery Institutes hjemmeside, 
hvor man også finder mange 

andre beretninger om chikane 
og fyringer. 

Den 28/9 offentliggjorde Disco-
very Institute en e-mail fra en 
biologistuderende, som ønskede 
at være anonym. Den giver et 
glimrende indblik i, hvorledes 
forholdene er i USA. Her følger 
omtrent en tredjedel af brevet i 
min oversættelse: 

”Jeg er ved at afslutte min 
masters degree i evolutionsbio-
logi og starter nok på en ph.d. i 
evolutionsgenetik næste efterår. 
Tidligere på året arbejdede jeg 

på et laboratorium i nogle få uger, 
og den verdensberømte genetiker 
dér hånede andre synspunkter 
end det darwinistiske. Selv med 
fraværet af svar på de store 
spørgsmål, som hvordan liv star-
tede, og hvordan nye enzymer op-
står, er evolutionsbiologer lukkede 
overfor svar, som ikke kommer fra 
darwinismen. 

Det er min oplevelse, at der er 
en ret stærk hån imod Darwin-
tvivl – ikke at jeg selv har oplevet 
direkte hån, men jeg ser topfor-
skere diskutere den skepticisme, 
som fi ndes hos befolkningen, og 

foragten er altid stor. I skrivende 
stund kan jeg høre mine labora-
toriekammerater i et nærliggende 
kontor gøre nar ad religion.

Min strategi har indtil videre 
været at vente med at træde 
frem som Darwinkritiker, til jeg er 
blevet mere etableret – men jeg 
kan også se, at der aldrig opstår 
det rigtige tidspunkt til at stå frem. 
Selv hvis jeg venter, til jeg har en 
fast ansættelse, vil jeg møde stor 
modstand, som måske vil koste 
mig jobbet. Det er svært at sige, 
om det er bedre end at stå frem nu 
og så sandsynligvis ikke få et job.”

Discovery Institute, som er 
hovedsæde for intelligent design-
bevægelsen, har forbindelse til 
mange forskere og undervisere, 
som personligt ikke tror på evo-
lutionsteorien, men som ikke 
står frem af frygt for repressalier. 
Instituttet afholder kurser, hvor 
der loves 100 % anonymitet for 
deltagere, som ønsker at lære om 
ID-argumenterne og debattere 
med kollegaer uden risiko for at 
ødelægge uddannelse, karriere 
og jobmuligheder.

Hvad med Danmark
Hvordan ser det så ud i Dan-

mark? Vi kan måske være lige-
glade med forholdene i USA, vil 
nogle mene, men da det er i USA, 
intelligent design-bevægelsen er 
størst, mest aktiv og bedst organi-
seret, er det ikke uden betydning, 
hvad det slag, der udkæmpes 
derovre, ender med. 

Min egen research har afdæk-
ket, at der nok foregår en alvorlig 
diskrimination af Darwintvivlere i 
dansk akademia, men at det nok 
ikke er helt så slemt som andre 
steder. 

Angrebene på tidligere forsk-
ningsminister Esben Lunde Lar-
sen, som vi har været vidne 
til, er bevis på, at den samme 
berufsverbot-mentalitet gør sig 
gældende her, når Darwintvivlere 

”opdages” i forskningsverdenen. 
Jeg har imidlertid ladet mig 

fortælle af en dansk professor, 
som har stor indsigt i både intel-
ligent design og forholdene for 
Darwintvivlere, at det primært 
er biologer, der er i farezonen i 
Danmark. 

Hans erfaring er, at det er ret 
risikofrit at betvivle evolutions-
teorien, hvis blot biologi ikke 
er ens hovedfag, og det skal vi 
selvfølgelig glæde os over. Pro-
blemet er således mindre her end 
i andre lande, men det er stadig 
alvorligt nok, for hvad betyder det 
for den forskning, som udøves?  
Ja, det betyder, at i tilfældet med 
evolutionsteorien er videnskaben 
fastlåst i et paradigme, som ikke 
må betvivles, og en videnskab, 
som ikke må betvivles, er ophørt 
med at være objektiv og sand-
hedssøgende og er et eller andet 
sted måske slet ikke længere at 
betragte som videnskab. 

Hvis evolutionsteorien ikke må 
betvivles i akademia, er den re-
duceret til et dogme, en én gang 
vedtaget tro, som ikke kan rok-
kes ved, selvom den har nok så 
mange beviser imod sig. Det kan 
ikke være tilfredsstillende set i et 
videnskabsteoretisk perspektiv.

Søger videnskaben ikke
altid objektivt efter sandheden?

Informationer der er negative for
evolutionsteorien hemmeligholdes

Den tyske mutationsgenetiker Dr. 
Wolf-Ekkehard Lönnig fi k fjernet 
store mængder af sit materiale 
fra Max Planck Instituttets hjem-
meside, fordi materialet indeholdt 
evolutionskritisk information.

I Danmark gik det ikke stille for 
sig da Esben Lunde Larsen som 
nyudnævnt forskningsminister i 
2015 åbent erklærede sin tro på 
en skabende Gud. 

Dr. Richard Sternberg er et af de 
mest kendte eksemplar fra USA 
på en videnskabsmand, der har 
oplevet chikane pga. sin tvivl på 
Darwin. Se Discovery Instituts 
hjemmeside.

Taler vi om livets oprindelse, er chancen fx for at få et enkelt funktio-
nelt protein ved tilfældige kemiske processer 1 ud af 10164, hvilket 
ikke er nok til, at det kan ske en eneste gang på 14 milliarder år.
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Vore frække, frie, højtfl yvende høns er blevet stækket af 
Fødevarestyrelsens nye regler. For fugleinfl uenzaen H5N8 er 
ikke noget at spøge med. Den har også ramt i Danmark, og 
vi skal jo ikke risikere eksporten. Så nu er vore høns forvist 
til drivhuset.

Faktisk kom det nye påbud om at holde fjerkræ under tag al-
lerede forrige mandag, og det trådte i kraft fra midnat. ”Høns og 
andre fugle i fangenskab skal bag hegn og under tag for at for-
hindre fugleinfl uenzaen i at rykke fra naturen og ind i de danske 
besætninger”, skrev Fødevarestyrelsen. 

Det var bare ikke muligt for os at få indrettet et fl ugtsikkert høn-
sebur fra den ene dag til den anden. Dagene gik, og den dårlige 
samvittighed tog til. Selv lørdag var optaget. Vi overvejede forskel-
lige muligheder. Men det er nu engang svært at sætte tag over en 
hønsegård med høje grantræer.

Endelig kom løsningen til os: vi kunne – i det mindste midlertidigt 
– sætte hønsene i drivhuset. Der vil de være lukket inde, og vi skulle 
så bare arrangere en siddepind, en redekasse og lidt ekstra sand. 

Desværre måtte vi gøre det efter kirketid søndag, selv om vi 
helst ville være fri. Men Jesus mindede engang de frommeste 
af farisæerne om, at sabbaten er til for menneskets skyld - ikke 
omvendt. De fromme ville vist også trække deres husdyr op fra en 
brønd, uanset om det var sabbat eller ej. Og loven skal jo holdes. 
Så søndag tog vi fat.

Vi indrettede drivhuset og fi k hønsene derind. Hunden var meget 
optaget af processen og føler sig stadig ansvarlig for at holde øje 
med dem i deres nye glasbur. 

Hønsene fandt hurtigt ud af at lægge æg i den nye redekasse. 
Til gengæld ville de ikke nøjes med den siddepind, vi satte op. Nej, 
de vil helt op under taget for at sidde på de stænger, der holder 
snorene til tomatplanterne. Det må så være blevet til hane – og 
hønebjælken. Det er også fi nt nok. 

Det eneste problem er, at den tunge dreng, hanen med det 
royale navn Prins Henrik, har svært ved at komme ned igen på 
den meget begrænsede landingsbane. Jeg fulgte spændt med, da 
han gjorde sit første, forsigtige forsøg: Først ned på den forsmåede 
siddepind. Så et lille hop ned på den ene af de stole, der bærer 
redekassen. Og så endelig ned på jorden. Hvis 
han ikke passer på, kunne han ende med at 
bryde igennem glasburet, og det ville ikke 
være populært! 

Men indtil videre er vi igen blevet hobby-
hønseavlere med god samvittighed.

Man skal ikke kaste 
med høns - når de 
bor i et glasbur

12 millioner børn får 
skoæsker med gaver og Gud
Mere end 16.000 børn i Yangon 
i Myanmar fi k leveret gaver i 
skoæsker, som en påmindelse 
om en større gave fra Gud.

Det er hjælpeorganisationen 
Samaritan’s Purse, som står 
bag uddelingen af gaver til de 
mange børn.

- Julen handler om at give. 
Julen handler om, at Gud gav os 
Jesus Kristus, hans søn. Vi har en 
gave til jer, for at fejre Guds gave 
til os, sagde lederen Franklin 
Graham til 200 børn, som deltog 
i en lokal ’Operation Christmas 
Child outreach’. 

Den kendte evangelist Billy 
Grahams søn var også i Myanmar 
for at tale til den kæmpestore 
festival ’ Yangon Love Joy Peace 
Festival’, hvor imponerende 
170.000 mennesker deltog over 
tre dage - og mere end 7600 
besluttede sig for at følge Jesus.

135 millioner skoæsker
Projektet med skoæsker fore-

går sådan, at man pakker en 
skoæske og sender den til Sama-

ritan’s Purse, eller man bestiller 
online en særlig skoæske, som 
man får andre til at pakke for sig. 

Projektet har eksisteret siden 
1993, og det har i disse 23 år 
doneret mere end 135 millioner 
skoæsker til børn i mere end 150 
lande! Projektet er det største af 
sin art i verden. 

Sidste år donerede de 11,2 
millioner skoæsker (8,7 millioner 
alene fra USA), og i år håber de 
at kunne nå op over 12 millioner. 

Skoæskerne bliver samlet ind 
fra USA, Australien, Finland, 
Tyskland, Østrig, Schweiz, Japan, 
New Zealand, Canada, Spanien 
og Storbritannien - men endnu 
ikke fra Danmark. 

Den Største Rejse
De fl este af de børn, som mod-

tager en skoæske, får også tilbud-
det om at deltage i ’Den Største 
Rejse’ (The Greatest Journey), 
som er et opfølgende undervis-

ningsforløb på 12 lektioner, hvor 
man lærer om, hvordan man er 
en efterfølger af Jesus. 

Indtil videre har over 7,4 millio-
ner børn deltaget i forløbet, som 
bliver arrangeret i samarbejde 
med lokale kirker.

Henrik

For mange af børnene er det første gang, at de får en gave. 
Yadamas far døde af kræft for 
nogle år siden, og hendes mor 
blev af økonomiske årsager 
nødt til at sende hende og 
søsteren på et børnehjem, 
hvor Samaritan’s Purse delte 
skoæskerne ud.

Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå 
julens egentlige indhold. Derfor fremstiller vi igen i 
år en speciel juleavis. Juleavisen udkommer den 4. 
december og er redigeret, så den egner sig til at give 
til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie 

og venner. 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele 

ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning - 

senest mandag den 28. november.
• En ekstra avis koster 5 kr. 

Bestiller du mindst 100 ekspl. får du 
dem til 3 kr. stk. (+ porto)

• Bestil på hosianna.dk / 
7456 2202 eller 
abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by

gg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF005B00420061007300650072006500740020007000E500200022004D0065006400690065006800750073006500740020004D006F007200730020002D0020004D00460043005F007600330022005D0020005B00420061007300650072006500740020007000E500200022005B005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031005D0022005D0020004200720075006700200069006E0064007300740069006C006C0069006E006700650072006E0065002000740069006C0020006100740020006F007000720065007400740065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002C00200064006500720020006600F800720073007400200073006B0061006C00200073006500730020006900670065006E006E0065006D00200065006C006C0065007200200073006B0061006C0020006F0076006500720068006F006C006400650020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C00200065006E002000490053004F002D007300740061006E0064006100720064002000740069006C00200075006400760065006B0073006C0069006E00670020006100660020006700720061006600690073006B00200069006E00640068006F006C0064002E00200059006400650072006C006900670065007200650020006F0070006C00790073006E0069006E0067006500720020006F006D0020006F007000720065007400740065006C007300650020006100660020005000440046002F0058002D00310061002D006B006F006D00700061007400690062006C00650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002000660069006E006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800E5006E00640062006F00670065006E002000740069006C0020004100630072006F006200610074002E0020004400650020006F007000720065007400740065006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E0074006500720020006B0061006E002000E50062006E00650073002000690020004100630072006F00620061007400200065006C006C006500720020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200034002E00300020006F00670020006E0079006500720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




