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Af Henri Nissen

- Vi fik borgmesteren til at 
klare det formelle, det åndelige 
klarede vi selv, fortæller Hans 
Berntsen, der selv har viet en 
del brudepar.

Hans Berntsen blev lørdag den 
10. december gift med Bente fra 
Farum. Både brud og brudkom er 
71 år og meget aktive.

- Brylluppet blev fejret i de 
skønnest tænkelige omgivelser 
på halvøen Bognæs ved Ros-
kilde med udsigt til en bøgeskov 
og Roskilde fjord, fortæller de 
nygifte.

Hans Berntsen mistede for 
to år siden sin hustru Inge. Hun 
døde den 31. januar 2015 efter 
længere tids kræftsygdom. Inge 
var meget med i den omfat-
tende helbredelses-tjeneste, som 

Berntsens har drevet på frivilig 
basis 35 år ved siden af hans job 
som direktør i bl.a. Volvo.

Hans og Inge havde tre voksne 
børn, mens Bente bringer to 
voksne børn med sig.

I forbindelse med ægteskabet 
er Hans flyttet til Farum, hvor 
Bente har et hus. Han er i færd 
med at sælge sit eget store hus i 
Frejlev ved Aalborg.

- Inge og jeg har jo kendt 

Bente gennem mange år. Hun er 
uddannet zoneterapeut og ikke 
oprindeligt kristen, men kom med 
til vores møder. Senere tog hun 
med på vores rejser til Israel, hvor 
hun blev døbt i Jordan-fl oden.

I dag beder hun også for pa-
tienter, der kommer til hende. 
Og hvis jeg er hjemme, beder 
jeg også for dem, der ønsker det.

Bente har også været med os 
i Afrika for at se missionsarbejdet 

i Tanzania, og Inge havde megen 
glæde af hende til sidst i sin syg-
domsperiode, hvor Bente hjalp 
hende, fortæller Hans. 

I en kommende bog afslører 
Hans Berntsen, at han blev hårdt 
ramt af hustruens død og måtte 
igennem en depression. 

Men pludselig en morgen var 
depressionen som blæst væk, og 
han fi k nu glæden tilbage ved at 
bede for mennesker. 

Efter flere landsdækkende 
tv-udsendelser kommer der nu 
mange fl ere til hans møder end 
tidligere.

Efter to års sorg besluttede 
Hans og Bente at gifte sig, og 
fremover vil Hans Berntsen altså 
have sin base i Farum udenfor 
København.

Berntsens kommende helbre-
delsesmøder kan ses på hjem-
mesiden missiondanmark.dk.

Hans Berntsen blev gift med Bente
Den kendte helbredelses-prædikant Hans Berntsen har været enkemand i to år efter sin første hustrus død.

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
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier, 

at de spreder sandhed og godhed.
* At falske ånder mister deres magt.

* At forfølgelse af kristne stopper.
* At fl ere muslimer bliver kristne.
* Bed om velsignelse over din by.

Vær selv en 
velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ung vestjyde rejser til Afrika som 
volontør for Luthersk Mission
I januar rejser 21-årige Pauline Sulby fra 
Borris til Tanzania for at arbejde i hoved-
staden Dar es Salaam.

 I Tanzania skal hun undervise missionær-
børn som volontør for Luthersk Mission (LM). 
Det drejer sig om missionærbørnene Victoria 
på 11, Alberte på 8 og Storm på 4 år, som den 
10.januar rejser til Dar es Salaam i Tanzania 
sammen med deres forældre Per og Gry 
Jørgensen. De to piger skal gå på den kristne skole HOPAC i Dar 
es Salaam og den mindste dreng i en lokal børnehave. 

Pauline, der blev student i sommer, glæder sig meget til opgaven.
”Det var helt naturligt for mig at søge stillingen,” siger hun og 

fortæller, at hun altid har haft med børn at gøre – både sine egne 
søskende og andre børn, hun har passet.

Nu er jeg spændt på at lære både dem og befolkningen i Tanzania 
at kende, slutter Pauline. 

Nyt fra Indre Mission
Martine Andersen, der er 3K-elev, er blevet 

ansat i en tjeneste i Indre Mission som volontør 
ved Internationalt Kristent Center i København 
fra den 16. januar til den 31. december 2017. 
Martine er 25 år og kommer fra Aarhus.

(3K er en professionsbachelor i Kristendom, 
Kultur og Kommunikation).

Caroline Ipsen, Skødstrup, er ansat i en 
tjeneste i Indre Mission som volontør ved 
Cafébussen i Region Aarhus fra den 1. januar 
2017 til den 15. august 2017. Caroline er 21 
år og ses på midterste billede.

Line Østermark, Holstebro, er ansat i en 
tjeneste i Indre Mission som volontør ved 
Cafébussen i Region Aarhus fra den 1. januar 
2017 til den 15. august 2017. Line er 20 år og 
ses på nederste billede.

 Kobberbryllup:
D. 18. januar kan Xiaofang og Thomas H. 

Høyer, København, fejre kobberbryllup. Tho-
mas er missionær i Indre Mission. 

Af Steen Jensen 

SommerOase flyttes i år til 
Horsens efter 15 år i Odder, og 
det kan godt give ”lidt kriller 
i maven”, siger DanskOases 
generalsekretær, Karsten Bach, 
om den nok største udfordring 
for den kirkelige netværksorga-
nisation i 2017. 

- Vi får mulighed for mere 
plads, fl ere seminarer og fl ere 
møder, men flytningen kan da 
godt give lidt kriller i maven. Det 
bliver som at fl ytte en familie fra 
et godt, trygt sted til et nyt og 
spændende sted. Vi havde sidste 
år nogle problemer med pladsen 
i Odder, hvor deltagerne lå noget 
spredt, men i Horsens får vi bedre 
plads, siger Karsten Bach. 

Dette års SommerOase i dage-
ne 15.-22. juli bliver på Bygholm 
landsbrugsskole og Kursuscenter 
i Horsens, hvor Chris Wright, 
England, præst og professor i 
Gamle Testamente, er hovedtaler 
og underviser. Desuden medvir-
ker amerikanske Aaron Keyes 
med seminar, lovsangsskole 
og lovsangsledelse sammen 
med Arvid Asmussen nogle af 
aftenerne.

Med ca. 3320 overnattende 

gæster sidste sommer, 240 fl ere 
end året før, plus et par tusinde 
på den gratis gæstedag om tors-
dagen, blev SommerOase 2016 
den hidtil største.  

- Det er dejligt at se så mange 
mennesker, men i sig selv er det 
ikke antallet, der er afgørende. 
Det er det kristne fælleskab. Sam-
været og nærværet og berøringen 
af Gud, bemærker Karsten Bach.

Han oplever i det hele taget 
mange positive ting ske i de 
menigheder, der er tilknyttet 
DanskOase-fælleskabet, menig-
heder, der vokser, og mennesker, 

der oplever Guds indgriben og får 
bekræftet Guds kærlighed. 

- Jeg oplever også en stor be-
vågenhed overfor tro og Gud, og 
hvordan vi lever som kristne, og 
det er meget positivt, siger han.

DanskOase har længe arbejdet 
på at få sin egen højskole, og 
det besluttede man i 2016 at gå 
konkret i gang med. Man har sat 
forberedelserne i gang ved at 
tilknytte Anders Michael Hansen 
som projektleder frem mod en 
planlagt opstart til august 2018. 

T i l  s o m m e r  a r ra n g e r e r 
DanskOase et 14-dages højsko-

lekursus i Israel i samarbejde 
med Ordet & Israel. 

Genlæs Bibelen 
Ellers står 2017 i fejringen af 

500-året for Reformationen, og 
den sætter årets SommerOase 
da også spot på, hvor temaet 
bliver ”Genlæs Bibelen”. Den er 
del af et treårstema med titlen 
”Genopdag Reformationen”, 
hvor det sidste år var ”Gentænk 
menigheden” og i 2018 bliver 
”Genopdag troen”. 

- Jeg synes, at 2016 på mange 
måder var et godt år, hvor vi kom i 
gang med et trepunkts reformati-
onstema, hvor det handler om at 
genopdage Bibelen. Ikke som et 
buzzword, men for at sætte fokus 
på og gentænke menigheden, 
Bibelen og troen. Martin Luthers 
fokus var at få Bibelen tilbage til 
folket. Vi må genlæse Bibelen, 
så alle forstår budskabet, siger 
Karsten Bach.

DanskOase indleder det nye 
år med en lederkonference i 
Karlslunde Strandkirke d. 21.-22. 
januar med temaet ” Gennembrud 
– fremtidens karismatiske kirke”, 
med Graham Cray, England, som 
hovedtaler og underviser. 

Flytning af SommerOase giver lidt 
kriller i maven på Karsten Bach
Karsten Bach, generalsekretær i DanskOase, ser frem til et 2017 med bl.a. fl ytningen af 
SommerOase til Horsens og fokus på årets tema ”Genlæs Bibelen”. 

Nytårskuller...

Flytningen af Sommer Oase fra Odder til Horsens fylder meget 
for generalsekretær Karsten Bach. Foto: Jesper Rais.

Den 44-årige Britta Bank Møller, 
der er kandidat i pædagogisk 
psykologi, bliver ny DFS-kon-
sulent fra 1. februar 2017.

- Vi får en dygtig og kompetent 
medarbejder, udtaler landsleder 
for Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler, Steen Møller 
Laursen, om ansættelsen af Britta 
Bank Møller fra Kolding.

Børns udvikling og læring
Britta Møller vil fra 1. februar 

begynde at køre ud til klubber, kir-
ker og lejre i kredsene Fredericia, 
Kolding, Vejle og på Fyn. Området 
har været underbemandet i en 
længere periode, så det vækker 
glæde hos de lokale frivillige. 

- Jeg har særlig fokus på 
børns udvikling og læring og den 
pædagogiske indsats over for 
børn, der på forskellige måder er 

udfordret, siger Britta. Derfor er 
det afgørende for mig, at både 
professionelle, ledere i kirke og 
klubber samt forældre får konkret 
støtte og rådgivning.

Praktisk erfaring
Britta Bank Møller har mange 

års erfaring som pædagog i for-
skellige institutioner og SFO’er 
og har i en femårig periode været 
børne- og ungemedarbejder ved 
Kristkirkens Sogn i Kolding. Hun 
har netop taget en overbygning i 
pædagogisk psykologi.

Britta har været leder for både 
legestue, børneklub og juniorklub 
samt på lejre og børnekonfir-
mandforløb. Hun er p.t. frivillig-
koordinator i hjembyen Kolding.

Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler har over 300 klubber 
over hele landet, og Britta får 
ansvaret for dem i trekantsområ-

det og på Fyn. Hendes arbejds-
opgaver bliver bl.a. udvikling og 
sparring med de frivillige ledere. 

Gode oplevelser - og tro 
- Jeg glæder mig især til at se 

børn, der er udfordret på forskel-
lige måder, vokse op i trygge 
og sunde rammer, siger Britta  
Møller. Hun forventer at se børn 
komme ind i en positiv udvikling 
gennem DFS’ pædagogiske og 
læringsmæssige indsats. 

- Det er enormt vigtigt, at der 
er voksne, der vil forsøge at svare 
på deres spørgsmål og fortælle 
dem mere om Gud. Jeg brænder 
for at være med til at åbne børns 
øjne og hjerter for, at de er Guds 
unikke og højt elskede børn, og 
give dem nogle sjove og gode 
oplevelser sammen med andre 
børn i et kristent fællesskab. Det 
har jeg selv oplevet på børnelejre 

som barn, hvilket fi k den betyd-
ning, at jeg kom til personlig tro, 
siger den nye konsulent.

Britta ser frem til at komme ud 
og møde lederne i deres hverdag, 
bruge sine erfaringer og give de 
frivillige ny energi og begejstring 
for det store arbejde, de gør.

- Jeg håber at blive set som en 
god kollega, fordi jeg engagerer 
mig i de opgaver, jeg går ind i. 
Det er vigtigt at give sig tid til at 
lytte og forstå andres perspekti-
ver, tilføjer hun.

Britta bor i Kolding sammen 
med sin mand Jacob og deres 
datter på otte år. Familien er aktiv 
i Indre Mission og Kristkirken i 
Kolding.

Bodil

Psykologisk kandidat bliver 
søndagsskolekonsulent
Uddannelsen giver den nye konsulent et naturligt fokus på pædagogikken.

420 holdt jul på Blå Kors-væresteder
Op mod 420 hjemløse, ensomme, sindslidende og socialt 
udsatte mennesker fejrede jul på Blå Kors’ ti væresteder, 
hvor mange frivillige stod klar til at gøre aftenen hyggelig og 
festlig for alle.

I Den Blå Sociale Café i Hjørring åbnede dørene kl. 14 til kaffe 
og kage, på Madam Blå i Hobro dansede brugere og frivillige om 
billardbordet, hvor juletræet stod. I Den Blå Oase i Aabenraa holdt 
70 mennesker jul sammen, og i Skive skete det på Den Blå Viol. 

Enkelte steder har julefejringen dog været på en anden dag 
end den 24. december, men julemaden og gaverne var på alle 
værestederne som på en traditionel juleaften, fortæller Blå Kors 
Danmarks generalsekretær Christian Bjerre.

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i januar: olielampe
Kodeordet for januar gælder fra mandag 2/1 kl. 9.
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Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

Hans Berntsen
Kendt fra udsendelser om helbredelser i bl.a. DR og TV2. 

Hotellet, Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.
Fredag den 3. Februar kl. 19 (åbent fra 18.30)

Obs! Et nummersystem ved indgangen betyder, at man ikke 
skal stå i lange køer for at få forbøn. De første kommer først til. 
Gratis adgang. Kaffe og kringle kan købes, mens man venter 
på at få forbøn af Hans Berntsen.                 Arr. Udfordringen

Af Tina Varde

- Tal om det, der tynger hjertet, 
og læg det ved Jesu fødder 
– bed om tilgivelse, og glem 
det! anbefaler præsten Benny 
Blumensaat, der som ung var 
kriminel, alkoholiker og for-
søgte selvmord, inden han tog 
imod Jesus, skriftede i timevis 
og blev rask.

- Hvis man bruger det meste 
af tiden på ydre ting - på at præ-
stere og gøre - i stedet for ”bare 
at være”, så mister man lettere 
kontakten med Jesus.

- Når man altid har travlt og 
aldrig går og refl ekterer i stilhed, 
så kan man ikke nå til en dybere 
erfaring af Jesus. Så er hjertet 
ikke parat. Så fi nder Han lukkede 
hjerter, der er fyldt med noget helt 
andet, siger pastor Benny.

Stilhed er derfor noget, han 
virkelig sætter pris på og gerne 
vil være med til at fremelske. Han 
opfordrer alle kristne til at trække 
stikket med jævne mellemrum. 

Alle har brug for oaser af ro til 
at bearbejde og komme på gode 
tanker. Det kræver tid at se sig 
selv i øjnene og blive opmærk-
som på, hvad man gør galt. Men 
det er et godt og vigtigt sted at 
starte, hvis man ønsker at for-
bedre noget som helst – inklusive 
verden….og det tempo, vi har fået 
skabt. For vi kan ikke forandre – 
men højst inspirere andre.

- I frikirkerne talte man tidligere 
om ”syndenød”, når man stod of-
fentligt frem og bekendte sine fejl-
tagelser. Det er det samme som 
det katolske skriftemål -  bortset 
fra, at den katolske præst giver 
absolution – tilgivelse – hvorved 
det bliver et sakramente, et tegn.

- Syndserkendelse er kimen til 
hele menneskehedens fornyelse, 
som ikke ligger i formaliseret 

kristendom. At vedblive med 
at bekende sine synder for en 
præst eller et andet menneske er 
afgørende for fornyelse – det man 
kalder vækkelse, mener Benny 
Blumensaat.

Han er katolsk præst i Sankt 
Nikolaj Kirke i Esbjerg og varm 
fortaler for, at alle kristne beken-
der deres synder for Gud.

Bekend og glem
”Sig det som er pinligt til præ-

sten. Læg det ved Jesu fødder, 
bed om tilgivelse og glem det! 
Begynd et nyt liv”, opfordrer 
præsten.

Han håber, fl ere kristne bliver 
opmærksomme på, hvor gavnligt 
det er for troslivet at vaske tavlen 
ren ved at tale sandhed om sig 
selv. Når forkerte handlinger og 
tanker kommer frem i lyset og 
lægges i Guds hænder, kan man 
lettere lægge dem bag sig.

- Det er vigtigt at være bevidst 
om, at vi møder Jesus hver gang, 
vi skrifter. Det er et personligt 
møde, hvor præsten sidder som 
formidler af nåde, siger han.

De seneste dage har Benny 
Blumensaat modtaget fl ere dybe 
skriftemål; én havde fx været 
væk fra kirken i to år på grund af 
synd, men følte sig bagefter igen 
accepteret af Jesus. 

- Den indre helbredelse, der 
sker, er den vigtigste, understre-
ger præsten.

Han ved af personlig erfaring, 
hvor vigtigt det er at slutte fred 
med Gud….og sig selv for at 
bryde usunde mønstre og leve 
i sandheden. Det kræver støtte 
og opbakning fra nærværende 
mennesker, der er gode til at lytte 
uden at fordømme.

Grådig, travl og kold
- Desværre er der meget lidt 

syndserkendelse i verden i dag. 

Selv blandt dem, der kalder sig 
kristne. Adventstiden - en bods- 
og fastetid - starter herhjemme 
med Black Friday, bemærker han.

Tænk, hvis folk var lige så 
ivrige efter kvalitetstid med Gud, 
som de er i jagten på gode tilbud.

Det ærgrer præsten, at også 
mange troende er hoppet med 
på den materialistiske og hektiske 
livsstil uden plads til det enkle, 
livgivende gudsnærvær i stilhed. 
Grådighed, konkurrenceånd og 
behov for anerkendelse er blevet 
så fremherskende, at mange 
kristne er røget af sporet.

- Det kræver meget af famili-
erne at følge med strømmen… tv, 
computere, mobiltelefoner, sport 
og alverdens aktiviteter, ofte to 
forældre, der arbejder meget…
Får man talt? Spiser man sam-
men? Falder man til ro sammen? 

- Det med at bede med bør-
nene og tale med dem om Gud er 
ofte forsvundet, siger han.

Men det glæder ham, at det 
heldigvis ikke er alle, der følger 
strømmen. Ikke alle går op i, hvad 
de ejer og præsterer - og der er 
forskel på, hvad man mener er 
imponerende.

Da han mødte Jesus
Da Benny Blumensaat som 

13-årig mistede sin far, røg han 
ud på et forkert spor, der ledte til, 
at han som 15-årig drak intenst. 

Inden han blev katolsk præst, 
var han som 24-årig indlagt på en 
psykiatrisk afdeling på Risskov 
Statshospital. Han var kriminel, 
alkoholiker og totalt langt ude.

Han var blevet overført fra 
fængslet for at få en stor mental-
undersøgelse.

- Jeg havde på det tidspunkt 
forårsaget i alt seks pyroman-
brande, og efter den sidste på et 
hotel i Fredericia blev jeg efter fi re 
uger i Fredericia arrest overfl yttet 

til den lukkede afdeling på Ris-
skov, fortæller præsten.

Tidligere havde han også for-
søgt selvmord. 

- Jeg havde en stor oplevelse 
med Jesus, da den karismatiske 
amerikanske præst Poul Marx, en 
nonne og min mor kom på besøg 
og bad for mig.

- Nonnerne havde en bede-
gruppe, som Poul Marx ledede. 
De havde bl.a. erfaret tungetale 
og profeti – nogle af Helligåndens 
nådegaver. Det var lidt specielt 
for katolikker dengang i 70erne.

- Min mor og hele gruppen af 
nonner havde bedt for mig, inden 
de ankom til Risskov. Under bøn-
nen havde en af nonnerne sagt: 
”Tak Jesus, fordi vi ved, at du har 
helbredt Benny”. På det tidspunkt 
havde jeg det ellers værre end 
nogensinde, fortæller præsten.

Helt ude på kanten var netop 
dér, hvor Benny mødte Jesus. At 
erfare, at selv en umulig situation 
-  med Guds hjælp - kan forandres 
i ét nu - det håb vil Benny gerne 
give videre. Derfor fortæller han 
stadig gerne sit vidnesbyrd – bl.a. 
til kriseramte og pårørende.

- Min mor, nonnen og præsten 
mindede mig dengang om gamle 
dage – om mine katolske rødder. 
Men det var nok mest for min 
mors skyld, at jeg overhovedet 
tog en snak med præsten. Først 
talte han lidt om Jesus. Så bad 
han med håndspålæggelse. Han 
havde et glimt i øjet og forsøgte 
ikke at presse noget ned over 
hovedet på mig. Han havde så-
dan en fredfyldt stemme, så jeg 
begyndte at lytte til ham. 

- Der var en mærkbar ændring 
straks, fordi jeg ”out of the blue” 
mærkede Guds fred nedover mig.

- Jeg havde tidligere mange 
gange råbt til Gud: ”Hvis du er 
der, så hjælp mig!!!”… i de ung-
domsår, hvor jeg havde det rigtig 

skidt. Denne aften var der nogen i 
den anden ende. Tidligere havde 
jeg nok ikke i mine branderter 
været modtagelig. Men nu kunne 
jeg ikke komme længere ud, og 
så var Han der. Jeg fi k fred. I min 
væren, i mit sind, fortæller Benny.

At blive vasket indeni
Hans fred og glæde indeni blev 

forstærket i løbet af natten. Næste 
dag fi k Benny fat i en Bibel - gen-
nem en katolsk nonne.  

- Jeg læste om den gode og 
den onde røver. Mens jeg læste, 
fi k jeg et billede indeni af Jesus 
på Golgatha, og i mit hjerte hørte 
jeg ordene ”Benny følg mig”.

- Jeg havde forbehold på grund 
af alt det, jeg havde i bagagen på 
grund af kriminalitet og alkohol. 
Alt det forkerte, jeg havde gjort. 
Men Jesus gentog: ”Følg mig”.

- Mens jeg sad der på den luk-
kede afdeling, oplevede jeg i et 
splitsekund Jesu død på korset. 
Jeg havde aldrig tidligere helt 
forstået og taget den til mig. Men 
nu forstod jeg, at Han var død for 

min skyld…Wauw! Og derfor ville 
jeg skrifte og få ryddet op i mit 
hus – i mig selv. Jeg ville renses, 
forklarer han.

- Jeg fi k fat i en anden præst, 
fordi den karismastiske præst 
blev forment adgang. De troede, 
det var noget med en sekt. Jeg 
blev jo observeret 24 timer i døg-
net på den psykiatriske afdeling. 
Og de havde forundret set en 
sortklædt præst og en grædende 
kvinde, min mor…Psykiateren 
forbød dem at komme igen. 

- Mærkeligt nok fik en an-
den katolsk præst dog lov til at 
komme. Gud må have haft en 
fi nger med i det. Jeg undrer mig 
stadig over, hvordan han kom ind. 
Jeg måtte slet ikke have besøg, 
fordi jeg var varetægtsfængslet, 
fortæller Benny Blumensaat.

- Det var en fantastisk lettelse, 
da jeg var færdig med at fortælle. 
Skriftemålet tog et par timer, siger 
han og tilføjer:  

- Man forlader skriftestolen 
som et nyt menneske!

Efter et selvmordsforsøg 
og fl ere fængslinger for 
pyromanbrande tog han 
imod Jesus på en psykia-
trisk afdeling – og mær-
kede en enorm lettelse, 
da han havde skriftet i et 
par timer.

Stilhed og syndserkendelse
- dét er vejen frem

Den karismatiske 
katolske præst Benny 

Blumensaat var som ung 
alkoholiker. Han havde 
en uforløst sorg over at 
have mistet sin far som 

13-årig. 
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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

Af Bodil Lanting

Det næste hold starter først 
den 27. januar, men allerede 
nu er der kun 3 pladser tilbage 
på babysalmesangsholdene i 
Haderslev.

- Det er en succeshistorie, som 
vi glæder os meget over. For et 
par år siden var ventelisten så 
lang, at vi valgte at lave to hold 

hvert halvår med babyer og deres 
syngende og dansende forældre 
i Domkirken. 

Men tilslutningen er helt over-
vældende, og nu er der kun tre 
pladser tilbage til de to næste 
hold, selvom der er en måned 
til kursusstart, fortæller kirke- og 
kulturmedarbejder Henrik Engel-
brekt Refshauge, der underviser 
på babysalmesang.

TV-Syd var med på 
plejehjemsbesøg 

TV-Syd var forbi midt i decem-
ber for at lave en reportage fra 
den sidste babysalmesang på det 
nu afsluttede hold. Afslutningen 
foregik på plejecentret Humle-
toften blandt syngende ældre og 
pårørende.

- Det er så givende begge veje 
at holde og deltage i babysalme-
sang, fortæller Henrik Refshauge, 
som også har været ude og un-
dervise andre babysalmesangere 
i nabostifter.

- Det er helt tydeligt, at båndet 
mellem barnet og dets far eller 
mor bliver styrket gennem musik 
og sang. Desuden mærker fami-
lien, hvor fantastisk et redskab 
det er, når der skal puttes, leges 
og trøstes. 

Men for mig er den bedste 
historie, at babysalmesanger-
forældrene fortæller om, at de 
også får nærvær med andre 
forældre og genopdager kirken 
og Gud, fortæller han.

Gud er for hele familien 
Haderslev Domsogn arbejder 

hele tiden på at blive relevant 

med tilbud til alle typer mennesker 
i sognet.

- Jeg bliver så glad, når foræl-
dre i stor stil valfarter til kirke med 
deres børn, for kristendommen er 
bestemt ikke kun for voksne og 
konfi rmander! 

Nogle bruger babysalmesang-
skurset som en indgang til et 
hverdagsliv, hvor Gud måske lidt 
mere bliver en ingrediens i fami-
lien, fortæller Henrik Refshauge.

Han laver også ”FamilieNyt”. 
Det er en mail, der kommer fl ere 
gange om året til over 400 familier 
i sognet med oplysninger om fa-
miliearrangementer i Domsognet.

Der er også idéer til, hvordan 
man som familie kan have Gud 
med i hverdagslivet fx. omkring de 
store højtider jul, påske og pinse.

Af Bodil Lanting

Den nye social- og børnemini-
ster, Mai Mercado (K), mener, at 
staten skal gribe ind, når folk 
har ondt i parforholdet.

Ved at tilbyde ægteskabsråd-
givning og mægling i tide kan 
man undgå skilsmisser, siger Mai 
Mercado til Politiken. 

- Staten skal på banen langt 
tidligere og tilbyde mægling og 
rådgivning, allerede før man ryger 
i konfl ikt eller når til erkendelsen 
af, at man skal skilles, siger Mai 
Mercado til avisen.

De andre regeringspartier, 
Venstre og Liberal Alliance, ytrer 
dog skepsis overfor forslaget.

Staten skal blande sig
Også i forhold til børn skal sta-

ten spille en større rolle, mener 
børne- og socialministeren.

Konkret skal sundhedsple-
jersker blive bedre til at spotte 
problemer og rådgive - også i 
hjem, hvor der er meget ”ryddeligt 
og nydeligt”.

Den nye minister lægger der-
med op til, at staten skal blande 
sig mere i familielivet - selv om 
trekløverregeringen ellers har den 
personlige frihed som mærkesag.

I disse måneder forhandler 
Folketinget om et nyt skilsmis-
sesystem.

Den tidligere Venstre-regering 
lagde vægt på, at der skal foregå 
mægling under selve skilsmissen. 
Så det nye er, at staten ifølge Mai 
Mercado skal gribe ind, før et 
ægtepar kommer så langt ud, at 
de vil skilles.

Forebyggelse af skilsmisser
Ifølge Center for Familieudvik-

ling vil forebyggende rådgivning 
med stor sandsynlighed føre til 
færre skilsmisser. 

Centeret tilbyder de såkaldte 
PREP-kurser til par. (PREP står 
for Prevention and Relationship 
Enhancement Program - et fore-

byggende og relationsudviklende 
kursusprogram).

De to andre regeringspartier 
er dog ikke udelt begejstrede for 
idéen - blandt andet af frygt for 
udgifterne.

- Det vil være spild af ressour-
cer og gøre en alt for lille forskel, 
siger fungerende socialordfører 
Danny Malkowski (LA) til Poli-
tiken.

Venstres socialordfører påpe-
ger, at det må være folks eget 
ansvar at søge hjælp:

- Taler vi om knas i et parfor-
hold, hvor det ikke handler om, at 
der er børn, der lider overlast, så 
skal staten ikke blande sig. Så er 
det først og fremmest dem, som 
har knas i ægteskabet, der har 
en forpligtelse til at gøre noget, 
siger socialordfører Carl Holst (V).

Børne- og socialministeren vil redde familierne:

’Staten skal forebygge 
skilsmisser med parterapi’ 
Staten skal blande sig mere, også i forhold til børnene, mener Mai Meracado (K).

Staten skal være proaktiv for 
at redde ægteskaber, mener 
børne- og socialminister Mai 
Mercado.

Stadig fl ere går til babysalmesang
I Haderslev har man været nødt til at oprette to hold hvert halvår fordi efterspørgslen er så stor. 

Babysalmesang styrker båndet mellem babyerne og deres 
forældre - og de voksne har glæde af at møde hinanden.

Babysalmesang er godt for 
alle parter - og det minder 
de voksne om Gud, fortæller 
Henrik E. Refshauge.

Babysalmesang 
Det skønnes, at ca. en 

fjerdedel af alle babyer i 
Danmark går til babysalme-
sang (Politiken 23.09.2014). 

Den smukkeste sang-
stemme børn kender som 
spæde er mors og fars.

Man behøver ingen forud-
sætninger.

Foregår i et rum med ind-
tryk for alle sanser, fx lyde 
fra orgel, instrumenter og 
forsanger. Kirkerummet er 
fyldt med lys, farver og for-
mer, der er helt anderledes 
end hverdagens.

Motorikken formes i dans 
og bevægelse.

En sjov og utraditionel 
måde at udvide sit sang- og 
salmekendskab på.

Et åndehul, hvor man 
kan være helt sammen med 
sin baby.

Her ved redaktionens afslutning er der stadig en uges tid til 
vi når årsskiftet, og meget kan nå at ske inden da. I ugen op 
til jul var vi vidne til to pludselige terrorangreb. I Tyrkiet blev 
den russiske ambassadør Andrey Karlov skudt af en islamist, 
og i Berlin pløjede en lastbil igennem et julemarked og dræbte 
12 mennesker og sårede adskillige.

 Ingen ved, hvornår og hvorhenne det næste angreb rammer. 
Samtidig oplever det vestlige samfund en enorm polarisering 
holdningsmæssigt mellem højre- og venstrefl øjene, som i værste 
fald kan kamme over i en borgerkrigslignende tilstand.

Der er nok at være bekymret for. Hvordan fi nde et lyspunkt i en 
verden med så store spændinger? 

Umiddelbart efter de to terrorangreb sagde USAs næste præ-
sident, Donald Trump, to ting, som gav mig håb om, at Vesten 
vågner op i 2017. 

Trump sagde, at det var islamistiske terrorister, der havde udført 
terrorhandlingerne. Det var banebrydende. Obama og de europæi-
ske ledere undlader konsekvent at sige “islamistisk”. Men for at 
kunne bekæmpe sin fjende bliver man nødt til at identifi cere ham. 
Trump sagde i samme sætning også, at det var endnu et angreb 
på kristne og på kristne samfund og helligsteder. 

Det er næsten revolutionerede,  at Trump tør sige, at islamisterne 
ikke bare angriber vestlige demokratiske samfund, men slet og ret 
kristendommen. Det er en meget vigtig erkendelse at gøre, for at 
forstå, hvad der er på spil. Og det tilskynder os til bruge kristentroen 
mere og bedre i kampen mod islamismen.

Til en demonstration mod Merkel i Berlin efter terrorangrebet 
på julemarkedet sagde en præst, at i kristendommen hænger fred 
sammen med retfærdighed, og man har man ret til som kristen at 
forsvare sit land og sin kultur. 

Retfærdigheden er et aspekt af kristentroen, som er blevet 
fortrængt og glemt til fordel for en blød, barmhjertig udgave af 
kristendommen, hvor man ikke tør sige fra. Det betyder, at vi har 
mistet dømmekraften i forhold til ondskab og er ved at begå kulturelt 
selvmord. Kristendommen siger, at vi skal elske vores næste som 
os selv. Men hvis vi ikke først elsker os selv, især som kristne og som 
kristen kultur, er vores næstekærlighed blot ren sentimentalisme.

Lad 2017 blive et år, hvor vi fornyer og forstærker vores kristne tro. 
Godt Nytår.  

Kristentro er også 
terrorbekæmpelse
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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

Af Steen Jensen

- Jeg håber, at vi i 2017 kan få 
vendt udviklingen med mistæn-
keliggørelse, og at vi frikirker i 
stedet bliver oplevet som en 
ressource i vores samfund, 
siger Tonny Jacobsen, som er 
formand for FrikirkeNet.

Han sigter på de love, som 
et fl ertal i folketinget i 2016 har 
vedtaget, og som lægger op til 
indgreb mod trossamfund. Hen-
sigten er et skærpet tilsyn med 
muslimske trossamfund, men 
FrikirkeNet og andre frygter, at 
lovene vil mistænkeliggøre ikke 
bare frikirker, men ethvert tros-
samfund, og vil give religiøse for-
kyndere mindre ytringsfrihed end 
alle andre i det danske samfund.

- Det er en problematisk vej, 
vores samfund bevæger sig på, 
for selv om politikerne siger, at 
det ikke er hensigten, så er lovene 
alligevel med til at mistænkelig-
gøre ethvert trossamfund her i 

landet. Det er dybt problematisk. 
Trosfriheden lige siden Grundlo-
ven er under pres, og det skal vi 
som kirker  være meget opmærk-
somme på.

- Jeg håber, at vi i 2017 kan 
få vendt den udvikling, og at vi 
frikirker i stedet bliver oplevet som 
en ressource i vores samfund. Vi 
må gøre det klart, at vi frikirker 
bidrager positivt til samfundet, og 
at vi er troværdige samarbejds-
partnere. 

FrikirkeNet opretter pr. 1. fe-
bruar bl.a. af samme grund en 
generalsekretærstilling, og den 
nye generalsekretær skal skærpe 
profi len udadtil, lave strategier 
og kommer i samarbejde med 
især Tonny Jacobsen til at tegne 
FrikirkeNet i forhold til medier, 
politikere og organisationer. Den 
nye generalsekretær er 43-årige 
Mikael Wandt Laursen, der for-
uden at være journalist også har 
været præst i Kirken i Kulturcen-
tret i København i 12 år. 

- Det vil gøre os bedre til at 

styre dialogen med det omkring-
liggende samfund, siger Tonny 
Jacobsen.

Helt overordnet håber Tonny 
Jacobsen på, at 2017 vil betyde, 
at sekulariseringen og afkristnin-
gen af Danmark vil vende, og at 
fl ere indser, at vi har brug for en 
genkristning af samfundet og at 
bygge på de kristne værdier.

- Vi skal også være bedre til at 
samarbejde med fx etniske kirker, 

for vi ser, at muslimer i stort tal 
konverterer til kristendommen. 
Det er nok den største kirkelige 
nyhed i Danmark. Vi skal være 
med til at skabe kirkefællesskaber 
for dem, der søger Jesus, også 
for deres børns skyld, så de kan 
blive bedre integreret i det danske 
samfund, siger Tonny Jacobsen, 
der håber, at kirkerne også i 2017 
vil være fyldt med liv.

Kristne lederes nytårsønsker:

Håber at få vendt 
mistænkeliggørelse af kirker
Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet, håber, 
at kirkerne vil blive set som en samfundsressour-
ce i 2017 og ikke mødt med mistænkeliggørelse.

- Trosfriheden er under pres, og det skal vi som kirker  være 
meget opmærksomme på, siger Tonny Jacobsen.

Af Steen Jensen 

- 2017 vil blive præget af 500-
års jubilæet for Reformationen, 
og det vil give en anledning til 
at sætte fokus på den lutherske 
arv, mener Hans-Ole Bækga-
ard, der er formand for Indre 
Mission. 

- Fejringen handler både om 
at se tilbage og fordybe sig i 
den reformatoriske arv og om at 
pudse den evangelisk-lutherske 
lære af. Der har været forskellig 
støj på linjen i løbet af de 500 år, 
siger Hans-Ole Bækgaard, og 
fejringen er en god anledning til 
at blive skarpere på indholdet.

Efterhånden har hvert år sine 
teologiske debatter. I 2016 hand-
lede det bl.a. om synet på, hvem 
Gud er. Han nævner, at 2016 
blev indledt med imamen, der af 
biskop Marianne Christiansen 
blev inviteret til at medvirke ved 
nytårsgudstjenesten i Haderslev 
Domkirke, og året sluttede af med 
Roskildes biskop Peter Fischer-
Møllers fl imrende udtalelser, om 
at der er andre veje til Gud end i 
den bibelske åbenbaring af Jesus 
Kristus. 

Hans-Ole Bækgaard forventer, 
at også det såkaldte religions-

møde vil fylde noget i 2017, fordi 
kirken i øjeblikket oplever mange 
fl ygtninge, der bliver kristne, og 
det stiller krav til bl.a. dåbsop-
læring. Bækgaard tror, at denne 
nye vækkelse fortsat kommer til at 
forme samtalen i både folkekirken 
og i organisationerne, fordi den vil 
rejse nye spørgsmål og udfordre 
os som kristne. 

Med en ny kirkeminister, Mette 
Bock (LA), regner Hans-Ole 

Bækgaard også med, at der vil 
komme fornyet fokus på forholdet 
stat-kirke. Den nye kirkeminister 
har allerede signaleret løsere 
bånd og åbnet for at ændre sta-
tens tilskud til folkekirken og fl ytte 
civilregistreringen fra folkekirken 
til kommunerne. 

- Jeg tror, at arbejdet med at 
skabe reformer i folkekirken vil 
få fornyet fokus med den nye 
kirkeminister, som måske vil 

genoptage nogle af de tanker, 
der var oppe for et par år siden 
om en ny struktur for folkekirken, 
siger Bækgaard.

Også i 2017 vil den stigende 
sekularisme sætte dagsordenen, 
forventer han, og han vil følge, 
hvad den vedtagne imam-lovpak-
ke kommer til at betyde, når den 
træder i kraft fra årsskiftet. 

Han er spændt på at se, om po-
litikernes fx vil tillade kors og reli-
giøse symboler på sygehusene. 

Hvordan kan vi være samfund 

på sekularismens præmisser? 
Og hvad betyder det for os som 

kristne og missionsfolk? 
Og hvordan genvinder vi en 

frimodighed? Vi skal fortsat være 
det talerør, der er en tydelig røst, 
som taler de kristne værdier 
frem i samfundet, siger Hans-Ole 
Bækgaard.

Han vil se med interesse på det 
nye lovforslag, som for nyligt blev 
sendt til høring, der som en for-
søgsordning vil give større frihed 
til det enkelte menighedsråd til at 

organisere sig, som man fi nder 
bedst. Det vil give en frihed, hvor 
det ikke handler så meget om 
”mursten”, men om at skabe en 
levende menighed. 

- Kirken er for mig en kirke fra 
neden, fra græsrødderne, så jeg 
hilser forslaget velkomment, siger 
Indre Missions formand, Hans-
Ole Bækgaard.

IM glæder sig til fokus  på den lutherske arv
Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, ser frem til et 2017 med fokus på 500-året for Reformationen. 

Hans-Ole Bækgaard regner med, at er bliver talt om kirke-stat.

Domprovst Torben Hjul Andersen præ-
diker, og sognepræst Margaret Hammer 
leder gudstjenesten, når der afholdes 
forbønsgudstjeneste søndag den 22. 
januar kl. 14.00 i Haderslev Domkirke.

I mange dele af verden lider kirker og 
kristne for deres tro. På trods af de senere 
års rædselsfulde billeder og reportager fra 
Irak og Syrien er det svært for os at kapere, 
hvor stort problemet er. 

Den sekulære International Society for 
Human Rights vurderer, at 80 pct. af alle 
religiøst forfulgte mennesker i verden er 
kristne. Eksperter betegner dette som den 
største krænkelse af menneskerettigheder i vor tid. Alligevel har 
de fl este mennesker i Vesten kun en meget lille anelse om, hvad 
der foregår. Dette gør bare ondt værre for de lidende kristne. De 
skal ikke kun forholde sig til de frygtelige forfølgelser, men også til 
Vestens tavshed og ligegyldighed.

Forbønnen fortsætter
Haderslev Domkirke holder nu for syvende gang den årlige 

forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne. Under gudstjenesten 
er der bøn, dels for udsatte kristne, dels om indsigt og visdom 
for os i Vesten, som kan hjælpe, samt bøn for fred og forståelse 
mellem alle mennesker. Man kan tænde et lys, bede en bøn og 
høre om situationen og dermed være med til at bryde tavsheden 
og ligegyldigheden.

Som noget nyt holdes gudstjenesten kl. 14.00 for at give bedre 
tid til efterfølgende kaffe og samtale. Der vil blandt andet være mu-
lighed for at tale med Kurt Johansen,der er direktør i SAT-7, kristen 
satellit-tv af og for kristne i Mellemøsten og Afrika. Kurt Johansen 
har stor indsigt i forholdene for både gamle kristne og konvertitter 
i hele regionen. Han var også med til at etablere Dalby menigheds 
venskabsmenighedsforhold til St. George Kirke i Baghdad.

Specifi kke emner til forbønnen kan mailes til maha@km.dk eller 
sættes ind på www.facebook.com/forboen indtil d. 20.januar.

Bodil

Forbønsgudstjeneste 
for forfulgte kristne

Sognepræst 
Margeret Ham-
mer tager imod 
forbønds-emner 
indtil 20. januar.
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 2, 21 - Jesus omskæres
21Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fi k han 

navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han 
blev undfanget i moders liv. 

Galaterne 3, 23-29 - Velsignelse gennem tro
23 Indtil det at tro på Kristus blev en mulighed, levede vi 

jøder som i et fangenskab og blev bevogtet af Toraen. 24 Den 
skulle holde os i skak, indtil Kristus kom, og vi dermed kunne 
blive accepteret af Gud på grundlag af vores tro på ham. 25 

Og nu, da vi er kommet til tro, behøver vi ikke længere at 
blive bevogtet af Toraen.

26 Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. 27 

Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. 
28 Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, 
slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på 
grund af vores fælles tro på Kristus. 29 Da I nu tilhører Kristus, 
er I også åndeligt set børn af Abraham, og I er blevet med-
arvinger til det, som Gud for længe siden lovede Abraham.

Teksten til Nytårsdag 1. jan. 2017

                        Af Svend Aage Nielsen

Forfatter, fhv. sognepræst, 
Vedersø Klit

At begynde året
ud fra hvilen
Før 1973 var søndagen den første dag i ugekalenderen. 
Sådan havde det været fra tidernes morgen. Lørdagen var 
hviledag. Søndagen var den første dag i en ny uge.

Men i 1973 indførte EU fælles standarder for ugedagene, 
og søndagen fi k tallet 0, mens mandag blev nr. 1, osv.

Ved en administrativ, teknisk beslutning ændrede man såle-
des en næsten 4.000 år gammel rytme. Jøderne holdt hviledag 
(sabbat) lørdag - ligesom Gud ifølge skabelsesberetningen 
hvilede på den syvende dag, efter at have skabt verden. 

De første kristne mødtes - ofte i hemmelighed pga. forfølgel-
ser - tidligt den første dag i ugen på ”Herrens dag” - søndag 
- fordi Jesus var opstået den første dag i ugen. 

Det gav dem energi og håb og mod, – ligesom det kan give 
os, hvis vi begynder ugen med Jesus, fx ved at læse i Bibelen 
eller åbne os for åndelig inspiration i bøn og lovsang.

Da kejser Konstantin selv blev kristen, holdt man op med 
at forfølge de kristne - og søndagen blev offi ciel helligdag.

Men en dag fi nder nogle historieløse bureaukrater i Brus-
sel altså på at gøre søndagen til et nul for at tilpasse EU til 
den begyndende computer-teknologi, hvor 0 er det første tal.

At arbejde ud fra hvilen
De fl este af os tænker jo nok på søndag som en hviledag 

EFTER alt arbejdet. Vi slider og slæber, og slapper så af. 
Men den bibelske model er, at du hviler ud lørdag og så 

begynder du en ny uge søndag med at takke Gud og modtage 
den åndelige udrustning, som du har brug for. Du arbejder ud 
fra hvilen. Du begynder med et overskud.

På samme måde er det med hele livet - i hvert fald hvis 
man er kristen og forstår, hvad det vil sige: Du begynder med 
nåden. Du begynder med at være tilgivet og elsket. 

Det er i virkeligheden så stort, at vi ikke altid fatter det.
Men så godt er evangeliet om Jesus Kristus. 
Og med det overskud kan man kaste sig ud i den nye uge - 

eller det nye år uden frygt. Vi skal ikke først fortjene retten til at 
hvile. Vi skal ikke først gøre os fortjent til Guds anerkendelse. 

Vi har allerede fået den - ufortjent på grund af Jesus. 

Gå sejrsbevidst ind i 2017 
Det er i dag den første dag i den første uge - i den første 

måned - af 2017. Vi står nu foran et nyt år. 
Vi har derfor ændret Udfordringens nummerering, sådan at 

vi kalder dette nummer uge 1, selv om søndagen ifølge EUs 
standarder tilhører uge 52 i det gamle år. 

Søndagen markerer igen begyndelsen på en ny uge. 
* Lad det minde os om, at vi kan begynde hver uge med 
det overskud, som det giver at hvile forud og lade sig 
inspirere af Guds ord og troen på Jesus.
* Vi kan også begynde 2017 med Gud i ryggen. Vi skal 
ikke gå jamrende og frygtsomt ind i 2017. Tværtimod. Vi 
kan gøre en stor forskel. Intet er umuligt. ”For er Gud for 
os, hvem kan så være imod?” (Rom. 8, 31)

Kongebørn og medregenter
Herren løfter de hjælpeløse op fra støvet, han giver 

de fortvivlede nyt mod. Han ærer dem som kongebørn, 
bænker dem på hæderspladsen. (1. Samuels bog 2,8)

Sådan udbrød den barnløse og foragtede Hannah, da pro-
feten Eli havde profeteret, at hun skulle få et barn.

Selv om kristne ofte behandles med foragt og forfølgelser, 
kalder Bibelen os for kongebørn - ja endda Guds børn.

Vi behøver altså ikke at føle os svage og magtesløse. 
Faderens vilje er, at vi skal regere med ham. 
Det gør vi gennem bøn og handling. Og jo mere præcist og 

konkret, vi beder - også for samfundet, politikerne, medierne 
- jo mere præcist kan vi sætte en stopper for det onde 
og falske - og i stedet udløse Guds velsignelse over 
vores samfund i 2017. 

Vil du være med til det? 

”Navnet Jesus”, og ”han skulle 
omskæres” disse to og disse 
tre ord viser os ind i den store 
sammenhæng med Gud og 
mennesker, som Jesus hørte 
hjemme i som ’sand Gud og 
sandt menneske. 

Det var kirkemødet i Kalke-
don, der udtrykte det om ham 
i år 451.

Jesus er det græske sprogs 
udtale af det hebræiske ord: 
Josua, der betyder ”Jahve er 
frelse”. Jahve er navnet på 
Israels Gud. 

I Salmernes bog skriver sal-
misten (68,20): ”Lovet være 
Herren! Fra dag til dag bærer 
han vore byrder; Gud er vor 
frelse.” 

Broen fra de ord ind i Det nye 
Testamentes tid ser vi i Zaka-
rias’ lovsang i Lukas’ 1. kapitel: 
”Og Zakarias, hans far, blev fyldt 
af Helligånd, og han profeterede 
og sagde: Lovet være Herren, 
Israels Gud, thi han har besøgt 
og forløst sit folk” - og så følger 
ordene om Johannes Døberen, 
som skal gå ”foran Herren og 
bane hans veje og lære hans 
folk at kende frelsen ved deres 
synders forladelse, takket være 
vor Guds inderlige barmhjer-
tighed…”

Så følger juleevangeliet og 
lige efter det følger dagens 
tekst. I den sammenhæng skal 
vi se Jesus for os som vor og 
verdens frelser.

”I Jesu navn skal al vor ger-
ning ske…” begynder en af vore 
gode salmer. Den værner om 
Peters ord 1. pinsedag, hvor 
han siger om Jesus: ”Der er ikke 
frelse i nogen anden.”

Hjertets omskærelse
Sidenhen ønskede Paulus 

ikke, at vejen til frelsen skulle 
være spærret af en hel mængde 
lovbestemmelser - og heller ikke 
af behovet for en omskærelse. 

Denne kan da også undre, når 
der står i Skriften, 1. Mos. 1,31: 
”Gud så alt, hvad han havde 
skabt, og han så, hvor godt  det 
var”. Omskærelsen minder om 
Prædikerens ord 7,29: ”Gud 
har skabt menneskene som 
de bør være; men de har så 
mange sære ting for.” Ligesom 
omskærelsen ikke respekterer 
Esajas’ ord: 4, 5 ”over alt herligt 
skal der være et dække.” 

Forhåbentligt vil de, der prak-
tiserer omskærelse på små 
børn, efter besindelse på disse 
ord gå over til den åndelige 
”hjertets omskærelse,” som 
omtales i 5. Mosebog. Alle 
jøder, kristne og muslimer bør 
betænke de nævnte ord i vor 
tro på én Gud, der er både him-
lens, jordens og menneskenes 
skaber.

Født af en jødisk mor
Men dagens tekst skal holde 

os fast i troen på, at Jesus var 
jøde, født af en jødisk mor. 
Det er det bedste middel til at 
afvise jødehadet. Ordet ”jø-
derne” i Johannesevangeliet 
er anvendt om nogle konkrete, 
samtidige jøder. Det er ikke 
anvendt om hele det jødiske 
folk. Tilsvarende er Jesu ord i 
Johannesevangeliet 8,44: ”I har 
Djævelen til fader…” præget af 
et opgør med konkrete samti-
dige personer. Ordene er ikke 

en betegnelse for det jødiske 
folk. Det udelukkes af, at Jesus 
selv er en af dette folk.

Det er vigtigt at fastholde 
dette i den tid, vi lever i, mod 
en falsk fundamentalistisk for-
ståelse af Skriften. 

Derfor giver teksten os i dag 
god grund til at understrege: 
Ved følgende skifter af år, bør 
det nævnes, som sandt er: Vor 
tidsregning har fastsat sin første 
dag fra omskærelsesdagen for 
barn Jesus. Den Jesus, som vi 
synger så godt om i ”Du Herre 
Krist vor frelser est…” i ordene: 
”Jeg være vil, og Jesus mild, 
hvor du mig helst vil have…”, 
hvor vi slutter med at rette vor 
bøn til Gud.

Lad os gøre det med tanke 
på det nye år, med tanke på 
at tælle vore dage, og når det 
hører menneskelivet til, at ingen 
af os kender vort legemlige livs 
yderste dag, så må vi hver dag 
tælle en dag fra - kun én dag 
ad gangen - og derved få det 
bedste ud af hver dag. Hver 
dag bliver det os forundt at leve 
af Guds nåde til Guds ære. Og: 
”Salige er de, som hører Guds 
ord og bevarer det,” siger Jesus. 

Amen

Sand Gud 
og sandt menneske

Søndagens tekst fortæller, at Jesus på ottende-dagen blev omskåret og fi k navnet Jesus. Dette vidner  
om den sammenhæng, han hørte hjemme i, nemlig som sand Gud og sandt menneske.
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Thomas Bjerg Mikkelsen, 

er formand for Evangelisk 
Alliance i Danmark

Bliv fortæller og vejleder
Godly Play lærer dig at fortælle 
bibelhistorier levende og inddragende

26.-28. januar
Diakonhøjskolen, Aarhus

4.-7. september
Folkekirkens Uddannelses-  
og Videnscenter, Løgumkloster

Læs mere og tilmeld dig  
på godlyplay.soendagsskoler.dk

2017

Thomas Bjerg Mikkelsens 
indledning til årets bede-
uge i Evangelisk Alliance: 

2017 er jubilæumsåret for 
den lutherske reforma-
tion. I den anledning har 
tysk Evangelisk Alliance 
udarbejdet det interna-
tionale oplæg til dette års 
bedeuge. 

De danske forklaringer er 
skrevet af stud.theol. Jesper 
Risbjerg, men vi har holdt fast i 
det tyske oplæg til overskrifter 
og teksthenvisninger.

Årets bedefolder er inspireret 
af den lutherske reformation, 
men hensigten har ikke været 
at hævde det særligt lutherske. 

Tværtimod har vi ønsket at 
kaste lys over en række emner, 
som binder os sammen på 
tværs af de mange åndelige 
og teologiske traditioner den 
evangeliske bevægelse. 

Vi har meget til fælles:
• Vi hører i Skriften Guds 

stemme og får indsigt i 
det liv, som han har lagt 
til rette for os at vandre i. 

• Vi tror på, at Guds nåde 
er nok for os. 

• Vi klynger os til Kristus, 
som inviterer os til at leve 
med ham. I en verden, 
hvor alting forandrer sig, 
er han det fundament, 
som altid står fast. Vel-
kommen til årets be-
deuge!

Kristus alene
- den eneste sande vej

Søndag den 8. januar 

JOH 14,6 Jesus sagde til 
ham: »Jeg er vejen og sand-
heden og livet; ingen kommer 
til Faderen uden ved mig.«

For disciplene har »vej«, 
»sandhed« og »liv« været 
velkendte ord. »Vej« har været 
forbundet med den vej, Israel 
måtte følge gennem ørkenen 
for at nå til Det forjættede Land. 
»Vej« er også blevet forbundet 
med Moseloven, der var den 
livsvej, enhver jøde måtte følge. 
Moseloven var »sandhedens 
vej« (Sl 119,29-30) og »vejen til 
livet« (3 Mos 18,5). Moseloven 
var kort og godt vejen til fælles-
skab med Gud.

Men Jesus bruger alle tre ord 
om sig selv: »Jeg er vejen og 
sandheden og livet«. 

Og ikke nok med, at han 
stiller sig selv på niveau med 
Moseloven som en vej til fæl-
lesskab med Gud. Han tilføjer, 
at man kun kan komme til Gud 
ved at komme til ham selv. For 
en jøde på Jesu tid må det 
have lydt helt forkert. Man kan 
ikke have samme autoritet som 
loven – og da slet ikke være en 
autoritet over loven!

I en tid, hvor mange hævder, 
at religionerne blot er forskellige 
veje til den samme Gud og den 
samme frelse, må vi holde fast 
ved, at Jesus er den eneste 
sande vej til Gud. Og vi må se, 
hvor stor en velsignelse det er, 
at vejen til Gud netop bygger på 
en personlig relation til Jesus og 
ikke går gennem en lov, vi skal 
overholde.  

Gud, vi takker dig for, at du 
har givet os Kristus som den 
ene sande vej til dig. 

Vi bekender for dig, at vi ofte 
forsøger at frelse os selv og 
søger efter lykken borte fra dig. 

Vi beder for alle de præster, 
missionærer og evangelister, 
som er kaldet til en forkynder-
opgave i kirken og i samfundet. 

Vi beder om en åndelig for-
nyelse af kirken i Danmark, så 
vi kan komme tættere på din 
sandhed.

Evangelisk Alliance 
inviterer til fælles bedeuge

Bedeuge2017
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8.-15. januar

Den 8.-15. holdes der fælles bedemøder for kristne fra forskellige kirkelige retninger i mange byer i Danmark.
Det er Evangelisk Alliance, der står bag bedeugen. Vi bringer her inspirations-teksterne til de første dage. 
De øvrige fi ndes sammen med fl ere oplysninger på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk. 

Skriften alene
- visdom til frelse

Mandag den 9. januar

LUK 24,45-49  Da åbnede 
han deres sind, så de kunne 
forstå Skrifterne, og han 
sagde til dem: »Således står 
der skrevet: Kristus skal lide 
og opstå fra de døde på den 
tredje dag, og i hans navn 
skal der prædikes omvendel-
se til syndernes forladelse for 
alle folkeslag. I skal begynde 
i Jerusalem, og I skal være 
vidner om alt dette.« 

Jesus er stået op fra graven 
og har forud for disse vers 
været på en vandretur til Em-
maus, hvor han har forklaret to 
disciple, hvordan Skriften har 
forudsagt, at Messias skulle 
lide, dø og opstå. 

Nu henvender Jesus sig 
med det samme budskab til 
hele discipelfl okken for at for-
klare dem, hvordan Det Gamle 
Testamente hele vejen igen-
nem handler om Messias, der 
kommer for at bringe frelse til 
syndere. 

Han åbner Skriften for di-
sciplene, så de får indsigt og 
»visdom til frelse« (2 Tim 3,16). 

Den visdom til frelse kan 
vi også få i dag ved at læse i 
Bibelen. 

Disciplene havde brug for, at 
Jesus forklarede dem Skriften. 

På samme måde har vi brug 
for, at Helligånden åbner Skrif-
ten, så vi igen og igen ser, hvad 
Jesu liv, død og opstandelse 
betyder for vores relation til 
Gud: Han døde for vores syn-
der: »Troen kommer altså af det, 
der høres, og det, der høres, 
kommer i kraft af Kristi ord« 
(Rom 10,17).

Gud, vi takker dig for, at du 
har åbenbaret dit ord for os i 
Bibelen, så vi kan høre det i dag.

Vi bekender for dig, at vi ikke 
altid lytter til dit ord.

Vi beder for de organisationer 
og enkeltpersoner, der arbejder 
med at oversætte og uddele 
bibler til mennesker, som endnu 
ikke har adgang til den.

Vi beder for vores brødre og 
søstre, der bliver forfulgt på 
grund af deres tro og straffes 
for at leve efter dit ord.

Nåden alene
- vores mulighed

Tirsdag den 10. januar

ROM 3,21-24 Men nu er 
Guds retfærdighed åbenbaret 
uden lov, bevidnet af loven og 
profeterne, Guds retfærdig-
hed ved tro på Jesus Kristus 
for alle, som tror. Der er ingen 
forskel; for alle har syndet og 
har mistet herligheden fra 
Gud, og ufortjent gøres de 
retfærdige af hans nåde ved 
forløsningen i Kristus Jesus.

Vi hører ofte, at hvis vi vil 
opnå noget, må vi arbejde for 
det. Og sådan fungerer vores 
hverdag også: 

Hvis vi vil have mad, må vi 
betale for den med penge. 

Hvis vi vil have penge, må vi 
arbejde for vores løn. 

Hvis vi vil have et arbejde, må 
vi dygtiggøre os på et bestemt 
felt. Og vi har en tendens til at 
tage samme tankemønster med 
ind i vores forhold til Gud.

Men Paulus vender tingene 
helt på hovedet.

I Guds rige er det anderledes. 
Her er frelse og retfærdighed 
ikke noget, vi kan købe os til. 
Her er nåden vores eneste 
mulighed.

Her slipper vi for alle krav om 
betaling og fortjeneste. Nåde 
betyder gratis, og Guds nåde er 
hans grænseløse og urimelige 
godhed mod os.

Gud, vi takker dig for, at din 
nåde er ny hver morgen.

Vi bekender for dig, at vi 
igen og igen glemmer, at vi 
ikke selv kan fortjene frelsen, 
men sammenligner vores liv 
og gerninger med andres for at 
ophøje os selv.

Vi beder om at de, som på 
deres arbejdsplads er disciple 
af dig, må sprede håb og kærlig-
hed. Velsign du dem til at være 
lys for dig. 

Vi beder for alle, der forsøger 
at bygge deres værdi på egne 
handlinger og evner. Hjælp du 
alle til at fi nde deres værdi alene 
i din kærlighed og nåde. 

Troen alene
- tillid til Jesus

Onsdag den 11. januar

ROM 3,27-28 Hvad bliver 
der så af vores stolthed? Den 
er udelukket! Ved hvilken lov? 
Ved gerningernes? Nej, ved 
troens lov! For vi mener, at 
et menneske gøres retfærdigt 
ved tro, uden lovgerninger.

Paulus taler om, at vi bliver 
gjort retfærdige ved tro. Men 
hvad er tro? 

Troen er ikke noget, vi skal 
præstere. Vi kan hurtigt komme 
til at måle vores tro og sam-
menligne den med andres. Er 
min tro stærk nok? Dyb nok? 
Ægte nok? Og hvordan kan jeg 
forbedre min tro?

Vi kan endda kræve af andre, 
at de tror på samme måde, 
som vi selv. Vi glemmer, at tro 
ikke er noget, vi kan fremmane 
ved egen kraft. Det er noget, 
Gud skaber i os. Når Gud nu 
allerede har gjort, hvad der skal 
til, for at vi kan blive frelst, kan 
vi let tænke, at troen ikke har 
afgørende betydning.

For hvis prisen er betalt, giver 
Gud mig vel frelsen under alle 
omstændigheder. Men Paulus 
holder fast ved, at troen er abso-
lut nødvendig for at blive frelst. 
For frelsen får vi ved et tillids-
forhold til Jesus – et trosforhold.

Bedefolderen og andre oplysnimnger kan downloades på hjemmesiden 
www.evangeliskalliance.dk. 
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg er alvorligt bekymret for 

min datter som går i 3. G. Jeg 
tror, hun er (alt for) stresset. 

Hun plejer at være en livs-
glad, udadvendt pige, men på 
det sidste synes jeg, hun ofte 
er i dårligt humør og svær at 
komme i kontakt med. Hun 
holder sig meget for sig selv, 
er på sit værelse eller ovre hos 
kammerater fra skolen. 

Hun passer sine ting og kla-
rer sig meget fl ot fagligt, men 
vi er bekymrede for, om prisen 
er for høj? 

Jeg har prøvet at snakke lidt 
med hende om, hvordan hun 
har det, men jeg synes, det er 
svært at få ”den gode snak” i 
gang, hun affejer mig bare og 
svarer ja og nej. 

Hvad kan jeg gøre?
Bekymret hilsen fra Moren

Kære Mor
Der stilles høje krav til de unge 

mennesker nu om dage, og at 
klare sig så godt i gymnasiet, som 
det lyder til, at jeres datter gør det, 
kræver en stor indsats. 

Er jeres datter tillige et målret-
tet ungt menneske, der allerede 
på nuværende tidspunkt ved, 
hvad hun vil og dermed, hvilket 
gennemsnit hun er nødt til at 
have, så kan det være endnu en 
grund til, at hun lægger sig ekstra 
meget i selen. Når man yder en 
ekstra indsats, så bruges der 
selvsagt noget ekstra energi – 

og den brugte energi kan altså 
ikke bruges igen. Så hvis jeres 
datter lægger mange kræfter i at 
læse, skrive opgaver, deltage i 
studiegrupper eller lign., så er det 
ikke samtidig muligt for hende at 
engagere sig i en masse andet. 
Selv tid sammen med familien må 
naturligvis inddrages, i hvert fald i 
et vist omfang. 

Selvfølgelig skal man kunne 
have et liv ved siden af skole/
uddannelse, men det er hver-
ken usundt eller farligt, at man i 
perioder prioriterer et fag eller et 
projekt så højt, at man er nødt til 

at sætte andre ting til side. I disse 
perioder kan man være presset, 
og det vil ofte betyde, at man kan 
være mere irritabel og gnaven 
end ellers. 

Optimalt set bør det ikke være 
noget, der går ud over andre, men 
da I lever sammen i en familie 
under samme tag, så kan det 
ikke undgås helt. Måske er det 
bl.a. derfor, at din datter i øjeblik-
ket foretrækker tid for sig selv og 
samvær med sine kammerater, 
der muligvis har det lige som 
hende selv? 

Det er måske hendes måde 
at undgå for mange konfl ikter og 
skænderier med jer i øjeblikket? 
Samtidig må du huske på, at jeres 
datter er ved at være voksen, så 
hendes lidt ændrede adfærd kan 
måske også være et resultat af 
den løsrivelsesproces, som hun 
er midt i. 

Naturligvis er der en pris, der 
er for høj for at klare sig fagligt 
godt, men måske er jeres datters 
engagement i det faglige ikke ud-
tryk for en usund stræben, men i 
stedet for en prisværdig indsats? 
Måske kommer din bekymring til 

at fylde for meget, når du prøver 
at snakke med hende om det, så 
at din datter kommer til at opleve 
sig irettesat, forkert eller ikke 
forstået? 

Prøv at tænke over, hvordan 
du kan indlede en samtale med 
hende med at anerkende hende 
for hendes store indsats og fl otte 
resultater. Fortæl hende, at du 
har lagt mærke til, hvor meget det 
slider på hende – og at du er im-
poneret over hendes engagement 
og udholdenhed. Spørg hende 
eventuelt, hvad du og hendes 
far kan gøre for at lette byrden 
det sidste halve år, så hun når 
godt i mål? 

Jeg er sikker på, at det vil 
betyde meget for jeres datter at 
bliver set og anerkendt på den 
måde, og det vil formentlig også 
få hende til at opleve, at I virkelig 
forstår hende, og at I har et auten-
tisk fællesskab. 

Måske det vil give hende lyst 
til at dele mere af sit liv med dig/
jer? Og dermed lukke op for de 
samtaler, som du længes efter?

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg ved godt, det er lidt 

kliché med nytårsforsæt efter-
hånden, men mit store forsæt 
skal være, at min mand og mine 
(store) børn skal begynde at 
hjælpe mere til! 

Problemet er bare lige: Hvor-
dan får jeg det til at ske?

Gode råd modtages meget 
gerne!

Nytårshilsener fra
Den optimistiske 

Kære Optimist
Det er da ikke spor kliché at 

lave sig et nytårsforsæt, tværti-
mod synes jeg, det er en alleti-
ders idé. 

Man behøver ikke engang at 
begrænse sig til 1. januar, men 
man kan med fordel lave sig 
”nytårsforsæt” hele året. Udvikling 
mod det bedre er altid positivt.

Der er dog et andet problem: 
Nytårsforsæt er idéen om at JEG 
vil ændre mig, JEG vil gøre en 
indsats for, at noget i MIN adfærd 
skal ændres. I din beskrivelse 
lyder det som om, at du egentlig 
hellere vil have, at din mand og 
dine børns adfærd skal ændres? 
Omend jeg tror, der er mange, 
der har tilsvarende nytårsønsker 

for deres familie, så er det ikke et 
hverken konstruktivt eller reali-
stisk udgangspunkt. 

I stedet må du prøve at tage ud-
gangspunkt i dig selv, og stille dig 
selv følgende spørgsmål: Hvad er 
dit ansvar i, at din mand og dine 
børn ikke hjælper mere til der-
hjemme? Hvori består din rolle? 

Får du ikke fortalt dem tydeligt 
nok, hvad du ønsker dig af dem? 
Får du ikke kommunikeret, hvad 
baggrunden for dit ønske er: At 
det gør noget ved dig, når de ikke 
hjælper – at du bliver ked af det, 
træt, vred? Er du måske inderst 
inde konfl iktsky og får ikke tage 
disse samtaler? 

Eller er du passiv-aggressiv 
og viser din vrede over deres 
manglende hjælp ved at tage ”så-
gør-jeg-det-da-også-bare-selv!-
attituden-på” – hvilket bevirker, 
at de konkluderer, at du klarer det 
helt fi nt selv? 

Overvej disse ting nøje og 
beslut så, hvilke ting i din egen 

tænkning og i din egen adfærd, 
du vil ændre på i det kommende 
år. Du kan måske også udtænke 
nogle praktiske tiltag, fx et skema 
over pligter i hjemmet, som I så 
skriver de forskelliges navne på? 
Når ugen er gået, kan I så evalu-
ere, hvordan det er gået. 

På den måde bliver pligterne i 
huset synliggjort, og din mand og 
dine børn får øjnene op for, hvor 
meget du måske i virkeligheden 
laver derhjemme, uden at de 
lægger mærke til det. I kan evt. 
gøre det lidt sjovt, sådan at man 
får en lille belønning, hvis man 
klarer alle sine pligter – eller en 
lille straf, hvis man ikke har gjort 
det, alt efter, hvilken pædagogik 
I foretrækker hos jer.

Hvor samarbejdsvillig din fami-
lie er i forhold til denne ændring, 
er ikke til at vide, men hvad der 
er helt sikkert, det er: Hvis du 
ændrer adfærd, så vil din familie 
være tvunget til at forholde sig til 
det, om de vil det eller ej.

Held og lykke med det.
Hilsen Suh

Er min datter i 3. g. alt for stresset?

Hvordan får jeg min familie til at hjælpe i det nye år?

Fortæl din datter, at du har lagt mærke til, hvor meget hun 
slider – og at du er imponeret over hendes engagement og 
udholdenhed.

Er du passiv-aggressiv og viser din vrede over deres manglende hjælp ved at tage ”så-gør-
jeg-det-da-også-bare-selv!-attituden-på” – hvilket bevirker, at de konkluderer, at du klarer det 
helt fi nt selv? 
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Af Vesna Bühler

”Mor, mor, i morgen skal jeg 
være sabbatdronning!” råber 
min lille datter Yael begejstret, 
da jeg henter hende i børne-
haven. ”Jeg skal have en pæn 
kjole på og have en kage med!” 

Ligesom alle vores andre børn 
har gjort, går også vores yngste i 
en messiansk-jødisk børnehave. 
Da vi som familie og som troende 
kristne lever og bor i Israel, er det 
en perfekt ordning for os. For det 
er vores ønske, at vores børn så 
vidt muligt bliver integreret i det 
israelske samfund og samtidig 
bliver oplært i den kristne tro.

Messianske jøder er jøder, som 
anerkender Jesus som Guds 
søn og deres ventede Messias. 
De fl este af dem holder fast ved 
de vigtigste jødiske skikke. Til 
dem hører naturligvis sabbat-
ceremonien. Når ugen er slut, 
byder traditionen, at man i de 
fl este jødiske hjem og i skoler og 
børnehaver holder en lille sabbat-
velkomstceremoni, kiddush (”hel-
ligholdelse”). Som såkaldt sab-
batdronning får vores datter Yael 
lov til at tænde to lys, fremsige 
en velsignelse og dele kage ud til 
børnene, mens de alle sammen 
synger sabbat-velkomstsange.

I Israel begynder ugedagene 
officielt den foregående dags 
aften. Således begynder også 
sabbatten, lørdagen, fredag aften. 
Søndag er første arbejdsdag i Is-
rael. I vores familie fejrer vi derfor 
lørdag som hviledag.

Forberedelser
til hviledagen

Som på enhver anden fredag 
eftermiddag er gaderne i vores 
nabolag også denne fredag 
lagt øde. Kun få biler høres i 
det fjerne. Duften af steg og 
hønsekødsuppe breder sig langt 
ud på gaderne, der genlyder af 
glad barnelatter. Mens jeg giver 
mine børn besked på at dække 
festbordet, gør jeg forberedelser 
til mit yndlingsbagværk, sabbat-
brødet ”Halla” (der minder om et 
tysk gærbrød). 

Min knap 100 år gamle nabo 
Sarah, en jøde fra Berlin, som 
overlevede Holocaust, ringer til 
mig og beder mig om at tage 
hende med til toralæsningen 
i synagogen næste morgen, 
sabbatmorgenen, da hun er 
gangbesværet. Ligesom de fl este 
andre af vores naboer er hun 
ikke religiøs. De lejlighedsvise 
besøg i synagogen og kerterne, 
der bliver tændt ved sabbattens 
begyndelse, er del af hendes 
jødiske nationalbevidsthed.

Sammen med de jødiske spi-
seregler står sabbatten derimod 
for religiøse jøder øverst på 

listen over skikke og traditioner. 
Særlig opmærksomhed gælder 
forbuddet mod at tænde ild på 
sabbatten. Ethvert redskab, som 
kan udløse en gnist eller et lys, 
når det bruges, er strengt forbudt. 
Hertil hører elektriske redskaber, 
tænd- og slukknapper og frem 
for alt betjening af køretøjer. Ikke 
sjældent bliver der på sabbatten 
banket på vores dør, og en reli-
giøs nabo beder os om at trykke 
på knappen til klimaanlægget 
eller tænde for lyset, da det er 
forbudt for ham som jøde. Man 
bliver også mødt med buh-råb 
eller sågar bombarderet med 
sten, hvis man tilfældigt kommer 
til at forvilde sig ind i et strengt 
religiøst kvarter i bil på sabbatten. 

Gave i stedet for tvang
Som den helliggjorte dag, den 

er, holdes sabbatten strengt ad-
skilt fra ugens andre dage. Præcis 
en time før solnedgang lyder der 
om fredagen en høj sirene i det 
indre Jerusalem til indvarsling af 
sabbatten. De mindre børn i fami-
lien plejer som regel at fare sam-
men af skræk, da vi er vant til at 
forbinde sirener med bombealar-
mer og hurtigt søge dækning. 
”Det er kun sabbatsirenen,” hører 
vi efterfølgende os selv sige, lidt 
ængsteligt, og forsøger at komme 
os over forskrækkelsen.

Messianske jøder fejrer sab-
batten som den af Gud fastsatte 
hviledag. På denne dag slapper 
vi af fra vores daglige arbejde og 
nyder fællesskabet med Gud og 

vores familie. Messianske jøder 
betragter Jesus som opfyldelsen 
af loven (Matthæus 5,17), der 
har genoprettet freden med Gud. 
Derfor kan vi uden at føle os for-
bandede hvile i hans kærlighed. 
Han har uden vores medvirken 
retfærdiggjort os (Romerbrevet 
3,24). Hele ugen er fyldt med 
Guds ånd og nærværelse, men 
sabbatten er bestemt for det 
særlige møde og fællesskab 
med ham.

Handlinger med
stærkt symbolindhold

Både i religiøse og ikke-religiø-
se hjem, i messianske og i mange 
kristne hjem i Israel er kiddush-
ceremonien blevet en fast tradi-
tion som start på sabbatten. 

Moren i huset, ”sabbatdronnin-
gen”, tænder som optakt til fest-
måltidet to levende lys. Lysene 
symboliserer lyset og dagens 
hellighed. Derefter fremsiger 
familiefaren velsignelsesbønnen 
og istemmer med kapitel 31 i 
Ordsprogenes Bog lovprisningen 
af den dygtige kvinde i huset. Hvis 
parret har børn, og de er store 
nok, står de op under verset: 
”Hendes sønner rejser sig og 
priser hende” (Ordspr. 31,28) og 
fremsiger verset i fællesskab, 
mens de alle stolt peger hen på 
deres mor.

Derpå følger brydning af brø-
det og indtagelse af vin, hvor 
man mindes mannaen, brødet i 
ørkenen (2. Mos. 16,31) og Gud, 
verdens, hvedens og vinstokke-
frugternes skaber.

Familiens lys
Moren indtager en særlig plads 

i familien – mange påstår den 
vigtigste. For hun har fået over-
draget opgaven med at sørge for 
”renheden” og opretholdelsen af 
de jødiske traditioner i familien. 
Mens faren repræsenterer det 
åndelige overhoved og står for 
den åndelige opdragelse, sørger 
moren for den daglige, praktiske 
overholdelse af både de hjemlige 
som de åndelige spørgsmål. Hun 
bestemmer atmosfæren i hjem-
met. Moren bliver derfor betragtet 
som familiens lys. Af denne grund 
bliver hun ved festmåltidet som 
optakten til sabbat-ceremonien 
tildelt opgaven med at tænde de 
levende lys. 

Hvile til moren
Som mor til fi re børn med en 

mand, som ofte er på rejse i ud-
landet, har jeg tit spurgt mig selv, 
hvordan Gud mon - med henblik 
på mødrene - havde tænkt sig, 
at buddet om at komme hvile-
dagen i hu skulle efterkommes. 
Da børnene var små, havde jeg 
mange gange mest brug for at få 
sovet ud, men måtte i stedet stå 
op klokken seks om morgenen og 
gå ind og lege i stuen med den 
mindste. Der skulle laves mad, 
og der var i øvrigt ikke meget hvile 
at hente, eftersom jeg var alene 
om at nå det hele. Jeg ønskede 
mig indimellem brændende en 
kaffepause med Jesus for at 
kunne stille ham præcis dette 
spørgsmål.

Bevidstheden om, at Jesus så 

rigeligt kendte til mødres travle 
hverdag, var mig en trøst; han var 
dog den ældste i en talrig søsken-
deflok (Matt. 12,47). Desuden 
fortæller Bibelen, at han satte pris 
på den altid travle Martha, som 
fl ittigt sørgede for, at han havde 
det godt (Johannes 11,5).

Med sabbatsbuddet er der op-
stillet en guddommelig prioritet for 
os, som er vigtig for vores sjæls 
overlevelse. Gud længes efter det 
regelmæssige, ægte fællesskab 
med ham, hvor vi fi nder ind til den 
hvile, der oprindeligt var tiltænkt 
os, sabbatten for vores sjæl. I 
Hebræerbrevet 4, 9-10 står der: 
”Altså venter der Guds folk en 
sabbatshvile. For den, der er kom-

met ind til hans hvile, har også 
selv fået hvile efter sine gernin-
ger, ligesom Gud efter sine.” Det 
er Guds plan for os mennesker, 
at vi fi nder sjælefred: ”Jeg ved, 
hvilke planer jeg har lagt for jer, 
siger Herren, planer om lykke, 
ikke om ulykke, om at give jer en 
fremtid og et håb” (Jer. 29,11).

Hen ad vejen tog jeg ved lære 
af Jesu personlige inddeling af 
tiden, for jeg læste, hvordan han 
bevidst udnyttede de stille mor-
gentimer til at have fællesskab 
med sin Far. Jesus blev opsøgt 
af tusindvis af mennesker og 
pålagde sig derfor en disciplineret 
inddeling af tiden for at kunne 
magte hverdagens stress og jag 
(Markus 1,35).

Således blev mine andagts-
stunder klokken fem om mor-
genen, eller når børnene sov, 
efterhånden til dyrebare ”kaf-
fepauser” med Gud, hvor jeg fi k 
lov at opleve, hvad sand hvile er, 
sabbatten i Herren.

Ved Jesu fødder
For mig er fortællingen om 

Martha og Maria (Lukas 10,38-
42) blevet et billede på sabbat-
ten. Da Jesus engang var på 
besøg hos de to søstre, forstod 
Maria, hvad der var vigtigt for 
Jesus: udelt opmærksomhed og 
fællesskab med ham. Maria var 
simpelthen nødt til at sætte sig og 
lytte til hans ord, for hendes hjerte 
var så opfyldt af kærlighed til ham. 
Derfor satte hun sig ved hans 
fødder (sabbat betyder ”sidde”) 
og lyttede opmærksomt til ham.

Martha var derimod travlt op-
taget af at vise ham gæstfrihed 
og servere et godt måltid mad for 
ham. Da Martha beklagede sig til 
Jesus over, at Maria ikke hjalp til, 
påpegede Jesus over for hende, 
at Maria havde forstået, hvad det 
drejede sig om. Jesus elskede 
Martha og satte helt sikkert pris 
på hendes anstrengelser, men 
gjorde det samtidig klar t for 
hende, at hun med sine bekymrin-
ger om små, dagligdags ting ikke 
havde forstået den særlige stund: 
Jesus ville denne gang selv være 
vært, han uddelte åndelig føde, 
som han hverken ville forholde 
Maria eller Martha. Han roste 
Marias beslutning om at sætte 
sig og lytte til ham.

Ved siden af mine arbejds-
mæssige og huslige pligter vil 
jeg gerne lære at tage Marias 
hjertensgode holdning til mig, 
lade mig opfylde af kærlighed til 
Jesus og prioritere det særlige 
fællesskab med ham højt. 

Vesna Bühler bor sammen 
med sin familie i Jerusalem.

Mor fi k nyt syn på hviledagen
I Jerusalem har hviledagen stor betydning for både messianske, religiøse og ikke-religiøse jøder. Hviledagen er ugens højdepunkt. 

Hvile- og familiedag
Sabbatten blev ifølge Ska-

belsesberetningen indstiftet 
af Gud (1. Mos. 2,2) og 
stadfæstet i De Ti Bud. Den 
anses i alle jødiske hjem for 
at være ugens højdepunkt. 

Det faktum, at den som 
ugens syvende dag har sit 
eget navn, giver den en 
særlig betydning. Alle ugens 
andre dage benævnes i al-
fabetisk eller numerisk orden 
(1. dag eller dag ”A”, 2. dag 
eller dag ”B” …) 

Ordet ”sabbat” kommer 
af ordet shevet og betyder 
”sidde” eller ”familiestamme”. 
Det hentyder til, at det er en 
hvile- og familiedag.

Med sabbatsbuddet er der opstillet en guddommelig prioritet for os, som er vigtig for vores sjæls overlevelse. Gud længes efter det 
regelmæssige, ægte fællesskab med ham, hvor vi fi nder ind til den hvile, der oprindeligt var tiltænkt os, sabbatten for vores sjæl.
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Ny kristen fi lm udkommer i 2017
TV-værten Sean Hannity fra Fox News er i gang med sidste 
fase af arbejdet med en ny kristen fi lm, der har skuespilleren 
Kevin Sorbo (“Hercules” og “God’s Not Dead”) i hovedrollen.

Titlen på den nye fi lm er Guds ord fra skabelsesberetningen “Let 
There Be Light” (Lad der blive lys). Filmen bliver sammenlignet med 
de to ”God’s Not Dead-fi lmene” og ”Heaven Is for Real”

I den nye fi lm spiller Sorbo en berømt ateist, hvis livsanskuelse 
bliver udfordret. Også Kevins Sorbos hustru, Sam, og deres to søn-
ner medvirker i fi lmen. Han fortæller, at det kan være svært at være 
kristen skuespiller i Hollywood:

- Hollywood kan være et meget overfl adisk sted, men det er resten 
af verden jo også. Jeg vælger ikke at fokusere på det negative, der 
kan ske ved at holde fast ved det, jeg tror på, for det er vores tro, 
som  gør os til mennesker. Jeg kunne ikke være den skuespiller, jeg 
er, uden at vide, hvad jeg står for, siger Kevin Sorbo.

“Let There Be Light” forventes at have premiere i november 2017.
Bodil

USA: 21 dage med bøn for livet 
Den 22. januar har højesteretsafgørelsen Roe versus Wade, 
som giver amerikanerne adgang til fri abort, 43 års jubilæum. 
Abortmodstandere opfordrer derfor til 21 dages bøn og faste 
fra 9.-29. januar.

I løbet af de 43 år er næsten 60 millioner ufødte børn blevet dræbt 
i mors liv, oplyser The Colson Center for Christian Worldview, som 
har lavet en bedefolder til de 21 dage.

Mange amerikanske kristne mindes de ufødte i januar. Dels er 
der en årlig Sanctity of Life Sunday (som i år falder den 15. januar) 
dels er der en March for Life i Washington DC den 27.

Bedefolderen har fået støtte fra en række pro-life grupper i USA, 
bl.a. Students for Life, Focus on the Family, Save the Storks, the 
March for Life, Life Training Institute og CareNet.

Folderen opfordrer til bøn for ufødte, udsatte gravide og deres 
familier, ansatte på abortklinikker samt præster og politiske ledere.

Der er voksende skepsis over for fri abort i USA. Ifølge en un-
dersøgelse blandt millennials (folk født i 1980 og senere) mener 53 
procent, at abort enten bør være ulovligt eller kun tilladt i tilfælde af 
voldtægt, incest eller hvis moderens liv er i fare.

Bodil

Kevin Sorbo (til højre) i en scene fra den kristne fi lm ”God’s 
Not Dead”. Han er kendt for hovedrollen i tv-serien ”Hercules”.  

Bibeloversættere under angreb
Verden over bliver kristne i stadig højere grad udsat for forføl-
gelse, og bibeloversættere oplever at stå i en hård åndskamp.

Ifølge ChristianToday.com kommer oplysningen om bibeloversæt-
terne fra Wycliffe Associates (WA).

- Vi får bogstaveligt talt nye rapporter om angreb hver eneste uge. 
Åndskamp er blevet dagligdag for mange nationale bibeloversæt-
tere, siger Bruce Smith fra WA. Han nævner forskellige typer af 
angreb, som oversætterne har oplevet den seneste tid: Pludselig 
opstået sygdom, arrestation, tortur eller endda at blive myrdet. En 
kvinde døde pludseligt om natten på den dag, da hun begyndte 
oversættelsesarbejdet.

Sidste år startede Wycliffe et projekt, hvis mål det er at oversætte 
Bibelen til 314 sprog i 76 lande.

Også andre kristne organisationer oplever stigende forfølgelse af 
kristne. Dr. Vernon Brewer fra den humanitære organisation World 
Help har kommenteret udviklingen.

”På intet andet tidspunkt i historien har kristne været så forfulgte, 
som de er nu. Nogle anslår, at fl ere kristne er blevet martyrer for 
deres tro i det sidste århundrede end i de første 19 århundreder 
tilsammen. Og forfølgelserne i Mellemøsten, Afrika og Asien synes 
bare at blive værre”, sagde Brewer i november 2016.

Bodil

Frankrig er i færd med at ved-
tage en lov, der gør det lige så 
kriminelt at have en anti-abort 
hjemmeside som det er at blo-
kere døren til en abortklinik.

Den nye forbrydelse kaldes 
”online abort-obstruktion”. Den 
vil ikke indebære et direkte for-
bud mod hjemmesiderne, da det 
ville stride mod ytringsfriheden. 
Men loven vil blive formuleret så 
bredt, at abort-aktivister vil kunne 
politianmelde hjemmesider, der 
anbefaler alternativer til svanger-
skabsafbrydelse eller taler om de 
mulige psykiske konsekvenser 
af abort. 

Underhuset i det franske par-
lament (National assembly) og 
Senatet har taget de første skridt 
mod indførelsen af den nye lov, 
som ventes vedtaget i februar.

En menneskeret
Abort har været tilladt i Frankrig 

siden 1975. For to år siden fast-
slog underhuset næsten enstem-

migt, at abort er en fundamental 
rettighed for kvinder.

Frankrig tillader dog kun abort 
i de første 12 uger af svanger-
skabet. Herefter skal to læger 
godkende indgrebet, og det sker 
kun, hvis der er alvorlig fare for 
skade på den gravide eller barnet.

Offi cielle statistikker viser, at 
der bliver foretaget omkring 14 
aborter per 1000 kvinder i Frank-
rig. Men tallene viser ikke, hvor 
mange kvinder, der efter den 12. 
uge får foretaget en abort i Spa-
nien eller Nederlandene.

Kirken protesterer
Frankrigs katolske kirke har for-

dømt den nye lov i et åbent brev 
til præsident Francois Hollande.

Ærkebiskop Georges Pontier 
har sagt, at loven kan skabe 
”alvorlig præcedens, når det 
gælder at begrænse ytringsfri-
heden på internettet, og det er 
en begrænsning, der er så meget 
mere alvorlig, fordi den begræn-
ser samvittighedsfriheden. Det 

forekommer mig at være et meget 
alvorligt angreb på demokratiske 
principper”.

’Hjemmesider vildleder’
Men regeringens minister for 

kvinders og familiers rettigheder, 
Laurence Rossignol, afviser kir-
kens protest:

- Ytringsfrihed er ikke retten 
til at lyve. Disse internetsider 
spreder falske påstande. Deres 
rådgivere er ikke professionelle, 
men i virkeligheden abortmod-
standere, som gemmer sig bag 
den anonymitet, som hotlinjerne 
giver dem, siger hun.

Den nye lov vil være en ud-
videlse af en lov fra 1993, som 
forbyder abortmodstandere at 
hindre andre adgang til abort-
klinikker. Den nye lov vil have 
en strafferamme på op til to års 
fængsel og bøder på op til 30.000 
Euro.

Siden den nuværende regering 
kom til magten, har den sløjfet en 

regel om, at en kvinde skal være 
”i nød” for at få adgang til abort. 
Regeringen har også ophævet 
kravet om en uges betænknings-
tid mellem ansøgningen og abort-
indgrebet, der beskrives som en 
”rutine-behandling”. Nu advarer 
regeringen også direkte mod de 
hjemmesider, der taler om moder-
skab og ”såkaldte psykologiske 
skader” af abortindgrebet.

Svag abortmodstand
Abortmodstandere i Frankrig 

plejede indtil begyndelsen af 
1990’erne at protestere med sit-
ins foran abortklinikkerne. Men 
det sluttede med abortloven af 
1993.

Modstanderne samler stadig 
titusinder til March for Life, der 
har været holdt i Paris siden 2005. 

Trods regeringens holdning er 
adgangen til abort i Frankrig ikke 
let for alle - der er nemlig mangel 
på både abortklinikker og læger i 
mange franske provinsbyer.

Bodil

Online abortmodstand bliver ulovlig
I fremtiden vil man kunne anmelde hjemmesider, der foreslår alternativer til abortindgreb.

Af Bodil Lanting

Saudi-Arabien har ændret sin 
offi cielle kalender, så det isla-
miske kongedømme nu kører 
efter en kalender, der starter 
med Kristi fødsel.

Saudi-Arabien har brugt den 
islamiske Hijri-kalender siden 
kongerigets grundlæggelse i 
1932. Hijri-kalenderen er baseret 
på månen og har år 622 e.Kr. 
som sit første år, fordi profeten 
Muhammed dette år foretog 
sin pilgrimsrejse fra Mekka til 
Medina. Den islamiske kalender 
er baseret på månens faser, og en 
ny måned starter, når man første 
gang ser nymånen.

11 dage uden løn
Månekalenderen har 12 måne-

der, men hvert år er på 354 eller 
355 dage, dvs. 11 dage kortere 
end et år ifølge den gregorianske 
kalender.

Saudi-Arabien har valgt at 
bruge den vestlige gregorianske 
kalender, der starter med Kristi 
fødsel, af administrative grunde, 
fx. for bedre at kunne udbetale 
lønninger. Desværre får de of-
fentligt ansatte dog ikke løn for de 
ekstra 11 arbejdsdage om året.

Datoerne for de muslimske 
helligdage vil dog fortsat følge 

Hijri-kalenderen ligesom i resten 
af verden.

Kristne forfølges
Kristne i Saudi-Arabien må 

stadig ikke praktisere deres tro 
i landet, der er nummer 14 på 
Åbne Døres liste over de lande, 
hvor troen koster mest. 

De fl este kristne i Saudi-Arabi-
en er udlændinge eller migranter, 
som har fundet midlertidigt ar-
bejde i landet. De kommer typisk 
fra Indien, Fillippinerne og Afrika.

En mindre gruppe saudi-ara-

biske kristne er konvertitter med 
muslimsk baggrund. De oplever 
endnu større undertrykkelse 
end de udenlandske kristne og 
må udleve deres tro i dybeste 
hemmelighed. Saudi-Arabien har 
offi cielt ingen kirker.

Modstand i ’Islams fødeland’
Ifølge The Economist er mange 

af præsterne i ”Islams fødeland” 
utilfredse med at have mistet 
kontrollen med kalenderen. 

- Vogtere af Wahhabismen, 
som ønsker at efterfølge alt, 

hvad Muhammed har 
gjort, spørger, om de 
nu skal tvinges til at 
følge Jesus. De lærde 
kalder tiden før islam 
for ”uvidenhedens tids-
alder” og fordømmer 
alle over trædere af 
reglerne i forhold til 
den gamle kalender, 
skriver The Economist.

Ændringen til den 
gregorianske kalender 
blev annonceret i april, 
hvor den blev beskre-
vet som ”Vision 2030” i 
stedet for ”Vision 1451” 
som de islamiske lær-
de ville have ønsket. 
Loven blev vedtaget i 
oktober.

”Fremover vi l  de 
køre staten ifølge den 

tidsregning, der er baseret på 
Jesu Kristi fødsel, ikke på profe-
ten Muhammeds religiøse mis-
sion”, skriver The Economist. 

Avisen tilføjer, at andre lande 
stadig bruger ”ikke-kristne” kalen-
dere: I Iran har man nu år 1395, 
i Kurdistan er det år 2628 og i 
Israel er det år 5776. I Thailand 
har man år 2559 - og i Japan er 
det år 28 - af Heisai-æraen.

Saudi-Arabien går over 
til kristen kalender i 2017

Hijri-kalenderen for år 1438 startede i oktober 2016, og månen afgør sta-
dig datoen for muslimske fester. Men nu går saudierne ind i år 2017 e.Kr.

Ny lov på vej i Frankrig:

Af administrative årsager skal månekalenderen nu erstattes af den gregorianske kalender.
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Kosh Dahal valgte Jesus, efter 
at en kristen evangelist blev 
ved at opsøge ham.

Kosh Dahal var hindu-præst 
i Nepal og tænkte, at hvis hans 
330 millioner guder og gudinder 
ikke kunne svare på hans bønner, 
hvordan skulle så én Gud – Jesus 
Kristus – give svar?

Den eneste Gud?
Han havde aldeles ikke tænkt 

sig at overgive sig til kristendom-
men, selv om en kristen evan-
gelist dag efter dag mødte op i 
den dyrelægepraksis, som Kosh 
Dahal drev hjemme i Kathmandu 
i Nepal.

Hindu-præsten, som tilhørte 
den højeste kaste i Nepal, ville 
ikke have noget at gøre med en 
religion, der i hans øjne havde en 
lavere status.

Men evangelisten blev ved med 
at komme og banke på døren 
og tale om ”den kærlige, eneste 
levende Gud, Jesus”, selv om 
Dahal bad ham om at blive væk.

- Han irriterede mig, fordi jeg 
ikke ønskede at acceptere Jesus 
Kristus. Han blev ved med at 
komme og prædike evangeliet. 
Men jeg afviste ham, fortæller 
Kosh Dahal ifølge Christiantoday 
og i en video, som er lagt ud på 
internettet.

Et væddemål
Til sidst gav han evangelisten 

en udfordring: Bevis for mig, at 
kristendommen ikke er falsk, så 
tager jeg imod Jesus i løbet af 
30 dage!

Kosh Dahal var sikker på, at 
han ville vinde ”væddemålet”, for 
hvad kunne en kristen Gud gøre, 
som hans egne 330 millioner 
guder og gudinder ikke kunne?

- Der var ingen højere end min 
kaste. Jeg ønskede ikke at mikse 

med folk fra de lavere kaster, 
fortæller han.

Han ville bevise, at kristen-
dommen var en falsk religion, og 
sagde til evangelisten: ”Jeg vil 
spørge din Jesus – 10 minutter 
om morgenen og 10 minutter om 
aftenen – om han er den sande 
Gud. Så må han komme og røre 
mig og forvandle mig på 30 dage!”

Hvis der efter de 30 dage 
ikke var sket noget, truede Kosh 
Dahal med at indgive en politian-
meldelse over den påtrængende 
evangelist. For Nepals lovgivning 
forbyder mission. 

Efter tre uger var der intet sket. 
Kosh Dahal fortsatte dog med at 
bede 10 minutter både morgen 
og aften, og fortalte i sine bøn-
ner Jesus, at tiden altså var ved 
at løbe ud.

Mærkede Guds kraft
Men så – i slutningen af den 

tredje uge, skete underet, og han 
mærkede Guds kraft.

- Denne kraft kom ind i mig 
som en elektrisk kraft, og jeg var 
chokeret. Jeg lukkede mine øjne 
og åbnede mine øjne, og jeg var 
meget bange. Jeg sagde: Hvem 
er det?  Hvad er det, der sker 

Derfor droppede 
hinduen sine guder
Kosh Dahal ville bevise overfor en kristen evangelist, at Jesus ikke er den eneste sande Gud. 
Men han tabte væddemålet, da Jesus svarede på hans bøn.

Den tidligere hindu-præst 
Kosh Dahal er nu kristen 
evangelist i Malaysia.

Som hindupræst fra en høj 
kaste ønskede Kosh Dahal 
ikke at blive kristen. For det var 
en religion for lavkaste-folk, 
mente han.

inde i mig?
Det var en kraft, han aldrig 

havde oplevet i sine 30 års tilbe-
delse af millioner af hinduistiske 
guder og gudinder.

- Dén morgen blev jeg over-
bevist om, at Jesus er virkelig. 
At han virkelig er Gud med den 
mægtige kraft. Han vækkede 
mig, og jeg græd, fortæller Kosh 
Dahal.

Han havde tabt ”væddemålet” 
med evangelisten og beslut-
tede sig for at følge Jesus. Hans 
kone, Shobah, så den dramatiske 
forandring i manden og beslut-
tede sig for også at blive kristen. 

Medvirkende var også, at hun 
mirakuløst blev helbredt fra en 
livmodertumor i Jesu navn.

Parret og deres tre børn kvit-
tede hinduismen og begyndte 
at evangelisere. De plantede en 
kirke i Katmandu. Efter nogle år 
forlod de deres jobs i Nepal og 
fl yttede til Filippinerne og plan-
tede fem kirker dér. 

Siden 2013 har parret evan-
geliseret for nepalesere i Kairos 
Nepali Church KNC, der trods 
navnet ikke ligger i Egypten, men 
i Malaysia.

Steen

Tv-kanal sender trøst til de 
terrorramte kristne i Egypten
Den kristne TV-kanal SAT-7 har siden angrebet på den koptiske 
kirke sendt programmer for at støtte og trøste terror-ofrene.

– Folk er i dyb sorg. De føler både usikkerhed og sorg. Der er 
også megen vrede blandt dem, som er direkte berørt. De forstår 
ikke, hvorfor de ikke bliver bedre beskyttet, og de oplever, at deres 
liv er mindre værd, siger direktør George Makeen fra SAT-7 Arabic. 

Kristne betaler prisen
Søndag den 11. december blev 27 mennesker dræbt af en bombe 

i den koptiske St. Mark-katedral midt i Kairo. Terrorangrebet mod 
denne kirke er blot det seneste i en lang række angreb på kristne 
i Egypten.

George Makeen fra SAT-7 Arabic mener, at kristne egyptere med 
god grund føler sig mere truet end andre, selv om den koptiske 
pave Tawadros har udtalt, at hele det egyptiske samfund er truet 
af ekstremisterne.

– De kristne er et lettere mål end andre, og på den måde er det 
de kristne, som betaler prisen for konfl ikten mellem regeringen og 
ekstremisterne, siger Makeen.

5,5 millioner seere
SAT-7 har 5,5 millioner seere i Egypten, og kanalen startede sine 

ekstraudsendelser blot en time efter, at tragedien var et faktum. 
Kanalen sendte også direkte fra begravelsesceremonien om 

mandagen. Der har også været fl ere specialprogrammer til trøst og 
opmuntring for de egyptiske kristne, med blandt andre Egyptens 
mest kendte prædikant, Dr. Maher Samuel.

Egyptens koptiske kristne udgør omtrent 10 procent af befolk-
ningen på omkring 90 millioner. George Makeen mener, at hoved-
udfordringen i Egypten er uddannelsessystemet, som i stigende 
grad skaber fraktioner frem for at bygge bro mellem de forskellige 
religiøse grupper i landet. 

KPK/ Bodil

Tv-kanalen SAT-7 startede ekstraudsendelser for sine 5,5 mil-
lioner seere i Egypten straks efter terrorangrebet. 
Foto: Norea Mediemisjon. 

De vise mænd troede - som 
man gjorde det i oldtiden - at 
stjernen ville vise dem til en 
konge, fordi himmellegemerne 
ofte viste tegn på store begi-
venheder.

Man vidste, at nogle begi-
venheder ville være glædelige, 
andre frygtelige. Når man så 
særlige bevægelser på himlen, 
forventede man noget stort som 
fx fødslen af en ny konge eller en 
anden vigtig person.

De vise mænd, vi læser om i 
Bibelen, fi k øje på noget særligt  
på himlen. Det at stjernen viste 
sig og bevægede sig som den 
gjorde, tyder mere på et mirakel 
end på et naturligt fænomen.

Forbudt for jøder
I 5 Mosebog 18:9-13 får jøder-

ne et forbud mod at tage varsler. 
Men de vise tilbad ikke stjernen 

- og de var ikke jøder. De kom 
derimod fra ”østen”, sandsynligvis 
Persien eller Babylon. 

Der er mange legender om-
kring de vise. Man omtaler dem 
ofte som konger, men det er der 
ikke belæg for. De var sandsyn-
ligvis en konges personlige råd-
givere med ansvar for ting som at 
læse stjernerne.

I oldkirken mente man, at der 

var hele 12 vise mænd. Nu om 
dage mener vi, at der var tre, 
sikkert fordi der nævnes tre typer 
af gaver.

Den kirkelige tradition har også 
udstyret de vise med navne:

Melchior, der var gammel, 
bragte guld. Den unge Caspar 
kom med røgelse og den mørk-
lødede Balthasar bragte myrra. 

De vise mænd ankom ikke til 

stalden i Bethlehem julenat, men 
først fl ere måneder eller helt op 
til to år senere. Da boede Josef, 
Maria og Jesus i et hus.

De dyre gaver blev sandsyn-
ligvis brugt til at fi nansiere rejsen 
til Egypten, da den lille familie 
måtte fl ygte fra Herodes’ solda-
ter, der skulle dræbe alle drenge 
under to år.

Hvad kan vi lære af dem?
Disse mænd var vise, fordi de 

søgte Kristus - uanset omkost-
ningerne.

De var også vise, fordi de ikke 
ville tilbede med tomme hænder. 

De gav ikke hinanden gaver, 
men de gav Kristus det bedste, de 
havde. Når vi fi nder Jesus Kristus, 
vil vi også helt naturligt give ham 
det bedste, vi har, understreger 
seniorpræsten fra Arizona.

Bodil

Hvorfor fulgte de vise mænd stjernen?
Dr. Roger Barrier fra Arizona besvarer spørgsmålet på hjemmesiden ”Preachit,Teachit”.

Man mener, at der var tre vise mænd, fordi der nævnes tre gaver.
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Af Simon Jacobsen
(forkortet af redaktionen) 

Munken fra Børglum, der blev 
den første evangeliske biskop 
i Vendelbo Stift, er ikke kendt 
af mange i dag, men graver 
man dybt i historien, findes 
han omtalt i de kirkehistoriske 
samlinger og gamle aviser. 

I Bispekrøniken fra 1604 skrev 
Arild Huitfeldt en kort biografi : 
”Aar 1537, bleff met de andre 
Bisper ordinerit til Kiøbenhaffn 
Iohanne Bugenhagio Pomerano, 
Her Peder Thomissøn / før en 
mand udi Børglum / for en Su-
perintendent offure Vendelbo 
stifft / Han bleff siden udi Kong 
Christian den 3. tid forskaanet i 
samme sit Embede / Døde.”

Tausen og Thomesen
Lutherdommens ypperste for-

kæmper i Danmark var den 
fynske bondesøn Hans Tausen.

Han var bevægelsens åndelige 
leder. Hans personlige virksom-
hed indskrænkede sig dog til tre 
byer: København, Viborg og så 
Malmø, som også var dansk den-
gang; de blev udgangspunkter for 
den nye forkyndelse.

På landet kom der nok mange 
steder uro i sindene, og man be-
gyndte så småt at afryste det åg, 
der af den katolske gejstlighed 
var lagt på menigmands skuldre. 
I Danmark - som i Tyskland - var 
det nok mere de økonomiske inte-
resser end nogen klar forståelse 
af de åndelige værdier.

Enkelte egne af landet syntes 
dog at have udgjort en undta-
gelse, bl.a. Salling. 

Samtidig med reformationens 
begyndelse i de ovennævnte byer 
fi nder man på Skiveegnen en lille 
kreds af unge lutherske præster.

Lutherske præster i Salling
Den mest fremtrædende i 

denne lutherske præstekreds var 
Peder Thomesen. Han var født i 
Vendsyssel ca. år 1500 og blev i 
som ung munk i Børglum Kloster. 

Munkene levede under meget 
strenge ordensregler og var 
pålagt streng faste hele året. 
Munkene var pålagt fuldkommen 
tavshed. Ved midnat skulle hver 
munk forlade sin celle for at holde 
bøn, andagtsøvelser og studier i 
prædikentjeneste.

Klosterlivet i forfald
Det var ikke just nogen tilta-

lende kristendom.
Klosterlivet var både i sæ-

deligt og åndeligt forfald. Både 
bispen og abbeden var moralsk 
fordærvede og tillod sig uden blu 
de skændigste udskejelser. Den 
unge munk har sikkert i bispens 
omgivelser fået et uudsletteligt 
indtryk af den katolske kirkes 
daværende indre råddenskab.

Boede hos Luther
Peder Thomesen var en sand-

hedssøger. Han slap omsider ud 
af klosteret i sin hvide munke-
dragt og drog i 1523 på kongelig 
opfordring til Wittenberg for at 
studere. Her blev han indskrevet 
ved universitetet i slutningen 
af sommersemesteret, august 
1523; han mødte Martin Luther 
og boede i Luthers hus sammen 
med Hans Tausen. Således kom 
han under daglig påvirkning af 
den store reformator.

I disse år samledes en flok 
unge danske mænd, der siden 
blev reformationens bannerførere 
i Danmark. Hans Tausen ankom 
til Wittenberg i maj måned 1523; 
han blev senere kendt som ”den 
danske Luther”. 

Tausen og Thomesen sluttede 
et inderligt venskab. I Martin 
Luthers nærhed færdedes også 
den landflygtige Christian den 
Anden sammen med de mænd, 
der havde sluttet sig til ham; han 
boede hos en af Luthers venner.

Hjem som lutheraner
På grund af rigsrådets mod-

stand mod Luthers lære var 
Thomesen nødt til at rejse tilbage 
til Danmark i 1524. Han fi k der-
med ikke magistergraden i Wit-
tenberg, men vendte hjem som 
fuldblods lutheraner. Thomesen 
blev en af reformationens ivrige 
talsmænd. Han blev smidt ud af 
Præmonstratenserordenen. Det 
gjorde ham ikke så meget, for 
han var færdig med munkelivet.

En af datidens fremtrædende 
mænd, rigshofmester, adels-
mand og godsejer Mogens Eskil-
sen Gøye, viste synlig sympati for 
Lutherdommen. Han havde ikke 
kunnet fi nde sig til rette under 
den katolske kirkes former, og 
ansatte derfor Peder Thomesen, 
som huspræst og lærer for nogle 
af hans mange børn. 

Gøye ejede Clausholm Slot og 
var lensmand på Skanderborg 
Slot, hvor han boede. I 1528 sør-
gede Gøye også for, at Thomesen 
blev sognepræst på i Junget og 
Thorum i det nordøstlige hjørne af 
Salling. Thorum var dengang ho-
vedsognet, hvor præsten havde 
sin bolig. På samme tid giftede 
han sig med Anne Lauritsdatter.

Reformen i Salling
Peder Thomesen kom ind i en 

kreds af evangelisk sindede præ-
ster. Begge hans nabopræster, 
navnebroderen Peder Thomesen 
i Grettrup og Thise og Søren 
Nielsen i Åsted og Selde, sluttede 
sig til ham som deres leder, og i 
det nærliggende Oddense og Ot-
ting kom Peter Jensen fra Viborg 
snart til at virke.

Thomesen blev den egentlige 
leder af reformationen i Salling 
og blev også tillagt forfatterskabet 
til en fortælling om ”Peder Smed 
og Adser Bonde”. Historien er 
en gendigtning af et tysk pro-
testantiske stridsskrift, satire-
digtet: ”Ein Gespräch zwischen 
vier Personen, wie sie Gezänk 
haben von der Wallfahrt im Grim-

menthal” som blev trykt i Erfurt 
1523 eller 1524, samtidig med 
Peder Thomesen opholdt sig i 
Wittenberg. 

Han har sikkert bragt det med 
hjem fra Tyskland og så tilpas-
set historien til lokale forhold 
på Skiveegnen i 1529-30. Den 
latterliggør de mange rejser til 
undergørende helgenbilleder.

Grimmental er blevet til Karup 
Kirke med et undergørende Ma-
donnabillede.

Københavns bekendelse
Peder Thomesen havde ikke 

været præst i lang tid, før vigtige 
anliggender kaldte ham til Kø-
benhavn. Det var Herredagen, 
rigsrådsmøderne i København, 
fra den 2. juli til 2. august 1530, 
med religionsforhandlinger, hvor 
Hans Tausen fremlagde ”Den 
københavnske bekendelse”, på 
latin ”Confessio Hafniensis”, som 
indeholdt 43 trosartikler; det er 
den danske reformations eneste 
selvstændige bekendelsesskrift.

Efter hjemkomsten fra de 
stormfulde, men temmelig ufrugt-
bare forhandlinger i København 
fi k Peder Thomesen svære øko-
nomiske vanskeligheder.

Strid med Viborg-bisp
Bispen, Jørgen Fris, der ikke 

havde noget godt øje til sine 
lutherske præster, gjorde nemlig 
fordring på en del af præstegår-
dens jord under forehavende 
af, at den tilhørte bispestolen. 
Lignende krav fremførte han over 
for to andre lutherske præster.

De tre præster henvendte sig 
da til landsdommer Jens Hvas i 
Nørrejylland, og han fi k udvirket 
hos kongen, at sagen måtte blive 
udsat, indtil ”hans nåde” selv kom 
på den kant af landet. Bispen vid-
ste imidlertid, at kom Frederik den 
Første ville afgøre spørgsmålet til 
præsternes fordel. 

Kongen havde givet Thorum-
præsten og måske også de andre 
et såkaldt ”Beskærmelsesbrev”, 
hvorved de blev fritaget for de 
sædvanlige skatter m.m. Kongen 
havde ved mange lejligheder vist 
sin forkærlighed for de lutherske 
”kættere”. Jørgen Fris besluttede 
derfor at gøre kort proces og satte 
sig med magt i besiddelse af den 
jord, som han mente, var hans.

Kort tid efter døde kong Frede-
rik og blev efterfulgt af Christian 

III, der beordrede den overmo-
dige Viborg-bisp til at give de 
fattige præster deres jord tilbage. 
Kongen var lutheraner og var 
ikke bange for at vise det. I 1536 
sendte han en opfordring til bor-
gerne i Viborg om at gribe bispen 
og føre ham til København. Det 
lod de sig ikke sige to gange. 
Samme efterår blev han afsat 
sammen med de andre katolske 
biskopper.

Just som Peder Thomesen nu 
kunne virke under trygge vilkår i 
sit lille landsbyembede, ventede 
der ham et større hverv. 

Bispeviet i 1537
Han deltog i udarbejdelsen 

af Kirkeordinansen ved hellig 
trekongertid 1537, og var medun-
derskriver den 2. september. Den-
ne lov indeholder bestemmelser 
om den evangeliske kirke, som i 
Danmark-Norge blev oprettet ved 
Reformationen. Kong Christian 
III udnævnte Peder Thomesen 
til superintendent over Vendelbo 
Stift (Børglum Stift); han blev den 
første evangeliske biskop i stiftet. 

Den tyske reformator Johan-
nes Bugenhagen, der blev kaldt 
Nordens anden apostel, viede 
ham til biskop den 2. september 
1537. Man valgte at kalde de 
evangeliske biskopper ’super-
intendenter’, for bispetitlen var 
forhadt på grund af de katolske 
biskoppers hovmod og ofte umo-
ralske livsførelse.

Peder Thomesen og de øvrige 
6 biskopper afl agde hver især tro-
skabs- og lydighedsed til kongen, 
at de ville se på konges ære og 
gavn samt fred og rolighed, vise 
sig fl ittige og ustraffelige i deres 
embede ved at prædike Guds 
ord rent og uforfalsket, samt for-
rette sakramenterne efter Kristi 
indstiftelse, tilholde enhver præst 
at gøre det samme i deres menig-
heder, og at de ville undervise de 
enfoldige og vankundige udi de 
enfoldige sandheder i Guds ord. 

Ligeledes skulle de have tilsyn 
med børnenes skolegang og 
sørge for at uddele almisse til 
fattige. De skulle i alle ting vise 
sig upartiske og retsindige, uden 
at gøre noget for gunst og gave.

Angående embedslønnen fi k 
Peder Thomesen et kongebrev 
med dette indhold: ”At han aarlig 
skulde oppebære af Kgl. Maje-
stæts Tiende saa meget Korn, 

som han skal aarligen have paa 
sit Embeds Vegne; og hvis andet, 
som han derudover skal have, 
Penge og anden Del, det skal 
Mester Henrik Gerkens aarligen 
fornøje ham af samme Tiende, til 
saa længe Kgl. Majestæts i andre 
Maade kan forvise ham, hvor han 
skal aarligen opbære samme 
Landgilde og Rente.”

Så Peder Thomesen måtte 
forlade det sted, hvor han havde 
tilbragt sine første præsteår sam-
men med Anne Lauritsdatter, og 
hvor han sikkert havde fået sig en 
trofast vennekreds. Foreløbig tog 
han derfor bolig i Nykøbing Mors. 
Derfra kunne han besøge sine 
venner i Salling, heriblandt de 
præster, med hvem han tidligere 
delte både godt og ondt. Nykø-
bing viste sig imidlertid snart at 
være alt for afsides som bispeby 
for Vendelbo Stift.

Vendsyssel - et lukket land
Der lå en vanskelig opgave til 

for Peder Thomesen som biskop. 
I Vendelbo Stift levede folket 

endnu i de gamle folder, og der 
havde  været en voldsom revolu-
tion forud for reformationen. Der 
skulle nu oprettes skoler, hvoraf 
der så godt som ingen fandtes, 
og der skulle sørges for de fattige, 
der tidligere holdt til i klostrene.

Intet sted kunne der ventes 
større og sejere modstand end i 
Vendsyssel; vendelboerne lukker 
ikke straks op for noget nyt. 

Sådan er det nu, og den side 
af vendelboernes natur var sik-
kert ikke mindre udtalt, da refor-
mationen begyndte. Så det blev 
en lang kamp for ham at indføre 
vendelboerne i den lutherske tro. 
Peder Thomesen fi k også mod-
stand både fra præster og klostre.

Vanskelighederne for den nye 
biskop var mange. Det var fx van-
skeligt for ham at få sin løn – en 
vanskelighed, som han delte med 
de andre seks nye biskopper.

Disse vanskeligheder menes 
at have været større i Vendsys-
sel end de fl este andre steder. 
Sandsynligvis ikke blot et udtryk 
for, at befolkningen var fattigere 
end andre i landet, men også et 
udtryk for den uvilje og modstand, 
reformationen mødte.

Der sad gamle katolske præ-
ster i de fl este embeder. Det var 
ikke let for biskoppen at finde 
tilstrækkelig mange kvalifice-

Reformatoren fra Børglum Kloster

Den tyske reformator Johann Bugenhagen indvier Peder 
Thomesen og de 6 andre evangeliske biskopper ved bøn og 
håndspålæggelse den 2. september 1537 i Domkirken, Vor Frue 
Kirke, i København. Max Andersens relief på Reformationsmonument 1943.

Börglum Closter 1764. Kobberstik af Alexia von Lode. 
Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

Wittenberg 1536 hvor Peder Thomesen studerede på universitetet i 1520’erne. Foto: Wikipedia

Frikirkemanden Simon Jacobsen, der tidl. var leder af GOD-tv i Scandinavien, er dykket ned i vækkelses-historien og stødt på Peder Thomesen, der bragte 
reformationen til Vendsyssel. Peder boede hos Martin Luther i Wittenberg i 1523. Tilbage i Danmark blev han den første lutherske biskop i Vendsyssel.
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rede evangeliske præster, selv 
om det ikke krævede de store 
kvalifi kationer.

Præst og magiker
Det berettes, at præsten i Mov, 

der lå under Viborg Stift, voldte 
en uophørlig uro i det tidligere 
Dronninglund Herred. Præsten 
hed Ole og var en præsteviet 
broder fra Mariager Kloster, der 
ejede det meste af Mov Sogn. 
Ved siden af sit præsteembede 
drev han en vidtstrakt forretning 
med alle slags tryllekunster. Han 
kunne” lægge skrift i fl åer”, det vil 
sige, at han indridsede tegn i de 
træklodser, der holdt fi skernes 
garn oprejst i vandet, og straks 
vrimlede silden ind i garnene. 
Mest drev han sine forretninger 
nordenfjords uden for sit eget 
stift, og dér havde han støtte hos 
jomfruerne i Hundslund Kloster 
ved Dronninglund. Der er beret-
ninger om hans bedrifter i Hals 
og i Hellevad. Det var umuligt for 
Peder Thomesen at komme af 
med ham; det lykkedes først for 
hans efterfølger.

En stor vanskelighed var også 
tidens råhed, også blandt præ-
ster. Det var ikke uhørt, at en 
præst begik manddrab, og der 
var ingen fastsatte love for, hvad 
der i så tilfælde skulle gøres. Man 
mente dog, at en sådan præst 
skulle afsættes.

I april 1539 samledes fi re af de 
nye biskopper, deriblandt Peder 
Thomesen, med Dr. Johannes 
Bugenhagen i Nyborg for at 
forhandle om, hvad der var at 
gøre. De skrev til kongen om, at 
der måtte skaffes udveje til gen-
nemførelse af Kirkeordinansens 
bestemmelser, blev udfærdiget. 
Der måtte sørges for, at skolerne 
blev forsynet med de nødvendige 
midler, at de fattige på hospitaler-
ne blev forsørget, og at præsterne 
kunne nyde de rettigheder, der 
tilkom dem.

Meddelelse fra Christian III 
til biskop Peder Thomesen

Kongen svarede:
Kongelig meddelelse givet til 

Hr. Peder Thomesen, første evan-
geliske superintendent i Vendelbo 

Stift, angående den gejstlige 
orden, den 28. august 1540:

I og med at højbårne første og 
stormægtigste herre, hr. Chri-
stian med Guds nåde Danmarks, 
Norges etc. konge, vor nådigste 
herre, nu med hans kongelige 
majestæts bud, som her nu til 
stede er, har overvejet og givet 
svar på det ærinde, som hr. Pe-
der Thomssen i Vendsyssel Stift 
nu skriftligt har overdraget hans 
kongelige majestæt.

Først skal det fra superin-
tendentens side kræves, at de 
præster i Vendsyssel Stift, som 
på samme måde, som det gøres 
i Viborg Stift, vil drive gæstgiveri, 
efter hans kongelige majestæts 
ønske skal ansøge om dette 
skriftligt eller mundtligt hos hans 
nådes befalingsmand Axel Juel, 
så at det går tilbørligt til.

Samme superintendent er 
medgivet skrivelse til Niels Lange, 
forstander på Dueholm Kloster, 
om at han skal opbygge og fær-
diggøre huset til hospitalet i Ny-
købing og opretholde hospitalet 
i overensstemmelse med, hvad 
han tilforn er blevet enig med 
Henrik Rantzow og superinten-

denten om.
Endvidere er han medgivet 

skrivelse til borgmester og råd 
i Nykøbing Mors om, at de skal 
lægge gildegodset sammen med 
hospitalet, i overensstemmelse 
med, hvad man også tilforn er 
blevet enig med Henrik Rantzov 
og superintendenten om.

Også Ejler Lykke er blevet 
overbragt en skrivelse, hvoraf det 
fremgår, at han på sin svogers 
vegne skal sørge for, at der i 
de tre sogne ikke må anvendes 
kapellaner, som ikke forinden er 
blevet undersøgte og udspurgte 
af superintendenten, hvorved 
hans kongelige majestæt ikke 
selv behøver stå for ansættelsen 
af de kapellaner, som er egnede 
og som vide at prædike Guds ord 
rent og klart.

Samme superintendent er 
medgivet skrivelse til Axel Juel, 
hvoraf det fremgår, at han har 
berettet for hans kongelige maje-
stæt, hvorledes der i Vendsyssel 
Stift skal være mange forløbne 
munke og andre falske prædikan-
ter, som prædiker og hemmeligt 
forfører og omvender den fattige, 
simple almue. Derfor har hans 

kongelige majestæt indtræn-
gende befalet Axel Juel at føre 
fl ittigt og omhyggeligt tilsyn med, 
at sådanne falske og ugudelige 
mænd ikke tilstedes at opholde 
sig og have deres gang i stiftet, og 
at han forviser og bortjager dem.

Axel Juel skal også på hans 
kongelige majestæts vegne enten 
opbygge eller færdiggøre gården 
i Hjørring for superintendenten, 
eller også på et andet sted stille 
ham en gård til rådighed, som 
han selv og hans efterfølgere som 
superintendenter til alle tider kan 
bo og opholde sig i.

Axel Juel skal også komme 
overens med superintendenten i 
stiftet og overføre ham hans løn 
og midler til livets opretholdelse, 
således at han får dem til tiden og 
i rette omfang.

Med hensyn til de sogne, som 
endnu tilhører klostre eller er 
forlenede til riddermænd, øn-
sker hans kongelige majestæt, 
at der afventes med afgørelse, 
indtil hans nåde selv kommer til 
Nørrejylland og så kan erfare, 
hvilke personer der er i besid-
delse af disse len, og selv se 
disses skøder og herefter alt efter 
omstændighederne kan handle 
derefter og træffe beslutning i 
samme sager...

Givet på Københavns Slot tors-
dagen efter Sankt Batholomæi 
dag år 1540. Majestæts signet.

Lensmand (stiftamtmand) Axell 
Juell på Aalborghus havde et par 
dage forinden også modtaget et 
brev fra Kong Christian III, dateret 
d. 26. august 1540.

Opgav i 1548
Hvorvidt biskop Thomesen fi k 

gennemført det, kongen pålagde 
ham, vides ikke, ligeledes fi ndes 
intet nedskrevet om det reformati-
onens-arbejde han fi k gennemført 

i stiftet. Der er beskrevet, at han 
med held enkelte steder fi k sko-
levæsnet fremmet, bl. a. fi k han i 
Nykøbing Mors skaffet midler til 
en skole. Det lykkedes ham at få 
Dueholm Kloster fl yttet ind til Ny-
købing og omdannet til latinskole.

Der var generelt meget vanske-
lige forhold for Peder Thomesen 
i Vendelbo Stift. Han har haft sit 
hyr med at bringe orden. Navn-
lig hans gamle ordensbrødre 
på Børglum Kloster havde han 
mange sammenstød med. Derfor 
opgav han kampen og tog sin 
afsked efter godt ti år som biskop, 
i 1548. Han var kørt fast og or-
kede ikke at passe bispeembedet 
længere. Han blev efterfulgt af Dr. 
Oluf Chrysostomus 1548-1553, 
der residerede i Hjørring.

Præst i Haverslev-Bejstrup
Derefter fi k han af kongen over-

ladt Haverslev og Bejstrup kirker i 
Han Herred, som det fremgår af 
følgende Kongebrev: ”Hr. Peder 
Thomissen, Superintendent udi 
Vendelbo Stift, fi k Livsbrev paa 
Haverslev og dens Annexkirke 
og der tilmed Kronens Part af Ti-
enden over alt forskrevne Sogne 
at have, nyde, bruge og beholde 
kvit og fri uden at Tynge; dog saa 
at han skal altid besørge samme 
Kirker med gode Sognepræster, 
som kan gjøre Sognefolket, ba-
ade inden Kirken og uden, den 
Rettighed med Prædiken og 
anden Gudstjeneste efter Ordin-
ansens Lydelse. Cum inhibitione 
solita. Datum Kolding

Mandagen post dominicam vo-
cem Jucunditatis Åar etc. 1548.”

Haverslev og Bejstrup hørte til 
de anseeligere sogne i stiftet. I 
Præstegården fandtes et Barfred, 
et gæstehus for kongerne, når 
de rejste rundt i landet. Efter at 
efterfølgeren i bispeembedet var 

tiltrådt, trak Peder Thomesen sig 
tilbage til Haverslev, hvor han selv 
overtog præsteembedet. 

Hans søn, Thomas Pedersen, 
fi k senere kaldet, og hos ham 
levede den forhenværende biskop 
resten af sin levetid. Han døde 
i 1560, og i 1561 kaldtes hans 
hustru Anne Lauridsdatter for ”Hr. 
Peders efterleverske i Haverslev.”

Da Peder Thomesen trak sig 
tilbage fra bispeembedet, har han 
muligvis beholdt sin gård i Thi-
sted. En gammel årbog beretter, 
at ”1557 Onsdagen efter Cantate 
brendte Herr Peder Thomesens 
Gård i Thisted”.

Belæst reformator
Man må vel nærmest tænke sig 

Peder Thomesen som en samvit-
tighedsfuld teolog, der gik i sin læ-
remesters fodspor og granskede 
Biblen fl ittigt. Men han gør ikke 
indtryk af at have været nogen 
kampens mand som Hans Tau-
sen. I så fald havde han vel ikke 
så tidligt opgivet bispeembedet. 

Hans rige erfaring og hans for-
trolige forhold til reformationens 
bannerfører gjorde ham selv-
skreven til at indtage en fremtræ-
dende plads i den unge lutherske 
kirke som en af reformationens 
fædre i Jylland.

For at bedømme Peder Thome-
sens teologiske virke må man se 
på den fortegnelse, hans efter-
følger som biskop lod affatte over 
de bøger, der fandtes rundt om 
hos præster, som var underlagt 
ham. Peder Thomesens bibliotek 
bestod af 18 teologiske bøger – 
en mellemstor bogsamling efter 
datidens forhold; i gennemsnit 
ejede præsterne 12-15 bøger. 
Han ragede op over de øvrige 
præster i lærdom. Der fandtes 
en hebræisk bibel og et nyt te-
stamente på græsk; dem havde 
ingen andre præster i stiftet.

Og så må det ikke glemmes, 
at han også havde studeret hos 
Luther selv i Wittenberg.

I Sct. Knuds Kilde, Hjørring, 
blev der i 1909 rejst en række 
mindesten over betydningsfulde 
vendelboer, blandt dem reforma-
tionens forkæmper i Vendsyssel, 
Peder Thomesen, den første 
evangeliske biskop i Vendsyssel.

Hans halvbror, Peter Lauritsen 
Larsen, der var uddannet som 
munk i Børglum, blev luthersk 
præst fra 1537 til 1566 i Rakkeby, 
Harrislev og Sejlstrup ved Hjør-
ring. Efter reformationen giftede 
han sig og betegnes også som en 
belæst og erfaren mand.

Kilder: Vendsyssel Tidende den 30. juli 
1924 og den 29. januar 1936. Aalborg 
Stiftstidende den 21. september 1909 
og den 26. april 1936. Thisted Amtsavis 
den 2. januar 1913. Thisted Amts 
Tidende den 28. og 30. oktober 1936. 
Skive Folkeblad den 6. november 1903. 
WikiVendsyssel og Gyldendal - Den 
store Danske - Aalborg Bispearkiv 
– Kirkehistoriske Samlinger - Kong 
Christian den 3. historie.Junget og Thorum præstegård, hvor Peder Thomesen var sognepræst. Foto: Sundsøre Lokalhist.

Simon Jacobsen sidder her ved mindestenen for biskop Peder Thomesen i Sct. Knuds kilde, Hjørring. Foto: Cai-Erik Andersen 2016.



Bøger om BØN og åndelig krigsførsel:Bøger om BØN og åndelig krigsførsel:

Herren vil give jer byen. Lær at 
bede strategisk for din by - og 
se forandringer ske! 148 kr. 

En bønnekrigers Hemmelighe-
der. Vi ser på Jesu undervis-
ning og GT’s profeter. 200 kr. 

Kæmp & Vind i BØN. Grund-
læggende og inspirende 
undervisning om bøn.  198 kr. 

Som Jesus bad. Få inspiration 
til dit bønsliv ved at studere 
Jesu liv. 199 kr. 

Gud sprænger alle ramer! En 
bog om bøn - men også om 
Gud som vores far. 198 kr. 

Åndelig Krigsførelse. Forstå 
kampen mellem Gud og 
ondskabens kræfter. 200 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

Where Hope Grows
En uventet rejse - Et uventet 
venskab. 
En baseballspiller må opgive 
sin karriere på grund af per-
sonlige problemer, og kæmper 
med hverdagen og opdragel-
sen af sin teenagedatter. Men 
en ung mand med Downs-
syndrom, som arbejder i det 
lokale supermarked, giver 
ham nyt håb og tro på livet.

95 minutter. 

DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

199,-

Left Behind (DVD) 
Film om bortrykkelsen. Med 
Nicolas Cage. Dansk tekst.
110 min. Kr. 98,-

Heaven is for real (DVD) 
Stor fi lmatisering af ”Himlen 
fi ndes virkelig”. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Luther (DVD) Om Martin Lu-
ther og starten på reforma-
tionen. Dansk tekst.
124 min. Kr. 98,-

98,-

The Bible
”The Bible” (Bibelen)  er en stor-
slået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i 
Det Gamle og Det Nye Testa-
mente. Regissør på tv-serien er 
den fi redobbelte Emmy-vinder 
Mark Burnett.
4 dvd’er som indeholder alle 10 
episoder + eksklusive special 
features. 
Engelsk tale / dansk tekst.

475 minutter. 

Woodlawn
Segregationen er netop ophæ-
vet i Alabama, og en talentfuld 
high school football-spiller skal 
lære at udfolde sine evner og 
sin tro, mens han kæmper mod 
racisme både på og udenfor 
fodboldbanen. Baseret på en 
sand historie.
Med bl.a. Jon Voight (National 
Treasure, Pearl Harbour) og 
Sean Astin (Lord of the Rings).

118 minutter.

FILMS TO INSPIRE - Volume 1 + 2
DVD-bokse med 4 fi lm. Volume 1: War Room, Heaven is for real, Courageous, Fireproof. 
Volume 2 : Ordinary People, Faith like Potatoes, Gracecard, Rust. Kr. 199,- pr. boks.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i hele 
den bibelske åbenbaring.”

 Sådan skriver Leif Rasmussen, tid-
ligere lærer på bibelskolen i Kolding, i 
”Efeserbrevets 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.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af 
fakta om det mystiske ligklæde i Torino. Her præsentere 
den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der 
bærer et fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus.

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette 
ligklæde, så det i dag er det mest undersøgte objekt i 
verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige med 
moderne teknik, bør der ikke være tvivl om, at vi har et 
næsten 2000 år gammelt ”fotografi ” i 3D af en person, 
som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beret-
ning om Jesus. 

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

129,-
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Anmeldt af 
Josua Christensen

Rogue One de-
ler anmelderne 
i klart begejstre-

de og lige så klart skuffede, 
selv hører jeg til den sidste 
kategori. Dette er uden sam-
menligning den af fi lm i Star 
Wars-serien, hvor ’the force’ 
spiller den mindste rolle. 

Det gør den måske mere 
realistisk, men bryder med 
selve grundkonceptet, hvor 
den universelle kraft i bogsta-
velig forstand binder alt levende 
sammen.     

Filmen ’Rogue One: A Star 
Wars Story’ handler om den 
kriminelle Jyn Erso, som skal 
hjælpe rebellerne med at stjæle 
tophemmelige tegninger over et 
nyt våben, Dødsstjernen, som 
det galaktiske Imperium er ved 
at bygge, og som Jyns far er den 
geniale videnskabsmand bag. 

’Rogue One’ foregår i tiden før 
Star Wars fra 1977, men efter 

begivenhederne i Revenge of 
the Sith. På den måde er tan-
ken, at den skal udfylder diverse 
huller i sagaen, og der er fl ere 
på vej. Men det er i sig selv 

forvirrende for til næste år ud-
kommer Episode VIII, der er en 
direkte efterfølger til The Force 
Awakens, hvor handlingen fore-
går adskillige år efter den sidste 

fi lm, altså i kronologisk forstand.

En helt ny fi gur
Jyn Erso spilles af Felicity 

Jones, og hun spiller rollen 

godt, men fi guren er helt ny, 
og det gør, at man hele tiden 
skal lede efter forklaringer på, 
hvordan denne historie passer 
ind. Hendes far, Galen, spilles af 
ingen ringere end danske Mads 
Mikkelsen. 

Den hemmelige mission får 
enorm betydning, og selvom 
den på det nærmeste er en 
parentes i sagaen, bliver den 
en påmindelse om, at alle, store 
som små, har en betydning. Og 
så er tematikken om fædre, hvis 
fejltrin skal udredes af deres 
børn, helt klassisk for Star Wars. 
I Star Wars-fi lmene bærer man 
på sin arv, man kan vælge at 
lære af den, men aldrig løbe 
fra den.

Budskabet: 
Fred er dyrt købt 

Skuespillerne leverer gode 
præstationer, men fi lmen er be-
skidt, og der er bestemt ikke tale 
om disneyfi cering, tværtimod er 
fi lmen et brutalt portræt af krig. 
Både på et personligt plan og i 
et bredt perspektiv.

Dystre fi lm er blevet en trend, 

som også ses science fi ction og 
fantasy. Og det er ikke så under-
ligt, når man læser nyheden om 
massedrab på civile i Aleppo og 
andre uhyrligheder - kunsten 
afspejler verden. 

Ondskaben personificeres 
med selveste Darth Vader. 
James Earl Jones, runger med 
malmrøst til en af fi lmhistoriens 
bedste skurke. Men der er også 
nye fi gurer, som fx K-2SO, der 
er en dybt sarkastisk robot, 
hvilket tilfører fi lmen befriende 
humor. Donnie Yen er fantastisk, 
som den blinde munk Chirrut 
Îmwe og det tætteste vi kommer 
på en Jedie.

Jeg savner ’the force’ i fi lmen. 
Det bliver en underlig parentes 
i hele Star Wars sagaen, som 
måske nok kan siges at bringe 
noget nyt til fænomenet, men 
alligevel ikke rigtigt passer ind. 
Men så må man håbe, den 
næste kommer tilbage til de 
gamle veje. 

Rogue One - A Star Wars Story
133 min. • Premiere 14. dec.

Da kraften forlod stjernekrigen
Walt Disneys nye Star Wars fi lm ’Rogue One’ udskiller sig fra de tidligere Star Wars-fi lm. Den er mere dyster, og ”the force” spiller en mindre rolle.

Rogue One handler om Jyn Erso, spillet af Felicity Jones, som skal stjæle tophemmelige tegnin-
ger over et nyt våben, skabt af Jyns egen far, Galen. Galen spilles af danske Mads Mikkelsen.

Kristne gymnasiaster
Jeg husker det, som var det 
i går, men det er snarere 45 
år, der er passeret. Jeg gik 
på gymnasiet, og her blev 
min kristne tro om ikke 
foruroliget, så dog i al fald 
udfordret. 

Biologitimerne var den næ-
sten ugentlige kampplads, 
hvor det evolutionistiske 
grundsyn i lærebogen ”Fra 
molekyle til menneske” måtte 
udfordres. Jeg var heldigt 
stillet; jeg havde nemlig en 
underviser, der godt turde 
tage problematikkerne op i klasseværelset.

Ja, min lærer deltog endog i en offentlig debataften på gymnasiet, 
hvortil jeg havde inviteret den anden fl øj (de ”skabelsestro”) ind 
for at forsvare deres synspunkter. Dén aften blev et tilløbsstykke 
af rang.

Jeg tror, det siger lidt om den sitren og den søgen efter noget 
mere, noget dybere, der dengang som nu, er unge menneskers 
kendetegn. Vi fødes alle som originaler, hedder det sig, men des-
værre ender mange som kopier.

Rasmus Jonstrup Hansen er en kun 22-årig, ung mand, der med 
denne bog deler ud af sine egne - undertiden hårdt erhvervede - 
erfaringer. Han brænder for at formidle (og efterfølgende: fastholde) 
det kristne budskab i gymnasialt regi. Det var nemt nok, da man 
gik på kristen efterskole, som han siger.  Men han har fattet mod, 
idet han erindrer sig Guds Ord til Jeremias, da også denne var i sin 
pure ungdom. Du skal fatte mod, lyder det, ”Jeg skal være med dig!”

Der er noget på én gang smukt og dristigt over dét at kaste sig 
over uopdyrket jord. Det gøres der her. Og når det hele så - som 
i dette tilfælde - garneres med en sådan grad af smittende enga-
gement, kan man virkelig kun give bogen de allerbedste hilsener 
med på vejen.

Jeg kunne godt selv have brugt den bog dengang. 
Anmeldt af Kristian Kristiansen

Rasmus Jonstrup Hansen: ”Gymnasietro - Forbliv kristen og 
gør en forskel.” Credo • 192 sider • 149,95 kr.

Anmeldelt af Josua Christensen

”Luther er en mester i at ud-
trykke sig i korthed, klart og 
opbyggeligt på én gang. Man 
behøver egentlig ikke aktuali-
sere ham kunstigt, han taler for 
sig selv den dag i dag.”

(Eberhard Harbsmeister i for-
ordet)

Et år med Luther er helt bog-
staveligt en bog, der lægger op 
til, at læseren året igennem kan 
få Luthers refl eksioner over bi-
belord, et lille stykke til hver dag. 
Det er et veletableret koncept 
for andagtsbøger, og faktisk er 
denne bog også en gammel 
sag, som allerede har eksisteret 
i en anden dansk udgave, betit-
let ”Dr. Martin Luthers bibelske 
Skatkiste”, i 1740.

Den pietistiske tradition kal-
der det breviar, fordi teksterne 
er mixet efter behag og uden 
hensyn til den oprindelige sam-
menhæng skriftstederne og 
Luthers kommentarer indgik i. 
En slags free style sampling. 
Det betyder imidlertid, at hvert 
stykke står alene og skal in-
spirere, formane og opbygge 
den kristne i efterfølgelsen af 
Mesteren. 

Løse teologiske skud
Om man er lutheraner eller 

ej, så giver bogens opbygning 

ikke svar på de store teologi-
ske udfordringer, men skyder 
vidt og bredt med tolkninger 
af bibeltekster og refl eksioner 
over begreber som fromhed, 

kærlighed, tro, gerninger osv.
Således kan man d. 16. no-

vember læse et ord fra salmer-
nes bog 116, vers 15: ”Dyrebart 
i Herrens øjne er hans frommes 

liv”, hvortil Luthers ord starter, 
således: ”Sande døbte kristne, 
som elsker hans ord og holder 
fast ved det og dør i det, kan 
meget vel blive både hængt, 
radbrækket… Men svøb dem 
blot i Kristi død og opstandelse 
og læs straks denne tekst over 
dem…

Der er således givet fri bane 
for at læse både en dåb – som 
er af langt nyere dato end 
salmerne – og martyrium ind i 
en tekst, som, med al respekt, 
er skrevet til en helt anden 
målgruppe, med et ganske 
anderledes teologisk indhold. 
Dermed ikke sagt, at inspira-
tionen eller åbenbaringen er 
tvivlsom, det er blot en noget 
anderledes tænkning end den 
kontekstbaserede tolkning, som 
i dag er alment anerkendt. 

En bog for fans
Luther er nu engang så be-

tydningsfuld en person både 
for reformationen, men vel også 
kristenheden i det hele taget, 
at det bestemt er værd at læse 
hans tanker om det ene og det 
andet, når blot man ikke tager 
det for mere end interessante 
strøtanker og inspirationsord.  

Martin Luther: Et år med Luther
384 sider • 249,95 kr. • Lohse

         
                  

Luthers ord som andagter



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
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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

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Det perfekte våben 
I enhver sag, hvor du er i mindretal i forhold til resten af befolknin-

gen, skal du bare påberåbe dig, at du/I føler jer diskrimineret i forhold 
til lovgivningen - og vupti - begynder dine interesseorganisationer 
straks at presse politikerne, for at du/ I endelig ikke må føle jer dis-
krimineret. Og pressen går så i gang med at massere befolkningens 
meninger, så de forlader egne standpunkter og i stedet kommer 
over på deres partiske holdning, for åh det værste, der kan ske er 
jo at være politisk ukorrekt!! Det er fuldt lovligt at presse - at sende 
lobbyister for egne meninger, at fortælle hvor uretfærdigt og ulovligt 
det er, at føle sig som en diskrimineret gruppe!

 De eneste, der er undtaget fra denne såkaldte menneskeRET, 
er de dér skrækkelige fundamentalistiske kristne! Det er helt OK at 
angribe dem, at beskylde dem for at være mørkemænd og det, der er 
værre - fordi de vover at påstå, at noget er rigtigt - og noget er forkert!

Hvilken ret har de fx til at påstå, at det skulle være forkert at 
homofi le og lesbiske skal have samme ret til både ægteskab og 
kunstig befrugtning som heterofi le!! Har de overhovedet ret til at 
sætte sig til dommer over deres kærlighed og evne til at være lige 
så gode forældre som heterofi le?

Dette drejer sig overhovedet IKKE om deres kærligheds kvalitet, 
men om børns menneskerettigheder til at vokse op under de optimale 
betingelser! Jamen det er jo også homofi les og lesbiskes ønske, vil 
de nok sige. Desværre er det nu sådan, at et barn både har behov 
for en far og en mor for overhovedet at blive født - det kan end ikke 
homofi le eller lesbiske bortforklare. Hvorfor er det sådan? Fordi en 
moder kan give noget, som en far ALDRIG kan give mht. udvikling, 
nærhed og tryghed. Men en mand kan ligeledes give barnet noget 
mht. identitet, selvværd og oplevelser, som en kvinde ALDRIG kan 
give barnet. Derfor er det at BESTJÆLE barnet for dets menneske-
rettighed, at fradømme dem en opvækst UDEN påvirkning fra både 
den BIOLOGISKE far og mor. 

Se bare på alle de adoptivbørn, som selvom de er opvokset i en 
god og tryg familie med både en adoptiv-mor og far- alligevel har 
en indre søgen og længsel efter at kende og møde deres biologiske 
ophav - hvorfor mon? Fordi barnet trænger at se, opleve og at kunne 
spejle sig i sine forældre og dermed få en bekræftelse på egen værdi 
og identitet.  

Hvorfor er der så få med mod og mandshjerte, som TØR stå op 
for barnets menneskeret? Hvorfor har vi tilladt os selv at blive så 
indoktrinerede af mediernes og mindretallets diktaturmeninger, så 
næsten ingen vover at sige: Kejseren har ikke tøj på!! Hvorfor er vi så 
få, som tør påstå, at noget er rigtigt og noget er IKKE RIGTIGT! Skal 
vi gemme os bag frygten for at blive kaldt gammeldags, dømmende, 
bedrevidende og politisk ukorrekte- eller skal vi vælge at stå for, at 
noget er bedre end andet - både for barn og voksen? (Forkortet, red.)

ANN NISI                
VESTERHAVSVEJ 63
6990 ULFBORG

Fremfor alt - efterlign Jesus
Der er for nylig kommet fl ere artikler i Udfordringen med, mildest 

talt, overraskende detaljer om det amerikanske valg. For eksempel 
Henri Nissens artikel fra 27.11.16, hvor han nævner Hillary Clintons 
lyssky forretninger, forbindelse til 46 personers død og besøg hos en 
heks. Jeg vil ikke forsvare Hillarys egnethed som kandidat eller klan-
dre Henri, men jeg kommer med en opmuntring til os alle sammen 
til at bruge vores sunde fornuft og ikke at blive narret eller vildledt.

Det amerikanske samfund er utrolig partisk, og mange millioner 
af dollars bliver brugt på at sværte modstandere til. Republikanske 
vælgere i særdeleshed er meget modtagelige overfor løgnehistorier 
og konspirationsteorier. Fra vores ståsted er det klart, at denne 
opførsel er en synd, og at det er forkert, når amerikanske kristne 
hopper med på vognen.

Hvad angår Hillary, må vi huske at hun aldrig er blevet sigtet for 
noget, endsige har fået en dom, til trods for talrige fjendtligt indstil-
lede undersøgelser. Det er umuligt at tro på drabshistorierne – at 
politiet aldrig har fundet noget, og ingen nogensinde har sladret. 
Og heksehistorien, den med ”spiritual cooking”, er falsk (se www.
snopes.com for dokumentation). Det er en del af de ”falske nyheder”, 
vi er begyndt at høre om, hvor folk tjener penge ved at konstruere 
historier, som andre folk vil klikke sig ind på.

Lad os ikke efterabe de værste træk af det amerikanske system, 
men passe på hvad vi læser og godtager. Vi kan, for eksempel, 
tage vores nyheder fra mere end én kilde, slå op i de oprindelige 
dokumenter fremfor at stole på andres fortolkninger, og holde 
os fra nyhedssider, som baserer sig på fjendebilleder, frygt eller 
bagvaskelse.

Fremfor alt: lad os efterligne Jesus, som lærte os at behandle 
andre som vi selv ønsker at blive behandlet, at gøre godt mod vores 
fjender, og at ikke fordømme andre. 

I en valgsituation skal vi ikke forvilde os ind i hverken fjendebil-
leder eller heltebilleder. Vi skal vi være så vise og ansvarlige som 
muligt, ære vores ledere, men holde fast ved Jesus og hans formål 
og metoder.

NEIL HARDY

AASTRUPVEJ 20-1
HADERSLEV
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Udfordringen udkommer hver søndag!

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 

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Henri Nissen

Krista Revsbech

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. - 2017: Årgang 45. 

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

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.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

 

Brunch i Kolding Aglow
Lørdag den 7. januar kl. 10.30-15. Pris 75 kr.
Emne: Indre helbredelse 
med Bibi og John Jørgensen
Tilmelding til Ester: 2236 1517 
(schmidtester@yahoo.dk)

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

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

Se www.aegteskabsdialog.dk

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

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

17. - 19. marts på
Hotel Aalborg, Aalborg

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

Bogsalg

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                  

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Søndag d. 15/1 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA: Målet er fællesskab 

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

Søndag 22/01   Jørn Pedersen TEMA: Min identitet i Kristus
Søndag 29/01  H.P. Pedersen TEMA: En ny begyndelse 

Søndag d. 8/1 
kl. 10:30 &
kl. 19:00

 
Matthias Lekardal & David Hansen

Gademission i 70’erne og 80’ernes Danmark var præget af 
Jesusbevægelsen og hippiekulturen i USA. Selvom der ikke 
var åndelig åbenhed i befolkningen, var det en tid med sang 
og musik, store offentlige møder, uddeling af traktater på 
gader og stræder fulgt op af cafémøder om aften. 

Man så mirakuløse helbredelser, og mange blev frelst. I fl ere 
byer var kirker gået sammen om at drive caféer, men henad vejen 
opstod der splid, så de blev afviklet.

En kvinde fortæller, at hun som ung pige i en præstefamilie 
nærmest blev tvunget til at gå ud, og hadede det. En anden op-
levede menighedens pres til at ”gøre noget”, men nægtede. Han 
blev selv frelst, da nogen på gaden fortalte deres vidnesbyrd! 
Efter at have oplevet vilde ting trak Guds folk sig pludselig ind fra 
gaden. Bum! Så var det slut. Man vendte aldrig tilbage. Hvorfor 
gik vi ind? Er det ikke en selvmodsigelse at sidde indenfor med 
det glade budskab om Guds kærlighed?

Venskabsevangelisation blev et hit. Man inviterede nu venner, 
bekendte og familie med i kirke, hvilket tilsyneladende var en 
god ide, da en del tog mod Jesus. Men konsekvensen er, at vi i 
det lange løb har mistet initiativ og momentum. Hvis ufrelste skal 
præsenteres for evangeliet, tager man dem hen til præsten, der 
har forstand på den slags. Er nogen syge, bliver de inviteret med 
til et helbredelsesmøde. Vi har ufrivilligt sat den troendes autoritet 
ud af kraft, og behovet for træning og udrustning i menighederne 
er blevet irrelevant.

Resultatet er en kultur, som ikke fremmer vores åndelige gaver, 
åndelige selvtillid, frimodighed eller en forståelse af, at vi er nye 
skabninger i Kristus. Alle er optaget af praktiske gøremål, men hvis 
de bliver sat i stedet for et samarbejde med Helligånden, og  verden 
ikke kan se Jesus og Guds storhed gennem os, er vi faret vild.

Er vi beklemte ved at vise Jesusfl aget i fredstid, bliver det vir-
kelig svært på den onde dag med forfølgelse. 
Rettidig omhu efterlyses. Lad os bygge 
huset på klippegrund, inden stormen 
kommer.

Hvorfor gik vi ind?

Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

Hans Berntsen
Kendt fra udsendelser om helbredelser i bl.a. DR og TV2. 

Hotellet, Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.
Fredag den 3. februar kl. 19 (åbent fra 18.30)

Obs! Et nummersystem ved indgangen betyder, at man ikke 
skal stå i lange køer for at få forbøn. De første kommer først til. 
Gratis adgang. Kaffe og kringle kan købes, mens man venter 
på at få forbøn af Hans Berntsen.                 Arr. Udfordringen

Debat

”Stalden”
i Betlehem?

"Hvilken stald i Betlehem" står 
der som overskrift på Udfordrin-
gens forside d. 18. december.  Og 

derefter tekst og billeder s. 12-13.
Et meget relevant spørgsmål, 

eftersom der ikke står et eneste 
ord om en stald i de to juleevan-
gelier i h.h.v. Matt. kap. 2 og Lukas 
kap. 2. - Der står "krybbe" / "kryb-
ben" i Lukas 2:12 og 16. Men intet 
om nogen stald.

Fakta er, at der i de fl este af 
datidens huse - og næsten til 
nutiden - ikke var møbleret. De 
allerfleste sov på gulvet. Ikke 
den allerbedste soveplads til et 
lille barn i dagtimerne. En fl ytbar 
krybbe er bedre, hvor der er en 
sådan mulighed. MANGE børn i 
Mellemøsten har sovet i en krybbe 
noget af tiden.  

Der er altså slet ingen grund 
til rakke ned på og kritisere den 
mellemøstlige gæstfrihed.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Se mere debat side 17.

En hædersmand 
takker af

Folketingets og dansk politiks 
nestor, Bertel Haarder, en af vore 
bedst begavede politikere (måske 
den bedst begavede) takker af i et 
fi nt interview med Jacob Rosen-
krands i en "deadline"-udsendelse 
d. 12.12.16.

Han går tæt på det, vi som 
kristne selv gerne vil ind på, med 
ord om, at vi med et godt værdi-
grundlag ikke behøver at føle os 
usikre overfor de fremmede.  Man 
tænker: "Nu kommer det nok!" 
nemlig en frimodig bekendelse 
til kernen i regeringens kristne 
bekendelsesgrundlag, dvs. Kristi 
evangelium og Kristi lære.  

Men så "tæt på" gik ikke denne 
gode grundtvigianer, også kaldet 
"Danmark-kanonens bagmand". 
Meget skal læses mellem linjerne, 
fx da han engang som integratio-

nionsminister i et interview udtalte 
med patos: "Det er ikke kristendom, 
de fremmede er imod, men vor 
gudløshed!"  

Det er så op til os, Kristi efter-
følgere, frimodigt at fortsætte, hvor 
han slap. For det med gudløsheden 
og vort manglende mod til at stå 
for noget, bør Kristi ambassadører 
have et klart svar på, og det så 
meget mere som at det smerter os 
at se landets statsminister (vel vor 
dygtigste politiske "håndværker") 
stå frem i en pressekonference 
fl ankeret af 2 nye topministre, der 
notorisk er praktiserende homo-
seksuelle.

Dette oprør mod Guds ord i 
fi nt jakkesæt på de bonede gulve 
er vi blevet så vante til (eller er 
vi?), at vi ikke mere kan rystes på 
samme måde som Bibelens gamle 
profeter og DNT´s apostle og, ja , 
Herren selv.

Der er brug for andet end blot 
sukkersød glasur-forkyndelse, men 

nidkært at gøre "en evangelists 
gerning" (2. Tim. 4:5). Dette evig-
hedens alvor efterlyses nok ikke i 
værdidebatten, og dog er det det 
eneste svar på tidens skrigende 
tomhed, som hverken "julehygge", 
statsreligion, grine-shows eller 
andre surrogater kan udfylde eller 
råde bod på.

Den rette "kanon" (= ægte værdi) 
er ikke kristendom, men vor Herre 
Jesus Kristus og Hans evangelium. 
"Ham forkynder vi!" (Kol. 1:28) . 

JØRN NIELSEN, 
H.C. LUMBYES VEJ 159A, 
4700 NÆSTVED
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 
50/51:

Arne Jensen
Olafsvej 20
7080 Børkop

Kodeord: Julegaveræs

Vinder af krydsord fra uge 48 
trækkes og offentliggøres i uge 2.

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, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 5. 
januar 2017. 

(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.

d d b ll b

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.

TIDSRUMMET
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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.  FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/Udfordringen.dk

Stillingsannoncer

Kommunikationsmedarbejder søges
Ønsker du at hjælpe forfulgte kristne i Mellemøsten og Centralasien? Så er denne 
stilling måske noget for dig.

Vi forventer at:
- du har hjerte for at mennesker, der bor i lukkede lande, får mulighed for at 
høre budskabet om frelsen i Jesus Kristus
- du brænder for at hjælpe og udruste forfulgte kristne til at være et vidnesby-
rd, i ord og handling, i deres lokalsamfund 
- du er en stærk kommunikatør og dygtig tekstforfatter
- du har arbejdserfaring i markedsføring og kommunikation
- du har gerne relevant uddannelse
- du har gerne arbejdserfaring med kommunikation på digitale platforme
- du bevarer roen og overblikket under stort arbejdspres
- du er løsningsorienteret i mødet med komplicerede spørgsmål
- du kan fuldt ud identificere dig med Dansk Europamissions formål 
 
Arbejdsopgaverne består bl.a. i:
- at udarbejde artikler og tekster til forskellige medieplatforme
- at prædike og fortælle om arbejdet i kirker, missionsforeninger etc.
- at være tovholder på en række drifts- og udviklingsopgaver
 
Kommunikationsmedarbejderen refererer til kommunikations- og projektch-
efen. Har du spørgsmål til stillingen, da kontakt Samuel Nymann Eriksen på 
61260187 eller samuel@daneu.dk.
 
Du skal være indstillet på test i forbindelse med ansøgningsprocessen. Ansøg-
ningen skal sendes til samuel@daneu.dk inden den 16. januar 2017.
 
www.forfulgtekristne.dk 

Drejervej 15, 2400 København NV

Dansk 
Europamission

Kommunikationsmedarbejder søges

Med tiltrædelse henholdsvis primo marts 2017  
og primo maj 2017  
- Stillingerne er på mellem 85% og 100%
Stillingen primo marts 2017 indeholder følgende fag:
Matematik i 1. og 6. kl. og delt klasselærerfunktion,  
natur og teknik i 3., 5. og 6. klasse, musik i 2., 3., og 5. kl.  
samt specialundervisning i matematik og dansk.

Stillingen primo maj 2017 indeholder følgende fag:  
Dansk i 1. kl. og delt klasselærerfunktion, idræt (piger) i 4./5., 6./7.  
og 8./9. kl., tysk i 5. og 6. kl. samt specialundervisning i dansk og tysk. 

Vi er også interesseret i at høre fra dig, selvom du ikke kan dække alle fag.

Kratholmskolen er en kristen friskole med 220 elever. Det er en fagligt og 
socialt velfungerende skole med engagerede medarbejdere, der giver en 
grundig undervisning i trygge og gode rammer. Skolen lægger vægt på det 
kristne livs- og menneskesyn, og ansøgere skal være i overensstemmelse 
hermed, samt aktivt arbejde for det. 

Du får en spændende arbejdsplads med åbenhed for nye idéer, et godt 
kollegialt samarbejde og gode fysiske rammer både inde og ude.
Vi forventer, at du er fagligt dygtig, ansvarsbevidst, aktiv og engageret, har 
et godt humør, er god til at samarbejde og har lyst til at arbejde med børn. 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Lærernes Central-
organisation og Finansministeriet. 

Ansøgning med relevante bilag skal være skolen i hænde senest den 11. 
januar 2017. 

Samtale forventes gennemført onsdag den 18. januar 2017 og torsdag 
den 19. januar 2017 mellem kl. 17 og kl. 21.

Ansøgningen sendes på mail til: bm@kratholmskolen.dk

Yderligere oplysninger: Kontakt skoleleder Bent Møller på tlf. 65 96 22 69 
eller 30 51 60 70.  

KratholmskolenKratholmskolen
- EN KRISTEN FRISKOLE
Byghøjvej 27-33 · 5250 Odense SV · www.kratholmskolen.dk

To lærere til barselsvikariater
Er avisen 

udeblevet? 
Hvis avisen er 
udeblevet, kan

du benytte
kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
 ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til 
nettet, kan du ringe til 
os på tlf. 7456 2202

kl. 10.00 - 15.00 

- tast 1 for 
abonnement. 

Godt nytår!

WE WANT YOU
4 KFUMs SOLDATERHJEM

Volontører søges 
Vi søger knivskarpe og 
engagerede unge pr. 1. 
januar 2017.

Har du lyst til at være én af 
de mange, der gennem 
generationer har fået en 
once in a lifetime-oplevelse 
på et KFUMs 
Soldaterhjem? 

Måske er det 
også noget for 
dig?  

job.kfums-
soldaterhjem.dk

Ferie

Kontakt os på 7592 2022
www.felixrejser.dk

Nyt katalog  
udkommer d. 5. januar
Ring og bestil eller  
se mere på vores  
hjemmeside

Godt nytår

K t kt å 7592 2

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Nordtysklands Lille Amsterdam
4 dage på 4-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

Ringhotel Aquarium ★★★★

Kun en times kørsel fra den danske 
grænse ligger den lille perle af en by, 
Friedrichstadt, som har fået tilnavnet 
Lille Amsterdam på grund af sit tydelige 
hollandske præg med kanaler og origi-
nale, kamtakkede gavlhuse. I gåafstand 
fra markedspladsen og byens sevær-
digheder finder I det hottellet med en 
idyllisk beliggenhed lige ved byens stør-
ste kanal. Her bliver I budt velkommen 
med en drink til en miniferie i de bed-
ste rammer: Et ry, som værtsfamilien 
Boddenberg har opnået gennem mere 
end 20 års engageret hoteldrift – ikke 
mindst på grund af hotellets gode 
køkken, der begejstrer gæsterne med 
førsteklasses smagsoplevelser.

Pr. person i standardværelse

1.599,-
Pris uden rejsekode 1.749,-

Ankomst: 
Valgfri i perioden 19.1.-28.2. 
samt søndag til tirsdag i perioden 
5.3.-10.4.2017.

      
overnatniner!

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 1/1
08:15 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible)
09:05 Biblens gåder - Jakobs 
hovedpude. 
09:55 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene.  Tysk dokumentar 
fra 2015.
10:45 Biblens gåder - Sodoma 
og Gomorra. 
16:00 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.
16:50 Biblens gåder - Syndfl o-
den. Tysk dokumentar fra 2015.

Lørdag 7/1
19:45 Før Søndagen. 
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Herren han har besøgt 
sit folk”, og om hvordan Grundtvig 
syntes, der var for mange ”ak-
salmer” og i stedet gerne ville 
skrive ”tak-salmer”. Folkekirkens 
Ungdomskor ved dirigent Ole 
Faurschou synger salmen fra 
Brabrand Kirke 1. søndag efter 
helligtrekonger.

Søndag 8/1
14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke i Svendborg. Fra kirkens 
tårn lyder der sprøde toner fra klok-
kespillets 36 klokker. Organist og 
klokkenist Povl Chr. Balslev spiller 
på stokklaviaturet, mens det store 
børnekor står klar i våbenhuset 
med lys. Korleder og organist Ida 
Howalt åbner sammen med koret 
Første søndag efter Helligtrekon-
ger med Grundtvigs salme, Dejlig 
er den himmel blå. Evangeliet 
handler om Jesus som 12-årig i 
templet. Sognepræst Ida Fonsbøl, 
er liturg og prædikant, og under 
nadveren medvirker sognepræst 
i Tved Maj Bjerregaard Andersen. 
Sendes også mandag kl. 8.30.

DR1
Tirsdag 3/1
20:45 Når naboens datter bliver 
muslim. Da Michelle valgte at 
blive muslim i en alder af 15 år, var 
hendes far langt fra begejstret. Hun 
fi k forbud mod at bære tørklæde i
hjemmet, og faderen ville ikke 
følges med sin tildækkede datter 
på gaden. Michelle er bare en ud 
af fl ere og fl ere danske piger, der 
vælger et liv med Islam. Et valg 
som kan splitte familier og gøre pi-
gerne til skydeskive for danskernes 
frygt og undren. Men hvad ligger 
der bag valget? Hvorfor bærer 
de tørklæde, og hvordan tackler 
de modstanden? I 2 programmer 
møder vi 5 piger, der alle har valgt 
islam. Tilrettelæggelse: Lisbet Bar-
rett, Vibeke Heide-Jørgensen og 
Peter André Reventlow. Sendes 
også onsdag kl. 7.20.

Søndag 8/1
10:40 DR1 Dokumentar: Den 
sidste tid. Ester og Hans elsker 
livet og hinanden. De har tilbragt 
næsten hver en vågen time sam-
men i 50 år og glæder sig til deres 
guldbryllup - også selv om de er 
bange for, at de aldrig kommer til 
at opleve det. Ester og Hans for-
bereder sig nemlig på dommedag, 
som de er overbevist om er nært 
forestående. De har rygsækken 
pakket, så de kan overleve i de 
svenske skove, når ragnarok kom-
mer, men nu har de ventet i 50 år, 
og helbredet er begyndt at svigte. 
Isen smelter på Grønland, krige 
raser i Mellemøsten, og storme og 
oversvømmelser slår ind over det 
lille hus i Rønnebærparken. Esther 
og Hans er godt klar over, hvad 

der er ved at ske. Selvom deres 
helbred hastigt forværres - Esther 
lider af polio, og Hans kæmper 
med eftervirkningerne af en hjer-
neblødning - fi nder de energien 
til at gøre en sidste indsats for at 
redde deres medmennesker, før 
det er for sent.

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

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

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

Radio 

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.

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

 LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sen-
des 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

Søndag 1/1
07.33 Religionsrapport (P1)
I 2016 fi k vi både besøg af Pave 
Frans og en ærværdig lama fra 
Bhutan, men det var i høj grad 
islams plads i samfundet og 
kristendommens betydning for 
danske værdier, som tegnede de 
fl este værdidebatter i 2016. Sam-
men med forfatter og debattør 
Anders Jerichow, sognepræst Sø-
rine Gotfredsen og debatredaktør 
på Kristeligt Dagblad Johannes 
Henriksen, ser Lisbeth Brocelius 
Meléndez tilbage på 2016 med de 
religiøse briller på.
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Maria, munke, mildhed og mod-
kultur Adam Elias Laugesen 
fortæller fra munkeøen Athos om 
et liv, hvor lange gudstjenester, 
gamle relikvier og uforbeholden 
gæstfrihed sætter moderniteten 
i perspektiv. Vært: Anders Lau-
gesen.
09.54 Højmesse (P1) fra Ha-
derslev Domkirke. Prædikant: 
Marianne Christiansen
19.30 Mennesker og tro: Maria, 
munke, mildhed og modkultur

Mandag 2/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport: 

Tirsdag 3/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 4/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)

Torsdag 5/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 6/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 7/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 8/1
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1) 
19.30 Mennesker og tro (P1) 

Lørdag den 6. januar kl. 22.05 sender GOD TV fra Jesus Culture 
konferencen. Kim Walker-Smith fra bandet ”Jesus Culture” taler 
ud fra egen erfaring om, hvordan Jesus kan hjælpe os igennem 
vores daglige problemer. Se GOD TV ved at downloade en app på 
iPhone, iPad eller Android, eller se www.god.tv. GOD TV kan også 
ses via parabol. Se i TV oversigten for yderligere information.

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv evt. dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

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

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

(1/2017)

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

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 den 8/1 kl. 10.40 sender DR 1 igen dokumentaren ”Den 
sidste tid”, om parret Ester og Hans, som venter på dommedag.
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- Mit nytårsforsæt i år, er at få gjort de ting, jeg 
burde have gjort sidste år! 

Det norske kristne studenter-
arbejde, Laget, har indgået 
et formelt samarbejde med 
organisationerne GodhetNorge 
og Ny Generasjon for udbrede 
konceptet ’Godhetsuka’ til 
Norges skoler og studiesteder.

Satsingen på en særlig god-
hedsuge for skoler og studieste-
der er en del af Lagets nye stra-
tegiplan, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen i november.

– Nu lanserer vi «Godhet på 
skoler og studiesteder» som en 
national godhedsuge for skoler 
og studiesteder i Norge. Vi håber, 
den vil sætte et aftryk på skoler-
ne, siger Lagets generalsekretær, 
Karl-Johan Kjøde.

Planen er, at den først god-
hedsuge skal gennemføres den 
24.-28. april i 2017.

Hanne Therese Loftesnes, som 
er leder for GodhetNorge, er me-
get begejstret over samarbejdet.

– Dette har vi kæmpetro på. 
Det er helt fantastisk, at skoleele-
ver og studenter kan få en sådan 
konkret erfaring med godhed, 
siger hun.

Samarbejde 
med menigheder

Begrebet Godhetsuka har 
været kendt siden 2006, hvor 
IMI-kirken i Stavanger startede 
projektet. Nu er der omkring 
90 deltagende menigheder på 
30 forskellige steder rundt om i 
landet. Konceptet går ud på, at 
deltagerne sætter en uge af til 
at hjælpe andre med forskellige 
opgaver. Visionen er at skabe 
en godhedskultur, som varer 
hele året.

– Nu tager vi godhedsugen 
med til skolerne. Det synes jeg 
er ganske cool. Det gi’r os også 
en mulighed for at komme tættere 

på menighederne, siger Kjøde.
Loftesnes tror, satsingen vil 

føre til en spændende synergi-
effekt.

– Menighederne, som alle-
rede er engageret i projektet, 
kan hjælpe deres unge med at 
tage godhed med ud på skolerne. 
Samtidig kan folk, der gennemfø-
rer en godhedsuge på en skole 
tage deres erfaringer med til de-
res menigheder og måske starte  
en godhedsuge der, siger hun.

Godhed uden bagtanker
Laget er optaget af, at godhe-

den fra skoleelever og studenter 
ikke skal have skjulte motiver.

– Vi mener, at denne type god-
hed er et godt fokus ind på vore  
skoler og studiesteder. Og vi tror,  
at de unge og studenterne har 
brug for dette perspektiv, siger 
den nye landsstyreleder i Laget, 
Therese Thelle.

Generalsekretæren er enig og 
præciserer:

– Det er vigtigt, at vi ikke viser 
godhed for at kunne give folk en 
traktat. Vi skal ikke have et skjult 
motiv, men vi viser godhed, fordi 
Gud har vist os godhed. Punktum, 
siger han. 

Ingen ’bibelboller’
Kjøde fortæller, at Laget læg-

ger op til bibelundervisning for 
cellegrupperne op til en god-
hedsuge.

– På den måde vil de høre, 
hvad der er tankerne bag ugen. 
De lærer, hvor vi fi nder det i Bi-
belen, og at vi skal vise godhed 
uden skjulte hensigter. Det er jo 
helt underligt, men det er det, vi 
virkelig ønsker, siger han.

Kjøde tror, mange lokale Lag-

grupper har brug for en lille  
kulturændring på dette område.

– Når de hører, at man skal vise 
godhed, tænker lagsmedlemmer-
ne ofte på at uddele ”bibelboller” 
eller bibeluddeling og den slags, 
siger han.

– Men det at have en akti-
onsuge med fokus på godhed 
handler om, at det skal blive en 
integreret del af livet. Det er det 
Lags-arbejdet handler om, at 
ingen er deltidskristen, men man 
tager det med som en identitet i 
alle ting, siger Karl-Johan Kjøde.

Landsstyreleder Thelle præci-
serer, at mange Lag-grupper alle-
rede udfører godhedshandlinger.

– Der fi ndes mange Lag-grup-
per, som for eksempel står og 
uddeler kaffe eller andre ting på  
skolen, fortæller hun.

Tværkulturelle tiltag
og Skepsis-uger

I tillæg til ønsket og planerne 
om et tættere samarbejde med 
menighederne har Laget i sin 
nye strategiplan også fokus på 
det tværkulturelle arbejde i La-
get Interact og aktionsuger som 
Godhetsuka og Skepsisuka.

En Skepsisuge er en uge med 
særlig fokus på apologetik. Her in-
viterer man sine medstuderende 
til at komme med deres skepsis 
og stille de kristne studerende 
alle deres spørgsmål om den  
kristne tro. 

Skepsisugerne er ifølge Kjøde 
et koncept, som er vokset op fra 
Lagets græsrødder.

– Vi skal til at overtage koor-
dinerings-ansvaret for Skepsisu-
gerne. Folk efterspørger, at vi 
fra centralt hold giver det mere 
retning og hjælper med tilrette-
læggelsen, siger han. 

Bodil/KPK

Norske KFS’ere vil holde 
’Godhetsuker’ på skolerne

- En godhedsuge handler ikke om at uddele boller med indbagte 
bibelvers, siger David Haddeland fra Ny Generation (til venstre) 
og generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde. Foto: Laget. 

Det skal ikke handle om ”bibelboller”, når Laget holder godhedsuger på skoler og studiesteder.

Organisationer som 
Godhet.no og Ny Generasjon 
har i fl ere år holdt godhedsu-
ger, hvor kirkefolk hjælper 
andre med fx. havearbejde 
eller rengøring. 
Nu skal konceptet ind på sko-
ler og studiesteder gennem 
Laget.

– Det er vigtigt, at vi 
ikke viser godhed for 
at kunne give folk en 

traktat. Vi skal ikke 
have et skjult motiv, 

men vi viser godhed, 
fordi Gud har vist os 

godhed. Punktum.

Josh Garrels har formået at overføre sit drømmende og 
fi nurlige musiske univers til et ganske godt julealbum. 

Jeg kan godt lide julemusik, men nogle gange er der brug 
for lidt fornyelse, så man ikke hører de gode, gamle travere 
så meget, at man bliver træt af dem. Her er Josh Garrels’ 
’The Light Came Down’ en dejligt og smukt julealbum. Hvis 
du ikke kender Josh Garrels, så er han mest kendetegnet 
ved sin særlige stemme, som skiller sig lidt ud fra mange 
andre gode stemmer derude. Der er en skrøbelighed og en 
særlig lyd i hans stemme, som gør, at man ret hurtigt kan 
høre, at det er ham, der synger. Og Garrels album bærer 
ofte præg af et lidt eventyrligt, skævt musikalsk univers, 
hvor der er plads til drømme og eftertanke. Det kan jeg 
personligt godt lide.

Jeg synes generelt, at det er et meget behageligt ju-
lealbum. Det er sådan et man godt kan have kørende på 
“repeat” et stykke tid. 

“Well, some call Him Jesus, I think I’ll call Him Saviour”, 
synger Garrels udfordrende på nummeret ‘The Virgin Mary 
Had One Son’. Det er et af de numre, som Garrels selv har 
skrevet. Albummet er en god blanding af gammelkendte 
julenumre med et ”Garrelsk” twist og nye numre, som han 
selv har skrevet. Og han er en mand, som udover at synge 
også kan skrive stærke tekster. Fx i nummeret ’Shepherd’s 
Song’, hvor han beskriver Jomfru Marias tanker før og 
efter Jesu fødsel. 

Og dette nummer er måske meget kendetegnende 
for hele albummet, som på én måde er meget nede på 
jorden, men samtidigt også er ”helt oppe i Himlen” og på 
en nærmest magisk måde emmer af Jesu ubegribelige 
fødsel, som var begyndelsen på Guds plan til frelse for alle 
mennesker. Denne slags musik hjælper mig til med glæde 
og forundring at gribe julens mysterium. 

Henrik Engedal

Finurlig julemusik
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Af Astrid Reuss Mikkelsen
volontør i Impact

Klummen
I et pigefængsel i Honduras fl ettede en indsat pige den 
fl otteste fl etning i mit hår. De samme hænder havde slået 
et andet menneske ihjel. 

Vores lange lyse hår blev bemærket i ungdomsfængslet for 
piger i Honduras’ hovedstad. Pigerne lærer bl.a. at sætte hår for, 
at de har bedre muligheder, når de bliver løsladt. 

De var glade for at fl ette, franske fl etninger formet som hjerter 
og fl etninger, der gik hele vejen rundt om vores hoveder. En af 
dem var 15-årige Nicole. Hun spurgte mig, om jeg havde en 
kæreste, og jeg spurgte hende, om hun havde en. Hun fniste. 

Ved aftensmaden fi k jeg at vide, at Nicole havde slået mindst 
10 mennesker ihjel... 

Et liv for et andet liv
Jeg kunne ikke forstå det. Jeg forstod ikke, hvorfor en 15-årig 

skulle have myrdet andre mennesker. Det gav ingen mening. 
Da jeg var 15 år, handlede min verden mest om at gå i det tøj 
og makeup, som de populære piger gik med.

Efterhånden fandt jeg frem til, at Nicole og mange af de andre 
piger i fængslet var med i bander, der tvinger pigerne til at begå 
drab. Med den sparsomme viden jeg har om det miljø, som Nicole 
var vokset op i, kan jeg rationalt forklare, at omstændighederne i 
Nicoles liv har været imod hende. Måske kan hendes handlinger 
ligefrem forklares med, at hun blev nødt til at slå ihjel for ikke 
at selv miste livet. 

Det undertrykte menneskelige skrig
Problemet er bare stadig, at det ikke kan forklare, hvad der 

sker inde i en 15-årig hjerne, når hun står med en pistol eller 
en kniv klar til at tage et andet menneskes liv. Hvad der får 
hånden til at affyre pistolen eller stikke det første knivstik. Hvad 
hun tænker, hvad hun føler i minutterne og sekunderne, inden 
hun bliver morder.

Jeg tror ikke på, at mennesker er skabt til at tilintetgøre hin-
anden. Det må være alment menneskeligt ikke at myrde, en del 
af essensen af at være menneskelig. 

Der må være noget i alle mennesker, der 
skriger stop, når man står sekunder fra at 
tage livet fra et andet menneske. Det er 
ekstremt at tænke på, at omstændighe-
derne kan være så højtråbende, at dette 
skrig bliver undertrykt. 

En 15-årig morder

- Du må ikke blive så kristen, 
at du tror, du ikke kan blive 
seksuelt tiltrukket, siger pa-
stor Andreas Hegertun til de 
mange singlemænd i Filadel-
fi akirken i Oslo.

Filadelfi akirken i Oslo er Nor-
ges største frimenighed, og næ-
sten 140 mænd mellem 20 og 
35 var med til mødet ”FilaMann!” 
i november. Her handlede det om 
at komme i kontakt med pigerne. 

– Vi ønsker bl.a. at belyse, 
hvad der er årsagen til den høje 
single-statistik i menigheden, si-
ger Harald Flem (37), selv single.

Han mener, at menighederne 
skal gøre mere for de mange 
singler i stedet for ”bare at holde 
en masse ægteskabskurser og 
forberedelseskurser”. 

Kun for drenge
Denne første samling handler 

om forholdet mellem mand og 
kvinde og om dating. Og der må 
sættes ekstra stole frem. 

– Der er ikke en eneste pige 
her, så vi behøver ikke at impone-
re nogen, siger en deltager som 

forklaring på det store fremmøde.

”Elendige til at spørge”
Før ”FilaMann!” spurgte Fila-

delfi akirken menighedens piger 
om deres opfattelse af de mange 
singlemænd. Der kom 180 svar, 
de fl este fra single- pigerne.

Hele 73 procent af pigerne syn-
tes, at mænd i kirken er ”elendige” 
til at tage initiativ til en date.

– Filadelfi akirken i Oslo burde 
være det beste sted i hele ver-
den til at fi nde sig en god pige, 
siger pastor Andreas Hegertun 
og indrømmer, at menigheden 
sikkert kunne have gjort mere 
for sagen. Præsten har ikke selv 
været single, siden han var 16 år.

På mødet kan man stille sine 
spørgsmål anonymt til panelet 
via SMS. 

– Jeg tror, dating var lettere før. 
Jeg forstår ikke, hvorfor I gutter i 
dag leder så meget efter signaler 
fra pigen. I er så forsigtige. Kan I 
ikke bare spørge en pige ligeud? 
spørger rektor Arne Gjervoldstad 
fra Filadelfi a bibelskole Oslo. Han 
er i 60’erne og bliver præsenteret 
som ”fossilet”.

Jagten på det perfekte
Også to unge mænd er med i 

panelet, hvor det bl.a. handler om 
jagten på det perfekte.

– Påvirker det vores selvbil-
lede og vores selvtillid? Er vi og 
pigerne bange for ikke at blive 
opfattet som gode nok, så vi ikke 
viser vore svage sider, spørger 
Harald Flem.

Vi kræver meget af en mulig 
ægtefælle.  

– Men du må ikke lade de 
høje idealer gøre dig passiv. Tag 
initiativ og inviter pigen ud, siger 
præsten, før spørgsmålene kom-
mer ind på pigernes udseende.

– Bryster og lår er fi nt nok, men 
jeg ser efter X-faktoren. Der må 
være en connection, og det er hu-
mor. Jeg har truffet mange piger, 
men ingen jeg vil gå videre med, 
fortæller 31-årige Johannes, der 
aldrig har haft en kæreste.

– Man får aldrig en kæreste, 
hvis man hele tiden venter på, 
at der skal komme noget endnu 
bedre, siger Harald.

– Mange prøver og ser, hvor-
dan det går, mens vi kristne har 
en tendens til at se meget længe, 
før vi prøver, svarer Dag-Harald.

Der bliver også talt om sex før 
ægteskabet. Her siger Hegertun:

– Man kan vælge ikke at tage 
Bibelens vejledning alvorligt 
og behandle piger dårligt som 
i kulturen omkring os. Men den 
anden grøft er, at det hele bliver 
for anspændt og de høje idealer 
fører til, at vi ikke tør gøre noget 
af frygt for at fejle, siger Hegertun.

– Vi der er over 60 har også 
øjne i hovedet, siger Gjervoldstad. 
Han mener, at kristne fyre gi’r for 
tidligt op og lever med en illusion 
om den perfekte pige. 

– Jeg ser pænere kvinder end 
min kone, for nu at sige det sådan. 
Men jeg tror, jeg valgte hende på 
grund af X-faktoren. Der var noget 
ved hende, som tiltrak mig, siger 
Gjervoldstad. Han har nu været 
gift i 37 år. 

Bodil/KPK

Kirkens singlemænd får gode råd om dating

”Fossilet”, den 60+-årige rektor 
Arne Gjervoldstad fra Filadelfi a 
bibelskole og pastor Andreas 
Hegertun giver dating-råd. 

Lørdag den 17. december 
havde Efterskolen Kildevæld 
obligatorisk skoledag, som 
var dedikeret til at gå ud og 
gøre en forskel for menne-
sker i nærområdet.

Så i stedet for at sove længe 
var eleverne tidligt oppe og af 
sted iført praktisk tøj og en masse 
gå-på-mod.

Der var i forvejen lavet en 
masse aftaler omkring praktiske 
opgaver, som skulle løses. En 
stor gruppe drenge havde fx fået 
til opgave at rydde en legeplads 
i lokalområdet, som efterhånden 
var så nedslidt, at den var til fare 
for brugerne.

I forvejen var der også delt sed-
ler ud til alle beboerne i skolens 
nabolag med tilbud om praktisk 
hjælp, så her var en del elever 
ude og rydde op, rive og feje.

Der blev også ryddet op i 
pulterrum, gjort rent og pakket 
poser for kunderne i lokale dag-

ligvarebutikker.
Endelig var en gruppe elever 

på besøg på det lokale pleje-
center, hvor der blev sunget 
julesange, delt småkager ud og 
hygget med de ældre.

Efter en lang dags arbejde 
vendte eleverne tilbage, en rigtig 
god oplevelse rigere, som en af 
pigerne udtrykte det: ”Det her 
skulle vi gøre noget oftere”.

Overalt blev eleverne taget 
godt imod og beviste, at teen-
agere er meget andet end det lidt 
stereotype billede af, at de blot er 
dovne egoister, som kun tænker 
på sig selv.

På Kildevæld er det efterhån-
den en tradition at bruge den 
sidste lørdag før jul på at gå ud 
og arbejde frivilligt, sammen med 
deltagelse i landsindsamlinger og 
fx naturoprydnings-dage.

- Som skole har vi et stort 
ønske om at vise praktisk næste-
kærlighed til mennesker omkring 

Elever arbejdede frivilligt
På Efterskolen Kildevæld i Kolding brugte de den sidste lørdag før jul på at arbejde gratis for naboerne.

os, og for skolens elever er disse 
aktiviteter i den grad øjenåbnere 

og gode oplevelser, siger skolens 
forstander, Poul Jørgensen.

En stor gruppe af drengene havde fået til opgave at rydde en gammel 
nedslidt legeplads, som var til fare for brugerne.

På Kildevæld er det ved at blive 
en tradition at bruge sidste 

lørdag før jul på frivilligt arbejde 
i lokalområdet.
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Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

Mens andre 
fortaber sig 
i nørdede 
diskussioner, 
trækker for-
fatterne her 
nøgternt de 
overraskende 
fakta frem, 
som viser, 
at det VAR 
Jesus, der lå 
i ligklædet. 

Velegnet 
til tvivlere 
og ateister. 
Men vil også 
glæde den 
troende!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Min erfaring fortæller mig, at jeg er i stand til at forblive et bedre 
menneske indtil 3. eller 4. januar, for så plejer jeg at genoptage 
unoderne og spiser for mange Magnum-is, får trænet for lidt 
og skælder for tit ud på mine potteplanter.

Jeg har læst om mennesker, der overlever deres nytårsforsætter 
med både én og to uger, før de (nytårs)fortsætter, hvor de slap 
den 31. december.

Min 10 punkts liste for i år:
1. Bruge fl ere penge, så jeg kan komme med i Luksusfælden.
2. Købe en Ferrari. Alternativt en el-cykel.
3. Finde en kirke, hvor de serverer Irish Coffee til kirkekaffe.
4. Stille op i X Factor med sangen ”Jesu bleibet meine Freude” 

af Johann Sebastian Blachman.
5. Stille op til folketinget med mærkesagerne ”Mere blæst til 

kite-surferne” og ”Ingen blødsødenhed overfor skovfl åter”.
6. Søge tilgivelse hos mine fjender, så jeg kan låne fl ere penge.
7. Lære at snyde i køen i Fakta, så det kun tager 5 minutter 

at handle.
8. Forny mit fi tnesskort, så de kan se, at jeg stadig er i live.
9. Købe en hund og navngive den ”Svindler”, bare for at se folk 

vende sig, når jeg kalder på den.
10. Skrive til Bibelselskabet og spørge, hvornår de kommer med 

nyt – det er jo snart 2000 år siden sidste udgivelse, som de 
bliver ved med at kalde for Det Nye.

Jeg er for ambitiøs og urealistisk, fortæller min elskede mig, 
så hun lagde en seddel med nytårsforsætter, som hun mener, 
jeg kan holde:

1.   
2.   
3.   
4.   
5.    
Ser listen lidt tom ud? Så læs den igen! Listen er i virkeligheden 

på 10 punkter, men af pladshensyn nøjes jeg med at nævne de 
5 første.

Især punkt 2 og punkt 4 vil kræve en særlig indsats, men el-
lers har jeg denne gang en god chance for at holde 
nytårsforsætterne, forsikrer hun mig.

Det skal nok lykkes i år!
Hvis ikke, har min elskede lovet at revidere 

listen til næste årsskifte.
Godt nytår!

10 bud på
nytårsforsætter

Af Bodil Lanting

Den kr is tne  skuesp i l le r 
Max McLean optræder som 
’Screwtape’ i en anmelderrost 
teaterversion af ”Fra helvedes 
blækhus”, der opføres i Lon-
don indtil 7. januar.

Max McLean er grundlægger 
af det kristne teaternetværk Fel-
lowship for Performing Arts. Han 
har tidligere optrådt med forestil-
lingen i USA.

Satirisk bog om djævelen
Den  sa t i r i s ke  bog  The 

Screwtape Letters er skrevet af 
den kristne forfatter C.S. Lewis 
i 1942. Og man skal lige forstå 
det rigtigt: En senior-djævel, 
Screwtape, skriver breve til sin 
nevø Wormwood, som han er 
mentor for. Lærlingen bliver un-
dervist i, hvordan man bedst 
frister et menneske, hindrer ham 
i at blive kristen og - da det al-
ligevel sker - må prøve at tage 
troen fra ham.

”Der er to lige store - men 
hinanden absolut modsatte - 
vildfarelser, vi mennesker kan 
hildes i, hvad djævle angår. Den 
ene er at lade være at tro på, at 
de eksisterer. Den anden er at 
tro på dem og føle en overdreven 
og usund interesse for dem. De 
for deres part er lige henrykt for 
begge vildfarelser og hilser en 
materialist og et menneske fuld af 
overtro med samme fryd”, skriver 
C. S. Lewis. 

  I bogens forord beder forfatte-
ren sine læsere huske på, at djæ-
velen er en løgner. Man skal ikke 
gå ud fra, at alt hvad Screwtape 
siger er sandt - ikke engang ud 
fra hans eget synspunkt. 

Overdjævelen i London
Siden 8. december har man 

kunnet se forestillingen med 
”Satans top-psykiater” i London. 
Og det er både underholdende, 
forvirrende og tankevækkende, 
forsikrer anmelderne.

Teaterstykker blev skrevet i 

2006 af Max McLean og Jeffrey 
Fiske. Forestillingen trak fulde 
huse i New York og fl ere andre 
steder i USA. Nu har stykket kørt 
i Park Theatre i London gennem 
december måned.

Hvem er Vor far - 
og hvem er Fjenden? 

- Stykket viser et ”skævt, om-
vendt univers”, som beskrives fra 
helvedes korridorer. Her sidder 
antihelten Srewtape og hans 
medarbejder og fortæller den 
unge Wormwood, hvordan han 
bedst kan ødelægge Wormwoods 
menneskelige ”patient”. 

Stykket foregår i to verdener: 
Dels helvede, hvor Satan ”Vor 
far nedenunder” regerer, dels 
verden, hvor en usynlig person 
kendt som ”Fjenden” beskytter 
patienten fra djævlenes onde pla-
ner. Og så er det vigtigt at huske, 
hvem der taler - og at djævelen 
er en løgner...

Fra rolig til desperat
I teaterversionen spiller Max 

McLean Screwtape med charme, 
vid og ambition, skriver anmel-

derne. I en 90 minutter lang mo-
nolog udvikler seniordjævelen sig 
fra at være rolig og ubekymret til 
at bliver stadig mere desperat og 
vanvittig. Det viser sig, at fi asko i 
et ’patient-projekt’ (hvis patienten 
bliver kristen og bevarer troen) 
har meget ubehagelige konse-
kvenser for djævlene selv.

Sammen med Screwtape op-
træder hans sekretær, Toadpipe, 
der spilles med charmerende 
vildskab af Karen Eleanor White. 
Hendes karakter giver forestillin-
gen en dynamik, som ellers ville 
have manglet i djævelens lange 
monolog.

Forestillingen gi’r håb
Stykket er en slags teologisk 

undervisning, hvor djævlene vil 
hindre en mand i at blive frelst, 
bl.a. ved at friste ham med de syv 
såkaldte dødssynder. 

Det er vittigt og intelligent for-
talt, så kristne får noget at tænke 
over. Men stykket kan også give 
håb til ikke-kristne, for folks valg 
betyder virkelig noget, understre-
ger Max McLean.

C.S.Lewis-klassiker 
opføres på teater i London
En 90-minutters monolog præsenterer senior-djævelen i bogen ’Fra helvedes blækhus’.

- Det onde i virkelighedens verden er ikke sjovt. Men som fi ktion er det underholdende, og Lewis 
har meget at lære os gennem Screwtape, mener Max McLean, der nyder at spille overdjævel.

Den danske version af 
’Fra helvedes blækhus’ 
er udsolgt. Den norske 
hedder ’Djevelen dypper 
pennen’.
Bogen er en humoristisk, 
satirisk fremstilling af, 
hvordan djævelen prøver 
at ødelægge menneskers 
liv og sikre sig deres 
sjæle. Den er skrevet som 
en række breve fra en 
overdjævel til en lærling. 
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