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Af redaktør Henri Nissen

Dét, der skete for ca. 2016 år 
siden i en stald nede i Bet-
lehem, er i virkeligheden det 
vigtigste, der er sket i verdens-
historien...!

Hvorfor var det så vigtigt?
Fordi det lille Jesus-barn, som 

den unge Maria fødte, var den 
frelser, som Gud havde sendt for 
at redde alle dem, der ville tage 
imod ham, og give dem et bedre 
liv og et evigt liv efter døden.

Gud greb ind
Selv om Jesus åbenbart bare 

var et fattigt lille barn, kom nogle 
astrologer rejsende fra østerlan-
dene, fordi de havde set en stor 
stjerne, som tydede på, at en 
mægtig konge var født (læs mere 
i bogen ”Jesus i Stjernerne”). 

Også nogle hyrder kom for at 
se, hvad der var sket. De havde 
oplevet engle forkynde, at barnet 
ville skabe ”fred på jord” - men vel 
at mærke ”i mennesker, der har 
hans velbehag” - eller som det 
også kan oversættes: ”i de men-
nesker, der tager imod”. 

Som voksen fortalte Jesus 

gennem tre hektiske år, hvordan 
det var meningen, at vi skulle 
leve. Hvordan vi kunne få tilgi-
velse og blive forsonet med Gud. 
Nemlig gennem hans korsfæ-
stelse, hvor han ofrede sig som 
en syndebuk for al verdens skyld. 

Jesus viste sin autoritet gen-
nem de helbredelser og mirakler, 
som han udførte så mange af.

Inden han forlod denne verden, 
gav han autoriteten videre til dem, 
der ville følge ham, så de kunne 
udføre de samme tegn og undere. 

I de første århundreder spredte 
kristendommen sig derfor med 
stor hast. 

Opgør med ondskaben
Romerriget og andre brutale 

riger brød sammen efter først at 
have forfulgt de kristne. Sådan 
kom kristendommen også til det 
hedenske Danmark, hvor vikin-
gerne endnu plyndrede, tog sla-
ver og endda ofrede mennesker 
til deres hedenske guder.

Kristendommen var et opgør 
med al denne ondskab.   

Senere levede kirken desværre 
ikke altid op til Jesu ord, men 

jævnligt blev folket fornyet gen-
nem åndelige vækkelser. 

Oplev det i dag
Også i dag er det muligt at tage 

imod Jesus, få tilgivelse for ALT 
og lade Helligånden forvandle 
ens liv. Også i dag kan man 
opleve overnaturlige helbredel-
ser. (Vi fortæller ofte om disse i 
ugeavisen Udfordringen. Søg fx 
på vores hjemmeside.)

Når du har en personlig tro og 
relation til Jesus, er det muligt 
at opleve den slags overnaturlig 
hjælp. For ”Jesus Kristus er den 
samme i går og i dag, ja, til evig 
tid.” (Hebræer-brevet 13,8).

Vi kan få evigt liv
Jesus var altså ikke bare et 

godt menneske. Han fi ndes sta-
dig hos Gud. Faktisk lover Bibe-
len, at ”enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt 
liv.” (Johannes-evangeliet 3,16).

Selv om din krop en dag vil dø, 
vil din personlighed (sjæl, ånd)
fortsætte med at leve. Mange 

nærdøde eller genoplivede kan 
fortælle om en virkelighed bag-
ved døden. (Se fx side 11).

Jul med Jesus
De fleste af os er døbte og 

konfi rmerede. Og uanset hvem vi 
er, er julen en god anledning til at 
tage imod Jesus - igen.

Julens Udfordring giver nogle 
ledetråde. De gamle julesalmer 
fortæller også det gode budskab. 
Syng dem igen! Lad ikke julens 
indhold drukne i nisser og under-
holdning, men fi nd ro til at bede til 
din Far i himlen i denne jul.

Jesus lover i Ny Testamente: 
»Bed, så skal I få. Søg, så skal I 
fi nde. Bank på, så vil døren blive 
lukket op for jer.« (Lukas 11,9). 

Glædelig Jul!

’Julens Udfordring’ er julenummeret af den 
fælleskirkelige ugeavis Udfordringen. 

Nogle abonnenter deler ekstra eksemplarer af 
julenummeret ud til venner og bekendte, gode 
naboer - eller helt tilfældige postkasser i deres 
by. Desuden sendes avisen ud med bude. 

Juleavisen udgives for at minde os alle om, at vi 
holder jul på grund af Jesus’ fødselsdag.
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Julen handler egentlig om Jesu fødsel. Her er Maria og Josef med deres nyfødte i den smukke fi lm ”Vejen til Betlehem”.
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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

Hans Berntsen har i 34 år bedt for syge, bl.a. i et DR2-program med Lasse Spang Olsen. Ofte 
beder han for mennesker, som ikke har lige lange ben. Og under forbønnen retter bækkenet sig.

Hans Berntsen 
har bedt for 
syge i 34 år
Tusindvis er blevet helbredt ved hans enkle forkyndelse og kristne bønner.
Tv-programmer dokumenterer og forskere indrømmer, der virkelig sker 
uforståelige helbredelser ved hans gratis forbøn rundt om i landet. 

- Anton er 
intet min-
dre end et 
mirakel, 
siger 
hans mor 
Jannie.

UFATTELIGT MIRAKEL: Da Anton blev født, var hans venstre 
hjernehalvdel ødelagt, viser en skanning kort efter fødslen i 
2013. Han døde fl ere gange i løbet af de første dage, men blev 
genoplivet. Sygehuset forberedte dog forældrene på, at Anton 
ville blive en ”grøntsag”... 
Men til højre ses en skanning fra 2015, som lægerne på Aalborg 
Sygehus undrede sig meget over. Hjernen så nu helt normal ud. 
I mellemtiden havde Berntsen bedt for Anton, at Jesus måtte 
give ham en ny venstrehjerne... Nu er Anton kognitivt fuldt på 
højde med de andre børn i børnehaven, fortæller hans mor til 
Udfordringen uge 21 / 2016.

Af Henri Nissen

Da fi lm- og stuntmanden Lasse 
Spang Olsen i 2014 produce-
rede en serie om alternativ 
helbredelse til DR2, fi k han sit 
livs største oplevelse.

Lasse har prøvet næsten alt – 
selv at lade sig korsfæste. Men én 
oplevelse har forandret hans liv. 
Det var, da Hans Berntsen under 
en tv-optagelse bad for hans ben 
– og det voksede ud, fortæller 
han. (Udfordringen uge 02, 2015) 

– Jeg havde tidligere hørt om 
Hans Berntsens møder og været 
i telefonisk kontakt med en rund 
og behagelig nordjysk dialekt, 
som tilhørte Hans Berntsen, og 
som også var i stand til at ind-
lede mødet på en humoristisk og 
indlevende facon, fortæller Lasse 
Spang Olsen om sit indtryk fra 
mødet, der foregik i Københavns 
Kristne Kulturcenter. 

– Hans snakkede afslappet 
om ganske almindelige ting, 
som ganske vist i bund og grund 
indeholdt en vis form for kontakt 
med Jesus og Gud – men på en 
måde, der tillod alle at være med, 
på dén måde man nu selv havde 
det godt med.

Forskere: Forbøn virker
– To forskere på Aarhus Uni-

versitet havde netop påvist, at 
forbøn faktisk beviseligt kan 
kurere visse sygdomme – og at 
troen bogstaveligt kan fl ytte – om 

ikke bjerge – så smerter osv. Men 
jeg havde aldrig i min vildeste fan-
tasi troet, at sådan noget fandtes 
i virkeligheden – og da slet ikke 
i København NV. Jeg havde rig 
lejlighed til at interviewe adskil-
lige af de mennesker, der var 
på mødet – og som senere fi k 
en tanke med på vejen fra Hans 
og Jesus – og derefter gik derfra 
befriet for de skavanker, de nu var 
kommet derhen med.

Var det bare placebo?
– Min sunde fornuft siger mig 

naturligvis, at dén helbredelse, 
der måtte ske i dette forum, må 
være baseret på placebo, altså 
indbildt behandling, som ved ens 
egen tankekraft narrer hjernen til 
at bypasse sygdomssignaler fra 
kroppen. Hypnose og akupunktur 
er med sikkerhed delvis baseret 
på hjernens egen evne til at sætte 
behandling i gang i kroppen; så 

det er en oplagt tanke, at også 
forbøn er en faktor, der sætter 
gang i vores egen evne til at 
helbrede os selv – fordi vi TROR, 
det virker.

– Men nu er der jo det ved det, 
at jeg jo ikke tror, det virker at 
bede Jesus om hjælp. Eller det 
TROEDE jeg i hvert fald ikke, 
så placebo ville i givet fald IKKE 
sætte gang i nogen virkning ved 
Hans’ (eller Jesus’) behandling. 
Men naturligvis skulle jeg da også 
prøve at blive bedt for – og jeg 
må sige, at det er en af de mest 
underlige ting, jeg har oplevet. 

Det kendte ”ben-forlænger-
trick” havde jeg jo stået og fi lmet 
i et stykke tid, og det er en oplagt 
tanke, at enten den, der bliver 
bedt for, eller forbøn-prædikanten 
hiver eller skubber benet ud.

Jeg mærkede en kraft
– Jeg gik til opgaven med en 

vis skepsis og var derfor ikke ind-

stillet på at skubbe mit ben nogen 
steder hen – og jeg ville tydeligt 
kunne mærke, hvis Hans trak i 
mit ben. – Så det var med meget 
stor undren, at jeg pludselig mær-
kede en indre kraft, der ligesom 
skubbede mit ben ud i længden. 
Der var ingen, der trak i det – og 
det var helt sikkert ikke mig, der 
skubbede det. Jeg kender ikke 
Jesus særlig godt. Så da ”nogen” 
pludselig gjorde mit helt eget ben 
længere, må jeg sige, at jeg blev 
overrasket. Det var i ordets bed-
ste betydning: forunderligt. Dén 
oplevelse har forandret mit liv.

Jeg vil stadig ikke kalde mig 
religiøs eller troende på nogen 
måde. Dertil er jeg ikke modig nok 
endnu. Men jeg tror, indrømmede 
Lasse Spang Olsen.

Volvo-direktøren
Hans Berntsen har været 

direktør i bl.a. Obs!, Bilka, Idé-
møbler og Volvo. For 35 år siden 

blev han og familien reddet fra en 
ulykke på motorvejen i Tyskland. 
Det satte ham i gang med at følge 
Jesus’ ord om, at de troende 
skal lægge hænder på de syge 
og de skal blive raske. (Markus 
16) Først bad han for kolleger 
og venner, og da helbredelserne 
rygtedes, begyndte han at holde 
møder rundt om i landet.

Han bestræber sig på at gøre 
det enkelt og folkeligt og undgår 
religiøst sprogbrug. Den største 
skepsis har han da også mødt 
hos bedrevidende kirkefolk, mens 
mange læger og forskere i dag 
anerkender hans tjeneste.

Han gør det gratis, og han lover 
aldrig noget. Men stadig flere 
skriver tilbage, at de faktisk blev 
helbredt ved hans korte bøn og 
håndspålæggelse. 

Siden 2000 har over 800 selv 
skrevet om deres helbredelse i 
hans blad. Hertil kommer tusin-
der, som ikke sætter sig ned og 
skriver til bladet. Nogle fortæller 
ikke andre om det mirakel, de har 
oplevet, fordi de er bange for ikke 
at blive taget alvorligt. 

Selv siger Berntsen, at det 
største mirakel er at få Jesus ind 
i hjertet. 

Man kan fi nde en liste over de 
kommende mødesteder og tids-
punkter på missiondanmark.dk.

(Journalist Henri Nissen ud-
giver i begyndelsen af 2017 en 
biografi  om Hans Berntsen, som 
bl.a. indeholder beskrivelser af en 
række helbredelser.)

Jeg var ikke – og er vel stadig 
ikke – religiøs. Men jeg er 
meget åben for tanken og især 
for den nytte, man kan have af 
troen, fortæller Lasse.

Hans Berntsen har brugt sin 
fritid på at bede for syge. Ud-
over Danmark har han hel-
bredt syge i Ukraine, Kenya, 
Tanzania, Grønland og på 
Færøerne. Som pensionist 
fortsætter han de velbesøgte 
møder.
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Kirker i Aarhus arrangerer sammen et stort anlagt juleshow til 
fordel for de mest trængende.

En perlerække af dygtige solister står på scenen, når kirker i 
Aarhus i december sammen arrangerer en stort anlagt velgøren-
hedsevent, ”Det Himmelske Juleshow” i Citykirken i byen.

Kirkesalen hos Citykirken vil den aften, lørdag den 17. december 
kl. 19.30, være fyldt med julehjerter, glimmer, musik, sang og glæde. 
Der er plads til 500 publikummer.

Entréprisen er 150 kr., og hele overskuddet går ubeskåret til 
den julehjælp, som Frelsens Hær og Kirkens Korshær uddeler til 
økonomisk trængte familier i byen.

Sidste år kunne Kirkens Korshær og Frelsens Hær slet ikke 
følge med behovet for julehjælp, hvilket har fået rækken af kirker og 
organisationer til at gå sammen for at støtte op om hjælpearbejdet.

De medvirkende solister er bl.a. Laura Kjærgaard, Bebiane Bøje, 
Andreas Hejslet, Claes Wegener, Daniel Kastrup, Maj-Britt Dørken, 
Maj-Lis Henriksen og Sidsel Klitlund. Kapelmester er Peter Sørensen.

Det Himmelske Juleshow arrangeres i fællesskab af Aarhus 
Bykirke, Aarhus Valgmenighed, Citykirken, Frelsens Hær, Indre 
Mission, Kirkens Korshær, Metodistkirken, Saralystkirken og Aarhus 
Gospel Singers.

Steen

Et himmelsk 
juleshow
Laura Kjærgaard 
medvirker ved 
Det Himmelske 
Juleshow.

”Vi skal værne om vores na-
tionale identitet og egenart,” 
hedder det i den nye danske 
regerings grundlag.

Under afsnittet ”Folkekirken” 
står der:

”Vores værdier om demokrati, 
ligeværd og muligheder for den 
enkelte er grundlæggende forud-
sætninger for vores fællesskab. 
Respekten for disse værdier er 
afgørende. Derfor skal vi stå vagt 
om hinanden og vores danske 
værdier, men forblive åbne for 
verden omkring os.

Danmark er et kristent land, 
og den evangelisk-lutherske 
kirke indtager en særstatus som 
folkekirke. Denne særstatus vil 
regeringen bevare. 

Samtidig skal der selvfølgelig 
være frihed til at tro på det, man 
vil, så længe det sker med fuld 
respekt for andres ret til det 
samme.”

Ny kirke- og kulturminister
Med den nye regerering har 

Danmark også fået ny Kultur- og 

Kirkeminister. Bertel Haarder (V) 
gik af efter tilsammen 22 år som 
minister i forskellige ministerier. 
Han er nu afl øst af Mette Bock 
fra Liberal Alliance.

Mette Bock er 59 år og har væ-
ret folketingsmedlem siden 2011.

Hun har i den indeværende fol-
ketingsperiode været Liberal Alli-
ances kirke-, medie-, udenrigs-og 
udviklingsordfører.

Mette Bock har tidligere været 
direktør i DRs programproduktion 
(2008-2010), prorektor på Aarhus 
Universitet i 2007 og administre-
rende direktør og chefredaktør for 
JydskeVestkysten (2002-2007).

Minister: Gud er omsorg, 
håb og trøst for mig

Mette Bock lægger ikke skjul 
på, at hun har en kristen tro. Det 
fremgik bl.a. af hendes lederartik-
ler i JydskeVestkysten. 

I et interview i Kristeligt Dag-
blad, siger hun bl.a.:

- Jeg tror på en kærlig, udfor-
drende og tilgivende Gud. 

Det ligger uden for min forestil-
lingsevne, at troen ikke er en del 
af mit liv, og min mand og jeg har 
videregivet dette livsvilkår til vores 
børn. Men min tro er ikke noget, 
jeg går og tænker nøje over hver 
eneste dag. Den er der bare. Ikke 
som ansvarsfraskrivelse, men 
netop som både udfordring og 
håb og trøst. 

At lægge sit liv i Guds hænder 
betyder på ingen måde, at man 
ikke har et personligt ansvar. 

Min tro er en søjle, jeg kan 
læne mig opad, når jeg er træt 
eller vakler, sagde Mette Bock 
og tilføjede:

- Gud er først og fremmest 
omsorg, håb og trøst. Men også 
en vedvarende udfordring, når 
jeg er på vildspor. Det gør mig 
taknemmelig, sagde hun.

Henri.

’Danmark er et kristent land’
Trekløver-regeringens grundlag:

Af Steen Jensen

Juleaften kan være særlig hård 
for tusindvis af danskere, der 
enten er ramt af ensomhed, er 
trængt økonomisk eller måske 
endda er hjemløse.

Men igen i år står kirker, væ-
resteder og organisationer over 
hele landet parat til at byde varmt 
velkommen til en god juleaften i 
et fællesskab med andre.

Et af stederne er værestedet 
Det Blå Sted i Aarhus, som i fl ere 
år har slået dørene op for enlige, 
hjemløse, misbrugere og psykisk 
sårbare den 24. december, men 
som i år har valgt at fl ytte julemid-
dagen til den 23. december af 
praktiske årsager. 

Det Blå Sted drives af Blå Kors.

Det Blå Sted i Aarhus
- Julen er normalt hjerternes 

fest, men kan være en svær tid 
for mange. Især i julen påvirkes 
mange af dét, de ikke har, og 
vi forsøger at være dén familie 
eller dét hjem og forsøger at give 
dem en følelse af fællesskab, 
siger Jesper Olsen, der er præst 
og socialfaglig medarbejder på 
værestedet.

Det Blå Sted har plads til 40 til 
en alkoholfri julemiddag, og der 
er tilmelding, men man afviser 
ikke nogen, hvis de kommer forbi 
uanmeldt. 

Normalt startes aftenen med 
kirkegang og julegudstjeneste, 
men det er sløjfet i år, fordi man 
har fl yttet arrangementet til lil-

lejuleaften. Hele seancen starter 
kl. 16 og varer omkring fem timer. 
Med traditionel julemiddag, og 
senere med julesalmer og jule-
evangeliet, der læses op.

Blå Kors driver også nødher-
berger for hjemløse på Nørrebro i 
København, i Åbenrå og i Aarhus 
– og det aarhusianske nødher-
berg i Mindegade genåbnede i 
mandags med 10 sovepladser. 
Jesper Olsen er også involveret i 
arbejdet hér.

- Vi holder nødherberget åbent 
til den 28. februar, og allerede i 
mandags, da vi åbnede, havde 
vi ni hjemløse forbi og spørge om 
pladser, inden klokken var 17. Vi 
mærker generelt et stigende pres 
på sovepladser, siger Jesper 
Olsen.

Frelsens Hær 
på Christianshavn

Frelsens Hær driver bl.a. var-

Dørene slås op for enlige i julen

Ligesom den tidligere V-regering nævner den nye trekløver-regering i sit grundlag, 
at Danmark skal bygge på de grundlæggende kristne værdier. 

Cand. scient.pol. Mette Bock 
(LA) er ny kirkeminister.

Mange kirker, væresteder og hjælpeorganisationer slår igen dørene op for danskerne juleaften.
mestuen ”Pakhuset” på Chri-
stianshavn i København, og 
hér holdes juleaften også med 
traditionel, dansk julemad. Hér er 
plads til 40 gæster juleaften, og 
selv om der er tilmelding, kommer 
der altid nogle uanmeldt, og dem 
afviser man ikke.

Mange er hjemløse og psykisk 
sårbare. En del udlændinge er 
med ved bordet.

- Julen betyder jo, at vi skal 
åbne op, ikke lukke os. Nogle 
kommer fra et andet land, andre 
har måske mistet kontakt til famili-
en. Derfor kan især juleaften være 
svær for mange, fordi de tænker 
tilbage på dét, de har mistet. 

Mange ser ”billeder” af familier, 

der går rundt om juletræet, og så 
glemmer de måske alle de trakas-
serier, der tit også er i en familie, 
siger Annette Dufrenne, der som 
medarbejder har deltaget i fl ere 
juleaftener i Pakhuset.

- Det er simpelthen så hyg-
geligt, og vi hygger med god 
julemad, mandelgave, går om 
juletræet og får læst juleevange-
liet, siger hun.

Frelsens Hær har åbent fl ere 
steder juleaften – i lighed med 
andre kirkelige organisationer 
og en bred vifte af kirker – så det 
også kan blive jul for dem, der har 
det allersværest iblandt os.

Juleaften fi nder mange hjemløse, psykisk sårbare og udlæn-
dinge vej til Frelsens Hærs varmestue på Christianshavn.

Det Blå Sted i Aarhus har både ansatte og 25 frivillige medarbejdere.Det Blå Sted (Blå Kors’ arbejde) foregår ud fra denne gule bygning i Jægergårdsgade.
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Af Svend Løbner, 
freelancejournalist

Nogle mennesker går ind i et 
rum og indtager det. Deres 
smil, deres blik og deres krops-
sprog afvæbner enhver mod-
stand. De skaber i stedet en 
atmosfære, hvor man ligefrem 
får lyst til at tale helt åbent. 
Sådan et menneske er Dina 
Al-Erhayem.

Man skal ikke være længe 
sammen med den charmerede 
skuespiller og studievært, før man 
slapper af, og samtalen fl yder frit. 
Det har så forskellige personlig-
heder som Bertel Haarder og 
Niels Hausgaard også oplevet 
i programserien ”Livsværdier” 
på tv. 

De taler begge frit fra leveren 
om det, de tror på og brænder 
for. Serien er sendt på DK4 og 
kan stadig ses på KKR-TV’s 
YouTube-kanal. 

Noget binder os sammen
Dina Al-Erhayem er uddannet 

skuespiller og har journalistisk 
erfaring fra DR2, hvor hun for 
10 år siden blev kendt som vært 
i programmet ”Dinas Dates” og 
senere på tro- og eksistens-
programmet ”Univers”. 

De to meget forskelige pro-
gramkoncepter indrammer Dina 
Al-Erhayems personlighed. Hun 
kan sætte sig ind i andres til-
værelse og er samtidig dybt 
forankret i sin kristne tro. Hun ser 
sig selv som brobygger mellem 
forskellige kulturer og vil samtidig 
gerne formidle de enkle og dybe 
livsværdier, som Jesus står for. 

- Bag alle forskelligheder - en 
far, der kommer fra Irak, en mor, 
der er pæredansk - har jeg haft 
en lyst til at fi nde ind bag ved 
det hele og mødes, uanset hvad 
forskellighederne nu en gang kan 
give af konfl ikter, indleder Dina og 

fortsætter efter kort tænkepause.  
- Konflikter kan gøre ondt – 

især hos et barn. Man kan føle, at 
man ikke bliver set som den, man 
i virkeligheden er. Sådan kunne 
jeg have det som barn. Jeg blev 
betragtet på mit ydre og spurgt 
til min anderledeshed. Derfor har 
jeg lyst til at spørge: ”Er vi nu så 
forskellige? Er kristne og musli-
mer nu en gang så forskellige? 
Mænd og kvinder? Er der ikke 
også noget, der forbinder os? Det 
spejder jeg efter i ethvert møde. 
Det lyder næsten helt halleluja-
agtigt, men enten det er i bussen 
eller på de bonede gulve, har jeg 
lyst til at fi nde ud af, hvad det er, 
der binder os sammen.

Kærligheden 
stikker dybere

Dina Al-Erhayem har talt sig 
varm, og samtalen bevæger 
sig nu hurtigt ind på debatten i 
medierne, der ofte handler om 
kultursammenstød mellem nye 
og ”gamle” danskere, og især 
mellem den kristne og den mus-
limske kultur.

- Jeg synes netop, forskellighe-
derne kan komme til at fylde alt 
for meget i medierne, og det gør 
mig trist. For jeg synes, at den 
rigtige kristendom ligger inde bag 
ved alt det, vi måske ikke har ord 
for. Det er det, der har ramt mig i 
det kristne budskab, meget mere 
end ordet kristen eller ordet mus-
lim eller noget helt tredje. Der er 
en kærlighed, som stikker dybere. 
Og den kan jeg mærke.

Dinas irakiske far tog afstand 
fra islam, og hendes mor var kul-
turkristen, som danskere er fl est. 

Derfor lå det ikke til højrebenet, 
at Dina skulle blive troende kri-
sten, ja, faktisk var det oplagt at 
tage afstand fra al religion. 

- Jeg kan sagtens forstå, hvor-
dan min far har haft det, og jeg 
ville også selv fl ygte fra religion, 
hvis jeg blev præsenteret for den, 

som han blev det. Så var jeg ikke 
blevet kristen. Heller ikke hvis jeg 
var præsenteret for kristendom-
men på min mors måde, fortæller 
Dina. 

Ramt af bøn
- Det kommer rigtig meget an 

på, hvordan vi bliver ramt. For 
jeg fi k et inderligt forhold til kri-
stendommen. Jeg blev ramt på 
en måde, der overraskede mig. 
Og i dag er jeg på ingen måde 
kristen i modsætning til det at 
være muslim eller noget som 
helst andet. Jeg er kristen, fordi 
jeg mærker en dybde og har mødt 
et budskab, som er eviggyldigt, 
og som ikke har så meget med 
ord at gøre. 

Du bruger udtrykket ramt?
- Ja, jeg gik ind i en kirke, hvor 

jeg så, at de havde aktiv bøn. Jeg 
så, at der virkelig var et ønske om 
at få kontakt med Gud. Jeg blev 
næsten helt forvirret, fordi jeg 
så mennesker, der virkelig bad. 
Én ting er at læse om bøn eller 
at læse en bøn op, men de her 
mennesker bad virkelig. 

Jeg vil også møde Jesus
- Jeg havde slet ikke forestillet 

mig, at man kunne kalde sådan 
på Jesus. Det føltes naivt, men 
jeg bad selv og tænkte: ”Hvis der 
er noget om det her, og det ikke 
bare er ord, der står skrevet i en 
bog, så vil jeg også gerne møde 
dig, Jesus”. Det var sådan, jeg 
havde det. 

Og hvad skete der så?
- Så blev jeg ramt! Så fi k jeg et 

møde, som overvældede mig. Så 
oplevede jeg Jesus på en måde, 
som jeg ikke troede mulig. 

Det var virkelighed, ligesom 
nu, hvor jeg sidder her i sofaen 
og snakker med dig, men det var 
samtidig overnaturligt. 

Det kom, og det skete for mig, 
og det skulle der til, for at jeg over 
hovedet kunne tro på det. Hvis det 

skulle tænde mit hjerte, skulle jeg 
også mærke, at der er hjælp at 
hente. Det fi k jeg bevis for – helt 
ind i min egen virkelighed.

- Jeg har faktisk aldrig fortalt 
helt specifi kt om, hvordan Jesus 
mødte mig og stadig gør det, når 
jeg beder ham om det. 

Jeg kan møde ham i en drøm 
eller i en bøn, som jeg senere 
får svar på, eller gennem noget, 
der bliver sagt til mig. Sådan 
modtager jeg: ved ord, ved følel-
sesmæssig berøring eller ved helt 
konkret hjælp. 

Jeg kan mærke hans kærlig-
hed og se det som et syn. Som 
mine sanser fungerer, kommer 
Jesus også, mens vi taler lige nu.

Det er ikke kun for Dina!
Der bliver en pause, og vi sma-

ger på ordene. Er det virkelig så 
ligetil at møde Jesus? Og er der 
en virkelighed, som ligger bagom 
alle menneskelige religiøse fore-
stillinger? 

- Jeg tror, Kristus manifesterer 
sig på måder, vi mennesker er 
parate til. Det kan være vidt for-
skelligt, men det er ikke eksklusivt 
for nogen, reflekterer Dina og 
fortsætter bestemt: 

- For mig er det vigtigt at slå 
fast: Det er ikke eksklusivt for 
Dina. Det er en dimension, som 
er tilgængelig for alle mennesker, 
og det kan man afprøve eller tro 
på eller lade være. 

Og man behøver ikke gå ind i 
en bestemt kirke…

- Nej, men for mig var det nok 
nødvendigt at gå i kirke, fordi 
jeg havde paraderne så meget 
oppe. Jeg troede jo ikke på noget. 
Religion har på så mange måder 
været brugt til at ekskludere eller 
undertrykke, så jeg kan sagtens 
forstå, at man tager afstand. Der-
for var det overraskende for mig, 
i kirken at opleve den enkelhed 
og nærhed, som mit hjerte havde 
brug for. 

- Det var meget mere enkelt og 
meget mere tilgængeligt, end jeg 
havde forestillet mig. Meget som 
et barnligt hjerte, der rækker ud 
og siger: ”Er der hjælp at hente?” 
Altså noget helt andet end den 
måde, vi mennesker gør hinan-
den op i hierarkier eller måler 
hinanden. Der er en kærlighed 
at trække på, som går bagom alle 
vores holdninger og meninger.

Livsværdier at 
pejle ind efter

At være så afklaret med sin tro 
og samtidig ville bygge bro mel-
lem forskellige kulturer kan lyde 
som to modsætninger – men ikke 
for Dina Al-Erhayem:

- Jeg vil gerne tale om tro med 
alle, og jeg kan sagtens sætte 
mig ind i, hvordan andre har det. 

Også de, der ikke tror. Men-
nesker kan have utroligt mange 
grunde til at vælge, som de gør. 
Den respekt er vigtig, for ellers 
kan trosdebatten blive kvalm og 
bedrevidende. 

Jeg kan bare sige, at hvis jeg 
ikke havde fået det møde med 
Jesus, så var jeg bestemt ikke 
blevet kristen. 

Og nu interviewer du så de 
kendte om deres ”livsværdier”. 
Hvorfor er det program vigtigt?

- Livsværdier viser jo, hvad vi 
pejler efter. Mange siger, at de har 
bestemte værdier, men det er ikke 
sikkert, at de holder. Det kommer 
an på, hvor inderlige de er. 

Virksomheder kan have et sæt 
værdier, men når man så spørger 
en medarbejder, hvilke værdier 
det drejer sig om, så kan man 
ikke lige huske dem. 

Derfor synes jeg, at det var 
interessant at kigge på: Hvad 
har vi egentlig af livsværdier, og 
hvad gør det ved vores valg? Og 
så valgte jeg nogle mennesker, 
som jeg synes er spændende, og 
som jeg ved har tydelige værdier.

(* Dina kommer i Kirken i Kul-
turcentret, som er en moderne 
frikirke på Nørrebro i Kbh.)

Skuespilleren Dina Al-Erhayem (Dinas Dates):

- Jeg vil 
bygge 
bro med 
min tro
Skuespilleren Dina Al-Erhayem fortæller om sin 
første bøn til Jesus, sit møde med kirken og sin 
passion for at bygge bro gennem tv-serien ”Livs-
værdier”, der vises på KKR-TV og DK4. - Jeg gik ind i en kirke, hvor jeg så, at de havde aktiv bøn. Jeg så, at der virkelig var et ønske om at få kontakt med Gud. Jeg blev 

næsten helt forvirret, fordi jeg så mennesker, der virkelig bad, siger Dina Al-Erhayem.  
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Af Bodil Lanting

Vi forbinder ikke mange af 
disse tolv ting med julens 
hoveperson. Men de har alle 
en spændende oprindelse i 
forskellige lande. Og så er de 
rejst videre ud i verden...

1. Bolchestokke 
De stavformede pebermynte-

stænger menes af være opfundet 
i 1670, hvor de fungerede som 
’hold-kæft-bolcher’. Korlederen i 
Kølns domkirke formede bolche-
masse som hyrdestave og delte 
dem ud til børnene for at få dem 
til at sidde stille under juleguds-
tjenesten.

Skikken med at uddele bolche-
stave spredte sig gennem Euro-
pa. En tysk immigrant, August 
Imgard, tog i 1847 staven med sig 
til Ohio i USA, hvor den blev brugt 
som pynt på juletræet. 

I 1950’erne opfandt den ka-
tolske præst Gregory Keller en 
maskine til fremstilling af stavene. 
Det øgede deres popularitet.

Kristne har givet forskellige for-
klaringer på formen, fx. at der er 
tale om et J for Jesus, eller at det 
er en hyrdestav. Nogle mener, at 
den hvide farve minder om Jesus’ 
hellighed og renhed, de røde 
striber repræsenterer hans blod 
på korset og pebermyntesmagen 
svarer til hyssop-planten, der blev 
brugt ved renselsesceremonier 
på Bibelens tid.

2. Juleklokker
Juleklokkernes historie går til-

bage til oldtidens Babylon, Egyp-
ten, Romerriget og Grækenland. I 

det 4. og 5. århundredes Europa 
satte man store bronzeklokker i 
kirketårnene for at kalde folk sam-
men til gudstjenester og andre 
særlige begivenheder.

Kirkeklokkerne blev også brugt 
til at forkynde Jesus’ fødsel og 
blev derved knyttet til juletiden. 
Juleklokkerne indgår i mange 
juledekorationer og smykker - og 
fi ndes på mange julekort.

3. Julesokker 
Julesokkerne hører med til 

legenden om Skt. Nicholas (’Ju-
lemanden’), der hjalp en adelig 
mand med tre døtre. Da pigernes 
mor døde, var han tynget af sorg, 
og da de blev voksne, havde han 
ikke nogen medgift at tilbyde 
deres kommende ægtemænd. 

En aften vaskede pigerne 
deres sokker og hængte dem til 
tørre ved ildstedet. Det så Skt. 

Nicholas, som kendte til familiens 
problemer. Han lagde derfor en 
pose guld i hver af sokkerne. Den 
næste morgen blev adelsmanden 
klar over, at han havde penge 
nok til døtrenes bryllupper. Så de 
blev alle gift og levede lykkeligt til 
deres dages ende...

4. Juletræer 
Mange tror, reformatoren Mar-

tin Luther i det 16. århundrede var 
den første, der tog et grantræ ind 
i stuen. Det fortælles, at Luther 
gik hjem en sen vinteraften og 
beundrede stjernernes funklen 
over grantræerne. Han blev så 
betaget af synet, at han tog et 
træ og satte det i sin stue med 
lys på grenene. 

De første juletræer blev pyntet 
med spiselige ting som peberka-
ger og dekorerede æbler. Senere 
begyndte glaskunstnere at frem-
stille de dekorationer, vi kender 
i dag. Mens de første juletræer 
havde et Jesusbarn i toppen, blev 
det senere ændret til en englefi -
gur eller en stjerne som den, de 
vise mænd så.

Juletræet blev indført i England 
af Dronning Victorias tyskfødte 
mand, Prins Albert. I slutningen 
af det 19. århundrede bragte 
tyskere også juletræerne til USA. 

Det første danske juletræ menes 
at være det, der blev tændt på 
det sydsjællandske gods Hol-
steinborg i 1808. Fire år senere 
tændte man det første juletræ i 
København. I 1822 kom skikken 
til Jylland, hvor det første juletræ 
blev tændt i Kolding.

5. Julegaver 
Det at give julegaver har 

måske både en hedensk og en 
kristen oprindelse. Under festen 
Saturnalia (en romersk fest for 
Saturn i december) fi k børn ofte 
gaver som en påmindelse om 
de offergaver, guden Saturn 
skulle have som betaling for en 
god høst.

Samtidig har julegaverne deres 
oprindelse i den historiske beret-
ning om de tre vise mænd, som 
bragte den nyfødte Jesus gaver 
i form af guld, røgelse og myrra 
(Mattæus-evangeliet 2:11). 

Disse ’vise mænd’ var sand-
synligvis præster i en af de gamle 
persiske religioner som fz zarat-
hustrismen. De var astrologer og 
sandsynligvis meget rige mænd, 
som nød stor anerkendelse både 
i deres eget land og blandt folk fra 
andre lande og religioner.

6. Julesange
Sangen ’God Rest You Merry 

Gentlemen’, som er populær i 
den engelsktalende verden, går 
tilbage til det 15. århundrede. På 
det tidspunkt var kirkens sange 
på latin og melodierne var mørke, 

triste og ikke særlig iørefaldende. 
Men kristne lægfolk skabte deres 
egen musik til brug uden for kir-
kens mure. Det var en stilfærdig 
folkelig opstand mod den gængse 
religiøse musik. De folkelige 
sange var mere livlige - og de 
blev skrevet på dagligsproget. 
Disse sange blev grundlaget for 
de kristne julesange.

God Rest You Merry Gentle-
men bliver dog ikke forstået rigtigt 
i vore dage. På moderne engelsk 
skulle sangen hedde ”God make 
you mighty, gentlemen” (må Gud 
gøre jer mægtige, I mænd).

Sangen blev først udgivet i 
det 19. århundrede. På det tids-
punkt blev sangen - takket være 
Dronning Viktorias kærlighed til 
julesange - accepteret af Den 
anglikanske Kirke. Kort tid senere 
begyndte de protestantiske præ-
ster at lære deres menigheder 
denne sang.

7. Julespil og julekrybber
I det 13. århundredes Italien 

optrådte kristne munke i ’levende’ 
krybbespil. Den hellige Frans af 
Assisi og hans venner opførte 
det første krybbespil i 1223 for at 
minde de lokale borgere om, at 
Jesus blev født i en fattig familie, 
så de lettere kunne identifi cere 
sig med Jesus-barnet.

Skt. Frans brugte træfi gurer og 
fortalte den enkelte fi gurs historie. 
Mange år senere begyndte man 
at lade levende mennesker spille  
rollerne, mens de sang om Jesu 
fødsel. I vore dage bruger man ind 
imellem levende dyr - men som 
regel er det børn, der har rollerne 
som okser, æsler og får.

I mange lande finder man 
julekrybber brugt som dekora-
tioner i kirker og private hjem. I 
den italienske by Napoli har man 
haft denne tradition siden 1020, 
altså længe før den hellige Frans 
begyndte at spille krybbespil. 

I Napoli fi nder man verdens 
største julekrybbe med 162 men-
nesker, 80 dyr, engle og 450 
mindre rekvisitter.

8. Salmen O hellige nat
Salmen O Holy Night blev til i 

1847, hvor en fransk vinhandler, 

Placide Cappeau de Roque-
maure, af sin sognepræst blev 
opfordret til at skrive et digt til 
juleaftensgudstjenesten.

Cappeau tog opgaven på sig 
og begyndte at spekulere på, 
hvordan det ville have været at 
opleve Kristi fødsel. Han beskrev 
underet i digtet ”Cantique de 
Noel” (”Julesang”). Cappeau bad 
derpå sin ven, Adolphe Charles 
Adams, der var uddannet i klas-
sisk musik, om at lave en melodi. 
Det gjorde Adams, selv om han 
var jøde, og sangen blev opført 
for menigheden juleaften. 

Ti år senere hørte John Sul-
livan Dwight julesangen og over-
satte den til engelsk som “O Holy 
Night.” Dwight var amerikaner og 
modstander af slaveriet, så han 
var meget glad for teksten om 
at ”Kristus skal bryde lænker, 
for slaven er vor bror, og i hans 
navn skal al undertrykkelse få 
ende”. Sangen blev populær i de 
amerikanske nordstater under 
borgerkrigen.

I 1906 eksperimenterede Re-
ginald Fessenden (der var en tid-
ligere kollega af Thomas Edison) 
med en mikrofon og en telegraf. 

12 internationale juletraditioner 
forbindes med julens hovedperson

Verdens første radioudsendelse blev sendt juleaften 1906 af 
Reginald Fessenden. Han spillede salmen ’O Holy Night’ på sin 
violin og læste julevangeliet.

Selv julemanden, juletræerne og verdens første radioudsendelse har noget med Jesus at gøre.

Frans af Assisi opførte det første krybbespil i 1223 for at minde 
de lokale borgere om, at Jesus blev født i en fattig familie, så de 
lettere kunne identifi cere sig med Jesus-barnet.



Radiooperatørerne havde fået at vide, at de 
kunne forvente noget særligt den juleaften. 
Men de troede, at de drømte, da de hørte en 
violinsolo og derpå en mandestemme synge 
en julesang.

Radiooperatørerne på skibet Sparks, der sej-
lede for det amerikanske United Fruit Company 
havde aldrig hørt andet en morse-koder i deres 
hovedtelefoner. Men et par dage forinden havde 
de fået besked om, at de kunne forvente en helt 
særlig besked juleaften ved 21-tiden. Da de hørte 
en menneskestemme, troede de dårligt nok deres 
egne ører: Der var en violinsolo og sang. En mand 
læste en tekst.

Operatørerne skyndte sig at kalde på skibets 
kaptajn og offi cerer, så de også kunne få den helt 
nye lytte-oplevelse.

Julebudskabet i musik og tekst
Geniet bag verdens første radioudsendelse, den 

40-årige Reginald Fessenden, havde bygget en 
ny type generator på General Electric. Han havde 
ingen studentereksamen - men havde lært meget 
i laboratoriet hos Thomas Edison.

Nu, juleaften 1906, spillede han selv melodien 
til salmen ”O Holy Night” på sin violin, og sang 
det sidste vers. Derefter læste han juleevangeliet 

om Jesu fødsel, og budskabet blev hørt ud over 
Atlanterhavet og så langt mod syd som Virginia.

Til sidst ønskede Fessenden alle lytterne, som 
foruden søfolkene talte medarbejdere ved større 
aviser, en glædelig jul og bad sine lyttere skrive til 
ham i Brant Rock, Massachusetts, om hvordan de 
havde oplevet lydkvaliteten. Faktisk fi k Fessenden 
tilbagemeldinger fra skibe langs hele Atlanterha-
vets nordøstkyst og fra stationer så langt mod syd 
som Norfolk i Virginia. 

Nytårsaften blev udsendelsen genudsendt, og 
nu kunne den også høres på De Vestindiske Øer.

Fessendens første succesfulde transmission af 
menneskelig tale var sket seks år tidligere. Den 
kunne høres i et par kilometers omkreds. Det var 
hans Continuous Wave-generator, som sikrede en 
uafbrudt transmission .

Det sidste vers af salmen, som Fessenden sang, 
lyder i dansk oversættelse:

”Han lærte os at elske ret hinanden. 
Hans lov er godhed, hans budskab er fred. 
Han bryder lænker, slaven er vor broder, 
og i hans navn skal al ondskab ende få. 

    Vi priser ham i kor med glade salmer, 
For evigt priser vi hans store navn.
Fald nu på knæ,
og hils med pris din frihed!
O hellige nat, nu er Vor Frelser født!”

Reginald Fessenden sendte sin egen og verdens første radioudsendelse med stemmer 
og musik juleaften 1906 fra Massachusetts. Ved hjælp af sin nye CW-generator spillede 
han melodien ’O Holy Night’ på sin violin, sang det sidste vers og oplæste juleevangeliet 
til stor overraskelse for radiooperatører, der var vant til kun at høre morsesignaler.

Miraklet kom gennem radioen juleaften 1906
For 110 år siden blev en stemme for første gang omformet til elektromagnetiske bølger og transmitteret til folk langt borte.

Juleaften tog han sin violin og 
spillede ”O Holy Night” - og sang 
selv sidste vers. Denne julesang 
blev dermed den første sang, der 
nogensinde er blevet spillet over 
radioen. Fessenden læste også 
beretningen om Jesus’ fødsel fra 
Lukas-evangeliet kap. 2. 

Radiotelegrafi ster i forskellige 
dele af verden hørte dermed 
for første gang nogensinde en 
stemme gennem deres apparater.  
Det var verdens første radioud-
sendelse. 

9. Julestjerne
Blomsten Poinsettia stammer 

fra Mexico, hvor den kun blom-
strer omkring juletid.

En gammel mexicansk legende 
fortæller om den fattige pige 
Pepita, som skulle til juleaftens-
gudstjeneste og var ked af, at 
hun ikke havde en gave til ”baby 

Jesus”. Hendes fætter, Pedro, 
prøvede at opmuntre hende og 
sagde, at Jesus bliver glad for 
selv en lille gave, som bliver givet 
af en, der elsker ham. Derfor pluk-
kede Pepita nogle vilde blomster 
i grøftekanten, lavede en buket 
og lagde den ved julekrybben 
foran kirken. Pludselig blev de 
vilde planter til en buket med 
smukke, røde blomster. De blev 
senere kendt som ”den hellige 
nats blomster”. 

Blomsterne og bladene af en 
poinsettia ligner en stjerne og kan 
derfor minde om stjernen over 
Betlehem, som de vise mænd 
fulgte for at finde den nyfødte 
Jesus. 

10. Julemanden
Den oprindelige Sankta Claus  

var en græsk munk ved navn Skt. 
Nicholas. Han blev født omkring 

år 280 e. kr. i en lille by i det nu-
værnede Tyrkiet. Nicholas var en 
venlig mand, som havde arvet 
sine rige forældre. Han plejede at 
sige: ”Jeg er Nicholas, en synder 
og en tjener af Jesus Kristus.” 

Skt. Nicholas elskede at give 
gaver. Han prøvede at gøre det 
anonymt, men han blev hurtigt 
berømt for at give gaver - især 
til børn. Han gav sin arv bort, 

hvorefter han begyndte at rejse 
rundt for at hjælpe de fattige og 
syge. Dermed blev han populær 
i hele Europa. 

Senere blev han gennem  im-
migranter også kendt i Amerika.
Navnet Santa Claus kommer fra 
det hollandske ’Sint Nikolaas’ eller 
’Sinter Klaas’. 

Skt. Nicholas’ helgendag er 
den 6. december, og mange børn 

sætter deres sko frem den 5. 
december om aftenen for derpå 
at fi nde små gaver i dem næste 
morgen. 

Billeder af julemanden med  
hvidt skæg og rød dragt, der fl yver 
verden rundt med en slæde, blev 
kendt i det 19. århundrede. Det 
skyldtes bl.a. den livlige fantasi 
hos forfattere som Thomas Nash 
og Clement Moore. 

11. Glade jul
Salmen ’Glade jul’ (på tysk 

’Stille Nacht’ og på engelsk ’Silent 
Night’) er en af de allermest po-
pulære julesange, som nu synges 
på 300 forskellige sprog. 

Salmen stammer fra 1816, 
hvor præsten Joseph Morr fra 
Mariapfarr i Lungau, Østrig, skrev 
digtet under den svære tid efter 
Napoleons-krigene (1792-1815). 

To år senere spurgte Mohr, der 
i mellemtiden var blevet præst 
ved St. Nicholas i Oberndorf, 
kirkens organist, Franz Gruber, 
om at skrive en melodi til teksten. 
Den skulle så fremføres juleaften 
med to solister og et kor. Sangen 
blev  akkompagneret af guitar, da 

kirkeorglet ikke virkede.   
Nogle uger senere, da orglet 

var ved at blive repareret, be-
gyndte Gruber at spille melodien 
for at afprøve instrumentet. Orgel-
byggeren blev meget begejstret 
og tog ’Stille Nacht’ med sig til 
sin hjemby. Herfra begyndte den 
at blive kendt ud over Preussen. 

Knap 50 år efter at sangen 
første gang blev sunget på tysk, 
blev den oversat til engelsk. Den 
danske version blev skrevet af B. 
S. Ingemann i 1850.

12. Xmas
Brugen af Xmas i stedet for 

”Christmas” bliver somme tider 
set som et tegn på sekularise-
ring. Men ordet Xmas har også 
en kristen oprindelse. Faktisk er 
Xmas blevet brugt siden det 16. 
århundrede. Der er tale om en 
forkortelse, hvor X står for det 
græske bogstav Chi, som er det 
første bogstav i det græske ord 
for Kristus.

’Kristus’ er også blevet forkortet 
til XP, som er en kombination af 
det første og det andet bogstav 
af det græske ord for Kristus. 
Kombinationen XP er kendt som 
det hellige symbol ’labarum’, som 
især bruges i de ortodokse kirker. 

Ifølge legenden blev julestjernen til, da den fattige Pepita ville 
bringe Jesusbarnet en gave...

Den første ’julemand’ var munken Skt. Nicholas, som elskede at 
give gaver og forærede sin formue til fattige og syge.

Franz Gruber skrev melodien 
til Glade jul.
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Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve 
offentliggøres. Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Hver 2. uge bringes brevkassen: ”Fra Sygdom til Sundhed” med Orla Lindskov om overnaturlig helbredelse. Orla@udfordringen.dk

Ugens breve til Suh
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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 i et stort dilemma! Jeg 

går i 3.g. og har en rigtig god 
veninde, som jeg lærte at kende, 
da vi startede i gymnasiet. 

Igennem mig lærte min ven-
inde en af mine gamle venner at 
kende, og de blev så kærester 
kort tid efter (siden midten af 
1. g). Det har altid været en 
fordel, for vi klikker alle 3 rigtig 
godt sammen + jeg kender hans 

venner og omvendt. 
Men nu er der sket det, at jeg 

tilfældigvis ved, at han har været 
sammen med en anden pige til 
en fest for noget tid siden. Min 
veninde ved det ikke, og jeg har 
det så dårligt med, at jeg ved 
det, når hun ikke gør det. 

Jeg har konfronteret min ven/
hendes kæreste med det, men 
han tigger og beder mig om ikke 
at sige noget og siger, at min 

loyalitet overfor ham burde være 
større end overfor hende, fordi 
jeg har været venner med ham 
i længst tid. Han har forsikret 
mig om, at der ikke længere er 
noget med hende den anden, og 
at det var en kæmpe fejl. Jeg er 
totalt splittet og ved ikke hvad 
jeg skal gøre. 

Please, sig mig ærligt, hvad 
du vil råde mig til????????

Hilsen Veninde i knibe

Kære Veninde i knibe
Puha, ja det er noget af en 

klemme at være i. Du vil gerne 
være loyal både overfor din ven 
og overfor din veninde, men 
uanset hvad du vælger, vil en af 
dem opleve sig svigtet.

Nogle vil hævde, at hvad man 
ikke ved, har man ikke ondt af: 
Så længe din veninde ikke ved 
noget – så er hun heller ikke ked 
af det. Det ville tale for, at du tier 
og dækker over din ven/hendes 
kæreste. 

Men problemet er tilsynela-
dende ikke kun det, hun ikke 

ved – men lige så meget det, du 
til gengæld ved? For du skriver 
jo, at du har det dårligt ved at gå 
med den viden, som omhandler 
hende og hendes forhold? Jeg 
gætter på, at du formentlig føler 
både skyld, tristhed og vrede 
på hendes vegne?! De følelser 
vil måske endda vokse, når 
hun fortæller om sin kærlighed 
til sin kæreste, når du ser dem 
sammen, eller når hun udtryk-
ker sin taknemmelighed over dit 
venskab, giver udtryk for, at hun 
stoler på dig? Hemmeligheden 
er altså slet ikke kun et problem 

i forhold til, om din veninde ved 
det eller ej – det handler lige så 
meget om, at du ved det. 

Når din ven/hendes kæreste 
argumenterer for, at du skal 
dække over ham pga. jeres 
længerevarende venskab, er det 
sådan set bund-egoistisk. Han 
beder dig om at lide på grund af 
hans fejltagelser. Er det rimeligt? 
Er det at være loyal overfor dig? 
Det er måske i virkeligheden det, 
I skulle diskutere? Jeg forstår 
godt hans bevæggrunde. Han 
ønsker at fortsætte sit forhold 
til din veninde. Men faktum 

er, at han har foretaget nogle 
valg, som ikke kan annulleres 
– selvom han prøver på det. Og 
nu kræver han af dig, at du skal 
være med til at betale for hans 
fejl. Det synes jeg ikke er i orden. 

At stå ved sine fejl er ubehage-
ligt og svært, men det er samtidig 
også det, der gør stærk. Man 
modnes og lærer af det – i stedet 
for at vænne sig til, at man kan 
tie problemerne ihjel. 

Sandheden kommer altid frem 
før eller siden, og så vil du højst 
sandsynligt få store problemer 
med din veninde, som givetvis 
vil synes, du har svigtet hende. 
Så uanset hvordan du vender 
eller drejer sagen, er du nødt til 
at vælge mellem at være ”loyal” 
overfor enten din ven eller din 
veninde. 

Mit råd til dig vil være at give 
din ven valget mellem selv at for-

tælle din veninde sandheden 
– eller at du gør det. Det giver 
ham mulighed for at bevise, at 
han ejer mandsmod, og så må 
han håbe på, at deres forhold er 
stærkt nok til, at de kan komme 
videre derfra – sammen. 

Og hvis de kan det, så går de 
meget stærkere derfra, end da 
de kom. 

Hilsen Suh

Du må fortælle dine venner sandheden

Kære Suh
Jeg går ofte rundt og tænker 

på døden. Er det meget mær-
keligt? 

Det skal siges, at jeg ikke er 
selvmordstruet, og at jeg aldrig 
har tænkt på selvmord! Når jeg 
tænker på døden, er det mere 
som en grunden over det fore-
stående: At vi alle skal dø, også 
jeg, og hvordan det mon bliver 
(jeg tænker her på efterlivet, et 

liv med Gud i ”Himlen”). 
Jeg tænker ikke på døden 

med frygt eller sorg, men mere 
som en fi losoferen. Det sætter 
tanker i gang om mit nuværende 
liv, og jeg synes det på nogle 
måder giver mit liv kvalitet. 

Jeg lever alene (er 64 år) og 
har ikke børn, men har nogle 
tætte veninder. Dem kan jeg dog 
ikke snakke med om disse ting, 
da de synes, det er ”mærkeligt”, 

og ikke kan sætte sig ind i mine 
tanker. Jeg tror, det skræmmer 
dem lidt. 

Jeg har det godt som tingene 
er nu og er som sådan ikke be-
kymret for, om jeg er ”unormal”, 
men jeg vil da gerne høre, hvad 
du tænker om det.

Med venlig hilsen
Senior 64

Kære Senior 64
Din beskrivelse af, hvordan du 

tænker på døden, lyder overhove-
det ikke usund! Tværtimod synes 
jeg, mange kunne lære meget af 
dig: At vi skal forholde os til det 

faktum, at vi alle skal dø en dag 
– hvornår ved vi ikke. 

For det er, som du selv er inde 
på, lige netop med til at sætte 
vores hverdag, det levede nu, i 
perspektiv. Når vi forholder os 

til vores dødelighed, kan nuet 
få en helt anderledes kvalitet 
og vitalitet, fordi vi indser, at vi 
har begrænset tid at leve i, og vi 
derfor gør klogt i at prioritere ret. 

Mange, der har været tæt på 
at dø, men overlevet, fortæller 
da også om, hvordan deres liv 
efterfølgende leves helt anderle-
des – og ofte med valg/handlinger 
baseret på andre værdier end 
tidligere. Nogle beskriver det som 
at være blevet ”sat fri” – fri fra kon-
formiteter og samfundets pres. 

Selvfølgelig skal der være en 
balance i at forholde sig til døden, 
for vist er det sikkert, at vi skal 

dø, men vi skal heller ikke være 
så optaget af døden, at vi glem-
mer at leve! 

Nogle går nemlig i den helt 
anden grøft, både ved at fokusere 
så meget på døden, at den fylder 
alt for meget, men også ved at 
glæde sig så meget til livet efter 
døden, at de helt mister evnen 
til at leve i nuet. Det er efter min 
mening lige så skadeligt som at 
glemme at forholde sig til døden. 

Balance må der altså til, og 
det fi nder vi bedst ved at dele 
vores tanker med andre. Men 
du har helt ret i din observation 
af, at det for mange er svært og 
forbundet med tabu at snakke om 
døden. Nogle bliver triste på egne 
eller andres vegne, mens nogle 
simpelthen bliver bange, måske 
fordi de ikke selv har forholdt sig 
til den? Men netop derfor er det så 
meget desto bedre, at der fi ndes 
sådan nogle som dig, som ikke 
er bange for at tale om døden, og 
som faktisk er afklaret med den 
og med det at skulle dø! 

Du giver andre anledning til 
selv at forholde sig til døden, også 
selvom det måske først finder 
sted bagefter. Ved din frimodig-

hed og ved dine refl eksioner om 
emnet får andre måske sat nogle 
tanker i gang og bliver mindet om 
både døden og livets aktualitet. 

Så bliv du endelig ved med at 
være ambassadør for livets store 
spørgsmål.

Hilsen Suh

Døden er livets store spørgsmål

Sandheden 
kommer altid 
frem før eller 
siden. Så uan-
set hvordan 
du vender eller 
drejer sagen, 
er du nødt til at 
vælge mellem 
at være ”loyal” 
overfor enten 
din ven eller 
din veninde. 

Når vi forholder os til vores dødelighed, kan nuet få en helt 
anderledes kvalitet og vitalitet, fordi vi indser, at vi har be-
grænset tid at leve i, og vi derfor gør klogt i at prioritere ret. 



Udfordringens Julenummer 2016 INTERVIEW . 9

Af John Engedal 
Nissen fra Myanmar

Under en mørk him-
mel langt ude i At-
lanterhavet læser 
Søren Samuelsen i Bibelen. 
Han er ikke kristen. Tværtimod 
er han dybt involveret i det 
okkulte. Og begejstret er han 
heller ikke. Faktisk kan han 
slet ikke tage Bibelen seriøst. 
Særligt sektionen, hvor Jesus 
selv opfordrer disciplene til at 
bede om alt og tro, de har fået 
det – så får de det.

- Det provokerede mig helt 
vildt. Jeg havde aldrig hørt noget 
lignende - og slet ikke i det okkulte 
miljø, jeg befandt mig i. Altså ‘du 
spørger bare’... Der var ikke en-
gang magi indblandet!

Nærmest i protest mod det, 
han ser som åndelig galimatias, 
knæler han – fra det okkulte 
vidste han, at man måtte vise 
respekt og ærbødighed – og 
ber: ‘Fader Gud, tag mig til land 
i Jesu navn’.

Det er det mest usandsynlige 
og umulige, han kan komme i 
tanke om. For fi skekuttere derude 
sejler aldrig i land, ikke engang 
hvis folk bliver dødssyge.

Men han hører en stemme, der 
modsat de hviskende og hvæ-
sende stemmer, han kender fra 
den okkulte verden, taler med en 
forunderlig autoritet og klarhed: 
‘Pak dine ting og gør klar til at 
gå i land.’

Søren adlyder. Efter nogle 
minutters tavs venten tænker 
han dog, at det er vanvittigt - for 
ikke at sige umuligt. Men i samme 
øjeblik kommer en kollega forbi og 
udbryder: ‘Søren, har du hørt det? 
Vi skal i land!

Nettet var så fyldt med fi sk, at 
det var revnet, og fi skerne ville 
skaffe et nyt, inden andre fi k fat i 
fangsten. Sjældent har en fi ske-

kutter sejlet så hurtigt mod land! 
Det tog én dag at nå i land – nor-
malt tager det tre dage.

Stadig skeptisk
- Jeg var naturligvis rørt over 

miraklet, men jeg var faktisk 
stadig lidt skeptisk. Det helt store 
spørgsmål for mig var, hvem der 
havde talt til mig? For havde den 
almægtige Gud virkelig taget sig 
tid til at tale med mig - lille Søren 
fra Bornholm? Det slog mig fuld-
stændig omkuld!

Oplevelsen med Gud midt ude 
på Atlanterhavet vendte op og 
ned på Sørens åndelige retning. 
I tre måneder nærstuderede han 
Bibelen på Malta, hvorefter han 
rejste til Jerusalem for at studere 
teologi og missionere for jøder.

Det vender vi tilbage til, for det 
er her, han møder sin kone, Lisa.

En dyb, åndelige længsel
Lisa arbejdede som psykote-

rapeut i England, men havde en 
dyb interesse for det åndelige, 
som blev til en så desperat søgen 
efter sandhed, at hun en dag bad 
ud i det uvisse: ”Jeg må virkelig 
kende sandheden, den er blevet 
så vigtig for mig, at jeg er villig 
til at give mit liv til at følge den 
sandhed.” - I det øjeblik havde jeg 
et syn, en meget dyb oplevelse af 
Jesus. Straks efter følte jeg mig 
knust over min egen synd. 

Jeg kunne knapt få vejret og 
følte, jeg skulle dø, indtil jeg til 
sidst bad ‘Jesus, frels mig fra min 
synd’! Så forsvandt det øjeblikke-
ligt. Jeg dedikerede mit liv til Gud, 
for det var jo mit løfte.

Kollegerne delte imidlertid ikke 
hendes begejstring, men troede, 
hun var udbrændt og havde fået 
en psykose. Så hun gik stille med 
dørene, men blev døbt og fandt 
en lokal frikirke. Da hun senere 
følte sig kaldet til Israel, opgav 
hun sin karriere, sit hus og sin 
pension og rejste.

Det er her, hun møder Søren.
- Jeg var stadig ret vild den-

gang, griner Lisa. Jeg røg i smug 
på toiletterne under gudstjene-
sten, og jeg kan huske, at jeg 
spekulerede over, hvorvidt det 
var forkert at ryge hash.

Diskussionerne havde hun 
ofte med Søren, der havde væ-
ret kristen lidt længere, og som 
typisk svarede både klogt og med 
udgangspunkt i egen erfaring og 
Bibelen, husker Lisa.

Fra frieri til mission
Venskabet blev til forelskelse, 

og en dag frier Søren med et lidt 
utraditionelt løfte:

”Jeg kan ikke tilbyde dig et 
stabilt liv, for jeg er kaldet til mis-
sion, og det vil være mit livskald, 
indtil jeg dør. Jeg kan ikke tilbyde 
dig et hus, måske ikke engang en 
bil, eller penge i banken, pension 
og alle de der ting - men jeg kan 
tilbyde dig et eventyr med Gud. Vil 
du gifte dig med mig?”

I Lisas ører lød det fantastisk. 
Efter nogle år i Israel rejste de 
til Nepal og siden til Kina med 
en enkeltbillet, tre børn og fem 
kufferter.

- Vi brændte så meget for det, 
at vi brugte vores egne penge, 
også til de forskellige projekter, 
vi startede. Først senere er det 
lykkedes os at få støtte fra kirker 
og fonde, fortæller Søren. Han 
arbejdede særligt med udsatte 
mennesker og startede 20 skoler i 
slumområder og et hjem for hjem-
løse, mens Lisa følte sig kaldet til 
mission i prostitutionsmiljøet. Det 
lykkedes dem også at oversætte 
Ny Testamente til et kinesisk 
stammesprog - og nu oplever 
Bouyi-folket en kristen vækkelse.

- Vi elsker at være på de værste 
og mest ekstreme steder – det 
er også dér, du nemmest kan 
omvende folk. Det er anderledes 
med det der ‘halvgrå’ segment, 
bemærker Søren.

En atypisk kirke af 
de rige og fattigste

Efter et årti i Kina fl yttede fa-
milien for tre år siden til Myanmar 
(Burma), der kort forinden havde 
åbnet sig for omverdenen efter et 
halvt århundredes militærdiktatur. 
Her har de, foruden arbejdet med 
handicappede, fattige og prostitu-
erede, startet en Vineyard kirke. 
Det lå ellers ikke lige i kortene.

- Det er ironisk, at vi har startet 
en kirke, for vi kunne ikke selv 
li’ kirke som kristne. Vi sad altid 
bagerst, griner Søren.

- Mission derimod havde vi det 
fi nt med. Men så gav Gud os en 
vision for kirken, og det var faktisk 
meget svært for os i begyndelsen. 
Jeg kan jo starte et nyt projekt i 
løbet af en time eller to, men at 
starte en kirke... Det har været 
en enorm udfordring.

Det er heller ikke en helt normal 
kirke, men en menighed med 
en herlig (og sjælden) blanding 
af ekstremt fattige fra slummen, 
tidligere prostituerede og rige 
ambassadør-ansatte fra udlandet.

- Vi ønskede ikke en kirke, 
hvor en særlig kultur var over-
legen, eller som primært var for 
udlændinge, for så føler andre 
sig udenfor. Vi ønskede derimod 
en stor blanding. Der skal ikke 
være en indercirkel, som er vigtig, 
mens de andre blot er fyld.

Gudstjenesterne munder ud 

i samtale-grupper om prædike-
nen og fællesspisning, og det er 
afgørende, understreger Søren:

- De fattige har brug for at tale 
med de rige, mens de rige har 
brug for at se, hvordan det er 
at være fattig. Nogle gange tror 
jeg faktisk, at de rige får mere 
helbredelse end de fattige, siger 
Søren og slår ud i en latter. 

Han læner sig tilbage i en af 
sine egne hjemmelavede stole i 
kirken, som består af et gammelt 
brunt bilsæde monteret ovenpå 
på et bildæk, der fungerer som 
stoleben.

Samtidig med arbejdet i Myan-
mar leder Søren og Lisa projekter 
i både Nepal og Kina, som lokale 
driver videre. I Kina reddes hund-
redvis af kvinder fra sexslaveri, 
mens arbejdet i Nepal ledes af 
en tidligere hindupræst, der nu 
er kristen. Han planter kirker i 
fjerne bjergområder og redder og 
opdrager gadebørn i Kathmandu. 
Alt arbejdet er samlet i paraply-
organisationen Mercy Outreach, 
som er støttet af bl.a. København 
Vineyard og Nexø Frikirke. Læs 
mere på ww.mercyoutreach.dk.

Søren tilbød
Lisa et liv uden 
penge - men 
med eventyr!

Søren mødte første gang ’Gud’ ude på Atlanterhavet. Han rejste til Israel 
for at fi nde ud af mere, og her mødte han Lisa fra England, som også ledte 
efter sandheden. Søren friede og forberedte Lisa på et liv uden penge, men 

med masser af eventyr...

Bogen fortæller om Betlehemsstjernen og om Jesus i 
de ældgamle stjernetegn. + PLUS: Ved bestilling nu får 
du også artiklen om de 4 blodmåner med.

TEGN I SOL OG MÅNE

”JESUS I STJERNERNE”
128 SIDER 

KUN 148,-

g

”JJES

Jesus 
er altid 
aktuel



Bøger og fi lm om døds-oplevelser:

Der er mere mellem himmel og 
jord. En saglig forskers under-
søgelse af nærdød. 148 kr. 

Opstået fra de døde. Dokumen-
tar-video med afrikansk præst. 
60 min. 98 kr. 

Gribende bog om en hjerte-
læge, der ser en død komme 
til live og fi nder Gud.  228 kr. 

Himlen fi ndes virkelig. Et barns 
dødsoplevelser. 206 sider. 
149 kr. 

Film: 90 minutter i himlen. Om 
det svære liv efter 90 min. død 
og oplevelse af himlen. 98 kr. 

Kirsten Mørch-Nielsen: Lys bag 
døden - om engle og syner, hjer-
testop og hjerneskade. 149 kr.

Alle bøger og fi lm kan købes i Udfordringens webshop Hosianna.dk, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 7456 2202, Hosianna@Hosianna.dk

Bøger, der viser, at Bibelen er troværdig...

Ny bog om Jesu 
ligklæde i Torino
Den 12. december udkommer 
en ny bog om det mystiske 
ligklæde i Torino. 

Bogen er en overskuelig sam-
menfatning af fakta om ligklædet. 
Forfatterne har skrevet tykke 
bøger, men her koncentrerer de 
sig om at præsentere den meget 
overbevisende beretning om et 
ligklæde, der bærer et fotografi sk 
aftryk af den korsfæstede Jesus.

Evangelierne fortæller, at lig-
klædet lå i graven efter Jesu 
opstandelse. Op gennem histo-
rien er der beretninger om dette 
hellige klenodie. På et tidspunkt 
bliver det muret ind i en mur, da 
muslimerne indtager byen. Se-
nere bringer korsriddere det til 

Frankrig. Det har to gange været 
udsat for brand og er skadet. Men 
i dag ligger det i Torino i Italien.

Forskere har gennem mere 
end 30 år forsket i det, 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 længere være 
tvivl om, at vi her 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.

Jostein Andreassen og 
Oddvar Søvik: Torino-ligklæ-
det, 80 sider, farvefotos, 98 kr.  
Udfordringens forlag. Salg: 
Hosianna.dk.

Selv stjernerne 
fortæller om Jesus
Denne bog er en øjenåbner. 
Bogen afslører, hvilken stjerne, 
der ledte "de vise mænd fra 
Østerland" til Betlehem. Fak-
tisk var det to planeter og en 
stjerne, der tilsammen ud-
gjorde et kæmpelys på himlen. 

Grundig research viser også, 
at de ældgamle stjernetegn in-
deholder et overraskende, men 
tydeligt budskab om en frelser-
skikkelse, født af en jomfru. En 
hyrde, der kæmper med Slangen. 
Et såret, sejrende lam, og andre 
bibelske symboler.

Læs om de gamle stjernetegn, 
der fortalte evangeliet om Jesus 
Kristus, før han blev født. Spæn-
dende afsløring af astrologiens 
rødder. En god gave til folk, der 
kan li' at undersøge tingene.

Bogen er oprindelig skrevet 
som en artikelserie i Udfordrin-
gen. Her samlet, revideret og 
væsentligt udvidet med kapitler 
om, hvor og hvornår stjerneteg-
nene stammer fra.

Illustreret med gamle tegninger 
af stjernetegnene, softcover.

Henri Nissen: Jesus i stjer-
nerne. 128 sider, 148 kr.

Fund på Mt. Ararat viser, at 
Noahs Ark og Syndfl oden 
var virkelige begivenheder

I 2010 offentliggjorde et kurdisk-kinesisk team, at de havde 
fundet en meget stor trækonstruktion ca. 5-10 meter under 
jord og is i 4200 meters højde på Mt. Ararat.

Fundet er gjort et sted, hvor mennesker ikke kan leve, men 
fundet indeholder krukker, reb, vævet stof og redskaber, som kan 
dateres tilbage til tiden, hvor Noahs Ark  ifølge Bibelen strandede 
på Ararats bjerge. Det skete efter en enorm oversvømmelse, 
kaldet Syndfl oden, fordi alle de onde mennesker blev udryddet. 

I denne bog, der også er udkommet på engelsk, gennem-
gås det utrolige fund, som verden endnu ikke helt har fattet 
betydningen af. 

Henri Nissen: Noahs Ark. 320 sider. Farver. 298 kr.
Leveres med gratis UPDATE-hæfte med sidste nyt.
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Kraftig papbog med skønne illustrationer og alle de kend-
te danske bordvers. Til glæde og gavn for hele familien!

SYNG DE KENDTE BORDVERS

TAK FOR MAD
 - BORDVERS FOR BØRN

A4 BOG - 28 SIDER 

NU KUN KR. 98,-N

Af Tina Varde

Livet er blevet anderledes for 
Poul Erik Jørgensen, efter at 
han i 2012 havde en nær-døds-
oplevelse. Det er døden også. 

Da han i maj 2012 skulle fælde 
et træ i haven hos nogle bekend-
te, fi k han smerter i brystet. Han 
havde tidligere været til læge og 
fået af vide, at det bare var stress-
relaterede kramper og var ganske 
ufarligt. Derfor lå han i halvanden 
time alene på alle fi re og håbede 
på, at det gik over.

Så ringede han til hustruen 
Sine og spurgte, om hun havde 
frokosten klar. ”Jeg har det ikke 
godt og har ikke rigtig fået lavet 
noget”, forklarede han. ”Ring efter 
en ambulance”, svarede hun. 
Men han slog det hen. Fem-ti 
minutter senere måtte han dog 
overgive sig og bede hustruen 
om hjælp. Hun sprang på cyklen 
og var fremme hos ham i løbet af 
fem minutter. Sine ringede straks 
til alarmcentralen.

Det var en blodprop i hjertet, 
konstaterede ambulancefolkene. 
Han blev kørt til Rigshospitalet. 
Trods voldsomme smerter havde 
han overskud til galgenhumor, da 
lægen forklarede diagnosen: ”Jo 
mere I fortæller, jo bedre. Jeg skal 
være kirurg i næste liv”. 

Og Poul Erik fi k det heldigvis 
lidt mere tåleligt på operati-
onsbordet, da han havde fået 
så meget morfi n, som kroppen 
overhovedet kunne tåle.

Nær-død-oplevelsen
Lægerne satte en stent op. 

Men da de nåede til hjertet, fi k 
han hjertestop. De næste ca. ti 
minutter kæmpede lægerne in-
tenst for at få hans hjerte i gang 
igen. Imens havde Poul Erik sit 
livs hidtil største oplevelse:

- Jeg lå og kiggede op i loftet 
og pludselig var jeg et fanta-
stisk sted. Aldrig nogensinde 
før havde jeg oplevet en sådan 

glæde, fryd, jubel…
Lyset, der kom ind fra venstre 

side, var et overvældende lys, 
som var så stærkt, så skabende, 
så konstruktivt…alt muligt, som 
lys normalt ikke er.

En brøkdel af oplevelsen kan 
sammenlignes med, når man 
rejser sydpå fra kolde, mørke 
Danmark og stiger ud i stærk sol 
sydpå. Det var bare meget, meget 
stærkere…og jeg var fuldkom-
men smertefri, fortæller Poul Erik 
Jørgensen.

For et menneske, som har gigt i 
skuldrene og har levet 45 år med 
smerter i ryggen, var det i sig selv 
lidt af et mirakel. 

- Jeg har altid haft svært ved 
at være inaktiv. Da jeg var ung, 
troede jeg, at man skulle arbejde 
for to. Det gav mig slidgigt og 
dårlig ryg.

Pludselig at være smertefri og 
opleve et lys så fantastisk…så 

blændende uden at være skarpt. 
Så skønt. Der var kærlighed, om-
sorg, fred og fællesskab…

Jeg følte, at jeg var kommet 
hjem til det sted, som jeg altid var 
bestemt for. Og at min tid på jor-
den havde været i landfl ygtighed.

Da jeg kiggede til venstre, så 
jeg et hvidt lys, som var tonet med 
gult. Der var ingen skikkelser. Jeg 
kom til at tænke: ”Gud er lys, og 
der fi ndes intet mørke i ham”. Det 
gullige lys var en udtryksform for 
Gud, som jo optræder i mange 
skikkelser. Lys er en af dem.

-  Fo ran  m ig  så  jeg  en 
10.000-tallig skare af lovprisende 
ifør t herligheds-legemer. De 
havde ikke almindeligt tøj på, men 
sådan nogle heldragter. Deres 
ansigtsudtryk tryllebandt mig. De 
strålede af lykke og  glæde - og 
var så begejstrede. De havde 

kuglerunde hoveder, der udtrykte 
det modsatte af ansigtet i Munch 
maleriet ”Skriget”. De mindede 
mere om en havregryns reklame 
med runde, uskyldige ansigter, 
der struttede af energi, af solskin, 
af glæde. Men de var mere glade 
end solskins-børn. Og de var ikke 
plaget af pine, sult eller smerte. 

De var fyldte, mætte af kær-
lighed, og de sagde: ”Er her ikke 
fantastisk? Hvem kunne have 
forestillet sig, at noget så fanta-
stisk ventede på den anden side. 
Hvis vi havde vidst på forhånd, 
hvad der ventede i himlen, så ville 
alle genvordigheder på jorden 
intet have betydet.”

”Hvis vi havde vidst det, ville 
vi have prioriteret anderledes,” 
sagde de også. 

Billetten i orden
- Det eneste, det handler om, 

er at have billetten i orden til him-
len, lærte jeg. De var alle omkring 
samme alder – voksne mellem 30 
og 34 år. 33 år er ideal-alderen 
har jeg senere hørt, for så gam-
mel var Jesus, da han døde.

- Selvom de lignede hinanden, 
havde de hvert sit særpræg. Der 
var to af dem, der stod i forreste 
række, som jeg følte, at jeg 
kendte. Men i himlen betød det 
ikke så meget, om jeg kendte 
dem eller ej. Jeg følte ubeskrivelig 
kærlighed til dem alle.

- Her herskede ingen Jantelov. 
”Du er noget helt specielt. Du er 
ubeskriveligt meget værd for os”, 
sagde de til mig, og: ”Folk spørger 
ofte: Ser jeg mor og far? Men vi 
er lige glade for alle. For alle er 
uendelig meget værd.” 

- De nærmeste tyve ”menne-
sker” kommunikerede med mig 
på et fællessprog på et højere 
niveau. Dem bagved kiggede 
over min højre skulder. Jeg ved 
ikke, hvad de kiggede på, men jeg 
forestiller mig, at det var nordlys, 
når det er bedst… tilsat skøn 
musik, farver og dufte. 

De var grebet af noget, der 

foregik bag mig.

Lys, varme, kærlighed
- Dem, der stod foran, ville ha’ 

mig ned blandt dem og være en 
del af forsamlingen. Lige plud-
selig observerede jeg lyset med 
alle de verdener, der er i det. 
Med farver, der ligger uden for 
regnbuen, som kun er en fattig 
afglans af farverne i himlen, som 
er fulde af varme og liv. 

- Der er også fl ere toner. Lyd-
spektret er større. I himlen er 
der fl ere både højere og dybere 
toner. Og menneskeord dækker 
ikke den kærlighed, tilgivelse, 
accept… værdierne kan ikke 
beskrives med menneskeord, 
forklarer Poul Erik Jørgensen.

Tilbage til livet...
På et tidspunkt hørte han en 

sygeplejerskes stemme: ”Hov, du 
var vist væk?”.

- Lægerne havde da kæmpet i 
ca. ti minutter for at få mit hjerte 
i gang igen. Skiftevis med hjer-
testarter og manuel hjertemas-
sage, fik Poul Erik Jørgensen 
bagefter at vide.

Reaktionen bagefter
Tiden efter nær-død-oplevel-

sen har budt på glæde - især 
ved tanken om himlen; men det 
har også været svært i perioder.

- Lige efter at jeg havde været 
i himlen, var jeg meget sart i 
sindet. Da jeg kom hjem fra ho-
spitalet, kunne jeg ikke engang 
tåle at træde på en snegl. Det 
var jo et gudsskabt liv, der blev 
taget, følte jeg.

- Da en myg landede på mig, 
prøvede jeg at puste den væk, 
og da det ikke lykkedes, tog jeg 
den med fi ngrene og løftede den 
ganske forsigtigt væk. Den sart-
hed har siden fortaget sig. 

To uger senere var der en 
tyv, der brød ind i vores hus her 
i Søborg. Tyven stjal min pung, 
bilnøgler og bil. ”Ah, det er kun 
jordiske ting. Det er vigtigere, at 

jeg får naboen med i himlen”, 
tænkte jeg. Sådan havde jeg det 
dengang.

Ønskede at dø igen
- Jeg har hørt, at de, der har 

været døde, ikke er bange for at 
dø. Da jeg havde min nær-død-
oplevelse, så jeg det fuldendte, 
det perfekte.

Bagefter ønskede jeg at dø, 
så jeg kunne komme tilbage til 
Himlen. Fordi intet her på jorden 
har en egentlig værdi, skønt 
jeg - set med menneskeøjne - er 
privilegeret med en skøn hustru, 
familie og har alle materielle 
nødvendigheder. I 2½ år ville jeg 
bare hjem til himlen. 

Til sidst måtte jeg gå til lægen, 
fordi der ikke rigtig var noget på 
jorden, der interesserede mig 
mere. I en kortere periode fi k jeg 
anti-depressiv medicin, fortæller 
Poul Erik Jørgensen, der nu har 
lagt pillerne på hylden.

Til gengæld bruger han nu 
mere og mere tid på det, der 
gør ham glad: At tale om Gud, 
om nærdødsoplevelsen og at 
hjælpe andre til at lukke hjertet 
op for Jesus, ”så de har billetten 
til himlen i orden”.

Eftertanke
- Senere fandt jeg ud af, at en 

af de to kendte, jeg havde set i 
himlen, var min gode ven Ove. 
Jeg lærte ham først at kende, da 
han var 55 år, men havde aldrig 
oplevet ham som ung. Det var 
derfor, jeg havde svært ved at 
genkende ham. 

Den anden, jeg genkendte, 
var min farbror, Svend Åge. Jeg 
huskede også ham som ældre…
men øjnene var der.

- Jeg lærte, at alle er værdi-
fulde. Man er ikke mere glad for 
dem, man genkender. Der var 
ingen kvinder og mænd. Alle var 
unisex, og der var ingen ”sex-
appeal” – i himlen er vi perfekte 
som vi er, siger han.

Efter nærdødsoplevelsen har 
livet for ham først og fremmest 
handlet om at fortælle andre, 
hvilke herligheder, der venter i 
himlen, fortæller Poul Erik Jør-
gensen og tilføjer det vigtigste, 
han har lært af sine oplevelser:

- Du skal tro på Jesus. Jeg 
har oplevet Guds nåde, hans 
barmhjertighed. Jesus har sonet 
mine synder.

Poul Erik
døde -
og var i 
himlen...

Poul Erik Jørgensen blev genoplivet efter at have 
været død i ca. 10 minutter. Mens hans krop var 
fysisk død, fortsatte hans personlighed med at 
leve, og han huskede bagefter en fantastisk ople-
velse, som han opfatter som et besøg i himlen. 

”Hvis vi havde vidst 
det, ville vi have prio-

riteret anderledes.” 
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klummeklumme
Iben Thran-
holm er 
cand. teol., 
journalist 
og en kendt 
samfunds-
debattør. 
Hun er fast 
klummeskri-
bent i Udfor-
dringen. 
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Julegaver til verdens bedste ...
TIMOTHY KELLER

Bøn
Der er skrevet mange bøger om 
bøn gennem tiden, som vi kan 
lære rigtig meget af, men hver 
tid har sine egne udfordringer. 
Keller skriver om bøn på bag-
grund af den tid, vi lever i nu 
og med de udfordringer, vi har. 

»En værdifuld og yderst 
brugbar vejledning til et 
rigere og dybere bønsliv.«
Udfordringen

MARTIN LUTHER

Et år med Luther
»Et år med Luther« rummer 
366 tekster af den mand, der 
i 1517 gav startskuddet til re-
formationen. Her kan du hver 
dag møde reformatoren Martin 
Luther i al hans bramfrihed og 
forbavsende aktualitet. 500 år 
efter er hans tekster stadig for-
friskende og relevante.

»Luther er en mester i at 
udtrykke sig i korthed, 
klart og opbyggeligt på 

én gang. Man behøver egentlig ikke aktualisere 
ham kunstigt, han taler for sig selv den dag i dag.«
Fra forordet af Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor, professor

HEATHER & LYDIA MUNN

Stor er verden 
sort er natten
Gribende roman om Anden 
Verdenskrig der fortæller om 
flugt og tilflugt, had og kærlig-
hed, fjendskab og venskab. 

»Jeg kunne slet ikke lade 
være med at leve med i 
bogens personer og hav-
de svært ved at lægge 
bogen fra mig, når andre 
pligter kaldte.«
Ingrid Markussen, IMT

Gud skabte mig
Flot børnebog om Guds ska-
berværk. Bagerst er der ind-
bygget et spegl og en lille sang 
i kan synge sammen.

»En dejlig pegebog til de 
mindste, der giver anled-
ning til at snakke med 
helt små børn om Gud og 
hans store skaberværk.«
Indre Missions Tidende

Se vores  
julekatalog på 
lohse.dk 

– og deltag i konkurrencen

ARNT UHRE

I Kristus
Billedkunstner Arnt Uhre 
har tegnet 57 dramatiske 
kultegninger med bibel-
ske motiver, som tegner 
en linje i frelseshistorien 
fra skabelsen til det nye 
Jerusalem.

Til hver tegning er der 
en tilhørende refleksion 
skrevet af forskellige 
skribenter. Blandt dem 
er Steen Skovsgaard, Jón 
Poulsenog Anette Broberg 
Knudsen.

Se, læs og lad dig berøre.

é M b hø

Ny

–– ogogog ddelt

Søs-
ter

Ny

Far

Ny

Ny

360 sider
249,95 kr.

384 sider
249,95 kr.

336 sider
249,95 kr.

99,95 kr.

128 sider
349,95 kr.

LEIF ANDERSEN

Kroppen og ånden  
1 & 2
Sjælesorgens basis
Sjælesorgens samtale
Leif Andersen har netop af-
sluttet sit tobindsværk om 
sjælesorg. Et værk som er skre-
vet i et sprog så både lærd og 
læg kan være med. Der er guld 
at hente, også selv om du ikke 
får læst hver en side. 

»Leif Andersen kombinerer 
teologi og teori med omfat-
tende erfaring, indgående 

faglig viden og bredde i de mange illustrationer.« 
Udfordringen om bind 1

486-520 s.
349,95 kr.
pr. bind

Ny

NyNy

Mor

Gospel julekoncert, gløgg 
og gratis bøger i Christiansfeld

I antikken havde Rom tilnavnet 
“Caput mundi”, som betyder 
verdens hoved. Antikkens stor-
hedsdage er forbi, men hvert 
år juleaften bliver byen på en 
måde stadigvæk til verdens 
centrum. 

Midnatsmesse fra Rom
Det gør den, fordi den er sam-

lingspunkt for millioner af men-
nesker fra 70 forskellige lande 
verden over, som følger TV-trans-
missionen af midnatsmessen i 
Peterskirken. 

Mennesker fra hele verden 
kommer også til Rom i julen for 
selv at være med i Peterskirken 
til fejringen af julen. 

Kirken kan rumme op til 10.000 
mennesker på én gang. Der læ-
ses op og bedes på forskellige 
sprog for at understrege kirkens 
og kristendommens universalitet. 

Selv har jeg fl ere gange været 
med i Peterskirken, fordi jeg som 
bekendt kommenterer midnats-
messen for DR, der også sender 
transmissionen, som Vatikanet 
gratis tilbyder alle lande, der øn-
sker at modtage den via satellit.

Jul på fortorvscaféer
Jul i Rom er mindst lige så 

festligt, som det er i Danmark, 
men det er nogle andre ting, 
som fylder. 

Da det ofte kan være lunt i Rom 
ved juletid, sidder mange ude på 
fortovscafeer med gasvarmere i 
stedet for at sidde indenfor med 
stearinlys. 

Romerne spiser heller ikke 
tunge fede retter som and og 
gås, men fi sk juleaften. Dog bliver 
man ikke skuffet, hvis man sæt-
ter sig til julebordet juledag d. 25. 
Italienernes sans for mad byder 
som altid på masser af lækkerier.

Julekrybber i alle kirker
Holder man jul i Rom, er det 

kirken, som er i centrum. Enhver 
kirke har en julekrybbe, som ofte 
er ganske stor og fyldt med meka-

niske installationer som rindende 
vand, arbejdende værksteder 
og lys. I sig selv udgør den et 
helt univers af liv, som forkynder 
frelserens komme. Man kan sidde 
længe på kirkebænken og medi-
tere foran en julekrybbe. 

Krybben fra Betlehem
Den største af krybberne er 

naturligvis den, som er opstillet 
på Peterspladsen med fi gurer i 
mandshøjde. I en af Roms syv 
pilgrimskirker, Santa Maria Mag-
giore, kan man endda se den 
rigtige trækrybbe fra stalden i 
Betlehem, som er kirkens ho-
vedrelikvie.

Det, som gør julen i Rom til no-
get enestående, er, at alle natio-
ner, så mange forskellige sprog, 
er forenet i festen om Jesu fødsel. 
I en multikulturel tid er det værd 
at opleve, at det, som samler en 
kultur, ikke er, om man taler det 
samme sprog, spiser den samme 
mad eller klæder sig ens, men om 
man har den samme tro på, hvem 
Gud er. Kirken har skabt den ori-
ginale globale kultur, som forener 
folk, uden at de skal opgive deres 
nationale særpræg og kendetegn. 

Glædelig jul!

Juleaften i Rom

Det er blevet en juletradition, 
at Christiansfeld Handelsstand 
og Udfordringen sammen ar-
rangerer en gospel-julekoncert  
på torvet i den gamle honning-
kageby. 

Det er altid den sidste lørdag 
inden jul - i år den 17.12. kl. 11.

I år er det Lusangi Gospel 
Choir med Lydiah Wairimu som 
dirigent, som synger julen ind.

Efter en lille times koncert kan 
man gå på indkøb i byens butikker 
- og fx købe honningkager. 

På Udfordringens Café Mor-
genstjernen kan man købe gløgg 
og æbleskiver. Desuden er der 
bogsalg - og gratis bøger til dem, 
der melder sig ind i avisens 
nye gave-bogklub, der kun ko-
ster 200 kr. for 4 bøger årligt 
- gratis tilsendt. Se tilmelding på: 
www.udfordringen.dk/bogklub
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Julegaveidéer  
    -Find julegaven i-Find julegaven i Udfordringens webshop  Udfordringens webshop   

       5% RABAT på alle bøger for Udfordringens abonnenter.

Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.
Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjen-
den må de bruge deres særlige evner og forene deres 
kræfter... 
Følg Sophie, Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres 
udvikling fra at være almindelige teenagere til at forstå 
den åndelige virkelighed og deres opgave i kampen, der 
udspiller sig omkring dem. 

Pris pr. stk. kr. 148,00
Køb hele serien for kr. 400,00 (Varenr. 1461) 

Fantasy-serie af Vibeke Binderup:

Evnen I + II + III

Philip Yancey undersøger her den 
fysiske verden og opdager bag 
den en vidunderlig overnaturlig 
verden.

Han undersøger meningen med 
vores liv i denne verden og forsøger 
at besvare spørgsmålet: Hvordan 
kan jeg leve i den fysiske verden og 
alligevel være udtryk for den over-
naturlige verdens værdier?
Yancey tager dig med på en 
spændende opdagelsesrejse, hvor 
du vil opdage de små vink fra en 
højere virkelighed. Hvad du får med 
dig hjem er en ny fornemmelse for 
skønhed, formål, frihed og tro.

(Nr. 305) 208 sider. 199 kr. 

Evnen 
(varenr. 1472) 

Evnen II - Mørkets forklædning 
(varenr. 1637) 

Evnen III - Mørkets hævn
(varenr. 1547) 

Forstå forskellen på Jesus og religion:

Jesus > Religion
Af Jefferson Bethke
Dette er bogen om, hvorfor Jesus er STØRRE 
END religion. At være kristen handler ikke om at 
anstrenge sig og prøve at blive god nok.
I 2012 blandede Jefferson Bethke sig i kulturdebatten med 
sit passionerede og provokerende digt; ”Why I Hate 
Religion, But Love Jesus.”  Den 4 minutter lange video blev en sensation, idet den 
blev set på YouTube af 7 millioner på 48 timer.

I bogen uddyber Bethke de kontraster, han nævner i digtet - og understreger 
forskellen mellem præstation og nåde, lov og kærlighed, fortvivlelse og håb - og 
selvfølgelig religion og Jesus! 

Jefferson er ung i sin fremtræden, men hans visdom og guldkorn er for alle aldre. 
Han taler præcis ind i hjertet med sin ærlighed og sine personlige eksempler.

248 sider. Kr. 199,00 (Varenr. 1614)

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Forstå den åndelige virkelighed:

2 verdener - Kæmper om din sjæl
Af Graham Powell
To verdener øver deres indfl ydelse på os samtidig, hvad enten vi er klar 
over det eller ej. Det ene er den synlige verden, den anden den usynli-
ge. Vi kender alle til den synlige verden, men ved normalt ikke så meget 
om den usynlige. Men fordi disse to verdener er så afgørende i vore liv, 
er det bydende nødvendigt, at vi har en forståelse for dem begge.

”Det er tåbeligt bare at leve for de synlige ting. Alligevel 
er det sådan, de fl este lever deres liv.”  Sådan skriver 
forfatteren i bogen. Han kæmpede selv med depression 
i mange år, indtil han forstod den åndelige virkelighed og 
derfra fandt vejen til frihed og helbredelse.

Graham Powell er født på New Zealand og har fl ere gange besøgt
Danmark, hvor han bl.a. har undervist på Kolding Internationale
Højskole.

277 sider. kr. 198,- (Varenr. 1281)

Af Philip Yancey

Vink fra en anden verden
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Livsfarlige følelserLivsfarlige følelser
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Stress, vrede, frygt, angst og Stress, vrede, frygt, angst og 
depression - negative følelser depression - negative følelser 
kan blive en tikkende, tidsindstil-kan blive en tikkende, tidsindstil-
let bombe. Men du behøver ikke let bombe. Men du behøver ikke 
blive deres offer. (Norsk)blive deres offer. (Norsk)

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1363)
(N

r. 1363)

Bedre helse på naturlig visBedre helse på naturlig vis
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Du kan begynde at foretage Du kan begynde at foretage 
sunde valg - én dag af gangen. sunde valg - én dag af gangen. 
Du kan gøre meget for din Du kan gøre meget for din 
sundhed, og det er på tide at sundhed, og det er på tide at 
prioritere den. (Norsk)prioritere den. (Norsk)

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1364)
(N

r. 1364)

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Stress ned! Bliv fri for frygt, bekym-Stress ned! Bliv fri for frygt, bekym-
ring og usunde vaner. Forstå sand-ring og usunde vaner. Forstå sand-
heden om stresshormoner.Norsk heden om stresshormoner.Norsk 
udgave. Se fl ere af dr. Colberts udgave. Se fl ere af dr. Colberts 
bøger på hosianna.dk (Norsk)bøger på hosianna.dk (Norsk)

Det du ikke vet, Det du ikke vet, 
kan ta livet af digkan ta livet af dig
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Få viden som kan give dig godt Få viden som kan give dig godt 
liv og helbred. Dr. Colbert blev liv og helbred. Dr. Colbert blev 
selv syg af stress - og rask igen.  selv syg af stress - og rask igen.  
(Norsk)(Norsk)

kr. 149,00  
kr. 149,00  (N

r. 1362)
(N

r. 1362)

    Giv en julegave som varer længe...  

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1356)
(N

r. 1356)
”The best is yet to come” 
står der på sangeren 
Frank Sinatras gravsten. 

Også da Etta Cameron, 
H.C. Andersen, Søren Kier-
kegaard og mange andre 
forlod denne verden, lod de 
deres tro på livet efter dø-
den blive mejslet ind i sten.
Det har inspireret forfatteren 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som udgangspunkt.

Med bogen følger også en 
CD med musik af:
Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Ma-
thew, Silas Eriksen, Anders 
Bruun, Hans Poulsen, Klo-
ster, Mikael R Andreasen, 
Margretha Højgaard Poul-
sen, Solrun Stig, Kristine 
Bruun Jørgensen, Kenneth 
Kühn, Tobias Grumstrup 
Øhrstrøm, Daniel Øhrstrøm, 
Louise Tuxen, Louise Adrian 
og Fangekoret. 

Daniel 
Øhrstrøm (f. 
1979), er kul-
turjournalist 
på Kristeligt 
Dagblad, 
foredragsholder og medfor-
fatter til bl.a. bestsellerne 
”Den forbudte frelse” og ”Mit 
livs øjeblik”. 

Flot kraftig bog + CD med 
opstandelsessalmer og 
smukke fotos. 92 sider
Kr. 249,- (Varenr. 1451)

”Th b i ” M d b f l å D i l

Opstandelsessalmer Bog+CDOpstandelsessalmer Bog+CD
kr. kr.  148 148,oo,oo

Dr. Lennart Möller

EXODUS
Er det virkeligt muligt, at de bibel-
ske tekster fra Abraham til Sinai (1. 
Mosebog 11,27-2. Mosebog 40,38) er 
autentiske historiske dokumenter? 

Hvor lå Ur? Er Josef en del af Egyp-
tens historie? Hvad med Moses’ rolle i 
Egyptens historie? Hvilken rute fulgte 
Israel ved Udvandringen? Hvor kryd-
sede de Sivhavet (Det Røde Hav)? 
Ligger Sinai bjerg, hvor traditionen 
har placeret det? I denne bog kan du 
følge en begivenhedskæde, som har 
påvirket vor kultur meget mere, end vi 
tror. Til din hjælp er der mere end 570 
farveillustrationer. Indbundet.

Kr. 299,00 (Varenr. 231)

fo
d
d
D
D
o
h
skr. kr. 249249,oo,oo

4 kvinder - 4 forskellige liv
4 personlige fortællinger fra 4 forskellige kvinder med hver 
deres udfordring i livet. Alle oplevede de, at Gud mødte dem 
og gav nyt liv og håb ind i svære livsomstændigheder. 

- Kan incest tilgives? Af Jonna Theede - (Nr. 1282)
- Kun lidt slemt. Af Sara F. Jensen - (Nr. 1665)
- Fundet og fri. Af Iris M. Pedersen - (Nr. 1156)
- Jeg fandt håb! Af Birte Lykke Olsen - (Nr. 1442)

Ved bestilling på hjemmesiden, skriv ”Tilbud - 2 bøger for 98 
kr.” under bemærkninger sidst i bestillingen. 
Normalpris mellem 98 -168 kr. 

Fortællinger som giver håb: Vælg 2 stk for kr. 98, -Fortællinger som giver håb: Vælg 2 stk for kr. 98, -  

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav.

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på hundredevis af spørgsmål i sin 
psykolog-brevkasse i ugeavisen Udfordringen. Mange har fået hjælp 
gennem hendes vise svar. Hun har en særlig interesse for spændings-
feltet mellem psykologi & teologi og arbejder metodisk aktivt med at in-
tegrere den kristne tænkning i terapien. I denne bog bringes 35 udvalgte 
svar, som samtidig dækker hele spektret - fra vugge til grav. Læseren vil 
kunne nikke genkendende til mange problemstillinger - og måske blive 
lidt klogere på livet...
Suh Bjerg Jakobsen er autoriseret psykolog, cand.psych. fra Køben-
havns Universitet 2000. Medlem af Dansk Psykolog Forening, Selskab 
for Kristne Psykologer, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, 
og Dansk Sundhedsposykologisk Selskab.

Paperback, 115 sider. kr. 148,- (Varenr. 1645)

Marcus voksende op i en helt 
almindelig dansk familie. Alligevel 
kom han tidligt ud i et misbrug og 
levede et destruktivt liv - forvirret, 
uden håb og plaget af mareridt.

Men en dag får han en udfor-
dring. Han giver Jesus en chance 
og oplever, at alt forandres ”in 
just one second”.

Bogen er skrevet af Marcus, da 
han var 18 år. Det er en ærlig og 
meget personlig bog, som giver 
et unikt kig ind i en teenagers tanker og følelser.

118 sider. 98 kr. (Nr. 3) 

In just one second
Af Marcus Øland-Christensen

f l l
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Film om t o eller med tankevækkende indhold (Film om t o eller med tankevækkende indhold (Find fl ere titler i webshoppen!)Find fl ere titler i webshoppen!)

  Giv en julegave som varer længe... Romaner, stjerner , fi lm og lidt mere...

Læs Joel C. Rosenbergs politiske thrillerserie i 5 bind, der allerede har toppet New 
York Times’ bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall Street-strategen Jon 
Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske temaer blandes med 
action og stærke personlige oplevelser. 

Bind 1: Den Sidste Jihad  (Nr. 1134) - Bind 2: De Sidste Tider (Nr. 1290) - Bind 3: Det Endelige 

Valg (Nr. 1377) Bind 4: Kobberrullens Hemmelighed (Nr. 423) - Bind 5: Dødt Løb (Nr. 1439)

 Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo

Christiansfelder Adventstjerner
Christiansfelder-stjernerne er kendt over hele verden, hvor de i advents- og juletiden bruges som 
udsmykning i hjem, kirker, institutioner og butiksvinduer, samt udendørs. Stjernen er symbol på 
Bethlehemsstjernen, men også på Jesus som Morgenstjernen. 
Fås i følgende udgaver:

Hvid i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 1533) - eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 1530) 
Gul i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 1529) eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 1531)

Hvid plastik samlesæt 40 cm i diameter 460 kr. (nr. 1527) 
Hvid plastik samlesæt 68 cm i diameter 495 kr. (nr. 1532) - eller med ophæng 750 kr. (nr. 1635)

Hvid plastik samlesæt 13 cm i diameter 100 kr. (nr. 1524) - eller samlet 130 kr. (nr. 1523)
Adapter til lille adventstjerne (13 cm) 100 kr. (nr. 1525) 

Roman af Lynn Austin

Alt bliver nyt
Borgerkrigen mellem Nord og Syd er ovre - frihed for 
nogle, fangenskab for andre!

Josephine Weatherly kæmper for at samle stumper-
ne af sit liv, da hendes familie vender tilbage til deres 
plantage i Virginia. 

Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder - dat-
ter, mor og frigivet slave - i en medrivende fortælling, 
bringer Lynn Austin på bedste vis historien til live 
omkring de svære år ved Borgerkrigens afslutning og 
den efterfølgende genopbygning.

574 sider. Kr. 249,00 (varenr. 1545)

90 minutter i Himlen90 minutter i Himlen
Don Piper var død i 90 minut-
ter. Dette er fi lmen om kampen 
for at komme tilbage til livet, og 
en smag af Himlen som foran-
drer alt. En sand beretning.
DVD 98 kr. Varenr. 1682

’Tro som kartofl er’’Tro som kartofl er’
En fi lm om Angus Bucham 
og hans families arbejde med 
vækkelse og et børnehjem 
i Sydafrika. Smuk og tros-
styrkende.
DVD 98 kr. Varenr. 1638 

Flugten til frihedFlugten til frihed
Danske Viggo Mortensen 
spiller den katolske skolelæ-
rer Daru, som skal hjælpe 
en arabisk fange gennem 
ørkenen.
DVD 129 kr. Varenr. 1662 

War RoomWar Room
Et medrivende drama, der 
med humor og hjertevarme 
udforsker den magt, som bøn-
nen kan have på alle aspekter 
af vores liv. (Blueray kr. 129)
DVD 98 kr. Varenr. 1683 

Where Hope GrowsWhere Hope Grows
En baseballspiller må opgive 
sin karriere; men en ung mand 
med Downs-syndrom giver 
ham nyt håb og tro på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

WoodlawnWoodlawn
Mini-serien Ben Hur fra 2010. 
Denne eventyrlige saga 
fortæller den episke historie til 
en ny generation. 
DVD 129 kr. Varenr. 1557 

Facing the GiantsFacing the Giants
Et actionspækket drama 
om en fodboldtræner på et 
kristent gymnasium, som 
bekæmper frygt og fi asko 
med sin urokkelige tro. 
DVD 98 kr. Varenr. 1578 

LutherLuther
Om en af historiens væsent-
ligste revolutionære perioder, 
da én mands overbevisning 
havde styrke til at forandre 
verden. 
DVD 98 kr. Varenr. 1033 

50 grunde til at Jesus måtte dø.

Det vigtigste spørgsmål nogen kan 
stille er: Hvorfor kom Jesus Kristus til 
verden for at dø? Hvorfor måtte han 
lide - ikke blot en fysisk men også en 
åndelig død? Og hvad vedkommer 
det mig?
Hvis Jesus er verdens frelser, hvorfor 
er verden så stadig fuld af egoisme, 
vold og krig? Hvorfor er der så mange 
der lider?
Denne bog forklarer omfanget af Jesu 
lidelse og død - og i denne forståelse 
ligger din fremtid.

Poul Henning Krog

Kære Hr. Tyv - og 39 andre indlæg fra min blog 
Læge og præst Poul Henning Krog 
begyndte i 2014 at skrive en række 
af sine oplevelser og betragtninger 
på Facebook. 

Han fi k hurtigt mange læsere, hvilket 
inspirerede til oprettelse af en blog. 
Siden har fl ere læsere opfordret ham 
til at udgive de bedste af sine indlæg 
i en bog. Læs om hverdagsbegiven-
heder, som skildres med varme og 
humor - og med en taknemmelighed 
for livet. 
Kr. 148,00 (Varenr. 1409)

Af Henri Nissen

Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa
 Heidi Baker er blevet kaldt ”Afrikas Moder 
Teresa”, fordi hun har taget sig af tusindvis 
af forladte og misbrugte børn i Mozambique. 
Hun har den samme uselviske holdning som 
Moder Teresa. 
Hun elsker Jesus og ser mange helbredel-
ser i sin tjeneste. Men stopper altid for den 
enkelte. Hvad er hemmeligheden? Hvorfor er 
der så mange mirakler? 
Spændende interview-bog med pragtfulde 
farvefotos. 

Indbundet, 154 sider. kr. 199,00 (Varenr. 1415)

Af John Piper

The passion of Jesus Christ

123 sider, Kr. 49,95 (Nr. 306)
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 Bøger om den kristne tro Evolution  - hvad siger beviserne?

Bibelhistorier som Manga-teg eserieBibelhistorier som Manga-teg eserie
MANGA MOSEBØGER genfortæller 1. 
Mosebog til 2. Mosebog kapitel 15. 
(Nr. 1686)
MANGA MONARKER er historien fra GT 
om Israels konger. (Nr. 1284)
MANGA PROFETER (Nr. 1370)

I MANGA MESSIAS er Jesus 
hovedpersonen. (Nr. 1283)

MANGA METAMORFOSE er fortsættel-
sen, der følger apostlenes liv. (Nr. 1285)

    Aldersgruppe 9 -14 år.  Pr. stk. kr. 139,95

Bibelen i mange fl o  e forskellige desig !Bibelen i mange fl o  e forskellige desig !

Se fl ere design og bestil Bibelen på hverdagsdansk eller i den autoriserede oversættelse på Hosianna.dkggsdannskk elllll er iii dddden aaaaaaauuu

s

Find bogen her!Find bogen her!

Af Johnnie Moore
Tro trodser ISIS
ISIS’ erklærede mål er en 
fuldstændig udrensning af 
kristne. Situationen er yderst 
dramatisk for kristne og andre 
minoriteter. Forfatteren beskri-
ver situatioen i Mellemøsten 
og opfordrer til handling med 
konkrete forslag.

Kr. 199,95 - Varenr. 1661

Af Derek Prince
Købt med blod
På korset udholdt Kristus alt 
det onde, som tilkommer os, 
og i stedet fi k vi del i alt det 
gode, der tilkommer ham. 
Men det er ikke nok at kende 
til Kristi forsonende værk - vi 
må gøre det virkeligt i vort 
eget liv.

Kr. 200,00 - Varenr. 1384

Kun 29 kr. HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Karsten Pultz

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder - og hvorfor 
det har betydning.

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske processer? Kan 
tilfældig mutation producere ny genetisk information? 

Er der bevis i fossilerne for, at evolution har fundet 

sted? Karsten Pultz svarer her på disse og mange andre spørgsmål om evo-
lution. Han viderebringer klare videnskabelige facts, som forties i undervis-
ningssystemet og medierne. Bogen er tiltænkt alle, som gerne vil undersøge 
evolutionsteorien nærmere, men som ikke har mulighed for at granske den 
omfattende evolutionskritiske faglitteratur. 

Pultz voksede selv op i overbevisning om, at evolutionen var den sande for-
klaring på livets oprindelse. Men da han begynde at studere emnet, blev han 
overrasket over hvad han fandt... 
176 sider. kr. 198,- (Varenr. 1630)

Af Michael L. Lindvall
Hvad Jesus gjorde
Han levede, han lærte, han 
døde, han opstod - og efter 
hans opstandelse fremstod en 
verdensreligion uden sidestyk-
ke. Denne bog giver en bedre 
forståelse af den vigtigste og 
mest indfl ydelsesrige skikkel-
se, der nogensinde har levet. 

Kr. 149,00 - Varenr. 224

Ravi Zacharias

Kan man leve uden Gud?
Med skarp logik, stor indsigt 
og interessante eksempler 
søger forfatteren at give svar 
på spørgsmålet ”Kan man leve 
uden Gud?” 
Svaret er et genialt og overbevi-
sende forsvar for den kristne tro.

Kr. 249,00 - Varenr. 186
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus bliver født
6Mens de opholdt sig i Betlehem, kom det tidspunkt, 

hvor hun skulle føde. 7Maria fødte sin søn, den første-
fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en 
krybbe i staldrummet, for gæsteværelset var optaget.

8Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og 
vogtede får på marken uden for byen. 9Pludselig stod 
der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i 
et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev for-
skrækkede, 10men englen beroligede dem. »Vær ikke 
bange!« sagde han. »Jeg er kommet for at fortælle jer 
en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket: 11I 
nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og 
han er jeres herre. 12Det her skal være et tegn for jer: 
I vil fi nde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt 
i et tæppe.«

13I det samme brød himlen ud i jubel. En hær af engle 
lovpriste Gud med følgende sang:

14»Al ære til Gud i Himlen og fred på jorden til dem, 
der gør Guds vilje!«

15Da englene igen var vendt tilbage til Himlen, sagde 
hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og 
se, hvad der er sket, det, som Gud har fortalt os om.« 
16Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, 
hvor Maria og Josef boede, og de fandt barnet, som lå 
i krybben. 17Hyrderne fortalte nu, hvad englen havde 
sagt om barnet, 18og alle, som hørte deres beretning, 
var forundrede. 19Maria tog alle ordene til sig og tænkte 
ofte senere på, hvad der var sket den nat. 20Hyrderne 
vendte glade tilbage til fårene på marken, imens de 
lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det 
var jo sket, som englen havde sagt.

Jule-evangeliet 
Lukas evangeliet kap. 2, 6-20

                        Af Helle Rønne Samuelsen 

Assisterende ledende præst 
i København Vineyard

Børn tør ofte forholde sig mere 
frit og frimodigt til den slags 
spørgsmål end os voksne. 

Jeg fandt nogle sjove ek-
sempler i en bog med citater 
fra børn: 

”Gud er en blød mand. Han 
er næsten gennemsigtig.” Kate, 
6 år. ”Det er typisk Gud at være 
god.” Julie, 6 år. ”Gud kommer 
egentlig fra Gudhjem.” Henrik 5 
år. ”Guds mor hedder Gudmor. 
Hun er farmor til alle hans børn: 
Moses, Jesus og Julemanden.” 
Henrik 7 år.

Det er jo sødt og befriende. 
Men hvad med os voksne? 
Har vi et bedre bud på, hvem i 
alverden Gud er? 

Gud skabt i vores 
eget billede

Mange danskere slår blikket 
ned, når snakken falder på 
Gud. Vi bliver forlegne, fordi vi 
ikke kan defi nere ham. Ligesom 
børnene føler vi os hensat til 
tænke os frem til, hvem Gud 
rimeligvis må være. Vi kan ikke 
andet end at skabe Gud i vores 
eget billede ud fra vores egen 
referenceramme og logik. 

Den franske fi losof Charles 
de Montesquieu har sagt: ”Hvis 
trekanter skulle lave sig en gud, 
ville de give ham tre sider.” 

Og sådan kan det også nemt 
blive for os. Vi kan tænke som 
skuespilleren George Carlin: 

”Religion er som et par sko. 
Find nogen der passer dig – 
men tving mig ikke til at gå 
med dem” eller som teologen 
A. W. Tozer: 

”Det, der først falder dig ind, 
når du tænker på Gud, er det 
vigtigste, der kan siges om 

DIG”. 
Gud bliver med andre ord 

den, vi antager, at han må være 
ud fra vores erfaringsverden og 
horisont. 

Ét eksempel på en følelse, 
der på den måde kan påvirke 
vores gudsbillede rigtig meget, 
er dårlig samvittighed: Når vi 
skammer os over at have været 
feje eller egoistiske, får vi lyst 
til at gemme os. Vi tænker: 
Hvordan skulle nogen kunne 
elske mig, når jeg ikke kan lide 
mig selv? 

Og så bliver vores billede 
af Gud nemt til en truende 
kosmisk X-faktordommer, der 
vurderer os, når vi står på livets 
scene og forsøger at gøre vores 
bedste. En Gud, som dømmer 
hårdt og kontant, om vi lever 
op til hans standarder og giver 
ham ”gåsehud” på den helt 
rigtige måde.

Måske er du et af de mange 
mennesker, der har opgivet 

enhver personlig kontakt med 
Vorherre, netop fordi du har fået 
opfattelsen af, at dette er Guds 
ærinde i dit liv? En Gud, som 
ikke er på din side. 

Måske er dit svar på mit 
indledende spørgsmål ”Hvem i 
alverden er Gud?” det samme 
som Friedrich Nietzsches: ”En-
ten er mennesket en af Guds 
brølere, eller også er Gud en 
af menneskets brølere”. 

Julens glade budskab
Men julens glade budskab 

til os mennesker er, at sådan 
behøver det slet ikke at være! 
Du og jeg har et alternativ til at 
skabe Gud i vores eget billede. 
Vores egne erfaringer og følel-
ser behøver ikke at være præ-
missen for vores gudsbillede!

Hvis vi tager Gud på hans 
eget ord – hvilket vel også er 
mest fair - viser det sig, at Gud 
selv har kommunikeret ind i 
vores verden. Vi kan udenom 

vores egen logik og vores egne 
erfaringer fi nde ud af, hvem han 
rigtigt er! I Johannesevangeliets 
indledning står der: 

”Intet menneske har no-
gensinde set Gud. Men den 
fuldkomne Søn, som sidder 
ved Faderens side, har vist os, 
hvem han er.” (Joh. 1. 18) 

Julens budskab er, at Gud i 
sin kærlighed til os mennesker 
har valgt at afsløre sin identitet 
for os ved selv at blive et men-
neske i kød og blod.  

Ud fra vores egne præmisser 
kan vi så nemt forestille os, at 
Gud er passiv, diffus, langt væk, 
ligeglad eller fordømmende. 

Men juleaften åbenbare-
de Gud sig for os menne-
sker som mere aktiv, nær-
værende, kærlig, personlig, 
imødekommende og virkelig, 
end vi nogensinde kunne fore-
stille os! 

Albert Einstein skrev sådan 
her: ”Ingen kan læse evangeliet 
uden at føle Jesu tilstedeværel-
se. Hans personlighed pulserer 
i hvert ord. Ingen myte er fyldt 
med et sådant liv”. Og sådan er 
det med juleevangeliet. 

Lad denne jul fylde os med 
dét liv. Lad os åbne os for den 
Gud, der ikke kommer os i 
møde som en streng X-faktor-
dommer, men som en far, der 
elsker os og længes efter os. 

En Gud, der ikke overvåger 
os med en løftet pegefi nger, 
men derimod våger over os. 
En Gud , der ikke ønsker, at vi 
skal tilhøre en religion, men 
derimod at vi vil reetablere en 
befriende, fredfyldt og kærlig 
relation til ham. 

Hvem i alverden er Gud?
Hvordan forestiller du dig Gud? Hvilke ord ville du bruge, hvis din nabo eller kollega spurgte dig: ”Hvem tror du, Gud er?” eller ”Hvad er dit billede af Gud?”

- Hvis vi tager Gud på hans eget ord – hvilket vel også er mest 
fair - viser det sig, at Gud selv har kommunikeret ind i vores 
verden, skriver Helle Rønne Samuelsen.

Den kristne radio UCB udgiver et gratis hæfte 
”Et Ord til Dagen” med inspirerende andagter, 
skrevet i et moderne sprog. Det udsendes til in-
teresserede fi re gange årligt. Desuden indeholder 
hæftet en daglig bibellæseplan.

Du kan bestille hæftet gratis på telefon 32 340 
112 eller på ord@ucb.dk. Udgifterne dækkes af 
frivillige gaver fra taknemlige læsere.

På nettet eller som email kan man også få 
andagter bl.a. her:

dagensord.dk/www/ord/ (Folkekirken)
www.dagens-ord-andagt.dk
www.jesusnet.dk
www.ccw.dk/dagensord
www.netkirken.dk

Der fi ndes i øvrigt en del andagtsbøger af kend-

te forfattere, som kan købes i nogle boghandler 
eller i Udfordringens bogsalg. (Se hosianna.dk)

Udfordringen tilbyder også at sende ”Dagens 
Udfordring” i form af et bibelvers på mail (fx til din 
smartphone). Det er også gratis og kan bestilles 
på hjemmesiden udfordringen.dk.

Bestil en daglig opmuntring

Hjemmeside og Facebook om ’Julen starter med Jesus’
På facebook er der oprettet en side med titlen 
’Julen starter med Jesus’. Her kan man få gode 
idéer til at komme tilbage til den originale jul. 

Også en hjemmeside www.julenstartermed-
jesus.dk indeholder materialer og kommentarer. 
Det sker efter engelsk forbillede, hvor en række 
kristne kirker og organisationer er gået sammen 

om at få fokus tilbage på juleevangeliet om Jesus 
og den afgørende betydning, det har - eller kan 
få - for hvert enkelt menneske og for et retfær-
digt og næstekærligt samfund. I Danmark er det 
Udfordringen, der har taget initiativet.
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Af Anja Due

Jesus sagde 
”Mig er givet al 
magt i himmel 
og på jord - gå 
derfor hen og 
gør alle folke-
slag til mine disciple”. Og det er 
lige, hvad Gospel Outreach gør 
- rejser ud til mange nationer 
og prædiker evangeliet og ser 
de tegn, der følger med, præcis 
som Jesus har sagt det. 

Det er anden gang, GO holder 
kampagne i Togo i Vestafrika. 
Første gang var i november 2016 
i byen Kpalime. Mange ønskede 
at tro på Jesus, og i Kpalime er 
der nu startet 6 nye menigheder 
siden sidste år. 

GO har gennem Bent Christi-
ansen fra Apostolsk Kirke fået 
kontakten til vores nuværende 
lokale kampagneleder Michel 
Ahossey i Togo. Denne gang 
har vi i samarbejde med ham 
valgt byen Notsé, som ligger i 
den østlige del af Togo og har et 
indbyggertal på ca. 150.000. Her 
forventer man også, at fl ere me-
nigheder kan startes efter GO’s 
kampagne. 

Hele Togos vugge
Notsé, som var den første 

landsby i landet Togo, betyder 
”bliv og bær frugt”. Historien for-
tæller, at ud fra den by spredtes 
folket til hele Togo. Så Notsé er 
Togo’s ”vugge”, og vi tror, Gud 
har ledt os til den by, som en af 
de første, vi besøger under kam-
pagnen i Togo. 

Vi tror, Gospel Outreach også 
skal brede sig derfra og ud til fl ere 
byer de kommende år, så landet 
bliver gennemsyret af det glade 

budskab om Jesus, der frelser, 
helbreder og befrier. 

De 7 millioner indbyggere 
er fordelt på 29% kristne, 20% 
muslimer, og 51% har den op-
rindelige tro, som man også kan 
kalde overtro. Allerede nu kender 
vi navnet på den næste by, GO 
besøger i marts 2017.

Team fra Danmark og USA
Som på mange af GO’s ture 

er der, udover nogle af de faste 
medarbejdere, også gæster med. 
Denne gang er der folk fra Dan-
mark og USA, et team på i alt 12, 
der brænder for at se Gud gribe 
ind i menneskers liv. 

Alle havde en opgave på turen, 
specielt under aftenmøderne, 
hvor der fx skal tages fotos til 
nyhedsbreve. Uanset alder - hvor 
dette holds yngste er 38 år og 
den ældste er 77 år - og uanset 
erfaring kan alle bruges i Guds 
rige, og alle har sat en uges tid 
af i kalenderen for at tjene med i 
GO’s kampagne. 

Musik fra lastbil får
folk til at danse i gaderne

Tirsdag er alle samlet i hoved-
staden Lomé, og derfra går køre-
turen til Notsé. Vi kører allerede 
klokken syv om morgenen, da folk 
fra den lokale bibelskole venter 
på os på et bestemt tidspunkt. Vi 
gør et stop på bibelskolen, som 
er hjulpet i gang fra bl.a. Danmark 
og Schweiz. Her venter en åben 
lastbil med et stort højtalersystem 
og en fl ok forventningsfulde ele-
ver, som skal køre gennem byen. 

Vi triller bagefter i de 3 biler, 
teamet kører i. 

Ind gennem hovedvejen i byen 
basuneres invitationer ud til ”Un 
Grande campagne d’Evangeli-
sation” - på godt dansk: en stor 

evangelisations-kampagne. 
Der spilles høj lovsang, og de 

fl este folk i byen danser, så snart 
de hører den glade musik og ser 
de dansende elever på ladet af 
lastbilen. 

Mange bibelskoleelever deler 
invitationer ud til folk langs vejen, 
og fl ere af dem stikker hovedet 
ind i butikker for at invitere folk. 
Man ser deres iver og begejstring 
- nu er der en speciel mulighed for 
at få beboerne i Notsé til at høre 
evangeliet. 

Jeg løber langs bilerne og 
tager billeder, mens jeg hilser på 
folk. Alle mine ”Bon jour” bliver 
gengældt med et smil eller et vink. 
Togolesere er, som jeg husker det 
fra sidste år, et venligt og imøde-
kommende folk. 

Grønt lys fra alle 
myndigheds-personer

Inden det første kampagne-
møde begynder onsdag aften, 
kører hele teamet rundt og hilser 
på offi cielle myndigheder i Notsé. 
Det er ”himlens ambassadører”, 
der bliver modtaget på præfek-
tens kontor. En præfekt i Togo 
er en område-chef, der rangerer 
over borgmesteren. 

Per Hyldgaard takker ham for 
muligheden for at komme til dette 
område og prædike evangeliet. 

Han giver præfekten et dansk 
bordfl ag og fortæller dets historie. 
Konklusionen er, at når man kal-
der på Gud og beder om hjælp i 
en svær situation, så svarer han 
og giver sejr. Præfekten takker 
pænt og siger, han selv er glad 

for, at vi er kommet til byen, for 
at se mennesker opleve Guds 
frelse, helbredelse og udfrielse. 

Efter en mindre fotosession, 
kører vi videre til politichefen, 
som også er kristen og beder om 
forbøn for fred og ro i byen. Så lige 
der på politichefens kontor beder 
vi en bøn om Guds hjælp, styrke 
og visdom til ham og de ansatte. 

Sidste stop er hos kulturmini-
steren for området, hvor borgme-
steren også er til stede. Per takker 
igen. Denne gang for lån af den 
store græsfodboldbane, som vi 
bruger til vores store aftenmøder. 
Alle steder bliver vi mødt med et 
åbent hjerte, og vi har fuldstæn-
dig grønt lys fra myndighederne 
til at prædike evangeliet med alt, 
hvad det indebærer af praktiske 
ting og diverse tilladelser.

 
Tusinder med til 
livsforvandlende møde

Onsdag aften starter det, vi 
alle har glædet os til, nemlig 
det første kampagnemøde. Hele 
teamet venter på at blive afhentet 
af biler, men tiden går. Vi venter 
og venter og får så beskeden, at 
på grund af en stor regnbyge om 
eftermiddagen er opsætning af 
lys og lyd blevet forsinket. 

Da vi endelig ankommer til 
kampagnepladsen, er der fyldt 
med folk, der venter tålmodigt. 
Desværre er lys og lyd på plat-
formen stadig ikke klar, og tek-
nikerne arbejder på højtryk. Hel-
digvis kan musikken spille og 
høres ud over byen og tiltrække 
mennesker. Lovsangerne, der 
normalt starter kl. 18, får først en 
brugbar mikrofon i hånden ved 
19.30 tiden, cirka 10-15 minutter 
før Per Hyldgaard overtager den. 

Per Hyldgaard prædiker med 

sin sædvanlige gnist fra himlen, 
denne aften om Zakæus, der 
sagde ja til Jesus og fi k sit liv for-
vandlet. Mange mennesker - både 
børn og voksne - giver gensvar på 
opfordringen  at modtage Jesus 
som frelser. 

Det er intet mindre end fan-
tastisk at stå på græsset lige 
foran tusindvis af mennesker med 
lukkede øjne, der beder en bøn, 
som forvandler deres liv helt ind 
i evigheden - de går fra mørkets 
rige til Guds rige af lys. 

Syge bliver raske
Efter frelses-bønnen bedes der 

en bøn for syge. De lægger deres 
hånd på det syge sted eller på 
hjertet i tro til, at Gud griber ind. 

Per Hyldgaard beder folk, der 
kan mærke en forandring i deres 
krop, om at komme frem og for-
tælle om det. 

På den måde får Gud ære, og 
troen vokser i de mennesker, der 
stadig har brug for et mirakel. Hur-
tigt kommer over 20 mennesker 
op på platformen for at fortælle, 
hvad der er sket i deres krop.  

Jesus - uden band
Gud griber ind i så mange 

menneskers liv, og vi ser igen, 
hvordan han suverænt griber 
ind uafhængig af forsinkelser og 
fravær af lovsang før prædiken. 

Jesus havde jo heller ikke et 
lovsangsband med rundt for at   
Guds nærvær skulle komme. Han 
talte ordet, og tegn og undere 
fulgte. Det fi k vi lov at opleve, hver 
eneste af de 4 kampagneaftner. 

Men da vi aften nummer to har 
lovsangere med en mikrofon, der 
virker, bliver der fest for Jesus. 
Folk danser, og pastorerne går 
ned fra platformen og deltager i 
glædesdansen.

Danskere på mission i Togos vugge
En gruppe danskere var med Per Hyldgaard og Gospel Outreach (GO) i det vestafrikanske land. Anja Due fortæller om mørke, der blev til lys for mange.

En pige fortæller, at den knude, hun havde i armhulen, nu er 
forsvundet.

Per Hyldgaard tester, om en tidligere døv kvinde virkelig er i stand til at høre igen efter forbøn. På kampagnens sidste aften var der 10-15.000 på stadionet i Notsé for at høre Per Hyldgaard.
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GO-teamet var fra venstre i bagerste række:  Bent Christiansen, Tom Cromwell, Hans  C. Bjerre, Jens S. Pedersen, Jens Erik 
Ovesen, Tim Phillips. Forreste række: Per Hyldgaard, Birthe Christiansen, Lois Rooker, Charmaine Phillips, Anja Due.

 
Titusinder til møde

De følgende aftner viser Gud 
sin kærlighed til mange menne-
sker. Antallet af mødedeltagere 
vokser fra dag til dag, og den 
sidste aften er der mellem 10. og 
15.000 på Notsés fodboldstadion. 
Så utrolig mange mennesker får 
et møde med Jesus og får deres 
liv forvandlet både åndeligt og 
fysisk. 

Vi ser bl.a. døve høre og blinde 
se. Mange med stærke smerter i 
ryg, skuldre og nakke og arme 
kan nu bevæge sig normalt, uden 
at det gør ondt. En pige i 8-9 års 
alderen kommer og fortæller, at 
en tumor, der var i hendes arm-
hule forsvandt, da der blev bedt 
om, at tumorer skulle forsvinde i 
Jesu navn. 

Alle, der vidner, ved, at det er 
Jesus, der har grebet overna-
turligt ind i deres liv, og deres 
ansigter stråler af taknemlighed. 

 
I Togos nationale tv

Jeg ser, hvordan Guds favør 
er over Gospel Outreach på 
fl ere områder. Fx dukker Togos 
nationale tv-station op og fi lmer 
hele mødet hver eneste aften. På 
den måde får hele Togo mulighed 
for at være til møde hjemme i 
deres stue og høre budskabet 
om frelse og se alle de helbredte, 
der fortæller om Guds indgriben 
i deres liv. 

 Ud over de store aftenmøder 
er GO’s fokus også at undervise 
og opmuntre de lokale kristne, der 
står i fronten. Derfor holdes der 
om formiddagen seminar for ca. 
175 pastorer og ledere. Varmen 
er slående om formiddagen, og 
udenfor på et cementgulv med 
stråtag over sidder og ligger 
mødre med deres børn og slap-
per af samtidig med, at de hører 
undervisningen inde fra kirken.

Undervisningen handler bl.a. 
om at klare prøvelser, for at Gud 
kan sætte os over mere. Der 
tales også om, at enhed blandt 
kirkerne skaber en åben himmel 
over byen. 

Sidste sektion sidste dag hand-
ler altid om Helligåndens dåb og 
kraft, da vi er samlet fra mange 
forskellige kirkesamfund. Hele 
teamet står klar til at bede for 
de mange, der kommer frem, 
og mange får tungetalen som et 
tegn på Helligåndens dåb. Som 
afslutning får alle pastorer en bog, 
som hedder ”Shepherd’s staff”. 
Det er en bibelskole i bogform på 
1000 sider, og den er doneret af 
en amerikansk organisation, der 
hedder ”World Map”.

 
Ud på gymnasium

To af formiddagene vælger 
nogle at tage fra seminaret lidt 
tidligere. De kører i stedet ud for 
at deler fl yers ud med invitation til 
kampagnen. 

Den ene dag er jeg med ude på 

et gymnasium, hvor både skole-
inspektøren og viceinspektøreren 
selv tager en stak indbydelser og 
beder duksen i de forskellige klas-
ser om at dele dem ud. 

Uden for skolen står vi også 
og deler invitationer ud, og der er 
virkelig rift om de sidste plakater, 
der er annonceret med rundt om 
i byen. Vores ønske er, at mange 
af de 1004 elever går hjem og 
fortæller familien om det og kom-
mer til aftenmødet.

Ud at prædike i kirker
På denne tur har teamet mulig-

hed for at tale i forskellige kirker 
søndag formiddag, og 6 personer 
vælger at sige ja. 

Vi bliver hentet i en bil og 
”fordelt” i byens kirker. Jeg selv 
sættes af, som den sidste, et godt 
stykke væk fra hovedgaden, som 
er den eneste asfalterede vej i 
byen. Bilen kan ikke køre helt hen 
til kirken, så jeg går det sidste 
stykke af en smal hullet grusvej 
sammen med pastoren, som har 

kørt mig. 
På trods af mit begrænsede 

franske, fi nder jeg ud af, at jeg 
skal tale i en apostolsk kirke, 
hvilket er ret specielt, da jeg selv 
er opvokset i det kirkesamfund. 

Naturlig aircondition
Der er vild gang i lovsangen, 

der har en tromme som instru-
ment, og jeg føler mig straks 
hjemme, mens jeg bliver ledt op 
ad midtergangen i den lille kirke. 

Den er lavet med cementgulv, 
og tag og vægge er lavet af hhv. 
strå og bambus, så der er en na-
turlig aircondition, da en let brise 
blæser igennem væggene. 

Jeg bliver bedt om at tage plads 
på en plasticstol på den lille plat-
form, hvor pastorens kone sidder, 
og hvor præsten står og taler. 

En tolk kommer og oversætter 
alt, der bliver sagt, og efter stille 
bøn profeterer en dame et bud-
skab, der præcis er i linje med det 
ord, jeg skal til at prædike. Jeg bli-
ver budt velkommen til talerstolen 

af den unge pastor, og folk smiler 
og klapper, da jeg fortæller, hvor 
fantastisk et folk togolesere er, 
og hvor dejligt det har været at 
holde kampagne i deres by. Jeg 
prædiker til ca. 80 mennesker, 
hvoraf en tredjedel er børn. 

Tro og håb!
Det er sådan en vild og stor 

oplevelse at få lov at velsigne en 
menighed og tale tro og fremtid 
ind i alle, fra den yngste til den 
ældste. Jeg afslutter mit ord med, 
at alle rejser sig op, og jeg beder 
en bøn og velsigner dem. 

Bagefter ønsker de også at 
velsigne mig, og jeg mærker den 
enhed, vi har i ånden, fordi vi tje-
ner den samme Gud på trods af 
vores forskellige hudfarver, sprog, 
kultur og hjemland. 

På motorcykel
Med stor taknemlighed og 

glæde i hjertet - og med et stort 
smil og vink til alle - følger jeg efter 
tolken, der skal køre mig tilbage. 
Han går hen til sin motorcykel, 
og det går op for mig, at det er 

den, jeg skal ”fragtes” på. Så 
jeg spørger, som om det er det 
mest naturlige i hele verden, om 
jeg bare skal hoppe op bagpå. 
Tolken er vist lettet over, at jeg 
tager det hele med et smil, og 
7-10 minutter senere – efter en, 
efter danske forhold, ret vild tur, 
og uden styrthjelm – ankommer 
jeg til kirken, hvor alle skal mødes 
og derefter køres videre i bil. Det 
går op for mig, at de to andre 
kvinder i teamet også har kørt 
på motorcykler, som også var en 
overraskelse for dem. 

Ja, det var en speciel sjov op-
levelse, men det var fælleskabet 
og enheden, jeg havde med folk 
i den apostolske kirke på grund 
af vores fælles tro på Gud, der 
overgik alt ved den formiddag.   

 
Hjemme i kulden

Her sidder jeg så hjemme i det 
snekolde Danmark og skriver af-
slutning på denne artikel. Når jeg 
tænker på, hvad jeg har oplevet 
den sidste uges tid, så overvæl-
des jeg af Guds storhed. 

Tænk, så kærlig en far Gud er, 
at han sendte sin søn til jorden, 
ikke for at fordømme, men for at 
frelse os mennesker! Det er så 
vildt, at jeg får lov at være bud-
bringer af det budskab, når jeg 
rejser med GO ”ud i alverden”! 
Jeg er så taknemlig for, at Gud 
har valgt mig, men tænker straks: 
Han har jo også udvalgt dig, ja 
han har udvalgt alle kristne til at 
være hans udstrakte arm, lys og 
salt her på jorden. Det eneste vi 
skal gøre, er at sige ja til hans 
kald og gå - måske til naboen eller 
måske til andre folkeslag. 

 
Udfordringen samarbejder 
med Gospel Outreach om 
kampagner og radiomission. 
Du kan støtte arbejdet på 
Konto: 9046 - 457-34-58449. 
(Skriv dit navn og cpr nummer, 
for evt. fradrag.)

Der var rift om plakaten for kampagnen blandt især børn og unge.
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”Fred med Gud”
Dr. Billy Graham har formuleret ”Synderens Bøn”, som tusinder har bedt for at få fred 

med Gud og få evigt liv efter døden.

Forudsætningen for bønnen forklarer Billy Graham sådan:
- Bibelen siger, at vi mennesker slet ikke lever op til Guds hensigt med os. Vores liv 

afspejler ikke alt det gode, han havde i tankerne. Det går galt for os, fordi vi lever adskilt 
fra ham. Vi er syndere. - Men der er en vej tilbage.

Jesus kan gøre alt nyt for dig, hvis du tager imod ham på denne måde:
1.  Indrøm, at du har brug for ham. Sig fx: ’Jeg er en synder’.
2.  Vær villig til at opgive din synd. 
3.  Tro, at Jesus Kristus døde for dig på korset, og at han stod op fra graven.
4.  Giv dit liv til Jesus og bed Ham lede dig ved sin Helligånd.

Synderens Bøn:
Kære Jesus, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg beder dig tilgive mig. 
Jeg tror, at du døde for min synd, og at du opstod igen. Jeg vender mig fra min synd 

og beder dig komme ind i mit hjerte og mit liv. Jeg vil have tillid til dig og følge dig som 
min Herre og Frelser. I dit navn.

Amen

Hvis vi beder denne bøn, må vi tro det, som Bibelen siger: 
”Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses.”  (Romerbrevet 10:13 i Ny Testamente.)

Julens symboler 
fortalt i børnehøjde
Med udgangspunkt i juletræet forklarer ”Hemmeligheden
om juletræet” julens symboler for børnene.

Med hæftet ”Hemmeligheden 
om juletræet” får forældre og 
bedsteforældre en hjælpende 
hånd til at forklare familiens 
yngste symbolikken omkring 
træet, pynten og gaverne.

Det er Hanne Dalgaard fra 
Roskilde, som står bag tekst og 
illustrationer i det 20 sider lange 
hæfte.

- Symbolik betyder meget for 
vores forståelse af budskaber 
og kommunikation generelt. Den 
er som et helt sprogbillede, der 
fører vores tanker hen imod noget 
bestemt, og som ord ikke altid kan 
dække, fortæller Hanne.

Hæftets fortælling fl etter jule-
evangeliet ind i vores julefejring 
og kommer omkring det, der hører 
sig til en klassisk dansk juleaften:

•  Juletræet med pynt; stjernen, 
engle, hjerter, glimmer, lys, godter 
og instrumenter.

•  God mad og gaver.
• Sang og dans omkring ju-

letræet.
Selv som voksen kan man 

måske fi nde en symbolik eller to, 
som overrasker. 

Symbolik
åbner vores sind

Forfatteren ønsker med udgi-
velsen at fastholde vores kend-
skab til julens symbolikker:

- Den kristne jul indeholder en 
masse symbolik, som vi ikke bør 
miste, men kende forståelsen af, 

for det er med til at forøge glæ-
den mangefold, når vi deltager 
i de kristne juletraditioner, siger 
Hanne Dalsgaard.

Hemmeligheden om juletræet 
er en rigtig fi n måde at formidle 
traditionen omkring vores jule-
fejring videre til de næste gene-
rationer.

Med en udsalgspris på kun 
kr. 29,95 er det måske en kalen-

dergave, som kan lyse op i den 
mørke julemåned - og forberede 
hele familien på fejringen jule-
aften.

Lisbeth

Hanne Dalgaard:
Hemmeligheden om juletræet
20 sider • 29,95 kr.
Forhandler: Bibelselskabet / 
Hosianna.dk

Tag med Mini Mike på 
opdagelse tilbage i tiden
Forlaget Scandinavia har udgi-
vet fi re aktivitetsbøger i ”Find 
Holger”-stilen. I bøgerne tager 
vi med Mini Mike tilbage i tiden 
til Bibelens fortællinger.

Til hvert opslag følger en kort 
tekst, illustreret med et mylder af 
mennesker, dyr, ting og sager i 
farvestrålende omgivelser, samt 
en detektivopgave: Otte ting, 
mennesker eller dyr skal fi ndes 
i mylderet.

 De fi re bøger holder sig til hver 
sin periode i Bibelen:

På opdagelse efter Guds folk  
- fra skabelsesberetningen til 
udvandringen af Egypten.

På opdagelse efter Guds folk 
- fra Jerikos fald til genopbygnin-
gen af Jerusalems mure.

På opdagelse efter Jesus - Om 
Jesus’ fødsel og liv.

På opdagelse efter de første 
kristne - Mere om Jesus’ liv, og 
om Helligånden og Himlen.  

Kan man lide at finde ting i 
bøger, vil Bibel Detektiv-serien 
helt sikkert sørge for mange 
gode aktivitetsstunder: For de 
mindre børn sammen med en 
voksen, mens de større børn selv 
kan gå på opdagelse. Måske på 
køreturen, når juleferien byder på 
familiebesøg?

Lisbeth
Bibel Detektiv
16 sider • 49,00 kr. pr. stk.    
Forlaget Scandinavia

MyldreBibelen
- også i maleudgave
Bibelselskabet har udgivet MyldreBibelen 
og MyldreMaleBibelen. Sidstnævnte er en 
malebog med bibelske motiver. 

Tegningerne, som skal farvelægges, har 
mange små felter, som børn og voksne sammen 
kan fordybe sig i. Indimellem er der også knap så 
detaljerede motiver, for de lidt mindre børn - eller 
de knap så tålmodige. 

Maleudgaven supplerer MyldreBibelen, hvor 
de farvelagte illustrationer ledsages af en bi-
beltekst og genstande, som skal fi ndes. Begge 
bøger er illustreret af billedkunstner Esben Ha-
nefelt Kristensen.                                  Lisbeth

Myldre Bibelen: 18 sider • 199,95 kr.
MyldreMaleBibelen: 48 sider • 99,95 kr.
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Børkop Højskole er:

Nyt 5-måneders 
kursus starter 
6. januar 2017  

p j

Basisfag

Studietur
Valgfag

AdventureDiscipel

MusikDen kreative

bibel
  V

Linjefag

Af Steen Jensen

Nogle gange skal der så lidt 
til. Et kærligt blik, et anerken-
dende nik og dét at blive set 
som menneske kan tit ændre 
et menneskes livsbane radikalt.

Det kan Cicero Félix tale med 
om. Som barn hjemme i det 
nordøstlige Brasilien var hans 
selvbillede, at han var ”en hund”, 
siger han – en gadehund som de 
mange gadehunde, der render 
løst rundt i brasilianske storbyer. 

- Nogle slog mig. Nogle gav 
mig mad og syntes, jeg var sød. 
Men alle lod mig bare blive der 
på gaden, og jeg følte mig som 
en hund, siger Cicero.

Indtil han var 12 år, levede han 
som gadebarn, sniffede lim, røg 
hash, begik kriminalitet og havde 
ingen drømme om fremtiden. Al-
lerede fra han var 8-9 år levede 
han hele uger på gaden. Han 
blev en del af gadebander, mest 
for at beskytte sig selv, og lærte 
spillereglerne i det hårde miljø, og 
blev oplært i at begå kriminalitet.

En af de første regler, han lærte 
var: Stol aldrig på andre!

Han blev tit slået af politiet. 
Han så kammerater dø. Og i hans 

hjerte blev der bygget vrede op. 
En vrede, der fi k ham til at smadre 
biler eller stille sig i et lyskryds 
og true trafi kanter med en knust 
fl aske. Ind imellem havde han det 
dog sjovt, siger han, når han og 
andre gadebørn sprang i byens 
kanaler og svømmede rundt i det 
beskidte kloakvand.

Mødet med UMO
Sådan gik det slag i slag, indtil 

Cicero en dag mødte danske Ulrik 
Corneliussen og andre medarbej-
dere fra Ungdom Med Opgave 
(UMO), der var aktive i Brasilien.

Cicero begyndte at deltage i 
nogle af de aktiviteter, som UMO 
havde på gaden. De klippede 
hans hår, gav snacks og fortalte 
bibelhistorier.

Men dét, der blev helt afgø-
rende, var, at han blev mødt på 
en helt anderledes måde, end 
han plejede. Med et kærligt og 
anerkendende blik.

- Der var også andre, der gav 
os mad på gaden, men ellers ikke 
noget. Ingen relationer og ingen, 
der spurgte: Hvordan har du det? 
Hvad er dine drømme?

- Hos missionærerne blev jeg 
ikke afvist. Jeg mærkede, at de 
elskede mig, og jeg nød at være 
sammen med dem. Jeg ønskede 
at vise missionærerne, at jeg 
respekterede dem, så jeg undgik 
lim og stoffer, når jeg var sammen 
med dem, selv om det var svært, 
fortæller Cicero.

Han var 12 år, da han blev 
inviteret til at bo i Håbets Hus, 
som var drevet af UMO. Hér 
begyndte Cicero sin forvandling 
fra gadebarn til en velfungerende 
familiefar og leder af en kristen 
fodboldskole i Brasilien. 

- De lærte mig at læse og 
skrive, som jeg ikke kunne før. 
De spurgte mig, hvad jeg drømte 
om, og jeg sagde fodboldspiller. 
De gav mig håb, og de gav mig 
en følelse af at være noget værd, 
og det var jeg ikke vant til.

- De læste også bibelhistorier 
for mig, og jeg hørte om David og 
Goliat, og jeg tænkte, at når lille 
David med Guds hjælp kunne 
lægge en gigant ned, så kunne 
jeg også lægge ”giganterne” ned 
i mit eget liv. Det gav håb, og på 
et tidspunkt sagde jeg til en af 
missionærerne: ”Jeg vil have dén 
Gud”, fortæller Cicero.

Far stukket ihjel
Forvandlingen var ikke altid 

let, for ”friheden” på gaden trak, 
og der var så meget nyt. Bl.a. 
dét at han ikke måtte bande i 
Håbets Hus.

- Ulrik sagde: Du har valget! Og 
da mærkede jeg, at Gud gav mig 
styrke til at blive. Jeg ville jo ikke 
tilbage til den falske frihed, jeg 
kom fra, siger Cicero.

Efter et år i Håbets Hus kom 
Cicero i familiepleje. Hér lærte 
han, hvad det vil sige at være 
en familie med en far og mor og 
masser af kærlighed.

Cicero havde dog stadig kon-
takt til sin biologiske familie, som 
levede under fattige kår. Faren 
drak og tæskede tit moren, da 
Cicero var helt lille, og en dag blev 
han stukket ihjel i et slagsmål. 
Cicero tror, at den eneste grund 
til, at moren blev, var at faren var 
familiens forsørger. Da han var 
død, var der ingen til at forsørge 
moren og Cicero og hans seks 

søskende.
Ciceros mor fl yttede fra landet 

til millionbyen Recife med de syv 
børn. Familien kom til at bo i et 

træhus, der var så lille, at de alle 
otte måtte sove i samme rum. De 
ældre søskende begyndte at tigge 
på gaden. Den 5-årige Cicero blev 

hjemme hos mor, men kom snart 
med, fordi der var penge i at have 
en lille trold som ham med.

Fortsættes næste side.

Fra gadedreng 
til familiefar 
Cicero Félix fra Brasilien sniffede lim, røg hash og begik kriminalitet, 
indtil han som 12-årig fi k et nyt liv ved bl.a. at møde Ulrik fra 
Danmark. Nu hjælper han selv børn og unge. 

Cicero sammen med sin hustru Vandeclea og sønnen David, som er opkaldt efter David i Bibelen.

Ulrik Corneliussen klipper her Cicero, som han har fulgt lige siden 
Cicero begyndte at deltage UMOs aktiviteter for gadebørn. Ulrik 
var 20 år, da han rejste til Brasilien, hvor han i 16 år arbejdede 
med gadedrenge i Håbets Hus. Ulrik er i dag leder for UMO DK.

”De lærte mig at læse 
og skrive, som jeg 
ikke kunne før. De 

spurgte mig, hvad jeg 
drømte om, og jeg 

sagde fodboldspiller. 
De gav mig håb, og de 

gav mig en følelse af 
at være noget værd, 

og det var jeg ikke 
vant til.”
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Genbrug

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

Udfordringen udkommer hver søndag!

Rådgivning

Ferie

Jul på Virksund Jul på Virksund 

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 

Kontakt Gitte Lykke
Tlf. 20 10 17 60 - www.gittelykke.dk

Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen. Praksis i Torrild og Aarhus

Kvinde og Kvinde Imellem
Kvinder i følgeskab

Harlev, januar 2017 - august 2017
Se mere på

www.kvindeogkvindeimellem.dk

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

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb
Søndag d. 4/12 kl. 10:30
H. P. Pedersen
TEMA: Advent og Jul;  
Nyt håb til alle

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

Kommende møder: 
18/12 Thomas Kjær TEMA: Missionær Sydafrika
08/01 David Hansen & Matthias Lekardal

Søndag d. 11/12 kl. 10:30
Benny Mikkelsen
TEMA: Gud vil dig det godt 

Få glæden og energien tilbage!
Har du problemer eller udfordringer med 
følelseshåndtering, nedtrykthed, angst, din 
tro eller dine relationer, tilbyder jeg effektiv 

terapi der kan hjælpe dig videre.

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk  Tlf: 4242 1538

Medlem af Dansk Psykologforening 
- Autoriseret psykolog Jack Brandholt

Tilskud ved medlemskab af 
sygesikringen ”Danmark”.

Læs mere om rejserne 
på felixrejser.dk 
eller ring på 7592 2022

Tyskland – Lutherland 30.3 - 4.4
Vær med til at fejre 500-års-jubilæet for reforma-
tionen i Tyskland.
Tilmelding inden d. 13/1. Herefter forhør om pladser

Påskerejse til Israel 11. - 18.4
Oplev den helt specielle påskestemning i Israel, 
 stedet hvor det skete.
Tilmelding inden d. 9/1. Herefter forhør om pladser.

London – Prom Praise og storbytur 21. - 24.4
Deltag i fantastisk lovsangskoncert i Royal Albert 
Hall i London.
Tilmelding inden d. 6/2. Herefter forhør om pladser.

Holland – fra vand til blomsterland 24. - 29.4
Oplev Holland: Blomsterhav, smagfulde oste og 
 sejltur i Amsterdam.
Tilmelding inden d. 13/2. Herefter forhør om pladser.

Israel – ét land, to folk og tre religioner 23. - 30.5
Tag med Bodil Skjøtt til Israel – landet med de store 
kontraster.
Tilmelding inden d. 15/2. Herefter forhør om pladser.

Bestil din ferie allerede nu

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i december: planer
Kodeordet for december gælder fra mandag 5/12 kl. 9.

Fortsat fra side 21.

- Det var spændende at være 
med dem. Jeg mærkede en form 
for frihed, og da jeg var 7-8 år, 
begyndte jeg at stikke af. Jeg 
kunne være væk en hel dag, så 
to dage, og da jeg var 8-9 år blev 
jeg væk i hele uger. Jeg snif-
fede skolim, og når min mor og 
søskende forsøgte at fi nde mig, 
rykkede jeg bare til nye steder, 
fortæller Cicero.

Gud og fodbold
Hans ældre søskende tog også 

rusmidler, og moren var begyndt 
at drikke. Men med Ciceros for-
vandling, skete der også noget 
med dem. I dag drikker moren 
ikke, hun kommer i en kirke, er 
fl yttet til et murstenshus, og fi re 
af hans seks søskende er blevet 
kristne. En af brødrene sidder dog 
i fængsel og er psykisk syg, fordi 
han, som Cicero siger, ”har fået 
så mange tæsk af politiet”.

- Mit møde med Gud fi k også 
indfl ydelse på hele den bydel, 
jeg kom fra. Før var jeg kendt 
som gadedreng og narkoman, 

men jeg oplevede, hvordan Gud 
helede og skabte forvandling i 
hele kvarteret, fortæller Cicero.

Cicero tog på en bibelskole 
(DTS), fordi ”Gud talte til mig, at 
jeg skulle fortsætte ad den vej”. 

Senere tog han et FIFA-kursus 
som fodboldtræner, og han følte 
et kald til at kombinere sin kristne 
tro, fodbold og en forebyggende 
tjeneste. Det resulterede i fod-
boldskolen Show de Bola, som i 
dag har 150 elever, 10 medarbej-
dere og Cicero Félix som leder.

Skolens mission er via fod-
bold og bibelstudier at forvandle 
børnenes liv, holde dem fra 
gaden, give dem nogle elemen-
tære kundskaber som at læse og 
regne – og tilbyde dem en bedre 
fremtid. Der er et tæt samarbejde 
med børnenes familier.

- Jeg opdagede selv som barn, 
hvad gode relationer, tillid og kær-
lighed kan gøre ved én. Vi tilbyder 
ikke bare fodbold, men også 
Guds kærlighed. Hvis jeg ikke 
havde mødt de der missionærer, 
da jeg var barn, var jeg havnet i 
fængsel, var død eller var blevet 
skør i hovedet, siger Cicero.

Store drømme
Den 29-årige brasilianer er 

dybt taknemmelig.
- Jeg elsker Jesus, og jeg 

elsker fodbold, og jeg vil bruge 
hvert øjeblik af mit liv på at hjælpe 
disse unge. Vi investerer i 150 
unges liv, og drømmen er, at vi 
kan starte fodboldskoler andre 
steder. I første omgang drømmer 
vi om at anlægge en ny og bedre 
fodboldbane og få bedre facilite-
ter. Intet er umuligt, og det er mit 
eget liv bevis på, siger Cicero.

Han blev for syv år siden gift 

med Vandeclea. Hun arbejder i 
fodboldskolens administration. 

De fik for 6 måneder siden 
sønnen David, opkaldt efter David 
og Goliat - dén bibelhistorie, som 
inspirerede Cicero til at begyndte 
sin forvandling.

Den lille familie bor frem til 
januar i Mørke på Djursland, hvor 
Ulrik Corneliussen og hans bra-
silianske hustru, Nubia, i dag er 
ansat som landsledere for UMO. 

Cicero besøger skoler og kirker 
og fortæller om, hvordan Guds 
kærlighed kan forvandle liv.

Ulrik Corneliussen og Cicero Félix foran UMO’s bygninger i 
Mørke, hvor Cicero og hans familie for tiden bor.

Fra gadedreng... 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vær med i konkurrencen om 
et gavekort på kr. 150 til Udfor-
driingens webshop Hosianna.dk. 

Du finder kodeordet 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 den 31. december 
2016. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

(Vinderen fra uge 47 offentlig-
gøres i avisen uge 49.)

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Giv et abonnement i julegave
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.
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Diverse

Brug for en annonce? 
Ring 73 56 15 06

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler
 eller avisen som

E-avis. 

Find oplysninger
 om login på 

side 22 i juleavisen.

Stillingsannoncer

Foreningen Agape søger sekretær

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

Find stillingsopslaget på 
www.agape.dk/job

inspiration og hjælp til livet

Randers Kristne Friskole søger pædagog og 
pædagogmedhjælper til ansættelse i daginstitutionen  
Tiltrædelse pr. 1. januar 2017 eller snarest derefter og med 35 timer pr. uge. 
Moseskellets Børnehave og Vuggestue er en del af Randers Kristne Friskole. Institutionen er 
beliggende i den nordlige del af Randers og grænser op til Nørreskoven. 
Vuggestue, børnehave, SFO og skole har et tæt, forpligtende og udbytterigt samarbejde 
med hinanden. 

Skolen tæller lidt over 200 elever, hvoraf de ca. 65 går i SFO. Der er en vuggestue-gruppe 
med 13 børn og 2 børnehave-grupper med hver 20 børn. I perioden fra april og indtil som-
merferien arbejdes der med glidende overgang fra daginstitution til skole i ”ABC gruppen”.

Både skole og daginstitution arbejder med grønt fl ag-koncept. Daginstitutionen har fået det 
grønne spire-fl ag 3 år i træk. Skolen tilegner sig det grønne skole fl ag i 2017. 

Fælles motto for hele matriklen er: ”Et rart sted at være, er et godt sted at lære”. 

Vi søger en robust person som:

• Kan og vil tænke natur og udeliv ind i de daglige aktiviteter. Som ikke er bange for 
jord under neglene, ”duften” af bål, og som i ny og næ kan begrave en død solsort. 

• Som kan og vil integrere kaniner, høns og måske også en ged i det pædagogiske arbejde. 
• Kan og vil samarbejde og bygge bro mellem vuggestue, børnehave, SFO og skole.
• Loyalt vil arbejde for skolens formål og grundlag, som bygger på det kristne livs- og 

menneskesyn. 
• Pædagogen må gerne have institutions-erfaring.
• Medhjælperen skal have vilje til at ville, hvilket også giver evnen til at kunne. 
• Kan holde hovedet klart og tage fornuftige beslutninger, når det til tider går stærkt. 
• Har en god kommunikationsevne både i forhold til forældre og kollegaer. 
• Er livsglad og har et positivt smittende humør.
• Er fl eksibel og kan både åbne (6.30) og lukke (17.00) institutionen. 

Ansøgningsfrist fredag den 16. december 2016. Mailes til: cv@randers-kristne-friskole.dk 

Flere oplysninger fi ndes på www.randers-kristne-friskole.dk. Spørgsmål kan stiles til oven-
stående mailadresse. 

Carsten Vesterager
Institutionsleder

Randers Kristne Friskole, Moseskellet 2-8, 8920 Randers NV – Tlf. 8642 0360

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

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                  

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

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

søger:
Brænder du for at arbejde med unge mennesker, så de vokser i troen på 
Jesus og er med til at gøre Jesus kendt i det danske studieliv?

Er du uddannet teolog med passion for friheden i Kristus og 
erfaring med undervisning og forkyndelse? 

Ønsker du at være med til at skabe en sammenhængende bibelskole-
hverdag med plads til forskellighed? 

Vil du arbejde for KFS’ mission og vision, funderet i en tydelig  
evangelisk-luthersk teologi? 

Så er du et godt bud på LTC’s nye lærer. 

Brænder du for at formidle de gode historier og stille gode 
ressourcer til rådighed for gymnasieelever og videregående 
studerende i Danmark

Har du lyst til at indgå i et sekretariatsteam, der arbejder for at formidle 
ressourcer til studerende, så de kan kende Jesus og gøre Jesus kendt? 

Vil du være del af en arbejdsplads med mulighed for faglig sparring og 
ideudvikling?

Så er du et godt bud på vores kommende kommunikationsmedarbejder.

Arbejdsstedet er KFS-centret i Ødsted mellem Vejle og Egtved. 

Kommunikationsmedarbejder

Underviser til LTC

Læs mere på www.kfs.dk

Ansættelsesstart: 1. august 2017

Ansættelsesstart: 1. februar 2017
(eller snarest derefter)

Ansøgningsfrist: 31. januar 2017

Ansøgningsfrist: 8. januar 2017

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at en udlejer under visse betingelser kan opsige en 
lejer af en bolig med et års varsel, hvis udlejer selv 
vil bo i boligen?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285



Kristne TV-kanaler

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

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

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.

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.
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LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (1° vest). Der sendes på 
dansk, svensk, norsk og  engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. Sendes også på www.
lifestyletv.dk

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

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

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenandag-
ten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København led-
sages af stemningsfulde billeder.

 

Se gudstjeneste fra 
Kirken i Kulturcentret 
søndage kl. 10.30 på 
KKR/TV og internet

Se gudstjeneste fra Kirken i 
Kulturcentert direkte på KKR/TV 
hver søndag kl. 10.30.

Kirken i Kulturcentret er en 
moderne Frikirke i København.
Kirken samler ca. 400 mennesker 
til gudstjeneste om søndagen. 

En gudstjeneste består af en 
prædiken, bøn, sang og musik. 
Med KKR/TVs box kan man se 
gudstjenesten på TV, ellers på 
internet www.kkr.dk.

En gudstjeneste i frikirken ’Kirken i Kulturcentret’ på Drejervej i København består af en prædiken, bøn, 
sang og musik. Den transmitteres direkte og kan ses på KKR-TV eller på www.kkr.dk søndage kl. 10.30.

Gudstjenester på 
DR K i december

Gudstjenester i december på 
DR K hver søndag kl. 14 er fra 
Hasseris Kirke i Aalborg. 

Gudstjenesterne er fordelt mel-
lem kirkens tre sognepræster, Ag-
nete Brink, Mikael Ingmar Byrial 
Jensen og Henriette Rosendal, 
og provst Christian B Krüger, 
sognepræst i Skalborg Kirke.

Kirken er tegnet af Ejnar Pack-
ness og opført i 1955 -1956. 
Arkitekten var inspireret af natio-
nalromantikerne Martin Nyrop og 
Hack Kampmann.

ANNONCE:

14 år som 
Slave

forandrede
hendes liv

Se Elmiras historie nu ! 
www.norea.dk/besvar

NOREA
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Musik
TJEK

Det er en erfaren troubadur og garvet musiker, der 
her udgiver sin CD nr. 13, som han har kaldt ”Da julen 
var jul”. Hans Jørn Østerbys første CD, ”På vej”, kom 
allerede i 1989. 

Med titlen ”Da julen var jul” kunne man måske forvente/
frygte et nostalgisk opkog af gamle juletoner peppet op med 
lidt nyt krydderi – men her bliver man skuffet/glædeligt over-
rasket, alt efter udgangspunkt: Kun én melodi er genbrug af 
andres toner, nemlig Franz Grubers ”Stille Nacht”(”Glade 
Jul”), som Østerby har gendigtet - ellers er alle melodier 
Østerbys egne, ligesom teksterne er det.

Hans Jørns tydelige og fortællende vokal akkompagneres 
af ham selv på guitar /keyboard, og sangene udsmykkes 
desuden med trommer, saxofon, fl øjte, bas og korstemme, 
fi nt afstemt efter den enkelte sangs udtryk. 

Det er en jule-CD (selvom den hørt som ren lydkulisse 
i baggrunden også kunne være andet) - det er de stærke 
tekster, der gør det! 

I Åbningsnummeret ”Hvad er det for en stjerne” inviterer 
en af de vise mænd os med ordene ”... hvis du har lyst, så 
tag med...” ind i den kristne julefortælling, og så pendler 
sangene ellers mellem fortidens julekrybbe, hvor Maria 
synger ”Ham jeg har båret, vil kalde mig mor...” og nutidens 
decemberoplevelser med fx nummeret ”Midt i al glimmer 
og julestads”.

Lidt hverdag er der også plads til mellem juleteksterne. En 
lille perle er efter min mening ”Skal vi gi’ op hver for sig eller 
sammen?” om knas (evt. juleknas?) i parforholdet; her går 
teksten sammen med vise-melodien op i en absolut højere 
enhed, der gør, at sangen bliver hængende.

En samling gode juleviser, som fortjener at blive hørt!
Krista Revsbech

Intense tekster på 
Østerbys jule-CD

- Det med at præsten kan være 
tilgængelig midt på gaden, hvor 
alle og enhver bare kan sætte 
sig på skamlen, virkede bare 
helt rigtigt, fortæller pastor 
Gregory Fryer.

Han er præst i Immanuel Lu-
theran Church på Manhattan - og 
han har fremstillet sin egen Lucy-
bod på fortovet uden for kirken. 
Her sidder han så hver tirsdag.

- Jeg er inspireret af Lucys dri-
stighed. Hun har mod til at sætte 
sig der i al offentlighed med et 
tilbud om at tage sig af vigtige 
spørgsmål, forklarer præsten.

Bøn om arbejde 
eller bedre helbred

Folk synes godt om initiativet. 
Både kristne og jøder - samt folk, 
der ikke har været i kirke i årevis 
- kontakter præsten på fortovet.

Og den hjælp, de efterlyser, er 
lige så forskelligartet som deres 
baggrund: en ung kvinde beder 

om forbøn, fordi hun er forkølet, 
en anden fordi hun er på vej til 
en jobsamtale.

En velklædt forrretningskvinde 
sætter sig og brister i gråd. Det 
viser sig, at hun er bekymret for 
sin bedstemor langt væk i Florida. 
Kan præsten bede for hende?

- Det gør jeg så, fortæller 
Gregory Fryer, som også tilbyder 
hjælp ved at genfortælle nogle af 
Bibelens beretninger. ”Og så har 
jeg lært, at jeg altid skal have 
en  kasse med lommetørklæder 
parat”, tilføjer han.

Den største gave
Selv om præsten har et skilt 

med angivelse af prisen ”5 cent” 
ligesom på Lucys bod i Radi-
serne, er det mest af symbolsk 
betydning. Men mange vil gerne 
give penge, og en enkelt har 
ligefrem lagt 50 $ i glasset med 
mønter. 

Den mest rørende gave kom 
dog ikke i form af penge.

-En fi re-årig dreng satte sig på 
skamlen, og han sagde: ”Jeg el-
sker Gud og jeg elsker min far og 
mor.” Og så bad han for mig! Det 

var jeg virkelig rørt over, fortæller 
præsten.

Den lille bod får folk til at søge 
kirken, både til gudstjenester og 
for at fi nde stilhed, før dagen be-
gynder. Mange fodgængere tager 
billeder af præsten i Lucy-boden 
og siger, at de vil bede deres 
egen præst gøre det samme. Og 
Gregory Fryer er helt enig:

- Jeg ville elske at se byen 
fyldt med denne slags boder, 
siger han.

Bodil

New York-præst gør 
som Lucy fra Radiserne

Hvad mener du om julen?Hvad mener du om julen?
Udfordringen har spurgt tre unge københavnere om, hvad der er det vigtigste for dem.

Af Henrik Engedal

Det vigtigste er hygge med 
familie og venner - og så det, 
at vi fester for Jesus, mener de 
tre københavnere.

Det vigtigste
 Hvad synes du er det vigtig-
ste ved julen?

- At være i selskab med men-
nesker, som du nyder at bruge 
tid sammen med, siger Nikolaj 
Franch Ølholm Larsen.  

Salomé Lind siger:
 - Jeg synes det vigtigste ved 

julen er, at man hygger sig og 
har en god tid sammen med 
sine venner eller sin familie. Og 
Søren Flensborg Nissen nævner 
julebudskabet:

Det vigtigste ved julen er for 
mig at være sammen med familie 
og venner. Julen er en højtid, hvor 
vi mindes, at Gud af kærlighed 
sendte Jesus, for at han kunne 
dø for os.Derfor er det ekstra 
vigtigt, at vi i juletiden viser vores 
kærlighed til hinanden.  

Hvordan holder du jul?
Hvordan markerer du eller din 
familie julen?  

- Min familie tager ud sammen 
og fi nder og fælder et juletræ. Vi 
har en tradition med at tage i bif-
fen d. 23. og se en fi lm sammen, 
fortæller Nikolaj. Men Salomé 
skal ud at rejse:

- Jeg fejrer jul med min familie 
i Schweiz. Hvor mine forældre 
laver noget dansk mad og des-
sert. Derefter hygger vi og pakker 
gaver op.  

Søren fortæller om juleaften: 
- Juleaften starter vi med at gå 

i kirke sammen. Efter det spiser vi 
sammen, danser vi om juletræet 

og giver hinanden gaver, fortæl-
ler Søren.  

Hvad skulle laves om?
Hvis du kunne lave noget om 
ved julen, hvad skulle det så 
være? 

- Hvis jeg skulle lave noget om, 
så skulle det være at synge jule-
salmer rundt om træet. Det synes 
jeg simpelthen er så kedeligt. Det 
kunne man godt tænke om, me-
ner Nikolaj. Men Salomé er godt 
tilfreds med traditionerne: 

- Jeg synes ikke, der er noget, 

der skal ændres, det hele er som 
det skal være, siger hun.

Søren får det sidste ord med 
et par forslag til ændringer i hele 
julemåneden:

- Hvis jeg kunne ændre på no-
get, skulle der først startes med 
at pynte op til december. Jeg ville 
måske også få folk til at sætte far-
ten ned og bruge tid på hinanden 
- i stedet for at prøve at skabe den 
perfekte jul, og så glemme selv at 
have det, siger han.

Nikolaj Franch Ølholm Larsen

Salomé Lind Søren Flensborg Nissen

Lucy van Pelt tilbyder 
”psykiatrisk hjælp” for 
25 øre. Den ide har in-
spireret pastor Gregory  
Fryer på Manhattan.

Åndelig hjælp 5 cent, står der på skiltet i den lille bod foran Gregory Fryers kirke. Skuret er en tro 
kopi af Lucy van Pelts psykiatri-bod - og mange ønsker at snakke med præsten.
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Klummen

Michael Juel  
A road to surrender
Michael Juel er ny på den danske 
lovsangsscene. En dag gik han ind 
i en kirke og oplevede en ny fred 
og mening med livet. 
Nu har han udgivet 13 sange, som 
han håber vil vise andre vejen 
til Kristus - som han selv fandt, 
da livet var holdt op med at give 
mening.   
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Dansk lovsang - på engelsk

Kun kr. 99,95

Ung Udfordringt

Af Maria Rasmussen
volontør i Impact

At blive volontør var for mig et aktivt valg. Det var ikke, 
fordi jeg elskede børn, og det var ikke, fordi jeg havde en 
brændende passion for at komme ud og være volontør. 
Alligevel valgte jeg at gribe muligheden, da den en dag 
bankede på døren. 

Det var ikke, fordi jeg glædede mig til at skulle afsted. Motivet 
var også noget vaklende forinden, og om ikke andet så var hele 
volontørarbejdet et led i mit selvrealiseringsprojekt. Men jeg blev 
hurtigt klogere!

Jeg drog afsted mod Filippinerne med få forventninger, men 
alligevel glædede jeg mig lidt. Den første tid var hård. Jeg syntes 
ikke, at min hverdag lignede enhver anden volontørs Facebook 
eller Instagramside – passionen, de brede smil og de varme 
farver – alt dette følte jeg ikke! 

Jeg var konstant opmærksom på, at det var vigtigt at have 
Gud med i arbejdet på børnehjemmet. Jeg bad tit om, at han 
skulle redde mig fra alle mine udfordringer. Men snart blev jeg 
klar over, at Gud havde gang i noget meget større for mig. For 
første gang oplevede jeg, at hvis jeg ikke overgav mig fuldt ud til 
ham, ville intet lykkes. Han mindede mig om, at det ikke kun var 
nogle gange, jeg havde brug for ham, men faktisk ALTID. Derfor 
blev ordene fra Jer. 29;11: ”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” også utrolig stærke for mig. 

Jeg oplever stadig at stå i situationer, hvor jeg tænker; ”hvad 
er meningen?” Men jeg oplever også, at når jeg overlader mig 
selv til Guds planer, får jeg et overskud til at holde af de børn, jeg 
hver dag omgives af. Her er idéen om et selvrealiseringsprojekt 
forlængst kastet bort. 

Jeg glemte ofte Gud i min hverdag i Danmark, hvor alt var 
struktureret og planlagt, og jeg havde tit min egen idé om, hvad 
der ville være bedst for mig. Her i Filippinerne oplever jeg, at 
jeg ikke kan leve en dag uden Gud. Når jeg stoler fuldt på ham, 
tror jeg på, han vil bane den vej for mig, han ønsker jeg skal gå. 
Så når du spørger, hvornår du har brug for Gud, må jeg ydmygt 
svare: ”Altid!”

Hvornår har jeg 
brug for Gud?

ussen
mpact

Unge Akiane malede 
forsidens Maria
Af Henri Nissen

Allerede som 8-årig malede 
Akiane et fantastisk detaljeret 
portræt af Jesus - efter at hun 
selv havde haft visioner. 

Akiane blev født i et faldefær-
digt skur i en kornmark. Moderen 
fødte hende i et badekar, uden 
jordemoder. Lige efter blev hen-
des far dødssyg, formentlig af 
den gift, som blev sprøjtet over 
kornmarken fra et lille fl y. 

De havde ingen køkken, næ-
sten ingen møbler, og ingen i 
det lille samfund ville have noget 
med dem at gøre. På grund af 
faderens sygdom gik moderen fra 
dør til med Akiane på ryggen for 
at sælge spiselige alger. Hendes 
forretning voksede, og to år se-
nere kunne familien fl ytte ind i et 
stort hus i Missouri, USA. Her var 
endda indendørs swimmingpool, 
og en lille sø nedenfor huset. 

Som 4-årig fortalte Akiane, at 
hun havde været i himlen og talt 
med Gud. Så snart Akianes far 
igen var rask, droppede hendes 
mor forretningen for at bruge tid 
med børnene. Akiane husker, 
at moderen altid lyttede og tog 
Akianes åndelige visioner alvor-
ligt, mens andre nok ville have 
betragtet dem som fantasier. Hun 
optog og nedskrev alle detaljer. 

Da Akiane var 5 år, forsvandt 
hun pludselig en dag. Mens ingen 
kunne se hende, kunne hun tælle 
alle de biler, som blev stoppet og 
undersøgt af politiet, der frygtede, 
at hun var blevet kidnappet; Aki-
ane oplevede at blive henrykket 
og kunne se alting, som om hun 
havde tusind øjne.

Efter denne mærkelige ople-
velse ville hun ikke male på små 
stykker papir, men hellere på 
væggen. Hun var dybt frustreret 
over selv de mindste fejl – som 

fx at broderens venstre øjne var 
mindre, end hun havde malet. 

Men på grund af moderens 
opmuntringer holdt hun ud, da 
de andre børn stoppede med at 
male. Lærerinden blev vred på 
hende, fordi hun ikke gad farve 
skitser i malerbøger, men selv 
lavede sine skitser.  

Der var dog ingen andre end 
moderen, der påskønnede Akia-
nes kunst. Heller ikke kunst-spe-
cialister. Én foreslog at brænde 
det hele… I håbløshed kastede 
Akiane en dag sine malerier ud 
i regnen. Moderen reddede dem 
og delte en drøm, hun havde: At 
en lang kø stod og ventede på 
at se Akianes malerier. Akiane 
havde svært ved at tro på det. 

Akianes far mistede jobbet, og 
de fl yttede nu til Idaho. Akiane 
havde allerede set stedet i en af 
sine visioner, og hun begyndte 
nu igen at male de visioner, hun 
havde. Hun stod tidligt op og 
malede på kæmpestore lærre-
der. Hun begyndte også at male 
portrætter, og pludselig fi k hun 
en helt uventet invitation til Oprah 

Winfreds tv-show. 
Pludselig kunne hele verden 

se, hvilke fantastiske malerier 
vidunderbarnet malede. Kort efter 
oplevede Akiane på en udstilling 
en lang kø på 2000 besøgende, 
som ville se hendes kunst. Lige-
som moderen havde drømt. 

Da Akiane først var berømt, 
var der bud efter hende. Hen-
des malerier kunne sælges for 
100.000 dollars og reproduktioner 
af hendes malerier og bøger om  
hende sælges nu på: akiane.com.

Familien blev troende
Men der var en grund til, at 

Akiane kunne male sine fantasti-
ske malerier. Hendes mor, Forelli 
Kramarik forklarer:

”Samtidig med kunsten foregik 
der en åndelig opvågnen. Det 
hele begyndte at ske, da hun 
begyndte at dele sine drømme 
og visioner.” Mor Forelli var selv 
opdraget i en ateistisk familie fra 
Litauen. Og hendes mand var 
en frafalden katolik. ”Vi bad ikke 
sammen, vi talte ikke om Gud, og 
vi gik ikke i kirke. Så lige pludselig, 

begyndte Akiane at tale om Gud.”
Akiane modtager ofte sine 

malerier i drømme og visioner fra 
Gud, før hun maler dem. 

Malede Jesus
Som 8-årig malede hun sit 

første realistiske maleri. Det var 
af Jesus. Det tog hende 75 timer 
at male. Hun kalder det for ”The 
Prince of Peace”. 

”Jeg tænker altid på Jesus og 
taler om ham,” siger hun. ”Jeg var 
på udkig efter en (Jesus) model 
i lang, lang tid, og da jeg ikke 
kunne fi nde nogen, foreslog jeg 
min familie at bede hele dagen for 
denne model, så Gud ville sende 
den rigtige.” Dén dag kom en høj 
tømrer til deres dør og søgte ar-
bejde. Akiane besvimede næsten: 
”Det var ham.”

Tømreren syntes dog ikke, 
han var værdig til at stå model 
som mesteren selv. Men han ac-
cepterede. Maleriet af Jesus har 
en lighed med ligklædet i Torino, 
hvor den korsfæstedes ansigt og 
krop er overført til et ligklæde på 
en uforklarlig måde. 

Historien om den lille dreng, 
Colton Burpo, som oplevede at 
være i himlen under en nær-
dødsoplevelse, er fortalt i bogen 
og fi lmen: ”Himlen fi ndes virkelig”  
(ProRex). Colton syntes efter sin 
oplevelse ikke, de almindelige 
malerier af Jesus lignede den rig-
tige Jesus, han havde set. Men da 
han så Akianes maleri af Jesus, 
sagde han: Sådan så han ud! 

Akiane Kramarik, som nu er 22 år, sætter her de sidste malerstrøg på hendes inspirerede fremstilling af Jomfru Maria, Jesus’ mor. 

Akiane med Colton Burpo, som under en nærdødsoplevelse var i him-
len og så Jesus. Han lignede Akianes maleri af Jesus, sagde Colton...

Sådan malede Akiane sit indtryk 
af Jesus med en ydmyg tømrer 
som model.
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Julekonkurrence
Vær med i konkurrencen om en Christiansfeld adventsstjerne og 10 gavekort à 200 kr. til Hosianna.dk. 
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1. Hvad hed komponisten bag ’O Holy Night’ til efternavn?
2. Hvad hed den mexicanske pige, der plukkede en buket til Jesusbarnet?
3. Hvilken form har en poinsettias blade?
4. Hvor mødte Søren Samuelsen sin Lisa?
5. Hvad er fornavnet på den, der menes at have opfundet juletræet?
6. Hvad hedder den hollandske julemand til ’fornavn’?
7. Hvilken tradition har de vise mænd inspireret til?
8. Hvad mærkede Lasse Spang-Olsen, da Hans Berntsen bad for ham? (to ord)
9. Hvilket motiv pryder mange julekort?
10. Hvad bryder Kristus i sidste vers af sangen O Holy Night (dansk oversættelse)
11. Hvad kaldes kombinationen af X og P, der bruges i ortodokse kirker?

Her i adventstiden taler vi meget om, hvad vi glæder os til og 
håber på. Både børn og voksne har håb og forventninger til 
den glæde og hygge, december kan byde os.

Der er dog også dem, der i stedet fyldes med bekymringer el-
ler frygt... Slår økonomien til? Vil familien kunne enes? Bliver 
det en ensom jul? Eller kan vi nå det hele?

Ofte er vores forventninger afhængige af, ud fra hvilket perspektiv 
vi ser på livet, og os selv.

Jeg sad med en god fl ok unge for et par dage siden. De fortalte 
på skift om, hvad der kunne give dem frygt eller fylde dem med 
usikkerhed. En efter en af de unge, hvoraf de fl este var i gymna-
siealderen, fortalte om, at frygten for at træffe det forkerte valg 
angående uddannelse virkelig kunne rasere deres indre fred. 
Tænk hvis karakteren ikke gav studieadgang, eller man kom til at 
fravælge et fag, der var afgørende for de fremtidige muligheder.

Midt i fl okken på ca. ti unge sad en ung kurdisk fl ygtning, der har 
boet i danmark i ca. to år. Han lyttede og smilede forstående til de 
danske unges store frygt, men pludselig blev netop han midtpunktet 
for, at alle skiftede perspektiv. 

Da han fl ygtede, fl ygtede han jo ikke kun fra sin familie, krig og 
død, men også fra sin uddannelse og sit job. Alt det, de danske 
unge havde så store bekymringer omkring. Da han efter mange 
prøvelser kom til Danmark, skulle han starte HELT forfra. 

Han fortalte, at det eneste fra sit hjemlands uddannelse, han 
kan bruge i Danmark, er en anelse engelsk, alt det andet skulle, 
og skal, nu læres forfra. Den unge mand havde fremtidsdrømme 
ligesom de andre, hans var bare at leve i et frit land, et land uden 
krig, og hvor man må tro på det, man selv ønsker, uden frygten 
for at blive udstødt eller dræbt. Også han ønsker da at lære en 
masse, få et job, der kan udfordre ham og betale huslejen, det er 
bare ikke det, der giver ham frygt. Alle de unge (og den knap så 
unge leder) blev eftertænksomme. 

Ligesom vi kan se på vores værdier fra vidt forskellige perspek-
tiver, er Guds perspektiv måske også helt forskelligt fra vores, så 
det, vi kalder fejlbeslutninger eller ulykke, for Gud måske alligevel er 
den eneste rigtige vej for os at gå, og derfor betegnes som succes. 

I julen fejrer vi Jesu fødselsdag, og den største gave vi menne-
sker overhovedet kunne få, blev os givet af vores far. En spændende 
tanke er, hvor mange mennesker, der vil betegne Jesus’ liv som 
en succes... Han var ukendt de første tredive år, forfulgt de næste 
tre år, hjemløs og uden ægtefælle eller børn i sit voksne liv, og til 
slut slået brutalt ihjel i sin bedste alder... Ikke et liv vi ville vurdere 
som særligt succesfuldt, vel?.... 

I Guds perspektiv dog - helt igen-
nem det eneste rigtige at gøre.

Mit juleønske for os alle er, at vi 
må få lov at se på vores liv i Guds 
perspektiv.

Det rette perspektiv

Julens Udfordring 
er en gave fra:

Bestil fl ere ekspl. à 5 kr. plus porto hos:
Udfordringen, den kristne ugeavis, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. Tlf. 74 56 22 02. mail@udfordringen.dk

Evt. navn på lokal uddeler:
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6

7

8

9

10

11
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+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen
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fælles kristne ugeavis Udfordringen!
___ ½ år for 248 kr. (normalt 348 kr. - spar 100 kr.!)
___ et helt år for kun 398 kr. (normalt 648 kr. - spar 250 kr!)  
___ prøv 1 måned - og betal derefter opkrævningen, hvis du ønsker at fortsætte
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
Net-abonnement (bestil på hjemmesiden) med fuld adgang til bladresider 1 år 298 kr.

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________
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