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...den kristne ugeavis

tDe internt 
fordrevne i Irak 
har desperat 
brug for nød-
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Dansk 
Europamission

4.000 børn hører juleevangeliet på 
koncerter i Sønderborg og Aabenraa

Onsdag og torsdag optrådte 
GospelRoots og GospelTeens 
fra Aabenraa for første gang 
for eleverne i Sønderborg Kom-
mune ved deres fi re skolekon-
certer. Næsten 2.000 skolebørn 
og lærere havde meldt deres 
ankomst og Teatersalen svøm-
mede over af julestemning og 
begejstring for julens budskab 
under korenes optræden.

”Vi har aldrig før haft så stor til-
slutning til vore koncerter”, fortæl-
ler repræsentant for Sønderborg 
Kommune, Oliver Jon begejstret 
efter koncerternes afslutning.

Det har ellers ikke været  så 
nemt at få en endelig koncert-
aftale mellem Roots/Teens og 
Sønderborg Kommune.

Afl yst sidste år
”Vi har snakket meget frem 

og tilbage, og Sønderborg har 
i første omgang været ret tilba-
geholdende med et tilsagn om 
samarbejde omkring koncer-
terne. Vi kommer jo trods alt med 
et kristent budskab, som ikke er 
til at tage fejl af, så det er vel 
ret forståeligt,” siger korleder og 
komponist Torben S. Callesen til 
Udfordringen. 

Samarbejdet blev derfor afl yst 
sidste år, men i år lykkedes det så 
efter nogen snak frem og tilbage. 

Sønderborg Kommune tog 
chancen, som jo så blev godt 
modtaget af elever og lærere.

Er det snart jul igen?
Koordinator for GospelFamily 

Frank Andersen fortæller: ”Efter 
koncerten kom en lille dreng 
hen til mig og spurgte, hvornår 
det var jul? Jeg forstod ikke helt 
spørgsmålet, og han spurgte så 

om, hvornår der var jul igen til 
næste år... for han ville så gerne 
se stykket igen.”

Korene optrådte med deres 
helt nye gospelmusical ”Håbet 
er blevet tændt”, der handler om 
en hårdt prøvet pige, som har 
mistet alt håb, men bliver hjulpet 
tilbage til glæden af to engle og 

korets sang og koreografi , som 
perspektiverer juleevangeliets 
fantastiske fortælling til nutidens 
udfordringer, som fx ensomhed, 
sorg og bekymring.

Aabenraa GospelFamily håber 
at komme længere rundt i lan-
det med deres julemusicals, så 
endnu fl ere elever kan få lov til at 
høre Guds kærlighedserklæring 
til menneskeheden.

2.000 fl ere vil se den
Den 15. og 16. december skal 

næsten 2.000 elever i Sønderjyl-
landshallen opleve musicalen i 
Sønderjyllandshallen med Roots 
og Teens. Den 17. åbnes dørene 
for offentligheden. 

Bodil/Henri.

Sønderborg Kommunes skolebørn hørte julens budskab gennem musicalen ”Håbet er tændt”. 

Torben Callesen

Oliver fra Roots synger Herodes sang ”Jaloux” for 2.000 skoleelever onsdag og torsdag i Teatersalen i Sønderborg. Og børnene var begejstrede.

Pernille fra Teens fortæller:
”Det er lidt sjovt, når drengene 

kommer ind. Så er de tit lidt oppe 
at køre og lidt smarte. 

Da jeg så kom ned som solist 
til en af sangene, så skal jeg love 
for, at han pludselig blev stille, da 
jeg stod lige foran ham.”

Oliver fra Roots fortæller:
”Det var bare så fedt, da vi var 

ude at give high fi ve efter koncer-
ten. Så kom der én hen og sagde, 
at jeg bare var super sej.”

Oliver Jon, arrangør fra Søn-
derborg Kommune, fortæller:

”De gjorde det bare SÅ fan-
tastisk. Jeg er selv musiker og 
har været lærer, hvor jeg har 
instrueret musicals, så jeg véd, 
hvor meget arbejde, der ligger 
bag. Stykket var bare SÅ rørende 
og super velgennemført af de 
dygtige sangere.”



 
Ugens profi l: Ole Skjerbæk Madsen

2 . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 11. december 2016

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 indtil mandag 2/1 kl. 9.

Missionspræst valgt 
som Årets Teolog 2016
Menighedsfakultetet har kåret 
missionspræst Ole Skjerbæk 
Madsen til Årets Teolog 2016. 
Kåringen er en anerkendelse af 
Ole Skjerbæk Madsens utræt-
telige arbejde med at række 
evangeliet til nyreligiøst orien-
terede mennesker i Danmark.

Cand. theol. Ole Skjerbæk 
Madsen er ansat som missions-
præst i missionsorganisationen 
Areopagos. Han er grundlægger 
af ’I Mesterens Lys’, som ønsker 
at bygge bro mellem den kristne 
kirke og åndeligt søgende men-
nesker. 

Sind-Krop-Ånd-messer
Ole Skjerbæk Madsen er til 

stede, hvor spirituelt optagede 
mennesker samles, som fx på 
’Sind-Krop-Ånd’-messer. Her 
ønsker han ligesom Paulus i sit 
møde med datidens græske re-
ligiøsitet at række evangeliet om 
Jesus Kristus videre. 

I sit forsøg på at nå det moder-
ne søgende menneske har Ole 
Skjerbæk Madsen også udviklet 
konceptet ’Christfulness’ som en 
kristen pendant til ’Mindfulness’.

En særlig formidler-indsats 
Menighedsfakultets bestyrelse 

hædrer årligt en teolog, som har 
gjort en særlig og ekstraordinær 
indsats for teologi og kirke. Med 
udnævnelsen følger en check på 
5000 kr. 

Bestyrelsesformand Jørgen 
Jørgensen forklarer her, hvorfor 
valget af Årets Teolog i år faldt på 
Ole Skjerbæk Madsen:

”Mange af teologerne, der har 
læst helt eller delvist på Menig-
hedsfakultetet, står i opgaver i 
kirken, de fl este som præster. Her 
møder vi mennesker af alle slags 
og er ofte ude i møder med ander-
ledes tænkende mennesker, hvor 
specialviden er ønskelig. 

I den situation glæder vi os 
rigtig meget over, at der er nogle, 
der specialiserer sig og på hele 
kirkens vegne tager en tjeneste 
på sig, der er yderst perspektivrig. 
Det har Ole Skjerbæk Madsen 
gjort, når vi taler om at formidle 
evangeliet og kristen tankegang 
til mennesker i miljøer inspireret 
af nyreligiøsitet og fremmede 
religioner. 

Mange gange henviser vi til 
ham, og lige så mange gange la-

der vi os inspirere af det, han har 
sagt, skrevet og gjort. Uden ham 
og hans indsats ville vi mangle 
den røst”. 

Tidligere Årets Teologer
2005: lektor Jens Bruun Ko-

foed, Dansk Bibel-Institut
2006: biskop Steen Skovsga-

ard, Lolland-Falsters Stift 
2007: sognepræst Gert Nico-

lajsen, Vorgod og Fjelstervang
2008: sognepræst Henrik 

Højlund, Løsning
2009: ingen udnævnt af spa-

rehensyn
2010: generalsekretær i Lu-

thersk Missionsforening Jens Ole 
Christensen

2011: formand for Israelsmis-
sionen Kai Kjær-Hansen

2012: sogne- og indvandrer-
præst Niels Nymann Eriksen, 
Apostelkirken

2013: bibeloversætter Iver 
Larsen, Wycliffe

2014: udskudt til 2015
2015: pastor emeritus og ex-

minister Flemming Kofod Svend-
sen, Birkerød.

Nye ansættelser
i Indre Mission
Operatør Kamal Sulaiman Wolokhane, Aar-
hus, er ansat i en tjeneste som underviser 
i Internationalt Kristent Center i Aarhus.

 Kamal er ansat i 11 timer om ugen fra den 
1. december 2016 til den 30. november 2017. 

 
Kordegn og diakon Merete Henriksen, 
Fredericia, er ansat i en tjeneste som vikar 
i Felix Rejser fra den 9. januar 2017 til 31. 
august 2017. 

Merete har tidligere været ansat på Indre 
Missions Tidende og skal være vikar for 
Selma Schou, som rejser til Irak for KFUM’s 
Soldatermission.

Lærer og souschef Gitte Rasmussen, 
Ølgod, er ansat til en tjeneste som lands-
leder for Indre Missions familiearbejde fra 
den 1. januar 2017. 

Gitte er 48 år, gift med Peter og har to 
voksne børn. Ægteparret har tidligere været 
ansat som missionærer i Etiopien for DEM.

Af Steen Jensen

Peter V. Legarth er den, der 
på en prædikestol eller ved 
en andagt kan tale enklere og 
mere personligt om tro og tvivl 
end de fl este. Han er samtidig 
en, der lige fra begyndelsen 
har sat den akademiske fane 
højt på Menighedsfakultetet 
i Aarhus. Der skulle forskes, 
og forskningen skulle være 
grundig.

Professoren, der formår at 
kombinere det akademiske med 
det enkle og ligefremme, har nu 
valgt at gå på pension efter 41 års 
ansættelse. Han er blevet noget 
af en institution på Menigheds-
fakultetet, hvor han er den, der 
har været ansat længst. Han var 
også den første danske professor 
på stedet.

Når han fratræder med virkning 
fra 1. januar, er det en betydeligt 
teologisk kapacitet, en dedikeret 
kristen og en værdsat kollega, 
som Menighedsfakultetet siger 
farvel til. Hans undervisning og 

forskning i Det Nye Testamente 
har trukket spor hos de teologi-
studerende og i kirkelivet.

Han er kendt som en engage-
ret og afholdt underviser, der med 
stor iver og glæde og med kærlig-
hed til de studerende stiller høje 

krav til den akademiske faglighed 
hos de kommende teologer. Selv 
blev han cand.theol. fra Aarhus 
Universitet i 1975 og i 1992 teol.
dr. fra Lunds universitet i Sverige.

Peter Legarth har en stor 
produktion af videnskabelige pub-
likationer bag sig. Men sidste år 
udgav han bogen ”Efter Styrtet”, 
der indeholder fi re meget person-
lige essays, hvor han lukker læ-
seren ind i sine egne oplevelser 
med forskellige sygdomsforløb. 

Bogen satte spot på, hvad en 
kritisk periode i ens liv kan betyde 
for ens kristne tro og gudsopfat-
telse, og hvordan man finder 
fodfæste igen.

Sidste forelæsning
Hans fratrædelse markeres 

på torsdag d. 15. december på 
Menighedsfakultetet. Kl. 14.00 
med en afskedsforelæsning over 
emnet ”Nogle bemærkninger 
til Moselov og evangelium hos 
Paulus” – inspireret af Peter Le-
garths nyeste bog ”Moseloven. 
Det magtesløse ord fra Gud”. 

Bogen handler om forholdet 
mellem den gamle og den nye 
pagt, som Peter Legarth har 
forsket indgående i de senere år.

Afskedsreception
Efter forelæsningen holdes der 

kl. 15.00 til 16.30 afskedsrecep-
tion, hvor alle er meget velkomne.

Peter Legarth har som en sær-
lig afskedsgave til Menigheds-
fakultetets venner skrevet syv 
andagter til brug i advent og jul.

Han har ved siden af sit ar-
bejde på Menighedsfakultetet 
gennem årene været engageret 
i Christianskirken i Aarhus og i 
missionsarbejde i udlandet via 
bestyrelsesarbejde for Sudan-
missionen og i de senere år for 
Dansk Armeniermission.

Peter Legarth har siden 1972 
været gift med Ruth, med hvem 
han har tre voksne børn.

Kendt professor går på pension
Peter V. Legarth har været en drivende kraft på Menighedsfakultetet i Aarhus, men til årsskiftet 
stopper han som underviser og forsker i Det Nye Testamente efter 41 års ansættelse.

Professor Peter V. Legarth 
holder afskedsforelæsning på 
MF den 15. december. Emnet 
er ”Moselov og evangelium 
hos Paulus”.

MF anerkender Ole Skjerbæk for hans store arbejde blandt nyreligiøse.

Ole Skjerbæks Blå Bog
Født i København 1947. 

Gift med Dorte Kobbelsvedt 
Madsen, med hvem han har 
tre voksne døtre. 

Cand. theol. fra Køben-
havns Universitet. Præst 
i Vigerslev Sogn i 6 år og 
derefter 18 år som sogne-
præst i Betlehemskirken på 
Nørrebro i København. 

I 2000 ansat som mis-
sionspræst i Areopagos. 
Grundlægger af ’I Mesterens 
Lys’ og idémand bag koncep-
tet ’Christfulness’. 

Har udgivet artikler og 
afhandlinger omkring liturgi, 
kirkelig fornyelse, den ka-
rismatiske bevægelse samt 
om nyreligiøsitet og ny ån-
delighed. 

Seneste bøger: Ansigt til 
ansigt; Christfulness; Christ-
fulness, daglig bøn. 

Læs mere på areopagos.
dk, imesterenslys.dk og chri-
stfulness.dk.

Julemanden er sømandsmissionær
Når danskerne sætter sig til julebordet, vil der rundt omkring 
på danske og udenlandske skibe blive pakket gaver ud, doneret 
af fl ittige frivillige. En hilsen om en glædelig og velsignet jul 
fra Sømandsmissionen. 

Sømandsmissionær Finn Løvlund deler fl ere sække med julega-
ver ud til de besætninger, der skal fejre jul på havet. Han møder de 
fl este på Esbjerg Havn: ”Lige nu er der fokus på de ca. 150 julega-
ver, jeg skal fordele på 20 skibe. En rar opgave, som jeg hvert år 
glæder mig til, og som altid er en god oplevelse”, konstaterer han.

Det er som hovedregel kaptajnen på det enkelte skib, der modta-
ger pakkerne på vegne af besætningen. Dernæst kan han så dele 
dem ud juleaften, dér hvor skibet nu måtte være. Det traditionelle 
er, at pakkerne indeholder meget strik, - altså huer, handsker og 
halstørklæder, som trofaste frivillige har tryllet frem med garn og 
strikkepinde. 

I år er der dog meget andet i gaverne. Desuden er der ofte en 
personlig hilsen med og et julesanghæfte på engelsk. 

Finn Løvlund er en af otte sømandsmissionærer, der går ud 
med gaver på danske og grønlandske havne. En tradition, som 
sømændene sætter stor pris på. 

Det bedste er glæden
Sømandsmissionæren synes, den umiddelbare glæde fra kaptaj-

nen, når han tager imod gaverne, er en rigtig god oplevelse, men 
det er ikke den eneste: 

”Det sker faktisk tit omkring nytår eller kort herefter, at jeg møder 
en kaptajn, der kan fortælle om besætningens taknemmelighed. 
Og af og til følges en sådan hilsen op af en donation. Et beløb, 
som sømændene har samlet ind til Sømandsmissionen, som en 
påskønnelse. Det varmer og gør godt”, siger Finn Løvlund. Han 
sætter dog mest pris på de samtaler, han får med sømændene om 
liv og tro. Det sker af og til. 

HB

Sømandsmissionær 
Finn Løvlund får travlt 
med at dele gaver 
ud på Esbjerg havn. 
Sømændene får en 
hilsen med ønsket om 
en glædelig jul. 
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Af redaktør Henri Nissen  
på radiomission i Cameroun

Bombo leder den kristne radio i 
Maroua, som er en stor univer-
sitetsby i provinsen l’Extreme 
Nord i Cameroun. Og det er 
desværre også en ekstrem by, 
når det gælder muslimer...

Radioens medarbejdere lever 
livet farligt. De er et oplagt mål for 
terroristerne i Boko Haraam, som 
hærger i grænseområdet mellem 
Nigeria, Cameroun og Tchad.

I november holdt jeg kursus for 
Bombo, fra radioen i Maroua, og 
for ledere fra otte andre kristne 
radioer. Se foto.

Bombo véd, at hans lille radio-
station en dag kan blive sprængt 
i luften, eller at han og de andre 
frivillige medarbejdere kan blive 
halshugget af ekstremisterne.

Jeg troede han kom 
for at dræbe mig

- En dag kom der en mand ind 
på stationen, fortæller Bombo.

- Manden var klædt som eks-
tremisterne med hovedet viklet 
ind i en turban. Jeg ville fl ygte, for 
jeg troede han kom for at dræbe 
mig. Men han stoppede mig: Nej, 
jeg er ikke kommet for at gøre 
dig ondt, sagde han. Jeg vil bare 
takke dig for, at du fortæller sand-
heden om Gud. For det, I fortæller 
i jeres radio, det er sandheden, 
sagde han. 

Bombo åndede lettet op. Og  
fortsatte sit farlige arbejde.

En anden medarbejder fortalte, 
at han var blevet opsøgt af den 
mand, der skulle forgifte ham. 
Manden havde forsøgt, men da 
det ikke lykkedes, erkendte ger-
ningsmanden, at Gud var med os. 
Og han kom og bad om tilgivelse.

En tredje radio-leder kunne 
ikke kom frem til vores kursus, 
fordi han bor hemmeligt i et om-
råde, som er infi ceret af ekstreme 
muslimer. Han har tidligere mod-
taget dødstrusler - også skriftligt. 
Og da ekstremisterne angriber 
busser og biler, måtte han melde 
afbud til vores kursus.

Fanget i krigen
En fjerde radioleder fortalte, at 

hans radio befi nder sig midt i et 
område, hvor der jævnligt foregår 
kampe mellem militærets særlige 
BIR-enhed og Boko Haraam. 

Borgmesteren ønskede, at han 

skulle bruge radioen til at føre 
propagandakrig imod ekstremi-
sterne, men den kristne radiole-
der vil ikke blandes ind i opgøret. 
Han vil bare forkynde det kristne 
budskab om fred, sagde han. 

Vi diskuterede så, om vi som 
kristne kan holde os uden for 
en krig, der bl.a. er vendt imod 
de kristne, og hvor hele lands-
byer udslettes. Det var vi ikke 
helt enige om. Men de kristne 
radioer forsøger bevidst at holde 
sig udenfor politik - også for ikke 
at miste deres sendetilladelser.

Til gengæld oplever de, at de 
kristne udsendelser nedbryder 
muslimernes fordomme.

I starten var det 
en religionskrig

- I starten, da Boko Haraam be-
gyndte, var mange muslimer ind-
stillet på, at nu skulle de kristne 
dræbes, fortæller radiolederne.

- Men da ekstremisterne også 
begyndte at dræbe muslimske 
borgmestre og myndighedsper-
soner, som ikke samarbejdede, 

og fx slog kvinder ihjel, der havde 
børn  uden at være gift, ændrede 
befolkningen indstilling. Ekstre-
misternes aktioner betød også, 
at trafi k og handel gik i stå. Og 
befolkningen lider under det.

Derfor ønsker de bare, at det 
skal holde op igen, forklarede 
radiolederne.

Våben er magtesløse
En kilde, som er tæt på, forkla-

rer, at selv om militæret nu har 
presset ekstremisterne tilbage, 
foregår der fortsat selvmords-ak-
tioner, hvor unge piger sprænger 
sig selv i luften. Og de uvejsomme 
område omkring Tchad-søen er 
fortsat i terroristernes vold. De 
lokale beboere tør ikke gøre no-
get, for ingen véd, hvem der hem-
meligt er med i terrorbevægelsen. 

Også i dette område sender 
Udfordringens radiomedarbej-
dere udsendelser, og de er over-
bevist om, at det gør en virkning. 

Hvad myndighederne ikke kan 
med våben, kan det kristne bud-
skab gøre ved hjerterne gennem 
radioen.

Kvinde leder radio
Det er ikke alle vores radioer, 

der er direkte i skudlinjen. 
Jeg besøgte fx Radio Salaam 

i Garoua, som vi har været med 
til at oprette. Den køres nu af en 
kvindelig leder, Monique Patale. 
Det er ikke nemt for Monique at 
sætte sin vilje igennem i et så 
mandsdomineret samfund. Men 
radioen er fortsat den mest afl yt-
tede radio i storbyen. Desværre er 
deres udstyr efter ti år slidt ned, 
så de sender kun på lav kraft, så 

Kristen radio ændrer 
muslimers holdning
fra had til forsoning
Udfordringen støtter en stribe lokale radioer i Cameroun og Tchad, 
som fortæller det kristne budskab og prædiker forsoning og fred i et 
område, hvor ekstreme muslimer forsøger at dræbe alle de kristne... 

Monique leder den mest afl yt-
tede radio i storbyen Garoua.

Nogle af de kristne radioledere, som Udfordringen samarbejder med i Afrika for at nå især 
muslimerne med det kristne budskab om frelse, kærlighed og forsoning. Bombo, som er omtalt i 
artiklen, står længst til højre i første række. Øverst til højre ses Justin, som blev forsøgt forgiftet. 

Det er i det ind-
cirklede område, 
at vores radiofolk 
arbejder. Bl.a. 
sendes der 
udsendelser til 
området ved 
Tchad-søen, 
som myndighe-
derne ikke har 
kontrol over. Men 
radioen gør sin 
virkning.

Der kan godt være brug for en Coca Cola, når man som Udfor-
dringens udsendte arbejder i verdens varmeste områder i det 
centrale Afrika, hvor temperaturen kan nærme sig 50 grader.

vi vil gerne købe en ny 1000 watt 
sender til dem.

Pyt med terror, 
men hvad med teknik?

Faktisk anser radiofolkene ikke 
terror og trusler som deres største 
problem. For dem er udbrændte 
sendere, manglende strømforsy-
ning og økonomien værre.

Der er brug for nye generato-
rer i de tilfælde, hvor strømmen 
svigter - eller hvor der slet ikke 
er offentlig strømforsyning, som 
i Pala og Tcholire. 

Og alle har brug for Ups-strøm-
regulatorer, da strømmen ikke 
altid er 220 volt, men kan svinge 
så voldsomt, at der udbryder ild.

Og endelig er der vejr-proble-
mer med lynnedslag og støvskyer, 
som trænger ind i de fi nere dele.

For øjeblikket står fl ere i kø for 
at oprette radioer. De er villige 
til at arbejde frivilligt og selv at 
yde ofre. Myndighederne tillader 
kristne radioer netop nu, selv i det 
muslimsk-dominerede Tchad. Så 
det er med at få spredt de gode 
nyheder, mens det er muligt.

Giv dem en julegave!
Vi kunne gøre meget mere, 

hvis blot læserne vil støtte mere. 
Vi modtager kun få beløb.

Radioarbejde er ikke så nemt 
at ”sælge” til givere, som fx gade-
børn og AIDS, men effekten af ra-
dio er langt større end almindeligt 

missions- og hjælpearbejde, fordi 
hundredtusinder berøres. 

Derfor vil jeg indtrængende 
opfordre til, at du giver en gave 
til Udfordringens radio-mission.

Se herunder hvordan.

Vær med i  Vær med i  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

i Afrika!i Afrika!
Du kan give med skattefradrag gennem:

* Missionsfonden konto-nr: 9570 - 06139450. 
Skriv: Projekt 5984 Radio-mission i Afrika. 

Eller: 
* Gospel Outreach konto-nr.: 9046 - 457-34-

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

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

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Tidligere bibel-
skolelærer deler 
ud af sin viden
Leif Rasmussen var i mange år 
lærer på Kolding Internationale 
Højskole. For mange teologi-
studerende fra især Frankrig, 
Schweiz og Italien var Kolding 
lidt af et Mekka; her kunne de 
få en evangelisk - og karisma-
tisk - undervisning, som de 
ikke fandt i deres katolske og 
reformerte hjemlande. 

Et af Leif Rasmussens store 
emner var en gennemgang af 
Efeserbrevets hemmeligheder.

- Man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i 
hele den bibelske åbenbaring, 

mener Leif Rasmussen.
- Da Paulus skrev dette brev, 

havde han ikke så mange år 
tilbage af sit liv. I den forholdsvis 
rolige tid han havde i fængslet, 
ser han alting i evighedens per-
spektiv. Og han skuer dybt ind 
i de evige hensigter, som Gud 
har med alle ting, forklarer Leif 
Rasmussen.

- Vi møder udtryk som: ”før 
verdens grundvold blev lagt” 
(kap.1:4), ”tidens fylde” (kap.1:10) 
”Fra evige tider” siden. (3:11) 
Disse udtryk lader os ane lidt af 
de uudtømmelige dybder, Guds 
Ånd åbenbarer for os i dette brev, 

Leif Rasmussen i ruinerne af Efesus i Tyrkiet, hvor Paulus 
tilbragte fl ere år og ”kæmpede med vilde dyr”.

siger Leif Rasmussen.
Nu har Leif Rasmussen som 

pensionist samlet sin undervis-
ning i en bog på 120 sider. Og 
bogen sælger allerede godt.

Har nu udgivet tre teologiske bøger på to år.

Lægeforeningen støtter ikke et 
lovindgreb mod ikke-medicinsk 
drengeomskæring og nævner 
heller ikke en aldersgrænse 
på 18 år.

Den 5. december bragte Poli-
tiken en forsideartikel med over-
skriften: ”Lægeforeningen: Indfør 
aldersgrænse for drengeom-
skæring.”

Men det siger Lægeforenin-
gens Etiske Udvalg intet om, 
understreger Foreningen Retten 
til Forskellighed i en pressemed-
delelse den 6. december.

Lægeforeningen  har under-
streget, at vejen mod en elimi-
nering af drengeomskæring går 
via dialog med de grupper, som 
drengeomskæring har en særlig 
religiøs eller kulturel betydning for.

”Vi har oplevet et behov for 
en mere tydelig og underbygget 
politik. Men der er ikke tale om, 
at Lægeforeningen har ændret 
standpunkt,” siger Lise Møller, 
formand for Lægeforeningens 
Etiske Udvalg.

Dialog med religiøse grupper
”Vi har diskuteret det grundigt, 

også i vores etiske udvalg. Vi er 
nået frem til det, at det er van-
skeligt at forudsige konsekven-
serne af et forbud. Både for de 
pågældende drenge - man kan 
for eksempel frygte mobning og 
uautoriserede indgreb med kom-
plikationer – og for de kulturelle 

og religiøse grupper, som de er 
en del af. Det er der ingen, der 
har overblik over, og derfor har vi 
besluttet ikke tage stilling til dette 
spørgsmål,” siger Lise Møller.

I Danmark er det primært 
muslimer og jøder, der praktiserer 
ikke-medicinsk drengeomskæ-
ring, og ingen af disse grupper 
ønsker et forbud. 

Lægeforeningen frygter, at et 
forbud vil føre til uautoriserede 
omskæringer med risiko for al-
vorlige komplikationer, hvis læger 
ikke længere må medvirke.

Noget helt andet end FGM 
Et forbud mod ikke-medicinsk 

drengeomskæring sammenlignes 
ofte med det danske forbud mod 
FGM (Female Genital Mutilation, 
også kaldet pigeomskæring). 
Men sammenligningen er forfejlet 
af fl ere grunde:

1. En tredjedel af alle mænd 
i verden er omskåret, og ingen 
seriøs forskning viser nævnevær-
dige problemer, hvis indgrebet 
foretages under ordnede og 

hygiejniske forhold.
2. FGM er derimod livsfarligt og 

invaliderende for kvinder. Dette 
bagatelliseres, når det sammen-
lignes med drengeomskæring.

3. WHO har i mange år arbejdet 
på at eliminere FGM. Samtidig 
gennemfører WHO kampagner 
for mandlig omskæring som hiv/
aids-forebyggelse i Afrika, fordi 
indgrebet nedsætter risikoen for 
hiv-smitte med op til 60%

Ingen muslimske eller jødiske 
foreninger støtter et forbud eller 
en minimumsalder. Tværtimod 
advares der om, at en kriminalise-
ring sandsynligvis vil få en række 
negative konsekvenser.

Foreningen Retten til Forskel-
lighed – CircumInfo er en tvær-
politisk og tværreligiøs forening, 
der ikke promoverer drengeom-
skæring, men er imod et forbud 
og en minimumsalder for ikke-
medicinsk drengeomskæring, 
oplyser foreningen.

Bodil

Lægeforeningen anbefaler ikke et 
lovindgreb mod drengeomskæring
WHO anbefaler drengeomskæring, som er noget helt andet end FGM eller ’pigeomskæring’.

Lægeforeningen har ikke 
taget stilling til et forbud mod 
drengeomskærning, siger 
formand Lise Møller.

Efter biskop Peter Fischer-Møller til en sogneaften i Raklev 
sagde, at til trods for at der kun fi ndes én Gud, så fi ndes der 
forskellige måder at fortælle historier om denne Gud, har en 
debat rejst sig den sidste uge. 

Til forskel fra andre præster, der har haft problemer med beken-
delsen, som Thorkil Grosbøll, der ikke tror på en almægtig Gud, og 
Per Ramsdal, der ikke tror på opstandelsen, så er Fischer-Møllers 
problem ikke, at han ikke tror på Gud, men at han ikke vil sige klart, 
at den treenige Gud er den eneste sande. 

Fischer-Møller benægter altså hverken eksistensen af eller  troen 
på den ene Gud, men han holder døren åben for, at der er andre 
måder at fortælle om Gud og at nærme sig ham på. 

Ja, Guds veje er ganske uransaglige, og han bruger mange veje 
til at nå os. Man kan også godt lade sig inspirere af andres tro, fx 
synes jeg selv, at muslimers kald til bøn fem gange om dagen er 
en god praksis. Det samme gør man i klostre, når der kaldes til 
tidebøn, som der fi ndes otte af i døgnet. 

Men selvom vi kan fi nde lighedspunkter i praksis og historier, 
bliver spørgsmålet tilbage, om vi tror på den samme Gud? Og 
hvem Gud er?

Med hensyn til islam og kristendommen kan spørgsmålet be-
svares meget let: Hvis Muhammed er sidste Guds profet, er Jesus 
Kristus ikke Guds søn. Hvis Jesus Kristus er Guds søn, er Muham-
med en falsk profet. Så enkelt er det. En af de to trosretninger tager 
fejl. Det er to helt forskellige historier.

Sværere behøver det ikke at være. Det giver ikke mening at 
påstå, at begge ovennævnte trosudsagn er lige sande.  

Når Peter Fischer-Møller manipulerer med sandheden og ordene, 
er det for at undgå at skulle tage direkte stilling. Står man fast på 
absolutter i dag, er man ikke bare til grin, men man bliver også 
sat udenfor det gode politiske selskab. Derfor bygger biskoppens 
vægelsindede udsagn i virkeligheden på frygt. En frygt, der efter-
hånden har grebet kirken på mange niveauer. Frygten for at blive 
socialt marginaliseret og stemplet som fundamentalist og radikal. 
Frygten for martyriet. Derfor retter selv biskopper ind efter den 
politisk korrekte tone. 

Frygter kirken 
mere end den tror?

Det er ikke den eneste bog, 
den teologiske pensionist og pro-
fet i Apostolsk Kirke har udgivet. 

I 2015 udgav han et ”Brev til 
menigheden i Danmark”, som 
nu er helt udsolgt. Opmuntret af 
interessen for de gamle sandhe-
der, udgav han derefter ”Vejen 
tilbage til fremtiden”, hvor han 
argumenterede for, at kirken må 
fi nde tilbage til udgangspunktet 
for at være relevant i fremtiden.

Der ligger en anelse (selv-)
kritik i bøgerne. Leif Rasmussen 
mener, at store dele af kirken 
er gået fejl af vejen og kan blive 
meget stærkere i fremtiden.

Bøgerne kan bestilles på hjem-
mesiden Hosianna.dk eller di-
rekte hos Leif Rasmussen.

Henri.

De tre 
bøger, 
som Leif 
Rasmus-
sen har 
udgivet 
de sidste 
to år.
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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

DR’s KoncertKor synger 
julesange for DSB-passagerer
Fire sangere fra DR KoncertKoret vil den 14., 15. og 16. de-
cember synge for DSBs passagerer over det meste af landet 
i forbindelse med den mobile juleturné ’På Sporet af Julen’.

Togpassagererne vil kunne få en musikalsk julegave med ’Et barn 
er født i Betlehem’, ’Jingle Bells’, ’When You Wish Upon A Star’, 
’Dejlig er jorden’, ’Kender du den om Rudolf’. Sangerne har ialt 
18 danske julesange og engelske christmas carols på repertoiret.  

Medlemmerne af DR KoncertKoret stiger på toget fra København 
via Fyn mod Frederikshavn/Sønderborg onsdag den 14. december 
klokken 13.54, for så at skifte til regionaltoget fra Fredericia mod 
Struer klokken 15.47 med ankomst i Struer klokken 17.46, oplyser 
producent Anne Barslev.

Den 15. starter koncerten i toget fra Struer mod Thisted klokken 
12.04 og på tilbagevejen kl. 13.28. Den 16. december er der sang 
i toget fra Struer mod København kl 14.08.

Anne Barslev og korsangerne har gjort noget lignende i 2013 
og 2015, oplyser DR.

Bodil

Menighedsfakultetet og Dansk 
Bibel-Institut inviterer til ’Teol-
kursus’ i Aarhus den 17.-20. 
januar 2017.

I 2017 er det 500 år siden, at 
Martin Luther slog sine berømte 
teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg. Det blev startskuddet til 
en omfattende reformation, der 
bredte sig til hele Europa og en 
stor del af den vestlige verden. 
På Menighedsfakultetet i Aarhus 
markeres jubilæet med et kursus 
under temaet ’Korsteologi’. 

Korset er kendetegnet
Om valget af netop Korsteologi 

som tema oplyser Menighedsfa-
kultetet:

På korset åbenbarer Gud sin 
kærlighed tydeligere end noget 
andet sted. Korset bliver dermed 
en tydningsnøgle til at forstå, hvad 
kristendom er. Men for Luther 
var korset også en nøgle til at 
forstå den kristnes og kirkens liv 
i verden. 

Lige så anderledes, Gud åben-
barer sig for os i forhold til, hvad 
den menneskelige fornuft ville 
forvente – ikke i majestæt og her-
lighed, men under sin modsæt-
ning, i et korsfæstet menneske 
– lige så anderledes er troens og 

kirkens liv i verden. For også det 
er kendetegnet af en magt, der 
åbenbares i magtesløshed. 

Atten nordiske talere
Ved Teolkursus 2017 vil dette 

tema blive belyst gennem fore-
drag, bibelmeditationer, work-
shops, gudstjeneste og tidebøn-
ner. Blandt foredragsemnerne er 
der emner som ’Herlighedsteologi 
og korsteologi’, ’Guds almagt og 
korset’, ’Korset og erfaringen’ og 

’Kirken under korset’. 
Imellem de otte workshops 

er der emner som ’Læsning af 
Luthertekster om korsteologi’, 
’Bonhoeffer om korset’ og ’Mystik 
og kristen tro’. 

Men der bliver også tid til aktu-
elle indslag, festaften og samtaler 
på kryds og tværs. 

Atten udvalgte foredrags- og 
oplægsholdere fra hele Norden 
vil medvirke med deres faglige 
ekspertiser.

Reformationsfest med brod
Med temaet ’korsteologi’ vil 

reformationsfejringen blive løftet 
op over det museumsagtigt til-
bageskuende. Der vil være brod 
og aktualitet for det at være kirke 
og være luthersk i dag, lover ar-
rangørerne med professor Asger 
Chr. Højlund i spidsen.

Kurset henvender sig til præs-
ter, teologer, ansatte i kirkelige 
organisationer samt alle andre 
interesserede.

Bodil

’Biskop uden tøj på har sat 
sig uden for bekendelsen’

IM-Præst afviser biskops tale om fl ere veje til Gud:

Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, har udtalt, at kristne ikke har patent på vejen til Gud.
Af Bodil Lanting

En aktuel debat om, hvorvidt 
Gud og Allah er den samme, 
har fået Roskildes biskop til 
at uddybe, at han kun tror, der 
fi ndes én Gud - men at der er 
forskellige historier om ham. 

I et debatinterview i Kristeligt 
Dagblad den 1. dec. præciserer 
Peter Fischer-Møller sit stand-
punkt og understreger, at Kristus 
er vejen for ham. Til gengæld 
mener han, at Gud sagtens kan 
åbenbare sig for andre menne-
sker på andre måder. 

Hvis man går ind for dialog- 
og dermed er åben for at lytte til 
andre mennesker, vil det tit blive 
forvekslet med relativisme, fast-
slår biskoppen. Han understreger, 
at andre kun vil lytte til en, hvis 
man selv er villig til at lytte til dem. 

Biskop uden tøj på
Roskildebiskoppens udtalelser 

har fået sognepræst og formand 
for Evangelisk Luthersk Netværk, 
Henrik Højlund, til tasterne i de-
batindlægget ”Biskop uden tøj på. 
Peter Fischer-Møller har sat sig 
uden for den kristne bekendelse” 
i KD den 6. december.

Sognepræsten mener, at bi-
skoppen udtrykker sig uklart i 
starten af interviewet, indtil han 
endelig siger det ligeud: ”Vi har 
som kristne ikke patent på vejen 
til Gud.” 

Højlund forestiller sig ironisk, 

hvordan apostlene har været på 
vej ud i al verden for at gøre alle 
folkeslag til Jesu disciple, fordi al 
magt var givet til ham. Men under-
vejs kom de i tanke om, at Jesus 
måske alligevel ikke lå inde med 
hele sandheden om Gud:

”Han var den enbårne, som 
selv er Gud, og var blevet Guds 
tolk og alt det der. Men alligevel. 
Han kunne vel ikke have patent 
på hele sandheden om Gud. 
Bedre lytte til de andres guds-
fortællinger for at blive klogere 
på Gud. Måske kunne man med 
tiden i religiøs samdrægtighed 
fi nde en vej til Gud.” 

Biskoppen er givetvis troende 
i den forstand, at han tror på det, 
han selv siger. Men han er det 
ikke i kristelig forstand, påpeger 
Henrik Højlund og slutter sit 
indlæg: ”Men han er biskop. Og 
formand for et missionsselskab. 
Forstå det, hvem der kan.” 

Selv om han er formand for et 
missionsselskab, er biskoppen 
ikke troende i kristelig for-
stand, mener Henrik Højlund.

Jeg kan ikke sætte mig til 
dommer over, hvordan Gud 
åbenbarer sig for andre, siger 
biskop Peter Fischer-Møller.

Reformationsjubilæum fejres med kursus 
om korsteologi på Menighedsfakultetet
MF og Dansk Bibel-Institut holder fælles Teolkursus i januar.

For Luther var korset ikke kun en nøgle til at forstå Guds væsen, 
men også til at forstå den kristnes og kirkens liv i verden. Det 
handler om magt, der fremstår som magtesløshed.

Julegospel, gløgg og gratis 
bøger i honningkagernes by
Det er blevet en juletradition, at Christiansfeld Handelsstand 
og Udfordringen sammen arrangerer en gospel-julekoncert  
på Prætoriustorvet i Brødremenighedens gamle fristad, som 
også er kendt som honningkagebyen. 

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 honning-
kager eller adventsstjerner. 

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 
koster 200 kr. for 4 bøger årligt - gratis tilsendt. Se tilmelding på: 
www.udfordringen.dk/bogklub.

Julekoncert med Ann-Mette Elten
Den lokale folkekirke i Christiansfeld, Tyrstrup Kirke, arrangerer 

samme dag lørdag den 17. 12. 
kl. 14.30 en julekoncert med 
den populære danske sanger-
inde Ann-Mette Elten. Hun blev 
i sin tid kendt for pop-slageren 
”Hjem til Aarhus” med gruppen 
”På slaget 12”. 

Men Udfordringen har tidli-
gere fortalt om, at Ann-Mette 
voksede op med Frelsens Hær 
og netop er meget glad for at synge de gamle julesalmer - tilsat lidt 
moderne rytmer. Ann-Mette kan dog også synge store klassiske 
arier, som O Mio Basambino Caro og Pie Jesu.  

Koncerten i den meget store kirke kræver, at man køber billet - 
enten forud eller ved indgangen.

En af præsterne ved Tyrstrup Kirke er for øvrigt Dansk Oases 
tidligere landsleder, Anne Mie Johansen. 

Henri.
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Johannes Døber kommer i tvivl, om Jesus er Messias
2 I sin fængselscelle hørte Johannes Døber om, hvad Jesus 

gik rundt og gjorde. Han sendte derfor sine disciple hen for 
at spørge ham: 

3 ”Er du den Messias, vi har ventet på så længe, eller skal 
vi vente en anden?” 

4 Jesus sagde til dem: ”Gå tilbage til Johannes og fortæl 
ham, hvad I selv har set og hørt: 5 Blinde får deres syn, lamme 
går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, 
døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, som 
erkender deres behov for hjælp. 

6 Sig til ham: Velsignede er de, som ikke vender mig ryggen.”

Jesus taler om Johannes som profet
7 Da Johannes Døbers disciple var gået, begyndte Jesus 

at tale om ham til folkeskaren. Han sagde: ”Dengang I tog ud 
i ødemarken for at lytte til Johannes, hvad så I? Et siv, der 
svajede hid og did for vinden? 8 Nej, vel? En mand klædt på 
som en fyrste? Nej, den slags folk bliver i deres paladser. 9 
Var det for at møde en profet fra Gud? Ja, men ikke bare en 
almindelig profet. 10 For Johannes er den mand, om hvem 
der er skrevet: ‘Jeg vil sende min udsending foran dig. Han 
skal berede vejen for dig.’ 

11 Det siger jeg jer: Ingen af profeterne har haft en opgave, 
der var mere betydningsfuld end den, Johannes har haft.”

Søndagens tekst: Matt. 11, 2-10

                        Af cand. teol. Bodil Lanting 

Herrens allermest dedikerede 
prædikant var blevet smidt 
i fængsel, fordi han havde 
fordømt kong Herodes’ ægte-
skabsbrud. Her kom tvivlen 
– og han måtte have svar: Var 
Jesus nu også den, der skulle 
gøre alting nyt og godt igen?

Vi ved, hvordan det endte 
med Johannes Døber. Under et 
orgie i paladset fi k Herodes’ nye 
kæreste, den tidligere sviger-
inde Herodias, sin datter til at 
bede om at få Johannes’ hoved 
på et fad. Han blev henrettet på 
bestialsk vis. Ondskaben så ud 
til at have sejret. 

Allerede før Johannes blev 
henrettet, vidste Jesus, hvordan 
det ville gå. Og da sendebudene 
kom, ser vi hans omsorg midt  
ind i den håbløse situation. Der 
var opmuntring til Johannes 
inde bag fængslets mure. 

Men der var også en omsorg 
for Døberens omdømme blandt 
dem, der kendte ham. Ingen 
skulle se ned på ham!

Jesus talte kodesprog
Før sin henrettelse nåede 

Johannes altså at sende bud til 
Jesus med sit nagende spørgs-
mål. Og svaret må alt andet 
lige have bragt lys langt ind i 
fængselscellen.

Johannes har haft kontakt 
med sine egne disciple, og de 

har kunnet gå bud for ham. 
Men – kunne Jesus så ikke 

også selv have besøgt sin fætter 
i fængslet?

Vi ved det ikke. En forklaring 
kunne være, at Jesus vidste, at 
timen var kommet for Johannes, 
mens hans egen time endnu 
ikke var kommet. 

Jesus svarer ikke ligeud: ”Ja, 
jeg er den, I har ventet på”. Han 
citerede i stedet en række af 
de tegn, som Johannes havde 
hørt om: Blinde, der ser. Døve, 
der hører. Lamme, der går osv.

Måske svarede Jesus som 

han gjorde, for at undgå, at hans 
fjender fi k noget at anklage ham 
for - før tiden var inde. Fjen-
derne ville måske ikke forstå 
svaret. Men det ville Johannes. 
For teksten med citater fra for-
skellige kapitler i Esajas’ Bog 
handler om Messias.

Så kunne Johannes selv 
lægge to og to sammen.

Sjælesorg for fangen
Selv om Jesus citerede en 

række profetiske ord om mes-
sias-tiden, var der dog et, han 
undlod. Det var teksten om fri-
givelse for fanger og løsladelse 
for lænkede fra Esajas 61. 

Johannes blev ikke ført bag 
lyset med falske forhåbninger.

Derimod tilføjede Jesus sin 
helt egen, personlige hilsen til 
Johannes efter at have svaret 
på hans spørgsmål: ”Velsignede 
er de, som ikke vender mig ryg-
gen”. Det var en formaning og et 
løfte. Det var sjælesorg. 

For det gavner ikke nogen at 
vinde hele verden, hvis man må 
bøde med sin sjæl. Uanset om 
man bor højt på strå i paladset 
eller er smidt i fangehullet.

 
Johannes var den største

Vi ser fl ere gange i evange-
lierne, at Jesus ikke bagtaler 
nogen. Han afviser at tage parti 
i andres konfl ikter. Da Martha 
brokkede sig til Jesus over 
søsteren, begyndte han ikke at 
beklage Marias eventuelle do-
venskab. I stedet fremhævede 
han Marias valg som det gode. 

Vores omdømme er nem-
lig vigtigt for Jesus. Hvis den 
enkelte har behov for at blive 
retledt, ser vi gang på gang, at 
det sker direkte – ikke via folk, 
der står midt i konfl ikten.

Vi aner en vis skepsis mellem 
Jesu disciple og Døberens di-
sciple. Men Døberen havde talt 
om Jesus som den, hvis skorem 

han ikke var værdig til at løse, 
netop fordi Jesus var Messias. 

”Jeg har døbt jer med vand, 
men han skal døbe jer med 
Helligånden”, sagde Johannes.

Nu, da sendebudene fra den 
fængslede Johannes var gået, 
begyndte Jesus at sikre hans 
gode rygte. Ingen måtte se 
ned på forkynderen, fordi han 
var kommet i tvivl i sit fængsel. 
Jesu egne disciple skal huske 
profeten Johannes for hans hel-
hjertede tjeneste og hans klare 
forkyndelse af Jesus som Guds 
lam, der bærer verdens synd.

”Jesus er i stand til at sige 
sandheden til folk uden at yd-
myge dem. Og han er i stand 
til ære folk uden at smigre 
dem”, siger forkynderen Ravi 
Zackarias.

Frihed for fanger
Som menneske og profet 

stod ingen højere end Johan-
nes. Vi må tro, at han både 
levede og døde for sin Herre og 
Mester, som Jesus formanede 
ham til det.

Der ventede ham en forfrem-
melse til herligheden. Og når 
Jesus kommer igen, skal vi 
opleve det fredsrige med frihed, 
glæde og retfærdighed, som 
aldrig bryder helt igennem i 
denne verden.

For Jesus var den, jøderne 
havde ventet på. Han er den, 
der bringer lys ind bag fæng-
selsmurene. Og han er den, der 
kommer for at skabe nyt. 

Vi må lære af Døberen at 
sende bud til Jesus. Være helt 
ærlige om vores tvivl og bekym-
ringer. Og så må vi huske, at 
Guds Søn ikke længere er be-
grænset af de omstændigheder, 
der hørte med til hans liv som 
menneske. 

Hans omsorg og kærlighed til 
mennesker er uforandret. Men 
nu kan han ved sin Helligånd 
møde os lige der, hvor vi er. 

Intet kan skille os fra Kristi 
kærlighed, siger apostlen Pau-
lus og nævner en hel række 
forskellige omstændigheder. 
Blandt dem er farer, forfølgelser 
og alt ondt, uanset om det kom-
mer fra denne verdens magt-
havere eller onde åndsmagter.

Gennem sit personlige, kær-
lige ord til hver enkelt af os kan 
Jesus møde os præcis der, hvor 
vi har brug  for det. Helt ind i det, 
der er dit og mit fængsel. Vi skal 
bare sende bud til ham.

Lyset når helt ind i fængslet
Ytringsfrihed fandtes ikke. Men Døberen sendte bud til Jesus midt i sin nød. Og han fi k svar.

Da Johannes Døberen sad i fængsel, sendte han bud til Jesus. 
Og han fi k et kærligt, personligt svar midt ind i elendigheden.

Julenummer af den fælles kristne ugeavis 
Udfordringen 

December • 2016 • Årg. 44 • Løssalg 20,-
Maleri: Akiane www.akiane.com

Ingen jul uden Jesus!
Har du tænkt over, at vores samfund faktisk fortier kristen-
dommen? At alt, hvad der har med Gud og især Jesus at 
gøre, holdes ude af medier, skoler og fællesskaber? 

Det er specielt tydeligt her til jul, hvor det offi cielle samfund 
forsøger at holde jul uden Jesus. Selv om julen netop fejres, 
fordi Jesus blev født, og vores kalender er indrettet efter den 
begivenhed, så er det lykkedes ateister og kulturradikale at 
gøre netop Jesus til en upassende person - i julen...!

Man forsøger at erstatte den ægte jul med gøgl, nisser 
og julebryg, og en anelse humanisme - men det virker tomt.

Vi vænner os til det. Især i de gamle kirkelige bevægelser 
har mange mistet håbet om, at det kan blive anderledes.

Men hør her: Det er ikke håbløst. Situationen i Danmark 
KAN ændres. Men det kræver, at vi kristne igen fortæller om, 
hvem Jesus er, og hvad han betyder for os.

Vi må sætte Jesus på dagsordenen i julen. Det kan vi gøre 
på mange måder. Men her er én mulighed, som er let og 
konkret og praktisk mulig for næsten alle læsere:

1. Få sendt et par hundreder juleaviser. (Se bagsiden.)

2. Del dem ud i et kvarter. - Hvis du har mod til det, så sæt 
dit navn eller stempel bagpå, eller kirkens, og del dem ud, hvor 
du bor. Hvis du ikke er så frimodig, så del dem anonymt ud i 
et andet kvarter. Udfordringens adresse står bag på.  

3. Husk at bede for dem, der får avisen i deres postkasse.

På grund af dig vil hundreder blive mindet om, hvad julen 
betyder, og hvor godt det kristne budskab er. Hvem véd, hvor 
mange, der bliver opmuntret i deres mørke? Hvem véd, hvor 
mange, der i deres stille sind be’r en bøn?

For én ting kan du være sikker på: Ordet vender ikke tomt 
tilbage. Ordet skaber noget i dem, der læser. Og før eller 
senere vil det bære frugt. 

Vil du være med til at så noget godt i Danmark jord?
Der er sået meget ukrudt de senere år. Men gennem konkret 

og bevidst bøn kan du bremse væksten i ukrudtet. Gennem 
bøn kan du binde de negative åndssmagter, som er på spil, 
og som ikke vil danskerne noget godt. 

Du véd, at Gud vil danskerne det godt. Jesus og hans ord er 
vejen til et godt liv her og nu - og et evigt liv efter døden. 
Og det er en god rettesnor for et godt samfund.

Hvis du har oplevet, hvordan Guds nævær og 
omsorg kan forandre et menneske, så ønsker du 
nok også, at fl ere må opleve det. Ikke?

Lad os bruge den mulighed, vi har op til jul!

Juleavisen udkom søndag d. 4. 12. Den er trykt i et ekstra 
stort oplag og kan bestilles på mail@udfordringen.dk

Intet kan skille os fra 
Kristi kærlighed, siger 

apostlen Paulus
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Debat

NY
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

ROMAMANSNSERERIEIE OOMM ÅÅNDEDELILIGEGE GGAVAVERER

Af Jørn Nielsen

Forfatter og kommentator

Kommercielt begynder julen  i 
november for butikhandelens 
skyld. Kirkeligt først noget  
ind i december for trosbe-
kendelsens skyld, hvor der 
fokuseres specielt på dens 
3. artikel: ”Vi tror på Jesus 
Kristus, Hans enbårne Søn, 
vor Herre!”

Juleaften er kirkerne overfyld-
te, ikke bare pga. traditionen, 
men måske for at holde døren  
en smule på klem for Vorherre  
en times tid og glemme eller 
drømme sig bort fra det, der 
ikke har med ham at gøre. For 
eksempel et ateistisk livssyn, 
sports- og underholdnings-
kulturen, en fl ygtig livskvalitet, 
seksuel frigørelse og toleran-
ce, videnskabelig fornuftstro, 
overfl adiske surrogat-glæder, 
tom velfærd, fritænkeri, reality 
shows og politiske rænkespil, 
for måske har kirken en nyttig 
dimension, hvor  der er mere 
mellem himmel og jord...osv.

Tørre støvet af Bibelen
Dette sammensurium kaldes 

for nemheds skyld og under eet 
”danske værdier”, hvori kirken 
uforpligtende indgår med glit-
rende staffage. 

”Rør dog ikke ved min gamle 
jul” hedder det jo i en af de 
populære, forspiste og religi-
onsneutrale julesange.  

Men ellers er julens budskab 
at ligestille med nisser og trolde 
ifølge den aldrende Ritt Bjerre-
gaard. Det moderne hedenskab 
vil nok give hende ret, men den 
kristne jul byder heldigvis på en 
større udfordring.

Lad os derfor tage et spa-

destik dybere, tørre støvet af 
Bibelen og lade juleferien være 
en stilfærdig og sandheds-
søgende overvejelse omkring 
hyrderne på marken, den lov-
prisende himmelske hærskare,  
det ugæstfrie herberge, stalden 
og krybben, de vise mænd fra 
Østerland, stjernen over Betle-
hem og glædesbudskabet:  

”Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for 
hele folket:  Idag er der født jer 
en Frelser i Davids by, han er 
Kristus, Herren!” (Luk. 2:10-11).  

Tænk, om det også vedkom 
os!

De vise mænd fra Persien
Lad mig som en parentes 

standse et par øjeblikke ved 
det med ”de vise mænd”. Det er 
almindeligt antaget, at de kom 
hele vejen fra Persien (Iran), 
hvad jeg også tror.

 Og det har givet anledning 
til ligefrem opbygglige samtaler 
med mine nye iranske (persi-
ske) venner, som jeg samles 
regelmæssigt med og gerne vil 
vinde for Kristus. 

Persien og dets folkehelt 
kong Kyros (persisk:  Kourosh), 
blev ifølge persisk historieskriv-
ning født for 2.611 år siden.

Han er profetisk omtalt i 
Bibelen, og har været et dy-
namisk springbræt til Bibelens 
pålidelighed. Han omtales jo 
dér med navns nævnelse hos 
profeten Esajas kap. 45, ca. 
150 år før han blev født. Han 
blev redningsmand for jøderne 
i babylonisk fangenskab. Han 
afskygger den Messias, som 
vil blive jødernes ultimative 
redning, nemlig vor Herre Jesus 
Kristus, som jødernes en dag 
skal se hen til (Zak. 12:10).  

De vise mænd fra Persien, 
vore iranske venners land, 
fænger på en særlig måde og ej 

hele landet til, at man griber ind 
over for venner, familie og kolle-
gaer, hvis man har mistanke om, 
at deres alkoholvaner er til skade 
for familiens børn. 

Der er andre ting, der er mere 
grund til at have mistænkt for at 
være til skade for både børn og 
voksne, og det er markedsførin-
gen af alkohol. 

Hvorfor er der ikke for længst 
blevet grebet ind over for alkohol-
reklamer som i Norge og Sverige?

Og hvorfor opfordrer kom-
munerne ikke i stedet for til at 
gribe ind over for en aggressiv 
og skrupelløs markedsføring af 
alkohol - for børnenes skyld?

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Er bandeord nor-
malt talesprog?

I en ny bog, der er skrevet af 
sprogforskeren Benjamin Bergen, 
oplyser forfatteren, at små børn 
ikke tager skade af at høre bande-
ord. (Hvis de da ikke skræmmes 
af høje råb.) Risikoen er bare, at 
børnene lærer at bande, når de 
hører mor og / eller far bande.

Sprogforskerens udtalelse min-
der om det, slangen sagde til Eva: 
"I skal ikke dø. Men Gud ved, at 
når I gør det, som han har frarådet 
og forbudt, så bliver I lige så kloge 
som Gud, så I selv kan fi nde ud 
af, hvad der rigtigt og forkert," 1. 
Mos. 3:4-5. - Er vi så i de ca. 6.000 

Handler julen egentlig 
om nisser og trolde...?

Juleaften er kirkerne overfyldte, ikke bare pga. traditionen, men måske for at holde døren  en smule på klem 
for Vorherre en times tid og glemme eller drømme sig bort fra det, der ikke har med ham at gøre.

Diskriminerende 
vinreklame

 
"Portvin for enhver smag fra 

feinschmecker til farmor," stod 
der for nylig i en husstandsomdelt 
reklame fra et supermarked.

Nu kunne farmor jo godt føle 
det diskriminerende i en portvins-
reklame at blive betragtet som det 
modsatte af en feinschmecker.

Der er i det hele taget grund 
til at se med kritiske øjne på 
alkoholreklamer. I reklamen fra 
supermarkedet var der hele otte 
sider med reklamer for alkohol.

Hvert femte barn vokser op i et 
hjem med alkoholmisbrug, viser 
nye tal fra Sundhedsstyrelsen. 
Derfor opfordrer kommuner over 

år siden blevet lige så kloge Gud? 
Eller havde Jesus ret, når han 
sagde, at Satan er en løgner og 
morder, Joh. Ev. 8:44?

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

mindst i forbindelse med disse 
stjernetyderes sublime rejse-
mål, nemlig ”jødernes nyfødte 
Konge”.

Skete det virkelig?
Men tilbage til selve jule-

evangeliet.
”Det skete i de dage...” begyn-

der det med.  Skete det virkelig?  
Jeg synes godt om den la-

tinske oversættelse: ”Faktum 
est...”  som gentages 3 gange 
i Lukas 2.  Det kan ikke nogen 
alternativ bibeloversættelse,  
nogen bibelkritisk teolog eller 
kynisk ateist ændre på.  

Men lad mig komme med 
en indrømmelse. Alt dette med 
juleevangeliet, og hvad dertil 
hører, var indtil mit 15. år om 
ikke ligefrem eventyr, så dog 
både uvirkeligt og ligegyldigt 
for mig. Min Gud var fodbold, 
og min kirke idrætsparken. Ak, 
hvor tomt, når jeg ser tilbage 
på det i dag, men dengang var 
det min religion, uden at jeg 
vidste bedre.

Jeg husker som den dag idag 
min første jul med Jesus Kristus.  

Det var en uge før, jeg fyldte 
15 år. Den jul gav min mor mig 
den bedste julegave nogen-
sinde. Det var en lille, undselig 
andagtsbog , der blot målte 11 
x 7 cm, og som hed ”Lys på 
vejen”. I engelsk udgave hed-
der den:  ”Daily Light on the 
Daily Path” og er udgivet på ca. 
40 sprog, men er ikke mere i 
handelen på dansk.  

Den har til hver morgen-  og 
aftenlæsning en samling af 
gode, sammenhængende bi-
belord (uden kommentarer), og 
den har fulgt mig i tykt og tyndt 
i snart en menneskealder.  I 
Himlen vil jeg måske kunne sige 
til min mor:  ”Tak, kære mor, for 

For vi taler ikke om 
nisser og trolde, men 
om dokumenterede, 

vedkommende fakta, 
som barnetroen tør 
tro og åbne hjertet 

for - uden forstands-
mæssige, kortsynede 
og hovmodige bloke-

ringer.

denne dejlige julegave i 1951!” 
Ordene ”det skete” fik en 

personlig, selvoplevet betyd-
ning for mig, som de gjorde  det 
for Paulus (se Ap.G. 22:6). Og 
jeg har senere defi neret ordet 
”kristen” som værende et men-
neske,  der er sket noget med. 
Noget radikalt - han/hun er altså 
ikke blevet Kristus-troende pr. 
automatik.

Jeg lader andre, mere lærde, 
hoveder strides om Jesu reelle 
fødselsdato, som måske er op 
til 7 år før vor tidsregning. Tja, 
måske. 

Men gennem evangeliets 
forkyndelse blev jeg på ufor-
klarlig vis (af Guds gode Ånd) 
overbevist om, at det, der skete, 
også skete  for mig. En dag 
måtte  jeg  tage konsekvensen 
og bekende mig offentligt - og 
ikke mere i dølgsmål - til det 
glade juleevangeliums unikke, 
nærværende Frelser. Sådan 
som hyrderne og de vise mænd 
gjorde det. 

For vi taler ikke om nisser 
og trolde, men om dokumen-
terede, vedkommende fakta, 
som barnetroen tør tro og åbne 
hjertet for uden forstandsmæs-
sige, kortsynede og hovmodige 
blokeringer.
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Kære Orla
Jeg er kommet ind i en krise 

her før jul, for jeg har for kort tid 
siden mistet min hustru på grund 
af sygdom. Hendes død kom som 
et chok for mig. Ganske vist har 
min hustru været syg i næsten 
3 år. Men på grund af medicin 
kunne hun leve et nogenlunde 
normalt liv. Hun led af kræft.

Vi levede i et lykkeligt ægte-
skab, hvor troen betød meget for 
os begge.

Nu sidder jeg så tilbage med 
sorgen. Jeg synes, at livet er ble-
vet så tomt. Jeg ved, hvad Gud i 
fortiden gav min hustru og mig af 
glæder. Men nu ved jeg ikke, hvad 
fremtiden vil bringe. 

Min hustru og jeg havde glædet 
os meget til at fejre julen sammen 
med vores børn og børnebørn.

Nu skal jeg så med til vores 
julefest alene. Det kan blive 
svært at fi nde glæden juleaften. 
Jeg kommer virkeligt til at savne 

min hustru.
Præsten understregede ved 

begravelsen, hvor hårdt og tragisk 
døden har ramt mig. Han talte 
så godt, at alle blev rørt. Mange 
græd.

Jeg skriver til dig, fordi jeg 

kender din Brevkasse og har 
læst din vejledning og dine råd til 
mennesker, som er i nød og sorg.

Jeg er selv sund og rask. 
Men hvis du mener, at det vil 
kunne hjælpe mig at modtage 
en salvedug til min situation, den 
kan måske give mig lidt lys hen 
igennem juletiden, så vil jeg være 
taknemmelig for at modtage en. 
Har du også et par råd til mig?

Med broderlig hilsen
En efterladt

Kære efterladte
Jeg vil forsøge at give dig et 

par råd ind i din situation, og jeg 
sender dig også en salvedug. 

Jeg har på denne måde bedt 
Jesus om at besøge dig og give 
dig trøst ved Helligånden.

Jesus er jo den store læge for 
os til fysisk lidelse og smerte. 
Men han er også den store læge 
til indre lidelse og smerte. 

Jeg forstår godt, at livet er 
blevet mørkt og svært på grund 
af dit tab.

Jeg føler med dig i din sorg, og 
jeg forstå, hvor svære dagene kan 
være for dig lige nu. Men alligevel 
vil jeg tale lidt om fremtiden.

Det vil jeg gøre ved bl.a. at 
komme ind på evangeliet om det 
evige liv hjemme hos Gud. 

Du fortæller i dit brev om alt 
det, som Gud gav jer af kærlighed 
og lykke i jeres ægteskab. Derfor 
vil han ikke erstatte den lykke og 
kærlighed, I har haft sammen, 
med en vedvarende sorg til dig. 

I alt, hvad du og din hustru har 
oplevet af kærlighed og lykke 
sammen, har du pantet på Guds 
gode mening med dig også ind i 
fremtiden.

Men nu tilbage til evangeliet om 
det evige liv: 

Ud derfra kommer vores tro på, 
at vi skal møde vores kære igen 
hjemme hos Gud. Der bliver livet 
sammen med vores kære uende-
ligt rigere, end det var hernede.

Når I, som har elsket hinanden 
så meget hernede, for en tid skal 
skilles, så bliver troen på gensy-
net salvet med forventningens 
glæde. Vores tro er jo, at selv om 
vi skilles, så skal vi mødes igen. 

Tænk også på, at nu er din hu-
stru hjemme hos Gud og befriet 
fra sygdom.

Nede i Dogepaladset i Venedig 
er der et mægtigt maleri, der 
forestiller alle de salige, der er 
forsamlet om Faderen og Sønnen.

Straks, når man ser maleriet, 
kan man beundre kunstneren for 

den omhu, hvormed han har gen-
givet de utallige skikkelser. Alle 
ansigter og legemer er forskellige. 
Der er både unge og ældre. Ikke 
to er ens. 

 Og i samme nu man ser ma-
leriet, kommer man uvilkårligt til 
at tænke på ens egne kære, som 
er gået hjem til Herren. De er nu 
sammen med Faderen og Søn-
nen i en højtidsfest. 

Når man ser dette maleri, 
forstår man, hvad ordet salighed 
rummer. Vi skal også huske, at 
det er Jesus selv, der taler om vort 
livs fortsættelse på den anden 
side af graven hjemme hos Gud.

Jeg tror, at det er vigtigt ved 
graven ikke at lade talen om det 
sørgelige komme til at overskygge 
det hele. Det gør bestemt ikke 
døden nemmere for de efterladte. 

Jeg tror, at vi fx hellere skal be-
tone de ord, vi møder i de kendte 
salmestrofer:

”Krist stod af døde, forsonet 
er vor brøde!” og ”Krist stod op 

af døde, i Himlen vi ham møde.”
Jeg synes, det drejer sig om 

at løfte tankerne og følelserne fra 
den sorg, som knuger og tærer på 
kræfterne, til den glæde, vi får ved 
tanken på overfl ytningen til det 
himmelske hjem.

Kristendommen er lys i mør-
ket. Vi ærer det legeme, der var 
sjælens og åndens bolig her på 
jorden. Men det legeme tjener jo 
sin tid færdig her på jorden. Ingen 
af os har jo et blivende sted her 
på jorden. I det øjeblik vores kære 
går over tærsklen til evigheden, 
skal der være tid til sorgen og 
savnet. Men evangeliet om det 
evige liv hjemme hos Gud skal 
løfte vores sind og tanker op i 
glæden igen. Dertil har vi brug for 
hjælp fra Jesus og Helligånden.

Jeg håber, at mine ord kan 
være dig til trøst og kan hjælpe 
dig videre i Guds plan for dit liv.

Jeg ønsker dig en rigtig glæ-
delig jul.

Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg har været abonnent på 

Udfordringen i ca. et år, og jeg 
har flere gange læst om en 
”salvedug”.

Hvad er det, og hvad betyder 
det?

Mvh.
A.N.

Kære A.N.
En salvedug er et lille stykke 

stof, som har et billede af korset 
og som har et billede af en due, 
der jo er Helligåndens symbol. 

Jeg salver salvedugen med 
olie i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn. Salveolien 
er endnu et billede, et symbol 
på Helligånden. 

Derefter beder jeg Jesus 

om at følge med salvedugen 
til den syge, og hos den syge 
åbenbare sig som den store 
Læge. Jeg sender salvedugen 
med almindelig post.

Selve salvedugen, altså det 
lille stykke stof, indeholder ikke 
nogen kraft i sig selv. Der er ikke 
noget magisk ved stoffet. Den 
kraft fra Jesus, som følger med 
salvedugen, skyldes udeluk-

kende troen og bønnen, som 
er knyttet til den.

Jeg håber min korte forklaring 
hjælper dig til at forstå, hvad en 
salvedug er.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

I år bliver første jul uden min hustru 

Glæd dig over at I skal mødes igen

Salveduge er ikke noget magisk - men bringer kraften fra Gud

Når I, som har elsket hinanden så meget hernede, for en tid 
skal skilles, så bliver troen på gensynet salvet med forvent-
ningens glæde. Vores tro er jo, at selv om vi skilles, så skal vi 
mødes igen. 

Til alle læsere!
Jeg vil hermed ønske jer 
alle en rigtig lykkebringende 
jul!

Med venlig hilsen 
Orla Lindskov

Nu skal jeg så med til vores 
julefest alene. Det kan blive 
svært at fi nde glæden juleaf-
ten. Jeg kommer virkeligt til 
at savne min hustru.
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199,95 kr.

Husandagtskalen-
der 2017
Husandagtskalenderen er byg-
get op som en kalender, så du 
hver dag kan rive en side ud og 
læse dagens andagtsstykke. 
Andagtsstykkerne er skrevet af 
forskellige skribenter fra det kir-
kelige landskab.
»Intet mindre end et scoop for 
den travle, troende og tvivlende.«
Kristeligt Dagblad

99,95 kr.

149,95 kr.

Bibelkalender 2017
Bibelkalenderen er en væg-
kalender med et bibelord til 
hver dag i året.
Versene er alle hentet fra de 
tekster, som læses ved fol-
kekirkens gudstjenester.

Guds ord til hver dag  
Løsensbogen 2017
To bibelvers til hver dag i 
året. Nem at have med i tas-
ken overalt.

Af Henrik Engedal

I 2015 fi k ca. 500 børn en gave 
- via København Vineyard - tak-
ket være andres barmhjertig-
hed. I år forventes der mange 
flere på grund af det nyligt 
vedtagne kontanthjælpsloft. 

Man bliver mødt af en af de 
smilende frivillige, når man træ-
der ind ad døren til frikirken Kø-
benhavn Vineyard på Frederiks-
berg i København. Der er pyntet 
op og sat kager og kaffe frem i 
den lille cafe ved indgangen. 

Her kan man sidde og vente, 
indtil man bliver mødt af en af 
de mange frivillige, som tager en 
hyggelig snak og derefter leder 
én videre ind i salen, hvor der 
står lange borde fyldt med gaver 
lige fra dukker og actionmen til tøj, 
sko, smykker og løbehjul. 

Imens er der nede i kælderen 
lavet et stort juleværksted til bør-
nene, hvor man kan spille spil, 
dekorere lys, spise risengrød og 
høre historier fra Bibelen om, 
hvorfor det nu er, at vi fejrer jul. 
Stemningen er generelt god og 
åben. Den er præget af taknem-
lighed fra gæsterne, mens de 
mange frivillige nærmest virker 
lige så taknemmelige over at 
være med.

Mission Julegaves 5. år
Det er femte år, at der afhol-

des ”Mission Julegave”, som 
arrangementet kaldes. Udde-
lingen foregår i løbet af en uge, 
men forberedelserne begynder 
længe før. 

Kirken indsamler godt legetøj 
og tøj hos private i en kvalitet, der 
er god nok til, at det vil blive en 
ordentlig julegave til andre børn. 

Forskellige organisationer bli-
ver kontaktet, og der bliver spurgt 
om økonomisk hjælp til projektet. 
For selvom der er mange frivillige, 
så er der udgifter til blandt andet 
mad og drikkevarer til gæster og 
frivillige. Der skal koordineres 
indsamlingssteder rundt omkring 
i byen, hvor de mange gaver kan 
stå, indtil de samles i kirken. 

I år er der så mange gaver, 
at der er lejet en stor udendørs 
container, hvor nogle af gaverne 
opbevares, og den slags koster 
også penge.

Behovet er voksende
Shokufeh Shahin har været 

frivillig i fi re ud af de fem år, hvor 
projektet har eksisteret. Hun står 
i dag med en ledende rolle og et 
stort ansvar. 

- Der kommer flere og flere 
donationer hvert år. Projektet ud-
vikler sig mere og mere, men man 

kan også se, at der hele tiden 
kommer fl ere og fl ere modtagere 
af gaverne. Folk kommer, fordi de 
har brug for hjælp, siger hun.

- Der var nogle, der kontak-
tede os allerede for halvanden 
måned siden for at høre om mu-
lighederne og faciliteterne. Der er 
nogle, som er faste modtagere og 
kommer hvert år. Og de fortæller 
jo deres venner om det. Men i 
forbindelse med kontanthjælpsre-
formen, så er der kommet endnu 
fl ere, der kontakter os og spørger 
om julehjælp.

Alle skal have det godt
Hvad er det, der driver én til 

at bruge fl ere måneder på at få 
sådan et projekt til at fungere? 

- Det er vigtigt for mig, at alle 
har det godt, når jeg også selv har 
det godt. Jeg synes, at alle fortje-
ner en god jul. Især folk, der står i 
en udfordrende økonomisk situa-
tion, og ikke mindst børnene. Det 
er især børnene, jeg tænker på. 

Vi tror meget på det her med, 
at vi modtager det gratis, og at vi 
giver det gratis. Og det handler 
ikke kun om donationer. Det dre-
jer sig også om den glæde og det 
håb, som vi modtager gratis fra 
Gud. Og derfor giver vi det gratis 
videre, siger hun.

Familier kommer i kirken
Når forældre og børn kommer 

til Mission Julegave, bliver de 
også inviteret til kirkens juleshow 
og gudstjenesten. Og fl ere be-
nytter sig af det tilbud, forklarer 
Shokufeh:

- Folk der slet ikke er vant til at 
gå i kirke kommer pga. Mission 
Julegave, men de kommer igen, 
fordi især børnene ofte trækker 
dem med i kirken senere. De be-
gynder at komme i Børnekirken, 
og vi prøver at invitere dem til 
vores juleshow og lignende, siger 
hun. Vi oplever nogle gange, at 
folk begynder at komme i kirken.

Når man går rundt og ser de 
mange gaver og de mange glade 
børn og forældre, så er det svært 
ikke at blive rørt over de mange 
glade ansigter. 

- I dag havde vi en god ople-
velse, hvor en af modtagerne fra 
sidste år, som er alenemor, kom 
med sin søn. Og sønnen er en 
meget genert type. Han kan ikke 
engang være sammen med sine 
bedsteforældre eller nogen som 
helst. Men de fortalte, at de havde 
en rigtig god oplevelse sidste 
år, hvor vi bad for dem, og hvor 
barnet gik rundt i salen sammen 
med mig og fandt nogle julegaver 
til sin mor. 

Og moren var helt chokeret 
over, at drengen følte sig så tryg 
hos os. Så i går på åbningsdagen 
kom de pga. juleværkstedet i kæl-
deren – de skulle slet ikke have 
nogle gaver! Det var så fedt, siger 
Shokufeh begejstret.

Hun er ikke i tvivl om, hvorfor 
hun fortsætter med arbejdet år 
efter år:

- Glade mennesker. Deres smil 
betyder super meget for mig, 
smiler hun. 

Kirke i København uddeler 
julegaver som aldrig før
Frikirken København Vineyard samler hvert år brugt, men pænt legetøj og tøj, så økonomisk
udsatte forældre kan få en gratis julegave til deres børn. 

Glade folks smil betyder super 
meget for mig, siger Shokufeh 
Shahin, der er frivillig i Kø-
benhavn Vineyards projekt 
’Mission Julegave’.

Familie-juleshow
i Bremen Teater
Hillsong-Kirken holder Christmas Family Show fi re gange á en 
times varighed i Bremen Teater på Nyropsgade, Kbh. V den 18. 
december. Showet foregår mest på engelsk.

Juleshowet består af kreativt skuespil med musik, fi lm-elementer, 
sang, dans og besøg af julemanden. Det hele har fokus på at fejre, 
hvad julen egentlig handler om, nemlig Jesus.

Bremens foyer vil være forvandlet til et ’Winter Wonderland’ med 
julegodter, hygge og mulighed for at mødes med nye mennesker 
før og efter hvert show. Der vil være noget for alle, lover Hillsong.

Showet foregår for det meste på engelsk, men der vil være danske 
elementer, især for børnene. 

Man kan bestille gratis billetter til et af de fi re shows, der starter 
hhv. kl. 11:00,13:00,17:00 og 19:00.

Bodil 

Hillsong-kirken i Bremen Teater holder stort juleshow med et 
vinter-eventyrland for hele familien den 18. december.

Aarhus: Himmelsk Juleshow 
samler ind til julehjælp
Det Himmelske Juleshow i Aarhus foregår den 17. december 
i Citykirken i Aarhus. Der vil være masser af god musik - og 
overskuddet går til økonomisk trængte familier i byen.

Arrangørerne er en række aarhusianske kirker og organisationer. 
Entréprisen er på 150 kr., og overskuddet videreformidles ubeskåret 
til julehjælpen gennem Kirkens Korshær og Frelsens Hær. 

Blandt de medvirkende solister er Laura Kjærgaard, Bebiane Bøje 
og Andreas Hejslet. Kapelmester er Peter Sørensen.

 De medvirkende kirker og organisationer er:  Aarhus Bykirke, Aar-
hus Valgmenighed, Citykirken, Frelsens Hær, Indre Mission, Kirkens 
Korshær, Metodistkirken, Saralystkirken og Århus Gospel Singers.

Bodil

Behovet for julehjælp fra Mission Julegave er steget år for år. Men det er antallet af gaver, frivillige 
medarbejdere mm. også.

Udviklingen i Mission Julegave 

                 2012                 2013                 2014                 2015 
Familier                     35                     77                   124                   160 
Børn, der modtog gaver                     79                   191                   330                   500 
Gaver                   150                 1000                 2000                 4000 
Frivillige                     15                     70                   100                   120 
Antal børn i Juleværkstedet                       0                       0                   100                   130 
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Syv af ti nordmænd beder 
skoleledere sige ja til skole-
gudstjenester. Det viser en ny 
opinionsundersøgelse fore-
taget af InFact Norge AS for 
avisen Dagen.

– Der er rent fl ertal for skole-
gudstjenester i alle aldersgrupper, 
i alle regioner og blandt begge 
køn. Tallene viser, at der slet ikke 
er nogen uenighed i det norske 
folk, siger Knut Weberg fra InFact 
til Dagen.

En del af kulturen
Undersøgelsen viser, at mel-

lem 60 og 80 procent i de forskel-
lige aldersgrupper bortset fra én 
går ind for skolegudstjenester før 
jul. Blandt personer i gruppen 
18-29 år er 50,4 procent positive, 
mens 30,3 procent siger nej.

– Tilslutningen til juleguds-
tjenester strækker sig langt ud 
over dem, der opfatter sig som 
personligt kristne. Dette griber 
ind i kulturbegrebet: Dette er en 
del af vor kulturbaggrund og er 
noget, skoleelever bør få lov til 
at opleve i forbindelse med julen, 
siger Weberg.

Ateister er overraskede
Pressechef i Human-Etisk 

Forbund, Jens Brun-Pedersen, 
siger, at han havde ventet større 
modstand i befolkningen.

– Det er klart, at dette er et 
meget emotionelt tema og er 
nært knyttet til jul, det kan nok 
spille ind her. Vi har vel ikke 
været så gode til at få det frem, 
at dette har mindre at gøre med 
skolegudstjenester som sådan, 
og mere at gøre med hvad slags 
offentlig fællesskole, vi skal have 

for vore børn, siger han til Dagen.

Muslimer siger ja
Ifølge Jan Bøhler, der er Oslos 

repræsentant for Arbeiderpar-
tiet i Stortinget, ønsker også det 
muslimske samfund, at børnene 
kommer i kirke til jul. Bøhler har en 
stor kontaktfl ade i Groruddalen, 
hvor to bydele, Stovner og Alna, 
nu har et fl ertal med indvandrer-
baggrund, skriver Dagen.

– Jeg mener, det er vigtigt, 
at alle deltager i skolegudstje-
nesterne. Det er vigtigt at blive 
kendt med hverandres skikke og 
traditioner. Hvis ikke mener jeg, 
at man fratager børnene noget 
vigtigt, nemlig at få lov til at opleve 
indholdet i den norske jul og at 
lære mere om den tro, som ligger 
i vor grundlov og er vort religiøse 
ankerfæste, siger Jan Bøhler.

Bøhler fortæller, hvad han fi k 
med fra et dialogmøde med re-
præsentanter fra fl ere moskéer i 
Groruddalen for nylig.

– Der var enighed om, at vi 

skulle opfordre alle til at gå i 
kirke til jul, også alle muslimer, 
siger Bøhler.

– Human-Etisk Forbund taler 
ofte om hensynet til andre 
religiøse minoriteter, som 
muslimer?

- Mit indtryk er, at muslimer er 
mere optaget af religion end os 
og har mere sans for folk, som er 
religiøse. De føler mere tryghed 
overfor andre, som også har en 
religiøs tro, og de føler sig mere 
hjemme blandt os, som tilhører 
andre religioner end dem, som 
ikke tror på nogen Gud. Det er 
jeg helt sikker på, forklarer Bøhler.

En af de muslimer, som med 
glæde sender sit barn til sko-
legudstjeneste, er Laial Janet 
Ayoub fra Oslo. Hun har oplevet 
en hetz fra andre muslimer, efter 
at hun fortalte om det for et år 
siden. Men hun har også fået 
støtteerklæringer fra muslimer i 
både Sverige og Danmark.

Hun tilføjer, at hun som tolk 
møder nyankomne fl ygtninge og 
indvandrere, som fortæller hende, 
at de ikke har noget imod at lade 
deres børn gå i kirke til jul.

Hensyn til andre religioner
For nylig har det vakt debat i 

Norge, at rektorerne i Voss Kom-
mune ikke vil sende nogen af de-
res elever til julegudstjeneste fra 
og med i år.  I stedet holder man 
en julesamling uden forkyndelse.

Nyheden har været omtalt i 
samtlige nationale medier og 
fik blandt andet Bjørgvins bi-
skop Halvor Nordhaug og statsmi-
nister Erna Solberg til at reagere.

– Jeg mener, at det bliver 

mærkeligt og en lille undladel-
sessynd, hvis vi skal tilpasse 
os så meget, at vi undlader at 
fokusere på den vigtigste del af, 
hvorfor vi fejrer jul, sagde Solberg, 
efter at KrF-leder Knut Arild Ha-
reide udfordrede hende om sagen 
i Stortingets spørgetime.

KrF-lederen skrev selv på 
Facebook, at det er ”historieløst” 
at sige nej til skolegudstjenester. 

Imod tvungen kirkegang
- For de fleste muslimer er 

julegudstjenester ikke noget pro-
blem, mener Shoaib Sultan, der 
er tidligere leder af Islamsk Råd. 
Hans eneste bekymring går på, 
om nogen kan følge sig presset 
til at deltage, hvis indholdet bliver 
alt for forkyndende.

- Men der er også mange 
muslimer, som fejrer jul, tilføjer 
Shoaib Sultan.

Bodil

Norges største bibel lanceret
Norske blinde har nu fået en ny bibel i punktskrift. Den fylder 
tre meter og vejer 40 kilo.

For fem år siden fi k nordmændene en ny bibeloversættelse, 
Bibel2011. De synshæmmede fi k kort efter en lydudgave på bok-
mål. Nu har blinde, som læser punktskrift endeligt fået deres egen 
bibel, der er udgivet af organisationen Kristent Arbeid Blant Blinde 
og svaksynte (KABB).

En skræddersyet bibel
Brugere af punktbibelen kan vælge mellem otte varianter: Først 

skal man vælge mellem nynorsk og bokmål - herefter kan man 
vælge, om teksten skal være skrevet helt ud som i almindelige trykte 
bibler eller om den skal være i en af de tre former for ”kortskrift”.

Kortskrift indebærer, at ord og begreber som forekommer ofte bli-
ver forkortet, så læsningen kan gå hurtigere for de rutinerede læsere. 
Trykningen foregår ud fra konceptet ”print on demand”, så kunderne 
kan bestille præcis den udgave og de dele af Bibelen, de ønsker.

Punktbibelen er også forsynet med noter og kirkens tekstrækker.
– Der er ca. 2000 blinde i Norge, som behersker punktskrift så 

godt, at de foretrækker at læse på denne måde frem for at bruge 
lydbøger. I en punktbibel kan de lettere blade frem til præcis de 
tekster, de ønsker at læse, og så læse dem i deres eget tempo, 
siger Ingvar Nevland, der er generalsekretær i KABB.

Han tilføjer, at Bibelen er fordelt på 103 hæfter, så man let kan 
medbringe den del, man har brug for til fx gudstjenester.

En af punktbibelens brugere er præsten Magne Bjørndal.
– Som præst bruger jeg Bibelen hver dag i mit arbejde, og jeg har 

virkelig savnet at have adgang til Bibel2011 i punktskrift. Jeg skal 
jo oplæse teksterne ordret og har behov for at fi nlæse formulerin-
gerne, når jeg forbereder mig. Punktskrift er mit skriftsprog, ligesom 
almindelig trykt skrift er det for seende. Derfor har arbejdet med 
punktbibelen også været et vigtigt ligestillingsprojekt, siger Magne 
Bjørndal, der har været konsulent for den nye udgivelse.

Den nye punktbibel åbner også muligheder for fl ere krævende 
bogudgivelser med punktskrift. 

- Vi har lavet en ny datalæsning, som helt automatisk kan 
ændre tekst med versinddeling og fodnoter til punktskrift. Tidli-
gere har dette været et tidskrævende manuelt arbejde, så dette 
åbner muligheder for mange andre udgivelser end Bibelen. Det 
åbner også for bibeludgaver for blinde på andre sprog, fortæller
Ingvar Nevland i KABB.

KPK/Bodil

Den nye norske blindebibel fylder tre meter og vejer 40 kilo. 
Foto: Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB). 

Muslimer går ind for 
skolegudstjenester op til jul
Et stort fl ertal blandt nordmændene mener, at børn skal til julegudstjenester.

Ateisters argumenter holder ikke:

Syv ud af ti nordmænd beder rektorer sige ja til skolegudstjenester. Det viser en ny opinionsundersøgelse lavet for avisen Dagen. 
Foto: KPK arkiv. 

- Muslimer i Groruddalen vil 
opfordre til, at børn går i kirke 
til jul, fortæller Jan Bøhler fra 
Arbeiderpartiet.

- Det er forkert at tilpasse sig 
andre så meget, at vi glem-
mer, hvorfor vi fejrer jul, mener 
statsminister Erna Solberg.

Kristne er ofre for organ-turisme
Det går ud over blandt andet de kristne i husmenighederne, at 
Kina hvert år vil ”høste” 100.000 organer, skriver Ethan Gut-
mann fra Focus on China ifølge World Watch Monitor.

Gutmann oplyser, at der hvert år foregår 100.000 transplantationer 
i landet, selv om regeringen hævder, at tallet er 10.000.

De fl este organer ”høstes” fra Falun Gong-tilhængere, kristne 
fra uregistrerede husmenigheder, tibetanere og uighurer, der af 
styret ses som ”undværlige”. Ifølge Reuters hævdede direktøren 
for Kinas organdonation og transplantationskomite i oktober, at alle 
donorerne var frivillige.

Ethan Gutmann talte til Englands parlament den 30. november 
om Kinas mange brud på menneskerettighederne under Xi Jinping. 
Han fortalte, at organ-turister fra adskillige vestlige lande er blandt 
modtagerne. Samtidig har fl ere lande nægtet deres patienter at få 
transplantationer i Kina.

Menneskeretsforkæmper Benedict Rogers talte også til det en-
gelske parlament. Han har fulgt udviklingen i Kina gennem 24 år og 
har ”aldrig set en periode, hvor det er gået så hurtigt tilbage med 
menneskerettighederne på så kort tid, som i de sidste tre år. Det er 
virkelig Kinas mørkeste øjeblik”. Han konkluderede, at ”barbarerne 
styrer under Xi Jinping. Derfor må andre nu tale folkets sag.”

Bodil
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Julegaveidéer  
  -Find julegaven i Udfordringens webshop    

       5% RABAT på alle bøger for Udfordringens abonnenter.

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

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I + II + III

Evnen 
(varenr. 1472) 

Evnen II - Mørkets forklædning 
(varenr. 1637) 

Evnen III - Mørkets hævn
(varenr. 1547) 

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

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

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

118 sider. 98 kr. (Nr. 1678) 

Nyhed!Nyhed!

Efeserbrevets skjulte 
Hemmelighed
Af Leif Rasmussen

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

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 usynlige. 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 nødven-
digt, 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 bo-
gen. 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. Til 
februar underviser han ved et seminar på Kolding Internationale Højskole.

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

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.
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TORINOTORINO

Nyhed!Nyhed! Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Torino-ligklædet
- Hvor tro og videnskab mødes

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af fakta om det mystiske 
ligklæde i Torino.  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 ligklædet lå i graven efter Jesu opstandelse. Op gennem 
historien er der beretninger om dette hellige klenodie. På et tidspunkt bliver det muret ind 
i en mur, da muslimerne indtager byen. Senere 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 dette ligklæde, så det i dag er 
det mest undersøgte objekt i verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige 
med moderne teknik, bør der ikke 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 beretning om Jesus.

Farvefotos. 80 sider. kr. 98,- (Varenr. 1696 )
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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)

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 Ki-
erkegaard 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)

”T”Thh bb ii ” M d b f l å D i ll

Opstandelsessalmer Bog+CDOpstandelsessalmer Bog+CD
kr. kr.  199 199,oo,oo

Jefferson Bethke

Jesus  > Religion
Dette er bogen om, hvorfor Jesus er 
så meget bedre end at anstrenge sig 
og gøre mere for at prøve at blive god 
nok.

I 2012 blandede Jefferson Bethke sig 
i kulturdebatten med sit passionerede 
og provokerende digt; ”Why I Hate Re-
ligion, 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! 

Kr. 199,00 (Varenr. 1614)

fo
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d
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hh
sskr. 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 styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, -Fortællinger som styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, -  

Bog af Bill Johnson:

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

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

Indbundet, 196 sider. (Varenr. 1679)

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til 
et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er 
meget lettere, når du praktiserer, 
hvad Beth Alves underviser om i 
denne fremragende bog. Jeg an-
befaler den til alle, som er interesseret i et mere seriøst, 
disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gennem-
gang af bøn.”    Kr. 198,00 (Varenr. 1635)

t i t i tt
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)
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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... 

Leif Rasmussen viser med eksempler fra
Bibelen og vækkelseshistorien, at vejen frem 
går tilbage til udgangspunktet - nemlig Helligån-
dens afgørende betydning for liv og vækst, og 
Helligåndens nådegaver, der kan opdeles i:
• Åbenbaringsnådegaverne 
(visdom, kundskab og bedømmelse)
• Inspirationsgaverne 
(profetisk tale, tungetale og udlægning)
• Kraftgaverne 
(troens gaver, mirakler og helbredelse)

Kr. 98,00. (Varenr. 1615)

Romaner, stjerner og lidt mere...Romaner, stjerner og lidt mere...
Roman af Ly n AustinRoman af Ly n Austin

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 RosenbergThrillerserie 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) 

Alt bliver nyt
Borgerkrigen mellem Nord og Syd er ovre - frihed 
for nogen, fangenskab for andre!
Josephine Weatherly kæmper for at samle stum-
perne af sit liv, da hendes familie vender tilbage 
til deres plantage i Virginia. 

Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder - 
datter, mor og frigivet slave - i en medrivende for-
tælling, bringer Lynn Austin på bedste vis histori-
en 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 op-
give sin karriere, men en ung 
mand med Downs-syndrom, 
giver ham nyt håb og tro 
på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

Ben HurBen Hur
Mini-serien Ben Hur fra 2010. 
Denne eventyrlige saga 
fortæller den episke historie til 
en ny generation. 
DVD 98 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 

Leif Rasmussen
Vejen tilbage til fremtiden

Joyce Meyer: Forvent mere
Stol på at noget godt vil ske for dig hver dag.
Håb er noget af det mest kraftfulde i livet - den glade 
og tillidsfulde forventning om at noget godt vil ske. Det 
er umuligt at have succes uden også at have håb. Med 
”Forvent Mere” hjælper Joyce dig til at opnå en varig 
følelse af håb, bygget på din tro på Gud. Håbet er kun så 
stærkt som sin kilde.

Denne bog vil hjælpe dig med at sætte din lid til pålidelige 
ting og bygge dit håb på Gud. Den vil hælpe dig til at 
skabe mere glæde i dit liv. Joyce understreger, at uden 
håb i Gud, er der ikke meget du kan gøre, men med håb 
i Gud, er der ikke meget du ikke kan gøre.

Nyhed! Kr. 199,00. (Varenr. 1694)

Nyhed!Nyhed!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 mis-
brugte børn i Mozambique. Hun har 
den samme uselviske holdning som 
Moder Teresa. 
Hun elsker Jesus og ser mange 
helbredelser i sin tjeneste. Men 
stopper altid for den enkelte. Hvad er 
hemmeligheden? Hvorfor er der så 
mange mirakler? 

Spændende interview-bog med pragtfulde farvefotos. 
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

49-2016

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

 Bøger af Derek PrinceBøger af Derek Prince  Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers 
på  farvestrålende tegninger, som passer til teksten.
28 sider. A4 størrelse. Papbog. Kr. 98,00 (Varenr. 1643)

Bibelhistorier 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 fortsæt-
telsen, der følger apostlenes liv. (Nr. 1285)

    Aldersgruppe 9 -14 år.  Pr. stk. kr. 139,95
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

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

Se fl ere design og bestil Bibelen på hverdagsdansk eller i den autoriserede oversættelse på Hosianna.dkggsdanskk ellllerer ii ddddeenen aaaaaaauuuu

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

Maria Schmidt er mor 
til 3, billedkunstlærer 
og har virkeliggjort sin 
drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

tel

Find bogen her!Find bogen her!

DEREK PRINCE (1915-2003) blev ud-
dannet på Eton og Cambridge, hvor han 
senere fi k et professorat i fi losofi . 

Medens han tjente i den britiske hær 
under 2. Verdenskrig, oplevede han 
et livsforvandlende møde med Jesus 
Kristus. 

Han viede derefter sit liv til Bibelen og blev internationalt 
anerkendt som en førende bibellærer. Dereks primære 
gave er at forklare Bibelen på en klar og enkel måde.

Hvor visdommen 
begynder
Bibelen siger, at frygt for 
Herren er ”begyndelsen til 
visdom” (Salme 111,10) og 
”begyndelsen til kundskab” 
(Ordsprogene 1,7). 
Men ved folk i virkelighe-
den, hvad det vil sige at 
have ”frygt for Herren”? 

Kr. 200,00 -Varenr. 1690

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

Lucifer afsløret
”Det er en meget farlig situati-
on at have kraftfulde og aktive 
fjender, som modarbejder dig, 
uden at du er bevidst om dem.
De fjender, vi som kristne 
kæmper imod, er ikke menne-
sker af kød og blod; det er de 
usynlige ånder.”

Derek Prince

Kr. 100,00 -Varenr. 1144

Kun 29 kr. HUSK!

i porto på alle ordrer i DK
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Anmeldt af Torben Roulund, 
læge og fhv. missionær.

Her er en umoderne bog, som 
er højaktuel i en tid, hvor den 
almindelige tilgang til livet 
sigter på at realisere sig selv 
og sine muligheder, og hvor 
indsats og ønsker et langt 
stykke vej handler om ’at få 
noget ud af livet’. 

Vi møder her et helt andet 
livsperspektiv – ikke i teoretiske 
og principielle overvejelser, men 
i konkrete menneskers liv og i en 
familie/slægts-sammenhæng, 
som også afslører de mange pro-
blemer, det medfører at acceptere 
dette perspektiv over sit liv.

Det er en medrivende skil-
dring, fordi den er så livsnær og 
autentisk, i kraft af at det meste af 
teksten udgøres af de personlige 
breve, som slægtens medlemmer 
har skrevet til hinanden i en familie 
med et stærkt sammenhold. 

Kaldet er at udbrede evangeliet 
som missionær med afsæt i et 
dansk frikirkemiljø. Handlingen ud-
spiller sig først i 1920’ernes Europa 
og siden i Afrika, hvor vilkårene 
blev svært udfordrende under 2. 
verdenskrig, hvor forbindelsen til 
Danmark var afbrudt. Uden løn 
eller anden form for hjælp fra hjem-
landet lykkedes det at fortsætte 
arbejdet og tilmed for lægen Ellen 
Christensen og hendes mand Im-
manuel at bygge et hospital, som 

er i funktion den dag i dag. For 
at skaffe midler fi k man skabt en 
lokalt baseret industri med fremstil-
ling af tæpper, som kunne afsættes 
til skibsfarten på Belgisk Congos 
omfattende fl odtrafi k. 

Beretningen fører os helt tæt på 
personerne og deres indbyrdes for-
hold og vilkår for missionsarbejdet 
i sidste del af den koloniale æra.

Ærlig skildring af et kald 
Et kald forudsætter, at der er 

noget eller en, der kalder; og når 
kaldet kommer fra Gud, kan det 
godt skabe konflikter i forhold 
til de menneskelige, naturlige 
længsler og forventninger over for 
de nærmeste.  Også dette afspej-
les i de breve, som var en stor del 
af kommunikationen under den 

tids forhold. Man engagerer sig 
som læser, fordi det er så ærligt, 
kærligt og usminket.

Man møder jo også som inte-
ressant kolorit de tiders livsvilkår, 
tanker og hverdagsønsker.

I begge generationer endte 
missionærtjenesten med en 
hjemkaldelse fra en frugtbar 
indsats. Forståeligt sætter dette 
dybe spor i mennesker, der har 
ofret og slidt for at følge et kald.

Netop i den situation træder 
det tydeligt frem, hvor væsens-
forkelligt kaldet er fra den tilgang 
til livet, hvor man skal realisere 
sig selv og sine muligheder. For 
Guds kald kan have et specifi kt 
indhold som opgave på mis-
sionsmarken – eller i en speciel 
sammenhæng herhjemme; men 
kernen i kaldet er ikke at realisere 
ens missionærdrømme, men at 
lade Gud være arkitekten i ens 
livsudfoldelse og stræben. Det 
kom begge generationer også til 
at virkeliggøre i et liv, der fortsat 
var til tjeneste.

Bogen kan på det varmeste an-
befales, selv om den ind imellem 
kan være tynget af at være del af 
en familiekrønike; men netop dette 
er også varmende og bærende, 
fordi man kommer helt tæt på 
rigtige menneskers liv og hverdag.

Birgitte M. Bomholt & Inger Skov: 
KALDET 
410 sider • kr. 349,95 • kahrius.dk 
-  Forlagsaktieselskab.  

Livet på missionsmarken 
’Kaldet - En livsvandring i to generationer’ er en familiebiografi , der ærlig 
og usminket fortæller om 100 års missionærtjeneste.

Salmernes bog inspirerede
Lena Løbner til nyt album
Tidligere på året udgav Lena 
Løbner albummet ”Hope”. 
Det er Lenas første album på 
engelsk, og teksterne er først 
og fremmest ud fra Salmernes 
Bog i Det Gamle Testamente.

Inspirationen til albummet fi k 
Lena under et ophold i Israel, hvor 
hun besøgte en børnelandsby 
og et hjem for holocaust-over-
levende.

- En dag blev jeg særligt ramt 
af en dyb sorg og nød for den 
vanskelige situation, som de står 
i. Jeg gik og bad og fi k pludselig 
en melodi til Salme 23. En anden 
salme talte til mig, og med det 
samme kom der en melodi til den 
også. I løbet af to dage skrev jeg 
otte nye sange, som handler om 
håb, trøst og tillid til Gud midt i 
trængsler, fortæller Lena.

Fællesnævneren for sangene 
er, at de får os til at rette blikket 
opad mod Gud. Enten i lovpris-
ning eller som en proklamation 
af, hvem Gud er.

Albummet lægger ud med ”I will 
lift” (salme 121), i et glad, friskt 
tempo med rytmer á la israelsk 
folkemusik.

Efter et par numre kommer vi 
lidt ned i tempo, men hele vejen 
igennem er det musik fyldt med 
glæde og, ja, håb. 

Melodierne passer perfekt til 
de livgivende ord fra Bibelen. 
Selv om musikken på de enkelte 
numre varierer, så er det som 
om, hver enkelt sang fanger en 
stemning fra Det Hellige Land. 

Foruden Salmernes Bog er der 
også hentet tekst fra et par vers 
fra Esajas Bog samt et enkelt vers 
fra Højsangen. 

Albummet er arrangeret og pro-
duceret af Joachim Hejslet Jør-
gensen. Foruden Lenas akustiske 
guitar akkompagneres sangene 
af keybord, bas, trommer og ikke 
mindst af Samuel Hejslets fl otte 
saxofon.

Det er uden tvivl et smukt ar-
rangeret album med god variation 
i de enkelte sange og med mange 

fi ne musiske detaljer. Samtidig er 
albummet hele vejen igennem tro 
mod sit tema: ”Bibelske tekster, 
Israel og håb”.   

For hver solgt CD bliver der 
givet en som gave i Israel. Derfor 

er titlerne oversat til hebraisk.
Lisbeth

Lena Løbner: Hope (CD)
10 sange • kr. 149
Forhandler: Haabforalle.dk/ 
Hosianna.dk

Historier og sjove aktiviteter
Opgavebogen ’Læs, Løs og Lær med historier fra Biblen’ 
består af mere end 100 bibelfortællinger og aktiviteter. Idéen 
er, at barnet lærer Biblen at kende gennem historier og ved at 
deltage aktivt med opgaverne.

Aktivitetsbogen fi ndes i to udgaver: Én for de 4-7-årige og én for 
børn i alderen 7 år og opefter. De er bygget op med en kort bibelhi-
storie lige fra Adam og Eva til Kong David, Jonas og indtil Jesu liv, 
død og opstandelse. Efter hver historie er der to sider med opgaver.

Opgaverne er alsidige og består bl.a. labyrinter, fi nde ting, løse 
ordgåder, farvelægning, tælleopgaver, fi nd fem fejl og meget mere. 
Her er til mange timers hyggelig aktivitet, altsammen illustreret af 
charmerende farverige tegninger.

Det er forfatter Anette Broberg Knudsen, som har oversat fra 
originaludgivelsen. 

Lisbeth
Læs, Løs og Lær med historier fra Biblen / 4-7 år eller fra 7 år
232 sider • kr. 149,00 • Forlaget Scandinavia

100 bibelhistorier for de små
Den lille børnebog ”De 100 bedste Bibelhistorier” med det ind-
bydende polstrede omslag indeholder et imponerende udbud 
af bibelske historier for børn.

Vi starter fra begyndelsen 
med skabelsen og fortsætter 
kronologisk med de velkendte 
historier fra Det Gamle Te-
stamente, om bl.a. Noas Ark, 
Josef, Moses, Josva, Samson, 
Ruth, David og Daniel. Godt 
halvvejs i bogen fortsætter vi 
med at læse om Jesu fødsel i  
Det Nye Testamente, og Jesu 
liv, død og opstandelse. Bogen 
slutter i Apostlenes Gerninger 
og Johannes Åbenbaring.

Bogen er illustreret af Gustavo Mazali, som er en velkendt inter-
national grafi ker. Hans illustrerede børnebibler er blevet solgt i fl ere 
millioner eksemplarer rundt omkring i verdenen. Teksten er oversat 
af børnebogsforfatter Anette Broberg Knudsen.

Lisbeth
De 100 bedste Bibelhistorier 
152 sider • kr. 99,00 • Forlaget Scandinavia

Johannes Møllehaves 
genfortælling i nye klæder
I anledning af Johannes 
Møllehaves 80 års fød-
selsdag har hans gen-
fortælling af Bibelen for 
børn fra 1996 fået nye 
illustrationer. 

Møl lehaves  anme l -
derroste genfortælling er 
blevet illustreret af Char-
lotte Pardi, hvis tegninger er 
humoristiske, indsigtsfulde 
og livlige. Nye generationer 
får nu mulighed for at lære 
genfortællingerne at kende 
omgivet af hendes moderne varme illustrationer.

/lt
Børnebibelen - Genfortalt af Johannes Møllehave og illustreret 
af Charlotte Pardi • 284 sider • 279,95 Bibelselskabet
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
17. -  19. marts 2017

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk

Har du problem med bl.a.:
Vrede/hidsighed * mindreværd * frygt?

Vil du ud af det, så kan jeg hjælpe dig.
Kontakt mig og lad os tale 
sammen om det.
Tlf. 22664222  
Johannes Muhlig 
Frikirkepræst, Dr. theol

INGE LAUGESEN
EEG Neurofeedbacktræner

22 64 84 58

il@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65

Coaching for ledere
Bjarke Holt Pedersen
kontakt@c4you.dk 
Tel: 61 28 04 11

See 
for you!
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Panel: ’Abortklinikker brød loven 
ved at sælge aborterede fostre’
En undersøgelseskommission under Kongressen har nu af-
gjort, at abortgiganten Planned Parenthood brød loven ved at 
sælge dele af aborterede fostre med profi t.

Kommissionen, The House Select Panel on Infant Lives, har 
offentliggjort en liste med hele ni eksempler på kriminelle og lov-
stridige forhold begået af abortudbyderne og de selskaber, der har 
opkøbt fosterdelene. Ifølge abortmodstanderne i LifeNews.com er 
listen blevet offentliggjort efter at en undersøgelse viste, at salg af 
fosterdele var en profi t-maskine for abortklinikkerne.

Undersøgelsen startede i oktober 2015, efter at Center for Medical 
Progress (CMP) havde offentliggjort en række videoer optaget med 
skjult kamera. Videoerne viste ledende medarbejdere i Planned 
Parenthood, som diskuterede priser for babydele med ”opkøbere”.

David Daleiden, som har ledet aktionen med video-optagelserne, 
håber, at Planned Parenthood hurtigst muligt bliver retsforfulgt.

- Panelets undersøgelse bekræfter de kriminelle aktiviteter hos 
Planned Parenthood, som CMP’s videoer har dokumenteret, og den 
viser, at forbrydelserne er endnu værre end først antaget. Panelet 
har også henstillet til, at forskellige statslige og lokale retsinstanser 
ser på de implicerede forretningspartneres medskyld i salget af 
aborterede babydele, siger David Daleiden.

Han tilføjer, at en retssag mod Planned Parenthood også må 
ledsages af lovgivning, der hindrer offentlig støtte til ”Planned Pa-
renthoods barbariske kriminelle virksomhed.”

Blandt de ni kriminelle og lovstridige forhold er: The University of 
New Mexico har modtaget væv fra en klinik, der tilbyder sen-aborter; 
mellemhandleren StemExpress har tjent på salg af aborterede 
fosterdele; StemExpress og andre klinikker har misbrugt patienters 
fortrolige oplysninger; et universitet i Ohio har handlet med abor-
terede fosterdele, og Planned Parenthoods klinik på Gulf Coast 
har tjent på salget af aborterede babydele til University of Texas.

Bodil

Kristne ledere og eksil-cubanere 
ser tilbage på Fidel Castros regime
Den netop afdøde leder af Cuba er 
blevet mindet med lovtaler af politi-
ske ledere fra Canada og Kina. Men 
mange fordømmer hans voldelige 
regime.

Kinas præsident Xi Jinping har udtalt, 
at ”Kammerat Castro vil leve for evigt”. 
Til denne udtalelse har evangelisten 
Franklin Graham føjet følgende kom-
mentar på Facebook: ”Det er sandt. Vi 
har alle en sjæl, der vil leve evigt i et 
af to steder - i himlen eller i helvede.”

Pastor John Piper har efter Fidel 
Castros død tweetet: ”Somme tider 
ærer man en konge som menneske 
ved at hade hans styre.” 

Andre kristne minder om vigtigheden af at bede for Cuba og for 
trosfrihed i verden generelt.

Politikerne Ted Cruz og Marco Rubio, der begge er immigranter 
fra Cuba, har i stærke vendinger fordømt Fidel Castros undertryk-
kende regime. Ted Cruz har udtrykt håbet om, at amerikanerne ville 
holde sig væk fra Castros begravelse, fordi han var en ”morderisk 
kommunistisk diktator”. 

Marco Rubio har sagt, at intet er blevet ændret til det bedre, efter 
at Fidels bror Raul kom til magten. ”Fidel Castro tog magten med 
løfter om at bringe frihed og fremgang til Cuba, men hans kom-
munistiske regime omskabte landet til et fattigt ø-fængsel. I over 
seks årtier har millioner af cubanere været nødsaget til at fl ygte fra 
deres land, og de, der blev beskyldt for at være imod regimet, blev 
rutinemæssigt fængslet og dræbt.”

Marco Rubios egen familie immigrerede til USA i 1950’erne.
Bodil

Af Bodil Lanting

USAs kommende præsident, 
Donald Trump, er ved at sam-
mensætte sin regering før til-
trædelsen den 20. januar 2017. 
Flere af de kommende ministre, 
rådgivere og afdelingsledere er 
ifølge Religion News Service  
troende fra forskellige kirke-
samfund.

Nogle af de nyudnævnte er - ud 
over at være kendt for deres egen 
tro - også kendt for udtalelser 
om etiske spørgsmål og andre 
religiøse eller politiske grupper.

Advokat Reince Priebus
Advokaten Reince Priebus fra  

Wisconsin skal være stabschef i 
Det Hvide Hus. Han er medlem af 
den græsk-ortodokse kirke.

I et CNN-program har Prie-
bus nævnt tre ting, der hjælper 
ham igennem dagligdagen: Den 
græsk-ortodokse liturgi, Det re-
publikanske Parti og Milwaukee 
Brewers kalender.

Han er aktiv i to kirker i Wiscon-
sin, dels Kimissis Greek Orthodox 
Church, dels Grace Church, hvor 
han ifølge The Journal Times har 
startet bibelstudier og bedegrup-
per for nygifte par.

Kampagneleder S. Bannon
Trump har udnævnt Steve Ban-

non som chefstrateg og senior-
rådgiver i Det Hvide Hus.

Bannon er blevet beskrevet 
som zionist og Alt-Right hvid 
nationalist. (The Alternative Right 
er en betegnelse for ekstremt 
højreorienterede, som frygter, at 
USAs ”hvide identitet” er under 
angreb af multikulturelle kræfter). 
Ifølge RNS vil Bannon kæmpe for 
at få en anti-muslimsk regering.

I et interview med Bloomberg 
News har Steve Bannon udtalt:

”Jeg kommer fra en arbej-
derfamilie, der var irsk-katolsk, 
pro-Kennedy og pro-union De-
mokrater”.

Generalløjtnant 
Michael T. Flynn

Generalløjtnant Michael T. 
Flynn skal være assistent for 
præsidenten i nationale sikker-
hedsanliggender.

Flynn er pensioneret efterret-
ningsoffi cer. Han har kaldt islam 
en politisk ideologi, der gemmer 
sig bag en religion, og tweetet, 
at det er rationelt at være bange 
for muslimer.

Ligesom Bannon er Flynn født 
og opvokset i en ”irsk-katolsk 
Demokratisk arbejderfamilie”. 

Senator Jeff Sessions
Senator Jeff Sessions fra Ala-

bama var den første senator til at 
godkende Trump. Nu bliver han 
den nye regerings justitsminister.

Sessions har tidligere været 
anklager for det amerikanske 
justitsministerium. Han har ifølge 
New York Times kritiseret den nu-
værende regering, blandt andet 
fordi Obama har afvist Sessions 
forslag om at forbyde ”skamme-
lige” homofi le ægteskaber.

Sessions er aktiv i sin families 
kirke, Ashland Place United Met-
hodist Church i Mobile, hvor han 
bl.a. har været søndagsskolelæ-
rer og formand for bestyrelsen. 
Han har også været valgt som 
delegeret til den årlige Alabama 
United Methodist Conference.

Kongresmedlem M. Pompeo
Mike Pompeo, der blev medlem 

af Kongressen i 2010 for Tea 
Party-bevægelsen, skal være 
direktør for CIA. Han var en af 
de førende kritikere af Hillary 
Clintons håndtering af angrebet 
på den amerikanske ambassade 
i Libyen.

I Kongressen har Pompeo støt-
tet konservative kristnes holdning 
til abortspørgsmålet, bl.a. ved 
at stemme for, at abortgiganten 
Planned Parenthood skulle miste 
sin statsstøtte. Han har udtalt, at 
abort kun skal være tilladt, hvis 
det handler om at redde mode-
rens liv. 

Mike Pompeo, hustruen Su-
san og deres søn, Nicholas, er 
aktive i Eastminster Presbyterian 
Church, hvor han fungerer som 
diakon og har undervist en søn-
dagsskoleklasse.

Friskolernes Betsy DeVos
Trump har valgt Betsy DeVos, 

som leder af uddannelsesmin-
steriet. Hun er kendt for at støtte 
tanken om, at pengene skal følge 
barnet, så børn kan få offentlig 
støtte til at gå på fx kristne privat-
skoler. DeVos er meget populær 
blandt evangeliske kristne.

Betsy DeVos har dybe rødder i 
den kristne reformerte kirke. Hun 
er dimitteret fra Calvin College og 
er aktiv i Mars Hill Bible Church i 
Grand Rapids, Michigan. Hendes 
mand, Dick DeVos, er tidligere 

kandidat til posten som Michigans 
guvernør. Han går ind for, at der 
skal undervises i ”intelligent de-
sign” i de offentlige skoler.

Senator Lamar Alexander, 
den republikanske formand for 
Senatets udvalg for sundhed, 
uddannelse, arbejde og pension, 
har kaldt Betsy DeVos et ”frem-
ragende valg” til rollen. Opposi-
tionen ser valget af hende som 
en belønning til de konservative 
kristne for deres støtte til Trump 
under valgkampen.

Guvernør Nikki Haley
South Carolinas 44-årige gu-

vernør Nikki Haley er i spil til 
posten som ambassadør til FN.

Haley blev født i en Sikh-fami-
lie, der immigrerede fra Indien. 
Hun konverterede til kristendom-
men efter sit bryllup med Michael 
Haley i 1996. Hun kommer nu i en 
metodistkirke, men besøger fra tid 
til anden Sikh-templer sammen 
med forældrene.

I 2010 talte Nikki Haley om sin  
personlige tro på Jesus.

- Min tro på Kristus betyder 
meget for mit daglige liv, og jeg 
søger ham for at få vejledning 
i alle de beslutninger, jeg skal 
træffe. Gud har velsignet min 
familie på så mange måder, og 
min tro på Herren giver mig stor 

styrke fra dag til dag. Det at være 
en kristen handler ikke om ord, 
men om at leve for Kristus hver 
dag, sagde hun dengang.

Kirurg Tom Price
Trump har valgt ortopædkirurg 

og kongresmedlem Tom Price 
fra Georgia som ny sundheds-
minister.

Price er presbyterianer, har 
læst på Emory University og er 
tilknyttet metodistkirken.

I Kongressen har Tom Price 
talt og stemt i overensstemmelse 
med konservative kristne værdier. 
Han er imod homofi le ægteskaber 
og har stemt imod fri abort. 

I 2008 underskrev han en 
erklæring om, at han ikke vil 
støtte lovgivning mod global 
opvarmning, hvis det medfører 
skattestigninger.

Hjernekirurg Ben Carson
Trumps tidligere rival som præ-

sidentkandidat, den anerkendte 
hjernekirurg Ben Carson, skal 
være boligminister.

Ben Carson voksede op i en 
fattig familie i Detroit, men fi k sin 
uddannelse fra Yale og University 
of Michigan’s medicinske fakultet. 
Han blev leder af pædiatrisk 
neurokirurgi på Johns Hopkins 
Hospital i Baltimore allerede som 
33-årig. I 1987 blev han berømt, 
fordi det lykkedes ham at adskille 
et par siamesiske tvillinger, der 
var sammenvoksede i hovedet. 
Han modtog i 2008 landets hø-
jeste orden, The Presidential 
Medal of Freedom, fra præsident 
George W. Bush. 

Carson har omtalt Obama som 
”ekstremt venstreorienteret” og 
kaldt hans sundhedsreform ”det 
værste, der er sket for USA siden 
slaveriet”.

Ben Carson og hans hustru er 
Syvende Dags Adventister, og 
han har været ældste og lærer i 
kirkens sabbatskole.

 

Markante kristne profi ler 
valgt til Trumps regering

Den kommende stabschef 
i Det Hvide Hus, Reince 
Priebus, er aktiv i bl.a. den 
græsk-ortodokse kirke.

Guvernør Nikki Haley skal 
være ambassadør i FN. Hun 
er datter af indiske indvandre-
re og kommer i metodistkirken. 

Mike Pence er som Donald Trumps højre hånd med til at udpege de nye ministre. Pence er 
kendt for sin kristne tro og modstand mod abort - og han får fl ere ligesindede i regeringen. 

Trumps tidligere modkandidat, 
neurokirurg Ben Carson, skal 
være boligminister. Han er 
Syvende Dags Adventist.

Kongresmedlem Mike Pompeo 
skal lede CIA. Han er diakon 
og søndagsskolelærer i den 
presbyterianske kirke.

David Daleiden fra LifeNews.com blev beskyldt for at have 
fabrikeret videoer, der afslører abortklinikkers ulovlige salg af 
fosterdele. Nu har Kongressen fundet klinikkerne skyldige.

Marco Rubios familie 
fl ygtede fra Cuba.
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Rådgivning

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning 

for Incestofre & Seksuelt misbrugte
KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 

minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

Tlf. 21950209 el. 50518818;  mail: kris@kris-dk.dk
Hjemmeside: www.kris-dk.dk

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 

Sangduoen Lis & Per synger julen ind
Søndag d. 18. december 2016 kl. 19.00 i 

Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Entre 50,- kr.

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

Gadeklummen

Udfordringen udkommer 
ikke i uge 51

Nytårsavisen udkommer 
søndag den 1 . januar 

- hold din postkasse klar!

Deadline for annoncer til uge 1:
Onsdag den 19. december 2016

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Søndag d. 18/12 kl. 10:30
Thomas Kjær
TEMA: Mirakler 

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

Kommende møder: 
Søndag 25/12   Intet møde         Søndag 01/01   Intet møde
Søndag 08/01  David Hansen & Matthias Lekardal

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

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Paven og ledere af det Lutherske Verdenssamfund mødtes for 
nyligt i Malmø. Selvom der ikke var basis for at holde fælles 
nadver har man underskrevet en aftale om at arbejde videre 
med dialog kirkerne imellem. Ikke videre ambitiøst efter min 
mening. Snarere et udtryk for, at den globale familien Kristen-
sen igen må lære, at den er ét legeme i Kristus.

I lille Danmark er det også på tide at smide ”vil selv” og ”kan selv” 
på lossepladsen. Gud er bossen. Det er hans masterplan, hans 
kirke og ham med overblikket. Hvis hver især tror, vi sidder inde 
med den absolutte sandhed, har tværkirkeligt samarbejde svære 
betingelser. Vi har erfaret, at Gadekirkens troværdighed blandt folk 
er stor , når de oplever, at vi ikke prøve at sælge en kirke eller en 
kirkeretning, men blot vil fortælle om evangeliet.

Nato havde en stor øvelse, som bevirkede, at menige danske 
fodtudser skulle arbejde sammen med amerikanske elitesoldater. 
I starten var danskerne meget benovede, og amerikanerne var 
lidt nedladende. Men operationen krævede, at man løste opga-
ven i fællesskab, og i løbet af øvelsen udviklede man indbyrdes 
relationer og en accept af hinandens kompetencer.

Forestil dig, at ledende præster fra byens menigheder i fælles-
skab går ud og møder den almindelige dansker for at få en snak 
om livet, døden og Jesus. Det bliver godt! Den bedste kur mod 
teologiske uoverensstemmelser og spidsfi ndigheder er at stå 
sammen på et gadehjørne med dryptud og kolde fødder. Hvor 
alle er i samme båd, arbejder for samme Herre og har samme 
vision. Udtryksformer, traditioner og doktriner udbreder ikke i sig 
selv Guds rige.

Forskelligheder kan være udfordrende, spørg min kone, men 
også berigende. Selvfølgelig er vi ikke altid indbyrdes enige, men 
sådan er det vel, når folk med forskellig bagage skal arbejde sam-
men. Fruen ligner ikke mig, taler ikke som mig og handler ikke som 
mig. Herudover tilhører hun det modsatte 
køn, som for mig ofte har været en gåde. 
Alligevel tog jeg chancen og giftede 
mig med hende. Har ikke fortrudt!

Fodtudser 
og elitesoldater

Udendørs julekoncert på Prætoriustorvet med Lydiah Wairimu + 

LUSANGI GOSPEL CHOIR 
Syng Julen ind på torvet Lørdag den 17. December kl. 11-12. 

ARR. CHRISTIANSFELD HANDELSSTAND + SPONSORER:  SKJERN BREMSER OG UDFORDRINGEN

Kom i Julestemning i Christiansfeld 
Alle butikker holder åbent kl. 10-15 den sidste weekend inden Jul

LLLL
S

Specielt for Udfordringens abonnenter: Gratis bøger til nye medlemmer af gave-bogklubben.
Gløgg og 3 x æbleskiver kan købes i Café Morgenstjernen for 25 kr.

Bogen om Christiansfeld ”Hjerternes By” normalt 198 kr. - Lørdag: 148 kr.

Henri Nissen

Krista Revsbech

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

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

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

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
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Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
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Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 47:

Anne-Grethe Pedersen
Gl. Ålborgvej 32 A
9300 Sæby

Kodeord: Kønsopdelt

Vinder af krydsord fra uge 48 
trækkes og offentliggøres i uge 1.

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte de bogstaver, der i 
står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 15. 
december 2016. 

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

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

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Julenummer af den fælles kristne ugeavis 
Udfordringen 

December • 2016 • Årg. 44 • Løssalg 20,-
Maleri: Akiane www.akiane.com

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

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 2 i avisen.

Stillingsannoncer

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

Bog & Filmsalg

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

i port

HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*

Ved levering i Danmark

Bestil senest 
16. december - så 
dine varer kan nå 

frem inden jul 

Julekaninen
Ni-årige Julia er et forsømt barn, 
som kort før jul bliver anbragt 
hos familien Cooper. En såret 
kanin får langsomt den indeluk-
kede pige til at åbne sig op, og 
det samler en hel familie. Fade-
ren i familien taler om Gud som 
sin ven - en ven han får hårdt 
brug for i løbet af fi lmen. Jule-
kaninen vandt en pris ved en 
international familiefi lmfestival.

95 minutter. 

DVD’er fra udfordringens DVD’er fra udfordringens WEBSHOP!WEBSHOP!

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

Husk, at der er 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! PORTo KUn Kr 29, - (Gælder levering i DK)

98,-

November Christmas (DVD) 
En syg pige, en fars kærlig-
hed og en nabos gave.
95 min. Kr. 98,-

Nøddebo Præstegaard (DVD) 
Dansk klassiker med Karin 
Nellemose og Hans Kurt.
95 min. Kr. 98,-

Mens vi venter på Jul (DVD)
7 herlige episoder med 
Anders And og alle de andre.
95 min. Kr. 98,-

98,-

So this is Christmas
(Så det er Jul). Denne prisbeløn-
nede fi lm fortæller historien om 
den 18-årige Ashley, hvis liv 
er fyldt med problemer. Efter 
at vi er blevet introduceret til 
hendes og hendes nærmestes 
problemfyldte liv, får hun, der 
overhovedet ikke kender jule-
evangeliet, til opgave at skrive 
teksten til et krybbespil...

109 minutter. 

Jule-Karaoke
Kom i julestemning med kendte 
julesalmer & -sange.
DVD’en indeholder 9 af de 
mest kendte julesalmer og 
sange i vokalversioner (syng 
med) samt i instrumentalver-
sioner (syng selv) ”krydret” med 
hyggelige julemotiver. 
Bl.a. Glade jul, Dejlig er den 
Himmel blå, Et barn er født, 
Dejlig er jorden, Højt fra træets 
grønne top m.fl . 98,-

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

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

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

Drejervej 15, 2400 København NV

Dansk 
Europamission

Kommunikationsmedarbejder søges



Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 11/12
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg. Tredje søndag i 
Advent. Sognepræst Mikael Ingmar 
Byrial Jensen er liturg og prædi-
kant. Salmer og tekster er stadig 
i forventningens tegn, dog er det 
tydeligt, at julen er indenfor ræk-
kevidde. Genuds. mandag kl. 8.30.

14:45 1000 års tro: Friheden til at 
tro. Historien om kristendommen i 
Danmark er en dramatisk fortælling 
om brutale magtkampe, folkeoprør 
og spirende demokrati fra vikinge-
tiden og frem til i dag. I dette pro-
gram undersøger værten Cecilie 
Nielsen, hvordan danskerne fik 
religionsfrihed med Grundloven 
i 1849. Og hvilken betydning det 
fik, at alle danskere skulle gå i 
folkeskole fra 1814.

20:00 DR K Klassisk: Händels 
Messias - I
Messias er en juletradition i Dan-
mark, selv om den fortæller hele 
Jesu liv i skønne arier og svæven-
de kor. Koncerten er et gensyn med
DR Underholdningsorkester og 
deres faste dirigent Adam Fischer. 
Anden del sendes søndag den 18. 
december. Første del genudsendes 
lørdag kl. 9.20.

Tirsdag 13/12
21:55 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible)

22:45 Biblens gåder - Syndfl o-
den. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible)

Onsdag 14/12
21:30 1000 års tro: Kvindekamp i 
kirken. Historien om kristendom-
men i Danmark er en dramatisk 
fortælling om brutale magtkampe, 
folkeoprør og spirende demokrati 
fra vikingetiden og frem til i dag. I 
dette program undersøger værten 
Cecilie Nielsen, hvordan Bodil 
Koch banede vej for kvinderne til 
kirkernes prædikestole i 1948. Og 
også hvordan danskernes forhold 
til religion og folkekirke er i dag. 
Genudsendes søndag kl. 14.50.

22:00 Religionsquizzen: Ros-
kilde Domkirke
I anledning af DRK’s serie ”1000 
års tro”, byder Adrian Hughes 
velkommen til en Religionsquiz fra 
Roskilde Domkirke. Her hvor hi-
storie, kristendom og kongerække 
forenes, skal deltagerne bl.a. 
gætte, om Christian 6. indførte pisk, 
hvis man talte under prædiken, 
og om Christian 4. lagde humle 
eller salmebøger ned til sin kone i 
graven. Aftenens deltagere er Trine 
Halle, Kåre Johannessen, Jakob 
Danneskiold-Samsøe og Hanne 
Fabricius.

Lørdag 17/12
19:45 Før søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Nu kom der bud fra engle-
kor”, og hvorfor salmedigteren Tho-
mas Kingo er en fl amingo blandt 
spurve. Folkekirkens Ungdomskor 
ved dirigent Ole Faurschou synger 
salmen fra Brabrand Kirke 4. søn-
dag i advent.

Søndag 18/12
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg. 
Sognepræst Henriette Rosendal er 
liturg Fjerde søndag i Advent, der 
følger en gammel tradition kaldet 
de ni læsninger.

Søndag 18/12
15:20 Bibelen. Amerikansk dra-
ma fra 1966. (The Bible)
Instruktøren John Hustons stort 
anlagte bibelfi lm er en dramati-
sering af de første 22 kapitler af 
Første Mosebog. Fra historien om
Adam og Eva over beretningen om 
Noa til fortællingen om Abraham 
og hans hustru, Sara.

20:00 DR K Klassisk: Händels 
Messias- II
Messias er en juletradition i Dan-
mark, selv om den fortæller hele 
Jesu liv i skønne arier og svæven-
de kor. Her i anden del af Messias
bliver juleglæden ekstra nærvæ-
rende i det berømte Halleluja-kor. 
Koncerten er et gensyn med DR 
Underholdningsorkester og deres
faste dirigent Adam Fischer.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider pr. 14. dec.:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

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

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

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

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

Radio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Søndag 11/12
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmessen fra Sct. Peders 
Kirke Randers, Aarhus Stift,
3.søndag i advent. Prædikant: 
Kristian Vestergaard.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 12/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport: Mange 
danskere tror på ånder og spø-
gelser. Ånder og spøgelser er 
langt fra noget, der alene lever i 
fi ktionen; mange danskere tror, at 
det er virkelige væsener. 

Tirsdag 13/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 14/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Da danskerne ville være moderne.
Professor Peter Lodberg ser på 
den nye sognegård i Voldum og 
besøger Skurvognen for at for-
tælle om en tid, hvor folkets tro 
går egne veje.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 15/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 16/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/12 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 18/12
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
Radiogudstjeneste fra Odense 
Domkirke. 4. søndag i Advent.
Prædikant: Kirsten Søgaard Kjær
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 19/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Gudstjeneste fra Hasseris Kirke, Aalborg tredje søndag i advent. Omkring fl yglet forrest i 
kirken har organist Mogens Jensen samlet en gruppe af musikere og sangere. Salmer og 
tekster er stadig i forventningens tegn, dog er det tydeligt, at julen er indenfor rækkevidde. 
Sognepræst Mikael Ingmar Byrial Jensen er liturg og prædikant. Foto: DR Kirken

iabc.dk/2dagegratis

Korte kurser på
Kolding Internationale Højskole 

Oplev mere?
Måske er du ikke helt sikker på, om 
bibelskole er noget for dig. Så kom 
og prøv det “all inclusive” i to dage 
gratis. Læs mere på:

30. JANUAR – 3. FEBRUAR 2017

National Bedeuge
Den årlige bedeuge afholdes i 

samarbejde med bedehus.dk. 

Aktuelle, relevante og inspirerende 

oplæg fra talere fra ind- og udland.

16. - 20. MAJ 2017

Listen!, Andries van 
Heerden
Er du nysgerrig på det profetiske? 

Er du allerede trænet i det profetiske? 

Eller måske du er en erfaren profet? 

Så er Listen! et kursus for dig.

8. - 14. JULI 2017

Kolding Sommergospel
En fantastisk ferieuge fuld af glæde, 

inspiration, fællesskab, gospelkor og 

workshops med dygtige undervisere: 

Ruth Waldron, Laura Kjærgaard, 

Jnr. Robinson, Steffen Bay m.fl.

26. FEBRUAR - 4. MARTS 2017

Frihed, Graham Powell
Vil du opleve større frihed i dit eget 

liv eller være med til at bringe frihed 

til andre? Denne uge udruster dig til 

begge dele.

10. - 17 JUNI OG 7. - 14. AUGUST 2017

Glæden ved livet
En inspirerende uge med foredrag, 

fællesskab, musikalske oplevelser, 

kreativ udfoldelse, historisk tilbageblik 

og heldagsudflugt. Sammen finder 

og deler vi glæden ved livet.

Kolding Internationale Højskole  ·  iabc.dk  ·  facebook.com/iabc.dk  ·  info@iabc.dk  ·  75 52 47 99
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Musik
TJEK

Danske Andreas Bøge har besøgt amerikanske Jim Pfrogner i Viborg til en Bibelsnak om profetier. 
Det er blevet til fi re spændende podcasts om tekster fra Esajas’ Bog.

Jeg er ikke tidligere stødt på Rivers & Robots, men det er 
bestemt et bekendtskab, jeg er blevet mere og mere glad 
for ved at lytte til “The Eternal Son”. 

Albummet lægger ud med en helt særlig sound; en surf-
rock-agtig guitar, et fast beat og luftig sang i en skøn indie-rock 
blanding, drager en ind og giver lyst til at høre mere.

Henover albummet udfolder “Rivers & Robots” deres alsi-
dige sound i forskellige retninger. Øregangen bliver udfordret, 
men aldrig i en grad, hvor det ikke stadig er behageligt. 

Det er en særlig kvalitet at kunne skabe sin egen lyd i en 
grad, så lytteren straks vil kunne genkende kunstneren ved 
blot at høre en strofe - og det formår “Rivers & Robots”.

Udover at have sin helt egen sound har “The Eternal Son”, 
den utrolig fi ne kvalitet, at teksterne er fyldt med længsel efter 
og ophøjelse af Gud. Det er usædvanligt i kombination med 
denne type musik, som ikke er specielt “lovsangsagtig” i de 
former, vi kender det. Med tekster som “In Him all the fullness 
of God was pleased to dwell. Through Him, He will reconcile 
all things to Himself”, “You are holy, You are worthy”, “Who is 
like our God in all of the earth” og “How lovely is Your dwel-
ling place. My soul is crying out to be with You” er der ingen 
tvivl om, hvor “Rivers & Robots” henter sin inspiration fra. At 
teksterne så ofte tager udgangspunkt i Bibelen får i mine 
øjne kun albummet og tilbedelsen til at stå endnu stærkere. 

Så har du lyst til at udfordre dine idéer om, hvad tilbedelse 
er, vil jeg varmt anbefale “The Eternal Son”. Den fi ne kom-
bination af særegen sound og tilbedende tekster har  i hvert 
fald åbnet både mine ører og min sjæl.

Kathrine Jul Chercka

Egen sound og 
tilbedende tekster

- Nej, jeg tror ikke, vi behøver bekymre os om at fare 
vild... Vismand 1 snakkede om, at han havde noget 
han kaldte Global Positions System. 

Adventskalenderen fra Bibel-
snak er podcasts, der foregår 
lidt som The Julekalender med 
både dansk og engelsk. 
Her er det dog danske An-
dreas Bøge, der taler dansk, 
mens amerikanske Jim 
Progner for det meste svarer 
på engelsk. 

Adventskalender til hver 
mandag i julemåneden

Indre Missions Unge har produ-
ceret fi re julespecial Bibelsnak 
podcasts, som udkommer hver 
mandag i december. 

Bibelsnak-konceptet er helt 
simpelt: Ingen forberedelse, ingen 
kommentarlæsning, ingen fore-
læsninger. Vi læser et stykke fra 
Bibelen, og så snakker vi bare om 
den. Helt enkelt, forklarer Andreas 
Bøge fra Bibelsnak.

Enkelt og informativt
I adventskalenderen handler 

Bibelsnak om tekster fra Esajas’ 
Bog, hvor profeten fortæller om 
den frelser, der skulle komme.

Når Andreas taler med den 
amerikanske ungdomskonsulent 
Jim Pfrogner, kommer der mange 
spændende ting frem: Hvad står 
der i Jims bibel, som er ander-
ledes oversat end den danske? 
Hvad kan Esajas’ ord (i kap. 9) om 

lyset, der skal skinne for folket  i 
mørket, sige til danskere i årets 
mørkeste måned?

War is over - pga. et barn
- Teksten fortæller om krig og 

om at få lov til at dele et krigsbytte 
- det er gratis ting, som modta-
gerne ikke har arbejdet for.

Gud giver også høstudbytte og 
andre gratis gaver. Så beskrives 
et slaveliv med åg og slag - og alt 

det negative bliver ødelagt. 
Krigen slutter, fordi et barn er 

født! Ikke fordi en stor hærfører er 
stået frem. Alle de store titler som 
’Underfuld-Rådgiver’ og ’Vældig-
Gud’ fortæller, at der er et barn, 
som er Gud!

Der er meget at tænke over. Og 
Andreas og Jim i Adventskalen-
deren taler helt simpelt og meget 
relevant om helt vildt store ting.

Bodil

Gospelkoret Corallerne synger 
og samler ind til fordrevne i 
Irak ved stor julekoncert i Hil-
lerød fredag den 16. december 
kl. 19. Overskuddet skal bl.a. 
hjælpe dem, der lige nu fl ygter 
fra Islamisk Stat i Mosul.

Hvordan kan underholdning 
spille sammen med nødhjælp? 

Jo, ved at kombinere kvalitets-
musik med konkret hjælp til den 
tusindvis af mennesker, der må 
fl ygte fra hus og hjem fra krigens 
rædsler i Syriens naboland Irak. 

Derfor inviterer tv-kendte Claes 
Wegener og gospelkoret Coral-

lerne til en storstilet julekoncert 
fredag den 16. december kl. 19 
i Frikirken Hillerød, Slangerup-
gade 56 i Hillerød. Frikirken er 
medarrangør.

Maj-Britt Søndergaard er for-
mand i Corallerne og har taget 
initiativ til støttekoncerten ”Go-
spel for Irak”. 

Koncertens overskud går bl.a. 
til de familier, der lige nu må fl ygte 
fra krigshandlingerne, mens ira-
kiske sikkerhedsstyrker befrier 
storbyen Mosul fra Islamisk Stat. 

Pengene sendes direkte til 
den danske hjælpeorganisation 
Mission Øst, som tager imod de 

fordrevne med tæpper, liggeun-
derlag, inddækning, kogegrej og 
hygiejneudstyr. 

- Koncerten er en ren win-win. 
Korene elsker at synge, publikum 
får underholdning i særklasse og 
samtidig kan alle støtte en god 
sag, siger Maj-Britt Søndergaard 
og tilføjer: 

- Det har altid været en hjer-
tesag for Corallerne at gøre en 
forskel for mennesker. Derfor syn-
ger vi for kræftramte, for indsatte 
i fængsler og for asylansøgere 
ved Center Sandholm. Og derfor 
glæder vi os rigtig meget til at 
synge i Hillerød til gavn for de 

mange fl ygtninge i Irak.
Gospelsange er ikke letkøbt 

livsglæde, men en beskrivelse af 
virkeligheden tilsat det håb, som 
kristendommen giver.

- Man udfordres virkelig, når 
man synger gospel - men på 
den gode måde. Vi er altid fyldt 
med energi, efter vi har sunget 
sammen, siger sanger Julie 
Lindenborg.

Publikum inviteres til at synge 
med og blive en del af et kæm-
pestort trestemmigt julegospelkor 
for en aften.

Gospel tænder lys for Mosuls fordrevne
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6 smukke sange skrevet i 
ægte singer-songwriter-stil – 
akkompagneret af strygere, 
klaver og smukke vokaler. 
   Med et ønske om at minde 
os om vores værdi som 
mennesker fortæller Amalie 
om Guds eksistens og den 
virkelighed, at Jesus vandrer 
sammen med os side om side 
gennem alt.    
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Kun kr. 80,-

Ung Udfordringt

Af Steen Jensen

Engang var det almindeligt 
blandt mange kristne at have 
broderier med bibelvers hæn-
gende i en ramme på væggen. 
To unge iværksættere har 
taget idéen op. Nu handler 
det blot ikke om broderier, 
men om grafiske plakater 
med bibelvers.

De to unge, Oliver Øgendahl 
Pedersen og William Dam Eb-
besen, har skabt et lille fi rma, 
Pitna Plakater med hjemmeside 
og webshop, hvor de sælger 
plakaterne, som de selv de-
signer.

- Formålet er at sprede op-
muntring med plakaterne. Idéen 
fi k jeg, da jeg sad ved mit skrive-
bord og kiggede på den tomme 
væg, og jeg tænkte, at der 
skulle noget på væggen, som 
kunne være både opmuntrende 
og et vidnesbyrd. Jeg søgte lidt 
på nettet, men fandt ikke det, 
jeg søgte, fortæller Oliver.

Han fi k vennen William med 
på idéen, og i sidste måned 
lancerede de deres webshop.

- Det kunne jo være fedt, hvis 
plakaterne kom til at hænge i 
alle kristne hjem, men det er 
jo nok urealistisk. Plakaterne 
kunne være et vidnesbyrd for 
vores ikke-kristne venner, der 
kommer på besøg, for målet 
er at nå mennesker. Det kunne 
åbne op for en god snak, og 
plakaten kan være en daglig 
påmindelse om Guds store 
budskab, siger Oliver.

Mødtes på Solgården
De to venner, der begge er 19 

år, mødte hinanden på eftersko-
len Solgården i Vestjylland, men 
er begge fra Sjælland – Oliver 

fra København og William fra 
Helsinge. Begge har rod i Lu-
thersk Mission, og begge kom-
mer i LMU.

De klingede godt sammen, 
og hjemme igen begyndte de 
i gymnasiet, Oliver på HHX og 
William på STX, og de talte 
om at starte en webshop sam-
men. De forsøgte sig med en 
webshop, der skulle sælge 
babytøj, men den kom aldrig 
rigtig i gang.

Formålet med Pitna Plakater 
er ikke at tjene penge, men 
mission, siger Oliver. Godt nok 
brænder både han og William 
for handel i almindelighed, men 
webshoppen tjener et større 
formål.

- Det er mission helt over-
ordnet,  men det er også 
en mulighed for William og 

mig for at få afprøvet noget af 
det, vi lærer i skolen. Dér er 
tingene jo ret teoretiske, så her 
får vi mulighed for at prøve det 
af i praksis, siger Oliver.

De to venners webshop har 
et professionelt look, og den 
udbygges hele tiden. Lige nu 
kan man vælge mellem fem 
forskellige plakater, men om en 
uges tid er det tal fordoblet, for-
venter Oliver, fordi nye plakater 
sendes til trykkeriet. Indtil videre 
er det fi ks og færdige plakater, 
de tilbyder, men Oliver håber, 
at de på sigt også kan tilbyde 
plakater, hvor kunderne selv 
kommer med forslag til bibel-
vers, der skal stå.

Fælles for plakaterne er, 
at teksterne især kredser om 
Guds nåde. Det er også hele 

meningen med projektet, hvor 
opmuntring og vidnesbyrd om 
Guds kærlighed er omdrej-
ningspunktet.

Firmanavn med betydning
Firmaets navn, Pitna, kræver 

i øvrigt en forklaring. Da de to 
venner søgte efter et navn, slog 
de ordet vidnesbyrd op på for-
skellige sprog, og de faldt over 
det islandske vitna, der betyder 
vidnesbyrd eller vidne. 

Men da det handler om pla-
kater, ville de gerne have et 
P med, så det blev til Pitna i 
stedet. Senere fandt de ud af, 
at Pitna på slovensk betyder 
drikkevand, og det syntes de 
var en ret god kombination, så 
derfor endte de med fi rmanav-
net Pitna.

Guds ord på plakaten
To unge iværksættere fi k den idé at skabe og sælge plakater med bibelvers til at hænge på væggen.

Oliver og Williams plakater består af udvalgte bibelvers i forskellige grafi ske designs. Fælles for bibelordene 
er, at de især handler om Guds nåde. 

Wiliam Dam Ebbesen (tv.) og Oliver Øgendahl Pedersen vil skabe opmuntring med deres plakat-idé.

For noget tid siden havde vi et virkeligt stærkt møde på 
Jesus Hotellet i Aalborg. Det var stærkere end noget, vi 
før havde oplevet.

I løbet af de forgående fi re måneder havde vi oplevet mange 
kampe, og der havde været mange angreb fra fjenden. Men 
ved dette møde skete der noget vildt utroligt og fantastisk, som 
endnu engang viste, at Gud er større end alt andet.

Da jeg kom ind på Jesus Hotellet, kom nogle medarbejdere 
løbende. Chokerede prøvede de at fortælle, hvad der lige var 
sket. Det var noget, de ikke havde oplevet før. De havde døbt 
en kvinde, som blev udfriet lige efter. Men da Helligånden var 
kommet over hende, begyndte hun ikke kun at tale i tunger, 
som vi normalt oplever, men hun begyndte også at tale et 
andet sprog, som hun ikke selv kendte, og profeterede i mere 
end én time over de mennesker som betjente hende. Det 
var så vildt, ligesom det vi læser om i Apostelens Gerninger 
kapitel 2.

Det hun sagde ramte så meget plet, at de alle begyndte 
at græde, fordi de ikke havde oplevet Gud så stærkt før. Gud 
talte virkelig igennem denne kvinde.

Hun profeterede også over Jesus Hotellet, og da jeg hørte 
de ord, slog det mig, som var det en hammer. Det var en så 
stor bekræftelse på noget, jeg havde gået rundt med i lang 
tid, og det viste mig, at Gud virkelig bygger sit rige.

For 7 år siden fi k jeg nemlig en profeti om, at Gud ville sende 
mig til et land nær Rusland. For to år siden fi k jeg en profeti i 
Schweiz om, at to kvinder ville komme til os og profetere over 
os. For to måneder siden fi k vi en profeti om nogle ting, Gud 
vil gøre, og netop dette gjorde Gud den dag.

Den kvinde som profeterede, kom med sin veninde fra Ka-
sakhstan, tæt på Rusland, for at invitere mig derhen, og det 
hun sagde profetisk var så stærkt, og det bekræftede alt det, 
Gud har vist os. Da folk hørte dette, begyndte fl ere at græde, 
og Guds nærvær var der som aldrig før. Alt dette ændrede 
pludseligt en masse ting og skabte noget, vi ikke havde set før. 

Gud er så god, og vi må aldrig begrænse ham. Han kan 
gøre det hele; om det så er at sende to kvinder langt væk fra, 
give dem et andet sprog og tale igennem dem, så kan det 
ske. Det var første gang vi oplevede dette, men forhåbentlig 
ikke sidste gang. Lad os længes efter alt det, Gud har for os. 

Klummen

Af Torben Søndergaard

Profetier, nyt sprog 
og Guds nærvær

Amalie Skriver - Mystery Airlines
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Bør fl ere danskere ikke have en mulighed for 
at forstå julens egentlige indhold? 

Derfor har Udfordringen udgivet en speciel 
juleavis den 4. december. Den er redigeret, 
så den egner sig til at give til almindelige 
danskere / indvandrere. 

Du kan endnu nå at få sendt aviser:

• Bestil fx 10 stk til familie og venner. 

• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at 
dele ud i din gade eller by. 

• Læg dem blot i postkasserne. 

• Én ekstra avis koster 5 kr., men bestiller du mindst 
100 ekspl. får du dem til 3 kr. stk. (+ porto 29 kr.)

• Bestil og betal på hosianna.dk eller mail til 
mail@udfordringen.dk eller ring på 74 56 22 02.

Har du bestilt juleaviser til din by?

g pp

Juletilbud kun til den 31. dec.
Send en sms til 21 97 11 11 med din adresse - eller brug kuponen. 

(49/2016)

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

Udfordringen

– Ja tak, jeg vil gerne prøve den  
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.

Obs! Tilbuddet gælder kun ved bestilling inden 31. december 2016.

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: __________________ ____________________

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

Har vi glemt, hvorfor vi fejrer jul?

Så er det jul igen
Så står du her igen og banker på min hoveddør
med dine smukke farver klædt i rødt og hvidt som før. 
Du står her, som du plejer kære jul - så smuk og sød 
og dufter skønt af klejner og af gran og risengrød.

Min nabo henter posten, han er skolepsykolog, 
han vinker så fornøjet med et julekatalog. 
Jeg hilser pænt tilbage, mens han råber til sit barn: 
Lad vær at røre ved den rosin dit uopdragne skarn!

Jeg lukker stille døren slår mig ned ved min kamin 
med kaffen og avisen og et julemagasin. 
Jeg slukker for min radio - er lidt træt af julesang, 
de rapper, at et barn er født og synger ” Bjældeklang.”

I magasinet står der, at en coach kan hjælpe til 
med køb af julegaverne, hvis det er det, man vil. 
En del bli’r tildelt krisehjælp på grund af stress især, 
det er tanken om at juleferien venter, der er svær!

Når ferien er slut, så skal de hjælpes en gang til, 
for så skal de på job ja, der er meget, der står på spil. 
Det er nemlig træls at tænke på, at alt er købt på klods, 
nu er de tvunget til at snakke løn med deres boss!

Og gaverne skal byttes, der bli’r ikke fred og ro, 
før børnene har fået den nye iPhone begge to! 
Der bli’r en voldsom trængsel og alarm, ja den er slem, 
når der skal fejres juleaften i det lille hjem.

Selv sidder jeg og kikker i mit julemagasin 
og smiler til min kone, der har skænket et glas vin. 
At sidde her i ro og mag og hygge er en fryd, - 
men mente Grundtvig ærligt, at en jul har englelyd?

Forsiden på den 28 siders juleavis er et fl ot maleri af vid-
underbarnet Akiane. Der er også en artikel om hende.

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

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

Velegnet 
til tvivlere 
og ateister. 
Men vil også 
glæde den 
troende!
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Af H.J. Buchberg
Tidl. skolelærer, 

nu folkepensionist 
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