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Dansk 
Europamission

Hvilken stald i Betlehem...
Peer Laigaards fl otte maleri viser en nordeuropæisk gengi-

velse af stalden i Betlehem - med sne på bjergene. Det sner 
dog sjældent i Betlehem, og stalden var formentlig en grotte. 

Men i december 1992 faldt der faktisk et dybt lag sne over 
byen, hvor Jesus blev født. Nogle mener dog, at den af kirken 
senere fastsatte dato d. 24.-25 december ikke var Jesu rigtige 
fødselsdag. Lukas fortæller nemlig, at hyrderne ”lå på marken 
med deres dyr”. Og det gjorde de næppe ved vintertide. 

Det vigtigste i maleriet er dog ikke at gengive de historiske 
fakta fotografi sk, men at forkynde om lyset fra stjernen og 
stalden, da Jesus blev født. 

Læs mere om fødselskirken, der er bygget over en grotte, 
og en anden grotte øst for Betlehem - side 12-13.

11.–25. JUNI 2017

HØJSKOLEKURSUS I

 lsrael
ordetogisrael.dk og skole.danskoase.dk

Du ønskes en velsignet jul fra 
Forlaget Scandinavia

Du kan nå det! - Vælg EXPRESS og bestil frem til den 21.12. kl. 15 fra Hosianna.dk.
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Læs også avis 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.

25 års jubilæum i
Indre Missions Hus

Søndag d. 1. januar kan servicemed-
arbejder på Indre Missions Hus Carsten 
Mikkelsen, Kolding, fejre sit 25-års jubilæum. 

Børkop Højskole har ansat  
teologistuderende Michael Bak 
Nygaard som timelærer fra 1. 
januar 2017.

 Michael Bak Nygaard skal 
ud over samvær med eleverne 
undervise i valgfaget “Lederskab 
i Bibelen”. Sammen med under-
visningen i ledelse på højskolens 
discipellinje skal valgfaget være 
med til at klæde eleverne på til 
en tjeneste som ledere i kirke og 
samfund.

Vækkelse i Danmark
- Min drøm er at se vækkelse 

i Danmark. Vi har sådan brug for 
det! Vækkelsen skaber Gud ene 
og alene, men han har gennem 
historien valgt at bruge menne-
sker som dig og mig. 

Jeg tror, at noget af det vigtig-
ste, vi kan gøre, er at være gode 

ledere i vores eget liv og for men-
nesker omkring os. Det er derfor, 
jeg brænder for at undervise i 
ledelse. Der er nogle fantastiske 
forbilleder i Bibelen. Disse er 
værd at komme ind under huden 
på, så vi kan lære af deres van-
dring med Gud, siger den nye 
timelærer.

Skolens lederuddannelse
Børkop Højskole har for nylig 

opdateret sin særlige udrust-
ningslinje, 5+, så elever, der 
vælger denne gren kan fordybe 
sig i et praktisk projekt, der er 
udformet i samarbejde mellem 
højskolen og en kirkelig organi-
sation.

Forstander Robert Bladt øn-
sker, at elever på højskolen må 
opleve en sammenhæng mellem 
dannelse i teori og praksis. “Hvis 
du vil vide, om du er leder, må du 

se efter, om der er nogen, som 
følger dig. De fl este kommer til 
at udøve ledelse fx som forældre 
eller i en vennegruppe. Nogle af 
os skal også gøre det i en mere 
formel lederrolle i samfundet, 
på arbejdspladsen eller i kirken. 
Uanset sammenhængen har vi et 
enormt ansvar for ikke at lede i en 
forkert retning. 

Lederevner kan opøves. Men 
først og fremmest er det vigtigt 
at være rodfæstet i sunde, bibel-
ske værdier, at have personlig 
integritet og at hvile i sin relation 
til Gud. Det er afgørende for at 
ens lederskab kommer til at føre 
til det gode. 

En vej til denne rodfæstethed 
er at studere de bibelske forbil-
leder på ledelse. Derfor er jeg 
glad for, at højskolen har kunnet 
ansætte Michael til at undervise i 
lederskab i Bibelen. Michael er et 

godt supplement til vores øvrige 
undervisere.”

Fritidsforkynder i IMU
Michael er gift med Helene. De 

bor i Aarhus, hvor Michael læser 
teologi på Menighedsfakultetet. 
Han er ansat i Indre Missions 
Unge som fritidsforkynder. 

Han siger om sig selv: “Jeg 
elsker at bruge tid med Jesus 
og brænder for at se mennesker 
træde ud i deres tro, hvor de 
begynder at tage sig selv og Gud 
seriøst.”

Ud over undervisningen skal 
Michael også tage del i samværet 
med eleverne gennem vagter og 
arrangementer. Særligt aften-
vagterne føler han sig godt klædt 
på til, da han efter eget udsagn 
“nyder at være oppe om natten 
og en kold Coca Cola.”

Bodil

Præst, højskolelærer og 
Bangladesh-missionær 70 år
Den 10. december kunne pastor 
emeritus Jens Fischer-Nielsen, 
Kolding, fejre sin 70 års fødsels-
dag.

Jens Fischer-Nielsen var oprin-
deligt uddannet som isenkræmmer. 
Senere tog han uddannelse som 
diakon og socialrådgiver, før han 
blev missionær i Bangladesh for 
Santalmissionen, nu Danmission. 
Her skrev han bøgerne ’Salige er 
de fattige’ og ’Byen på bjerget’, der 
fortalte om mission på en ny måde. 

Tilbage i Danmark blev han lærer på Haslev Udvidede Højskole 
og senere præst i Sædden kirke i Esbjerg.

Efter ni forrygende år ville Jens og Elsebeth gerne prøve det 
hele igen, så de fl yttede til Kvaglund Kirke i Esbjerg, som idag er 
en meget aktiv kirke. Specielt med indvandrerarbejde.

Da Jens blev pensioneret i 2014 rejste han og Elsebeth til Bang-
ladesh og underviste i tre måneder i det Menighedsprogram, som 
han sammen med andre tidligere missionærer driver for at holde 
kirken levende og fri for korruption og andre dårligdomme.

Gaverne til hans fødselsdag gik da også til Bangladesh.
Jens Fischer-Nielsen er stadig aktiv som foredragsholder og er 

med i bibelstudiegrupper og Alpha-kurser i Harte Kirke og Simon 
Peters Kirke i Kolding og er menighedskonsulent i Dansk Oase.

Henri.

Rekordstor rift om teologer 
fra Menighedsfakultetet

Ny højskolelærer 
drømmer om vækkelse
Michael Bak Nygaard skal undervise på Børkop Højskole fra januar.

Af Steen Jensen

Både stigende præstemangel 
og fl ere og fl ere menigheders 
erkendelse af, at der skal gøres 
en aktiv indsats i folkekirken, 
har gjort det nemmere for nye 
MF-teologer at få job.

Menighedsfakultetet i Aarhus 
har i 2016 oplevet en rekordstor 
efterspørgsel efter nye teologer 
med baggrund på stedet. 11 teo-
loger herfra har i år fået embede, 
og det er rekord. Oveni kan så 
lægges to, der har fået ansæt-
telse i organisationer.

Præster, der vil noget
Der er fl ere grunde til, at der er 

rift om den nye MF-teologer, og 
én af årsagerne er den stigende 
præstemangel i folkekirken.

En anden grund er, vurderer 
landssekretær Nils Andersen fra 
Menighedsfakultetet, at fl ere og 
fl ere menigheder rundt i landet 
erkender, at der er behov for 
et større engagement i menig-
hedsopbygning og mission i 
folkekirken. De senere års mange 
udmeldelser og et faldende dåbs-
tal betyder, at mange er begyndt 
”at se skriften på væggen”, som 
han forklarer.

- Flere og flere kirker bliver 
klar over, at hvis de skal være en 

kirke tilbage om 10-15 år, skal de 
have en præst, der vil noget og 
har engagement, og at det ikke 
er ligegyldigt, hvad præsten tror 
på, siger Nils Andersen.

Præster, der tror
Menighedsfakultetet arbej-

der, i lighed med Dansk-Bibel 
Institut i København, på kirkens 
trosgrundlag, og i en tid, hvor 
menighederne ikke længere kan 
føle sig helt sikre på, om præsten 
tror på det, der skal prædikes, 
vælger fl ere menigheder at holde 

på det sikre.
Nils Andersen og Menigheds-

fakultetet oplevede allerede i fjor 
en strøm af henvendelser fra 
menighedsråd, der ville sikre sig 
en god præst, når den gamle gik 
på pension.

Store årgange af præster går i 
disse år på pension, og antallet af 
nyuddannede står ikke mål med 
antallet af præster, der stopper.

Menighedsfakultet er de se-
nere år vokset i volumen med 
fl ere studerende, og set i forhold 
til teologiuddannelsen på univer-
sitetet er antallet af studerende 
steget forholdsvis meget i forhold 
til universitetsuddannelsen.

Præstemangel
I fjor oplevede Menighedsfa-

kultetet at have det største antal 
bachelorstuderende nogensinde, 
cirka 50 styks, og det var rekord.

Men selv om Menighedsfa-
kultetet og Dansk-Bibel Institut 
bestræber sig på at uddanne 
fl ere dygtige præster, kan man 
kun i mindre grad dække det store 
behov, der er for nye præster.

Biskopperne har erkendt pro-
blemet, og flere af landets 10 
stifter har været ude i charmeof-
fensiv for at tiltrække nye teologer. 
Det er bl.a. sket i Viborg Stift, som 
har haft studerende fra Pasto-
ralseminariet i Aarhus på besøg 

for at møde præster, menig-
hedsrådsmedlemmer, provsten 
og biskoppen, og de har fx fået 
tilbudt at følge en præst i en uges 
tid for at få en bedre fornemmelse 
af præstegerningen.

- Som biskop er det vigtigt for 
mig ved præsteansættelser at 
skabe det rigtige mix mellem me-
nighed og præst, og jeg har kun 
gode erfaringer med præster med 
baggrund i Menighedsfakultetet, 
fortalte Viborgs biskop, Henrik 
Stubkjær, til Menighedsfakultetets 
blad, MF-bladet, da det for et år si-
den satte fokus på den voksende 
efterspørgsel efter MF-præster.

Den stigende præstemangel 
kan bl.a. illustreres af antallet af 
genopslåede præstestillinger i 
landets 10 stifter. Her blev der i 
perioden 2007-2011 genopslået 
31 stillinger, og det tal var for-
doblet til 60 genopslag i årene 
2012 til 2016. 

Den seneste af de nyansatte 
MF-teologer er cand. theol. Martin 
Karkov Kobbersmed, der blev 
ordineret i Haderslev Domkirke 
torsdag den 8. december. Han 
blev enstemmigt indstillet som 
sognepræst i Skanderup Kirke 
vest for Kolding, hvor han afl øser 
en anden MF-teolog: Holger 
Haldrup. Martin skal indsættes 
i Skanderup Kirke søndag den 
8. januar.

I løbet af 2016 er 11 teologer fra Menighedsfakultetet blevet ansat.

Flere kirker ønsker nu en 
præst, der tror, vurderer MF’s 
landssekretær Nils Andersen.

Glædelig jul
Udfordringens medarbejdere ønsker alle læsere 

en rigtig glædelig og velsignet jul.

NB: Dette er den sidste avis i 2016 og dækker uge 50-51.
Kontoret vil være lukket mellem jul og nytår.
Avisen udkommer igen den 1. januar 2017.

å H l Ud id d H j k l

Glem ikke  Glem ikke  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

i Afrika!i Afrika!
Muslimerne hører om JesusMuslimerne hører om Jesus

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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Randy Clark har besøgt Danmark fl ere gange, da 
Gud har lagt vores land på hans hjerte. Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og over-

naturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

natu

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Tina Varde

Da Ulla Morten-
sen blev kristen, 
lagde hun spi-

ritisme bag sig med et usæd-
vanligt bål.

Efter 16 år med almindelig 
korsang fi k Ulla Mortensen fra 
Hvidovre lyst til at prøve at synge 
i et kirkekor. Hun boede lige i 
nærheden af Broholmskirken 
og valgte derfor baptistkirkens 
kor - hvor medlemmerne havde 
pligt til at synge i kirken om 
søndagen.

Det var i 1979, og hun var 40 
år, da hun debuterede som kir-
kesanger og begyndte at deltage 
i gudstjenester.

- En søndag var det som om 
det, præsten sagde, var hen-
vendt direkte til mig – selvom 
hele salen var fuld. Han talte om 
at fi nde en ny vej, fordi den, man 
var inde på, ikke var god. Bagef-
ter sagde jeg til præsten, at jeg 
gerne ville døbes, fortæller Ulla 
Mortensen, som i dag er 77 år.

Hun blev voksendøbt i baptist-
kirken i 1983 og har lige siden 
været kristen.

Ulla Mortensen kom fra det 
alternative miljø og var nærmest 
opdraget til spiritisme. Kort tid 
efter dåben stod den på pause 
fra spiritistiske familiemedlem-
mer, udrensning og et usæd-
vanligt bål:

Ullas far havde været spiritist 
i mange år, og hun havde også 
selv gennem fl ere år været med 
i en spiritist-forsamling, selvom 
hendes mor altid havde sagt, 
at hun ikke skulle tale med de 
døde.

- ”Det står i Biblen, at man ikke 
må tale med ånderne”, sagde 
min mor ofte til mig. Men min far 
var clairvoyant og dyrkede det 
intenst til stor sorg for min mor.

- Jeg blev gift i 1961, og 
mine svigerforældre var også 

spiritister. De havde Biblen og 
bad Fadervor, så jeg troede, at 
det var ok. I 12 år var jeg med 
i deres forsamling, men i 1973 
døde mediet. Båndoptagelser 
blev delt mellem medlemmerne, 
og min mand og jeg besluttede, 
at vi ikke ville have mere med 
det at gøre. Men min far kunne 
ikke skippe det.

- Da jeg så i 1983 blev døbt, 
kom jeg med i en kristen bibel- 
og bedegruppe og blev under-
vist i kristendom. I Women of 
G.L.O.W. blev jeg gennem Gud 
opmærksom på, at jeg ikke 
skulle beskæftige mig mere med 
spiritisme.

- Min mand, Helge, som i 
starten ellers var lidt vred på mig, 
fordi jeg nu var med i kirkelige for-
samlinger, blev til sidst overbevist 
om, at jeg havde fundet Vejen. I 
1986 blev også han døbt. For som 
han sagde: ”Jeg kan se, der er 
sket en forandring med dig, Ulla. 
Det bliver jeg også nødt til at sige 
ja til”, fortæller Ulla Mortensen.

Måtte rense ud
Ægteparret besluttede sig for 

at lægge fortiden bag sig, og de 
gik grundigt til værks:

- Jesus siger jo: ”Læg det 
gamle liv bag dig”….Min mand 
og jeg måtte hjem og rense ud. 
Jeg klippede alle de gamle spi-
ritistiske båndoptagelser i styk-
ker og rev også bøgerne itu. Vi 
smed dem i nogle sorte sække. 
Så ringede jeg til præsten og 
spurgte, om vi måtte låne kirkens 
bålplads. Det skulle helt væk.

- Vi lavede et stort bål klar, og 
min mand hældte brændvæske 
på. Så begyndte vi at kaste 
brændende tændstikker på det. 
Men der skete ikke noget. ”Er 
det brændvæske gammelt og 
ikke noget værd?” spurgte jeg 
min mand. Men han forklarede, 
at han lige havde købt det.

- Vi prøvede igen. Der skete 
stadig ikke noget. Så blev jeg 
vred og sagde med stemme fast: 
”I Jesu navn, så fyr da!” På det 
tidspunkt var vi ellers ikke i gang 
med tændstikkerne. Men netop 
da jeg sagde det, begyndte bålet 
at brænde!! Vi hoppede og dan-
sede og sang: ”Vi har en herlig 
sejr – sejr i Jesu navn”, siger Ulla 
Mortensen.

Både Ulla og hendes mand 
var lidt chokerede over ople-
velsen.

- Men der var virkelig en frigø-
relse. Satan ville ikke af med det 
spiritistiske materiale. Der var en 
åndelig krig… og bagefter kunne 
Gud komme til. Vi havde kastet 
det gamle væk. 

- Men min far var en hindring 
for, at vi kunne blive helt frie. 
Til sidst måtte vi trække os fra 
ham. Min far var ellers med til 
min dåb, men jo mere kristne vi 
blev, jo sværere var det for os at 
have forbindelse med noget som 
helst spiritistisk.

- Det skaber uro i din sjæl at 
have kontakt med mennesker, 
der er åbne for spiritisme. Også 
til kristne gudstjenester kan man 
møde dem, der er åbne for det 
forkerte. Det er ikke rart, når det 
kristne bliver blandet med noget, 

der ikke skal være der. Gud giver 
fred. Det gør det andet ikke. 

- Tarotkort og alt sådan noget. 
Jeg kan ikke have kontakt med 
det overhovedet. Jeg beder om 
beskyttelse i Jesu blod, selvom 
jeg er stærk i min tro og ikke 
lader mig påvirke, fortæller Ulla.

Far fi k fred
I mange år så hun ikke sin far 

på grund af spiritismen. Men en 
dag gik Ulla forbi nogle af hans 
yndlingsblomster, martsvioler. 
Hun plukkede et par stykker 
og sendte dem til ham i et brev 
med ordene: ”En hilsen fra din 
datter Ulla”.

Så fi k hun svar: ”Kære Ulla, 
jeg ligger på hospitalet og vil 
gerne have, at du kommer og 
besøger mig.” Det var i 1997, og 
det gjorde hun.

- Han døde året efter – nogle 
måneder efter at jeg havde 
bedt for ham: ”Lad din vilje ske, 
lad dit rige komme”. Og jeg 
fornemmede på hans krop og 
ansigtsudtryk, at der skete en 
forvandling. Jeg tror, han under 
bønnen tog imod Jesus ….han 
blev glat i ansigtet og smilede 
lidt, siger Ulla.

Pause fra søn
Ulla har både en datter og 

en søn.
Et endnu sværere og langt 

brud opstod, da Ullas søn se-
nere også blev involveret i spi-
ritisme:

- Min søn, som nu bor i Sve-
rige, arbejdede ligesom min 
far som clairvoyant. Vi så ikke 
hinanden i fem år, fordi han ikke 
ville ”høre om alt det kristne”. 

- Kontakt med spiritisme åbner 
op for noget, jeg ikke vil være 
med i, så det var et nødvendigt 

Ulla vendte 
ryggen 

til spiritismen

Kort tid efter at Ulla Mortensen blev kristen og døbt i en bap-
tistkirke, lagde hun i en lang periode afstand til sin far, der var 

spiritist. Deres samvær gav hende uro i sjælen.

Hun var opdraget som spiritist. Men gennem kirkekoret og forkyndelsen i 
baptistkirken mødte hun en helt anden åndelig virkelighed.

Ulla Mortensen har siden 
1992 været med i menig-
heden i City Kirken, og i de 
senere år også i Healing 
Rooms’ forbønsteam i Ta-
astrup. 

Familien Mortensen har 
et sommerhus i Sverige 
og er derfor også med i en 
svensk kirke. 

Det skaber uro i din 
sjæl at have kontakt 

med mennesker, 
der er åbne for spiri-

tisme... 

Gud giver fred. Det 
gør det andet ikke. 

brud, men meget svært. Det var 
fem hårde år. Men så skrev min 
søn, at han gerne ville se os igen 
– og i 2006 begyndte han og jeg 
at synge gospel sammen i Køb-
nerkirken på Amager. Året efter 
ringede han til mig og sagde: 
”Mor, jeg vil gerne døbes”. Så 
gospel kan gøre noget…

- At være kristen er en udvik-
ling. Hele tiden.  Min søn er først 
helt ude af det gamle nu, hvor 
han ikke længere vil deltage 
på messer. For nogle måneder 
siden spurgte jeg ham: ”Har du 
valgt Jesus?” ”Ja det har jeg da”, 
svarede han.

Ulla har også et barnebarn, 
som er kristen og sygeplejerske. 

- Da mit barnebarn var fi re år, 
havde hun en dag meget ondt i 
øret. Siden jeg blev kristen har 
jeg altid bedt for dem alle. Og 
lige inden hun skulle afsted til 
lægen, lagde jeg hænderne 
på hendes ører og bad Jesus 
hjælpe hende. 

- Da lægen havde undersøgt 

pigen, sagde han: ”Der er ikke 
noget i vejen med dine ører”…og 
mit barnebarn sagde: ”Mormor, 
mormor, det hjalp!” 

Hun var overbevist om, at 
Jesus greb ind. Hun blev tidligt 
kristen, siger Ulla Mortensen.

Bøn for slægt
For mange år siden sagde 

en kristen kvinde til Ulla, at der 
skulle bedes for, at Jesus ville 
tilgive hele hendes spiritistiske 
familie… 4-6 slægtsled tilbage… 

- Vi bad om tilgivelse for alt, 
hvad min slægt havde bedrevet. 
Bagefter skete der igen noget 
med mig åndeligt. Gud fi k endnu 
mere fri bane i mit liv, kunne jeg 
mærke, siger hun.

Ulla er aldrig i tvivl om, at hun 
traf den rigtige beslutning, da 
hun vendte ryggen til spiritismen 
og vendte sig mod Gud. For som 
hun siger: 

- Man kan sagtens mærke for-
skel på Helligånden og forkerte 
ånder. Kun Gud giver fred!
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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 År 2017 er det 100 år siden, Jomfru 

Maria åbenbarede sig i Fatima - fra 
maj til oktober 1917. Derfor arran-
gerer Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg 
en pilgrimsrejse til stedet fra 19. 
-24. juni 2017.

                                                                                                                     
- Den 13. maj 1917 åbenbarede 

Jomfru Maria sig for tre små hyrde-
børn i den lille portugisiske by Fatima 
ca. 110 km. nordøst for Lissabon. 
Jomfru Maria åbenbarede sig i alt 
seks gange for børnene – Jacinta, 
Lucia og Francisco – og hver gang 
den 13. i måneden fra maj til oktober.

Jomfru Marias budskab i Fatima er 
omvendelse, bøn/rosenkransen, at 
sone og bringe ofre for at kompensere for ondskaben i verden og for 
at genoprette den guddommelige orden blandt mennesker, fotæller 
pastor Blumensaat. Han medvirker som pilgrimspræst, mens Maria 
Truelsen er arrangør og rejseleder.

Bodil

Biskop om ”Samme Gud-debat”: 

’Gud modsiger ikke sig selv’
Biskop Steen Skovsgaard har kommenteret den aktuelle debat i Mission Afrikas blad.
Under overskriften ’Tror kristne 
og muslimer på den samme 
Gud?’ skriver Steen Skovsga-
ard, at muslimer vil hævde, at 
vi alle tror på den samme Gud 
- fordi det siges i Koranen. Men 
selv er han uenig i udsagnet.

For muslimer er svaret, at  der 
kun er én Gud - og de mener, at 
Koranen er den sidste og ende-
gyldige åbenbaring. Men biskop-
pen mener ikke - i modsætning 
til nogle præster og tidligere mis-
sionærer - at kristne og muslimer 
tror på den samme Gud. 

Koranen taler anderledes 
om Jesus, end Bibelen gør

Ganske vist er Det gamle 
Testamentes Jahve den samme 
som den kristne Gud, siger Steen 
Skovsgaard. Men han vil aldrig 
sige ja til, at Koranens Gud er 
den samme som Jesu Kristi Far.

Derfor er biskoppen begyndt 
at spørge dem, der mener, at 
Koranens og Bibelens Gud er 
den samme:

”Hvis du mener, at det er den 
samme Gud, som muslimer 
og kristne tror på og beder til, 
hvordan kan det så være, at den 

ene og samme Gud modsiger sin 
egen åbenbaring? Det gør han jo 
blandt andet i og med, at Koranen 
afviser både korsfæstelsen, og 
at Jesus skulle være Guds søn!”

Dermed bliver det op til ”sam-
me-Gud-tilhængerne” at forsøge 
at forklare, hvordan der kan være 
så afgørende forskelle mellem 
Bibelen og Koranen.

”For man kan næppe hævde, 
at Gud modsiger sig selv”, slutter 
Steen Skovsgaard.

Bodil
Koranen siger noget helt 
andet om Jesus, end Bibelen 
gør, siger Lolland-Falsters 
biskop Steen Skovsgaard.

Pilgrimsrejse til Fatima i Portugal 

Pastor Benny Blu-
mensaat fra Esbjerg 
deltager på pilgrimsrej-
sen til Fatima.

”Hjertelig til lykke med jeres 
betroede hverv.  Jeg håber, at I 
vil blive glade for arbejdet, og 
at samarbejdet i menighedsrå-
det må blive godt og positivt”. 
Sådan indleder biskop Steen 
Skovsgaard sin hilsen til de 
nyvalgte menighedsrådsmed-
lemmer.

Steen Skovsgaard har samlet ti 
bud eller gode råd til menigheds-
rådenene på et postkort.  

Kirkens liv og vækst
- Et vellykket samarbejde kom-

mer aldrig af sig selv. Det er 
noget, der skal arbejdes for. Det 
kræver vilje, lydhørhed, gensidig 
tillid og overbærenhed. Man skal 
kunne tåle modsigelse og fi nde 
sig i ikke altid at have ret. 

Og man skal kunne glæde sig 
over indbyrdes forskelle, samtidig 
med at man skal være enige om 
det væsentlige: Kirkens liv og 
vækst, understreger biskoppen.

 Lolland-Falsters Stift har sendt 
de ti bud til alle sine præster og 

menighedsråd. 
Andre kan bestille postkortet 

via webshoppen på stiftets hjem-
meside. Det koster et forsendel-

sesgebyr på 25,- kr. 
Bodil

10 Bud til nye menighedsrådsmedlemmer

Et godt samarbejde i menighedsrådet kan sikres med ti særlige bud eller gode råd, mener 
biskop Steen Skovsgaard. Det første bud opfordrer medlemmerne til at tale om troen på hvert 
eneste menighedsrådsmøde, så det hele ikke går op i mursten og økonomi.

Menighedsrådene skal tale om tro - ikke bare om økonomi, mener man i Lolland-Falster Stift.

Jeg har skrevet og indspillet en ny 
melodi til ”Julebudet”, fortæller Elisa-
beth Holdensen, der er konsulent for 
søndagsskolerne og GospelKids.

Hun fortæller, at hun nogle gange skriver nye melodier for at  ”gen-
opdage” en tekst. Nu i juletiden har hun arbejdet med J.C. Hostrups 
’Julebudet til dem, der bygge’.

- Denne tekst er jeg kommet til at holde af og have brug for på en 
særlig måde, efter at døden og sorgen er kommet tæt på hos mine 
venner og i min nærmeste familie. Gennem denne salme oplever jeg 
juletiden bliver nemmere at være i, med sin sorg og tristhed. 

Gud kom også til dem, der græder, ikke kun de glade. Det er der 
mange, der har brug for at blive mindet om, tror jeg.

Salmen er blevet indspillet i sidste uge, og jeg prøver at få den klar 
til deling som en musikvideo med tekst på Youtube en af de nærmeste 
dage, siger Elisabeth Holdensen, der også tidligere har udgivet sange.

Bodil

’Julebudet’ 
fi k ny melodi

Den britiske sygeplejerske Sarah Kuteh er netop blevet fyret fra 
sit job på Darant Valley Hospital i Kent, fordi hun tilbød at bede 
for patienter, inden de skulle opereres. Hun er nu beskyldt for at 
føre “uønskede samtaler” med patienter og for at tilsidesætte 
kravet om, at personalet ikke må tale med patienter om tro.

Selv forklarer Sarah Kuteh, at samtalerne opstod i forbindelse 
med, at patienterne skal udfylde et spørgeskema inden operatio-
nen, hvor de skal anføre deres religion. Hvis patienterne ikke havde 
nogen tro, indrømmer Sarah Kuteh, at hun kunne fi nde på at spørge 
om, hvorfor de ikke havde det og tale om sin egen tro på Jesus. 

Sagen blev taget meget alvorligt fra ledelsen side. Da Sarah 
Kuteh først blev suspenderet, blev hun eskorteret ud af hospitalet. 
Hun kaldet det selv for en reaktion, der var helt ude af proportion. 
“Det var pinligt for mig og smertefuldt, efter alt hvad jeg havde gjort 
i mine 15 år som sygeplejerske”, udtaler Sarah til den engelske 
avis The Telegraph.

For et par dage siden så jeg Sarah Kuteh på engelsk morgen tv, 
hvor to tydeligvis ikke-troende værter skulle interviewe hende om 
fyringen. De gik direkte i struben på hende og stillede spørgsmål 
på patienternes vegne: Hvad rager min tro eller mangel på tro dig?

Sarah Kutah svarede, at det var svært at pleje og behandle en 
person ordentligt, hvis man kun ser på deres fysiske tilstand og 
ikke også deres åndelige. Hun havde talt om Jesus for at hjælpe 
patienten. Værterne derimod mente, at patienter før en operation 
var i deres mest sårbare situation og derfor ikke bestemt ikke 
skulle prædikes for. Og til slut blev Sarah Kuteh tvunget til at svare 
på, om hun kunne fi nde på at tale om Jesus igen, hvis hun var 
i samme situation med en patient. Det var det rene Colosseum. 
Tilbed kejseren eller dø.

I mine øre lød det helt absurd, at vi er kommet dertil, at det er 
fyringsgrund, hvis man drager omsorg for et menneske ved at 
fortælle om evangeliet. Og endnu mere absurd er Sarah Kutah 
bliver fyret bare et par dage efter, at premierminister Teresa May i 
parlamentet udtalte, at kristne ikke skal være bange for at tale om 
deres tro på arbejdspladsen.

Fyret for at tale med 
patienter om tro
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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

Optikerkæde giver julehjælp
 Optikerkæden Smarteyes 
har i tre år givet forskel-
lige donationer til Kirkens 
Korshær. I år giver kæden 
op mod 250.000 kroner 
som julegave til hjælpeor-
ganisationen og donerer 
hele omsætningen fra alle 
synsprøver i december.

Donationen går til Korshæ-
rens arbejde blandt udsatte 
og hjemløse. Jo fl ere, der får 
tjekket øjnene i december, jo 
fl ere penge går der til de sva-
geste borgere i lokalområdet.  

Under mottoet ”Ingen kan 
hjælpe alle, men alle kan 
hjælpe nogen” støtter opti-
kerkæden Kirkens Korshærs 
arbejde med at give hjemløse mad i maven, varme i fødderne og 
en opmuntrende snak over en kop kaffe. 

- Vi er meget spændte på Smarteyes’ julekampagne, for en do-
nation på fl ere hundrede tusinde kroner vil betyde, at vi kan give 
endnu fl ere mad, bad, tag over hovedet og et meningsfuldt nærvær, 
forklarer Hans Mayland, der er erhvervschef i Kirkens Korshær.

Bodil

Kristendommen er med som en 
af ti værdier i ny danskerkanon
Tidligere kulturminister Bertel Haarder fi k ideen om en ny 
kanon, der skal bevidstgøre danskerne om de historiske og 
kulturelle samfundsværdier. Eksperter udvalgte 20 af borger-
nes 2425 forslag - og nu har danskerne stemt på 10 af disse.

De ti vindende værdier er: Frisind, Kønsligestilling, Velfærds-
samfundet, Tillid, Det danske sprog, Foreningsliv og frivillighed, 
Hygge, Den kristne kulturarv, Frihed og Lighed for loven.

Bodil

Hovedbestyrelsen i Nye Bor-
gerlige har ekskluderet Niels 
Vestergaard Thomsen fra Gjøl, 
fordi han fl ere gange har skre-
vet på Facebook, at kristne er 
dumme og intolerante.

- Hovedbestyrelsen har eks-
kluderet Niels Vestergaard Thom-
sen. Vi kunne ikke leve med det, 
han havde skrevet på Facebook, 
siger næstformanden i partiets 
landsorganisation, Peter Seier 
Christensen, til NORDJYSKE.

Irriteret over KD-indlæg
Det var et debatindlæg af KD’s 

landsformand, Stig Grenov, der 
vakte den nu forhenværende 
næstformands vrede. Niels V. 
Thomsen skrev blandt andet, at 
hvis han kom i Folketinget, vil 
han arbejde for "en afkristning af 
dansk kultur," og at kristendom 

står for "dumhed, snæversyn, 
fordomme og intolerance". 

Han skrev desuden, at "kristne 
er så hykleriske, de hylder livet og 
deres næste med deres selvind-
bildske ædle menneskesyn, men 
godhedens apostle er i virkelig-
heden så snæversynede, at de 
ikke kan tillade andre værdier, der 
kunne gøre deres medmennesker 
lykkelige".

Gjorde kort proces
Indlæggene opfattes som ufor-

enelige med partiets holdninger.
- Vi mener jo tværtimod, at kri-

stendom er grundlaget for vores 
samfund. Samtidig bruger han en 
tone, som slet ikke harmonerer 
med, hvad vi ønsker, siger Peter 
Seier Christensen.

- Man må gerne have skrappe 
holdninger hos os. Men vi læg-
ger megen vægt på at holde en 

ordentlig tone og ikke angribe an-
dre, siger landsorganisationens 
næstformand. 

Partiet har ikke nogen fast 
procedure for eksklusioner. Men 
i dette tilfælde mener man ikke, 
at der har været grundlag for en 
dialog med Niels V. Thomsen.

- Vi mener ikke, der her er så 
meget at diskutere. Så vi har 
ekskluderet ham og bagefter 
informeret ham om beslutningen, 
siger Peter Seier Christensen.

Nye Borgerlige har ca. 3000 
medlemmer på landsplan. Ifølge 
næstformanden har partiet i det 
år, det har eksisteret, ekskluderet 
"under 10 medlemmer".

Den tidligere næstformand har 
nu slettet sine kritiske Facebook-
indlæg. Han har dog stadig en 
hyldest til det franske parti Front 
Nationals frontfi gur, Marine le Pen 
på sin facebookside. "Marine, jeg 

elsker dig, simpelt hen," hedder 
det på fransk.

Bodil

Næstformand smidt ud af Nye 
Borgerlige efter kritik af kristne
Grove indlæg på Facebook kostede næstformanden i Jammerbugt og Brønderslev kommuner posten.

Af Bodil Lanting

René Celinder står med sin 
indkøbsvogn uden for et su-
permarked. Vognen har et skilt 
med teksten: ”Ingen familier 
behøver at sulte. Støt de ramte 
kontanthjælpsmodtagere her.”

- Det er kærlighed, ren kær-
lighed - vi kalder det Kontant 
Kærlighed, forklarer pensionisten 
med julemandshatten.

Metroexpress har skrevet om 
evangelisten fra Pinsekirken på 
Worsaavej på Frederiksberg, der 

samler ind til de fattige. Han stiller 
sig fx foran en Rema 1000 og be-
der folk købe en ekstra vare, som 
de kan lægge i indkøbsvognen.

- Intet er for småt, forsikrer han 
og nævner en række dagligvarer 
fra ænder til toiletartikler.

René Celinder understreger, at 
han gør det i Herrens navn. Og 
oplyser, at både unge mennesker 
og ”Fru Jensen” gerne vil hjælpe 
til ved at smide en vare i vognen.

 
En form for julemand

- Jeg er jo en form for julemand, 
forklarer ophavsmanden til pro-

jekt ’Kontant Kærlighed’.
Det handler om at give kontant-

hjælpsmodtagere mad på bordet 
op til jul - men også efter jul. 
Projektet kører, indtil der kommer 
penge på bordet - jeg er i dialog 
med socialministeren, siger René 
Celinder.

Brug for varme hænder
Foreløbig indsamler projektet 

madvarer i København, Kalund-
borg og Ringsted. Og varerne bli-
ver uddelt til værdigt trængende 
med rund hånd.

- Her skal man ikke tigge, man 

får det bare. Men der er brug 
for fl ere frivillige varme hænder, 
siger René Celinder, der gerne vil 
starte Kontant Kærlighed både i 
Jylland og på Fyn. 

Og så er det starten på noget 
vækkelse i Danmark, mener 
Celinder, der henviser folk til 
kirken og taler om det glade 
budskab. Og om næstekærlighed. 

- Hjælp din næste. For det 
kunne være dig, der har brug for 
hjælpen næste gang, understre-
ger han.

Pinsekirkens julemand samler 
varer til ’Kontant Kærlighed’

- Hohoho, jeg er julemanden, 
siger René Celinder, mens 
han indsamler madvarer til 
kontanthjælpsmodtagere uden 
for supermarkeder i Køben-
havn.
Projekt ’Kontant Kærlighed’ 
er blandt andet blevet omtalt i 
Metroexpress.

Metroexpress har skrevet om pensionisten, der samler varer ind til kontanthjælpsmodtagere.

arrangør:

TEMA
Genlæs Bibelen
 - i Bibelens land

TEMA
Genlæs Bibelen

i Bib l

11.–25. JUNI 2017

HØJSKOLEKURSUS I

 lsraelKursussted: Det Danske Hus i Poriya

Spørgsmål rettes til: 
 Torben Mathiesen torben.ki.ma@gmail.com eller 29 66 79 12 ?

MERE INFO OG TILMELDING
Find program og tilmeldingsmodul på 

ordetogisrael.dk
og 

skole.danskoase.dk

Dansk Oase holder højskole-
kursus i Det Danske Hus i Israel
I samarbejde med Or-
det og Israel arrangerer 
Dansk Oase et højskole-
kursus i Israel fra den 11.-
25. juni 2017. Målgruppen 
er folk i alderen 30-60 år.

Blandt underviserne vil 
være formand for Dansk 
Oase, Ruben Dalsgaard, 
og konsulent i FKF (tidlige-
re landssekretær i Ordet og 
Israel) Torben Mathiesen.

Kurset skal ses som en 
del af det forberedende 
arbejde for at etablere en højskole i Dansk Oases regi. Selve 
højskolen vil primært fokusere på unge mellem 17 og 25 år, mens 
det aktuelle kursus i Israel har en ældre målgruppe.

Kurset afvikles med base i Det Danske Hus i Poriya ved Genesa-
ret Sø. Prisen for kurset inkl. rejse bliver kr. 11.550.

Bodil

Kurset i Israel er en del af 
forberedelserne til at starte en 
højskole i Dansk Oases regi. 
Målgruppen er dog en anden.
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus bliver født 
1 På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle 

foretages en folketælling i hele kejserriget. 2 Denne folketælling 
foregik før den, som fandt sted, mens Kvirinius var guvernør i Sy-
rien. 3 Alle tog af sted for at lade sig indskrive på listerne i den by, 
de stammede fra, 4 og da Josef var af Kong Davids slægt, måtte 
han rejse fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa, Davids fødeby. 
5 Han var nødt til at tage sin forlovede, Maria, med sig, selv om hun 
var højgravid. 6 Mens de opholdt sig i Betlehem, kom det tidspunkt, 
hvor hun skulle føde. 7 Maria fødte sin søn, den førstefødte. Hun 
svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, 
for gæsteværelset var optaget.

Englene og hyrderne på marken
8 Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede får 

på marken uden for byen. 9 Pludselig stod der en engel foran dem, 
og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. 
Hyrderne blev forskrækkede, 10 men englen beroligede dem. 
»Vær ikke bange!« sagde han. »Jeg er kommet for at fortælle jer 
en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket: 11 I nat er jeres 
Frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. 12 

Det her skal være et tegn for jer: I vil fi nde et lille barn, som ligger 
i en krybbe, indsvøbt i et tæppe.« 13 I det samme brød himlen ud 
i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang: 14 »Al 
ære til Gud i Himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!« 

Teksten til Juleaftensdag: Luk. 2, 1-14

Ugens bedeemner
* Bed om, at julens budskab må stå klart.

* At sandheden ånd må oplyse os.
* At Juleavisen må nå ud til fl ere.

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

* Bed for en rensning af medierne.
* Bed for de hjemløse og fattigste.

* Bed for Udfordringens radiomission
blandt muslimer og åndedyrkere 

i Afrika.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

                        Af Ruth Cilwik 

En præst skulle fortælle julens 
historie for de 3-8-årige, nede i 
puslingeklubben. Han var ikke 
kommet langt, før en 4-årig 
rakte insisterende sin hånd i 
vejret. ”Den historie, den ken-
der jeg da godt!”, sagde den 
4-årige. 

Og det er jo rigtigt. Hvem 
kender ikke historien? Præsten 
prøvede at fortælle, at de gode 
historier, dem kan man ikke 
høre for tit, men det købte den 
4-årige nu ikke. Hun syntes 
nu, hun hellere ville høre en ny 
historie end den om Josef og 
Maria….

Julen har ÉN fantastisk og 
ca. 2000 år gamle historie – 
gengivet hvert år, om det er 
på en enkelt måde eller med 
indsats af stor kreativitet. Hi-
storien kaldes Juleevangeliet! 
Den beskriver Guds længsel at 
være mennesker nær og den 
fortæller også om menneskers 
forskellige reaktioner på Guds 
budskab. 

Man kan jo godt sige, at der 
var al grund til at tvivle på ægt-
heden af de overnaturlige infor-
mationer de fi k: Nogle af disse 
mennesker var f.eks. hyrderne, 
som var sammen med deres får 
på marken! Som vi kan læse os 
til i Lukas kapitel 2, havde de en 

overnaturlig oplevelse: 
”…hele landskabet lå badet 

i et strålende lys fra Guds her-
lighed” og ikke kun dét, men 
pludselig stod der også en 
engel der ”…beroligede dem 
og sagde ’vær ikke bange! Jeg 
er kommet for at fortælle jer en 
stor og glædelig nyhed, som 
angår hele folket: I nat er jeres 
Frelser født i Davids by. Det er 
Messias, og han er jeres herre. 
Det her skal være et tegn for jer: 
I vil fi nde et lille barn, som ligger 
i en krybbe, indsvøbt i et tæppe’”

Ikke nok med det, det overna-
turlige fortsætter: ”I det samme 
brød himlen ud i jubel. En hær 

af engle lovpriste Gud med 
følgende sang:

’Al ære til Gud i Himlen og 
fred på jorden til dem, der gør 
Guds vilje’” 

De troede på det, de hørte
Denne flok hyrder beslut-

tede sig til ”at vove pelsen”, 
hvis man kan sige det sådan. 
For at gå igennem byen midt 
om natten og banke på dørene 
for at spørge efter ”barnet”, gik 
sikkert ikke lydløs for sig. Og 
når vinduerne åbnede sig og 
vrede borgere brokkede sig 
over larmen, var der ikke andet 
at sige end: ”Vi mødte et lys og 
en engel – øh, vi hørte endda 
mange engle synge og nu leder 
vi efter et barn i en krybbe, vi 
tror at det er her Betlehem ….”. 

Mon ikke der var den ene eller 
anden hyrde, der havde svært 
ved at finde de rette beskri-
vende ord for deres oplevelse 
og deres søgen?

Søren Kirkegaard skrev en 
gang: At vove er at miste fod-
fæstet for en tid; ikke at vove, 
er at miste livet for altid

For nogle få timer vovede 
hyrderne at miste fodfæste i 
den forstand, at de handlede 
pga. en overnaturlig oplevelse 
og dermed en himmelsk in-
formation. Der var jo sikkert 
hundredvis af børn – fi nder vi 
”barnet i krybben”? Vil vi kunne 
se eller mærke at det barn er 
”vores frelser”, ”Messias” og 
”vores herre”?

De fandt Jesus
Hyrderne fandt stedet og 

de mødte barnet, med navnet 
Jesus. De blev på en eller anden 

måde overbeviste om, at det var 
både deres Frelser, Messias 
og Herre. Englenes ord holdte 
stik! Her beskriver Lukas kapitel 
2, vers 20 deres reaktion efter 
besøget: 

”… og de vendte glade tilbage 
til fårene på marken, imens de 
lovpriste Gud for alt, hvad de 
havde set og hørt. Det var jo 
sket, som englen havde sagt!” 
… en oplevelse for livet! 

Kunne vi i dag ikke alle træn-
ge til at se ”hele landskabet 
badet i et strålende lys fra Guds 
herlighed” og møde en engel, 
der fortæller os, hvor vi fi nder 
vejen til Gud?! Den ”gamle hi-
storie” vil på den måde få den 
tiltrængte, fornyede opmærk-
somhed! 

Jesus har i stedet for oplyste 
landskaber og englemøder givet 
os mennesker et løfte, der lover 
den samme guddommelige 
oplevelse: ”Jeg er verdens lys. 
Den, der følger mig, kommer 
ikke til at vandre i mørket, men 
får livets lys” (Johannesevange-
liet kap 8. vers 12).

Lige som hyrderne kan vi 
vove at miste fodfæstet for en tid 
med alle de spørgsmål og tvivl, 
vi måske har: mon det holder 
– er det sandheden – mon jeg 
kunne fi nde Gud – …? 

Vi behøver ikke at rejse os 
og løbe ud på gaderne, men 
åbne vores hjerter for Jesus, 
der er kommet os i møde og er 
dér, hvor vi er. Lige hér, kan den 
”gamle historie” blive fornyet og 
lede os til at se og tro – og til at 
tage imod Jesus som Frelser, 
Messias og personlig Herre og 
prise Gud! Håbet er kommet ind 
i vores liv!

”I nat er Jeres Frelser født i 
Davids by. Det er Messias og 
han er Jeres Herre!” 

Amen

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

Ugens prædiken fi ndes også 
på netkirken.dk

Præst i Frikirken Salem, 
Frederiksværk

Vov at tro på
hvad Gud siger

Hyrderne troede på det som englene forkyndte for dem. De 
handlede på deres tro, og gik ud i natten for at møde frelseren.

Hvad for en fred?
Jeg har - for julestemningens skyld - set en hel del af de ju-
lefi lm, der sendes op til jul, selv om de sjældent er af særlig 
høj kvalitet. De fl este handler om at tro på julemanden - og 
om at være gode mod hinanden, stresse af osv. 

For i vor politisk-korrekte humanistiske tid skal man helst 
omskrive julens oprindelige stærke budskab til noget, der 
passer ind i tiden og ikke generer nogen. Og så fordrejer og 
fortier man sandheden, som kunne sætte os fri, og erstatter 
den med noget, som alligevel ikke holder. Før eller senere 
fi nder man jo nok ud af, at Julemanden ikke eksisterer. 

Men ofte har man dog fået med, at julens budskab handler 
om fred og glæde.

Hvor kommer det nu fra? 
Jo, da hyrderne lå derude på Betlehems marker, viste der 

sig først en engel foran dem, badet i lys, og derefter brød en 
hærskare i himlen over dem ud i lovsang: 

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til men-
nesker med Guds velbehag! (Autoriseret bibeloversætt. 1992)

Den tidligere aut. oversættelse havde: ...og fred i menne-
sker, der har hans velbehag. 

Teksten er nemlig åben for fl ere fortolkninger. Ordret står 
der »fred til viljes/acceptsmennesker«. Det græske ord for 
accept betyder at betragte noget som godt og efter Guds vilje. 

Derfor har den hverdagsdanske oversættelse formuleret 
det sådan: »...fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!« 
(Lukasevangeliet 2, 14).

Og det passer godt med, hvad Jesus ellers siger. Freden 
og glæden kommer til dem, der tager imod Ham og hans ord. 
Som gør det, der er hans vilje. 

At tage imod er at ”acceptere” at Jesus er Kristus - dvs. 
Messias, dvs. den lovede frelser. Englen siger det også til 
hyrderne: »I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren.«

* Når englene her forkynder fred er det altså ikke fred i den 
forstand, at der nu aldrig mere bliver krig. For det gør der, så 
længe der er mennesker, som ikke har Guds fred.

* Det er heller ikke en fred for alle, men kun ”til dem, der 
tager imod” Guds fred.   

Men siger Englen ikke også: (v. 10) ”Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for hele folket.”...? - Jo, og Guds 
frelse er med Jesus blevet tilgængelig for alle - ikke kun for 
jøderne, eller de religiøse, de vellykkede, men for os alle.

Men freden og den store glæde får vi kun, hvis vi ac-
cepterer - hvis vi tager imod Jesus som Kristus. 

Nogle af os har engang taget imod Ham. Men hverdagens 
bekymringer, tvivl og skuffelser tog livet af troen. Vi har brug for 
at tage imod Jesus igen. Så han igen bliver min frelser, 
min Herre. Når vi får Jesus i hjertet, så får vi fred i 
hjerte og tanker - og glæden følger med.

Hvor konkret vi oplever Guds fred, ”som overgår 
al forstand,” afhænger af, hvor konkret vi giver Ham 
lov at være Herre i vores liv.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør
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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 

Af Connie Noer

Psykoterapeut, 
Løgumkloster

For mange år siden, faktisk 
helt nøjagtigt 55, var jeg en 
lille pige på seks år. Jeg bo-
ede midt inde i en by sammen 
med mine forældre. Huset, vi 
boede i, bestod af fl ere lejlig-
heder, i alt fem.

Jeg var så heldig at høre til i 
stueetagen, hvorfra jeg kunne 
gå lige ud på fortovet. Det er 
lidt vigtigt at vide, hvordan huset 
var indrettet, for det er noget af 
det, historien handler om. Det 
vigtigste var opgangen, som var 
fælles for alle fem lejligheder. 
Det var der, man kunne være så 
heldig – eller uheldig – at møde 
de andre fra huset. Gangen var 
nemlig så stor, at det ofte var 
der, folk stoppede op og snak-
kede med hinanden.

Min mor havde arbejde der-
hjemme, og hun syntes, det 
var så hyggeligt at tale med 
mennesker, og hun var rigtig 
god til at tage sig af dem, som 
var kede af det.

Som oftest var det hyggeligt 
med de andre fra huset, men 
en gang imellem var det direkte 
uhyggeligt. Da turde jeg hverken 
gå ind eller ud.

Allerøverst oppe, på kvisten, 
boede nemlig Sigvald! Han var 
så uhyggelig. Faktisk kan det 
ikke beskrives, hvor uhyggelig 
han var. Jeg ved ikke hvorfra, 
men mine kammerater vidste 
god besked. De vidste fx, at han 
tog børn til fange og gemte dem 
oppe på loftet, hvorfra de aldrig 
kom tilbage. Han tog især de 
børn, der talte med deres foræl-
dre om ham, så dét turde jeg i 
al fald ikke. Han kunne nemlig 
høre gennem murene, selvom 
han var temmelig døv.

Sigvald var en meget ensom 
mand. Det var til at forstå, for 
han var altid sur og vranten. Han 
var ikke den, der fl yttede sig. 
Nej, det kunne de andre gøre, 
hvis de ville forbi ham.

Det er svært at beskrive, 
hvordan han så ud, men køn 
var han ikke. Med et seksårigt 
barns øjne lignede Sigvald et 
gammelt rynket æble i ansigtet, 
og midt i det sad der to hårde 
og kolde øjne, som kun havde 
had, vrede og bandeord til overs 
for sine omgivelser. Tænderne 
var brune og kantede, og ned 
ad hagen sad der altid to eller 
fl ere brunlige striber fra hans 
skråtobak.

Man kunne altid høre, når 
Sigvald kom, fordi han gik og 
småskændte. Det lød temmelig 
højt. Det værste ved Sigvald, 
når man så bort fra det med bør-
nene, var dog hans lugt. Den var 
virkelig slem. Det betød også, 
at folk ikke frivilligt opholdt sig i 
nærheden af ham i længere tid. 

En rædselsfuld idé
Så var der altså den jul, da 

jeg var seks år. Jord og himmel 
stod i ét, sneen føg om hjør-
nerne, og selvom vi boede midt 
inde i byen, var vi lukket inde. 
Det var meget slemt, strømmen 
forsvandt og var væk i tre hele 
døgn. Folk kunne ikke rejse til 
familien eller få besøg, og så-
dan var det også i vores hus. Tre 
af dem, der boede der, skulle 
være rejst til familien. De var 
ikke helt raske og kunne dår-
ligt klare en jul på egen hånd. 
Sigvald vidste ingen noget om.

Så var det min mor og far fi k 
denne rædselsfulde idé. De ville 
invitere hele huset til juleaften. 
De mente, det kunne være 
hyggeligt, og alle ville bedre 
kunne holde varmen. Det var 
sådan set en rigtig god idé, lige 
indtil jeg fandt ud af, at Sigvald 
skulle inviteres med. Altså den 
lugt – og så en juleaften, og 

hvad kunne han ikke fi nde på, 
den sure gamle mand?

Jeg protesterede, men når 
man kun er seks år, er det altså 
mor og far, der bestemmer (så-
dan var det i al fald den gang). 
Jeg var fyldt af angst, og det, 
jeg sådan havde glædet mig 
til, var nu blevet til det værste, 
der endnu var overgået mig i 
mit korte liv.

Juleaften
Det bankede på døren, og 

gæsterne kom én efter én. De 
var glade og forventningsfulde. 
Nu manglede der kun én. Gæ-
sterne blev forlegne, og smilet 
stivnede, da de hørte, hvem den 
sidste gæst var. Så bankede det 
endnu engang meget stille, og 
ind kom en mand. 

Jeg troede ikke mine egne 
øjne, for manden, der trådte ind, 
havde håret redt pænt tilbage, 
og han var iført et sort sæt tøj, 
som nok i årevis havde ligget i 
en pose i selskab med mølkug-
ler (det afslørede den specielle 
duft). Hagen var ren, og der var 
ingen ubehagelig lugt. Manden 
var Sigvald.

Han gik en runde, gav hånd 
og sagde pænt goddag. Til mor 
og far sagde han tak, fordi han 

måtte komme. Da han nåede til 
mig, var jeg ved at dø af skræk. 
Tænk hvis han tog mig, når jeg 
gav ham hånden, men inden jeg 
så mig om, havde han sluppet 
taget igen. Jeg overlevede i 
første omgang!

Vi spiste mors gode jule-
mad, og stemningen tøede op. 
Alle snakkede og lo, dvs. ikke 
Sigvald og jeg. Vi lyttede, holdt 
øje, og Sigvald koncentrerede 
sig om maden, som han tyde-
ligvis ikke havde fået magen til 
i årevis. Jeg lagde mærke til, 
at sovsen blev siddende om 
munden, og jeg prøvede at lade 
være med at kigge på det.

Mor og de tre kvinder ryd-
dede af bordet og vaskede op. 
Far tændte lysene på juletræet, 
mens jeg holdt øje med Sigvald. 
Det vidste han selvfølgelig ikke. 
Det har nok ikke været så let for 
min far at være alene i stuen 
med ham, for det lykkedes ikke 
rigtigt at få en samtale i gang. 
Til sidst var der tavshed.

Sigvald rejste sig fra bordet 
og gik hen til juletræet. Han 
stod helt stille og stirrede ind i 
lysene. Det, jeg så, chokerede 
mig totalt. Han græd! Tårerne 
løb stille ned ad kinderne og 

dryppede på hans sorte tøj. Jeg 
var nok ikke særlig fi ntfølende, 
for jeg kiggede ganske ugenert 
og åbenlyst på ham. Han opda-
gede det, skyndte sig at tørre 
kinderne med jakkeærmet og 
vendte sig bort.

Vi blev placeret i de bløde 
stole, og far læste juleevange-
liet, som han altid havde gjort. 
Ingen af vore gæster var vant 
til den slags, men alle syntes 
at nyde det. Far lagde Bibelen 
fra sig efter at have læst og 
bedt, og vi sang mange sange. 
Gaveuddeling husker jeg mær-
kelig nok intet om, men det har 
selvfølgelig været en del af 
aftenens program.

Sigvald sagde stadig ikke 
meget, men bad dog far læse 
juleevangeliet igen, inden vi 
skulle slutte aftenen og spurgte,  
hvor i Bibelen det stod. Det var 
det meste, jeg hørte ham sige 
den aften.

I morgen...
Det blev aftalt, at vi også 

julemorgen skulle mødes hos 
mor og far for fælles at nyde 
morgenkaffen. Alle var med på 
ideen, også Sigvald. Da han 
sagde godnat, holdt han fars og 
mors hånd i lang tid og sagde: 
”Tak, I ved ikke, hvad denne af-
ten har betydet for mig, men det 
vil jeg fortælle i morgen. Tak!”

Mor og far snakkede lidt om, 
hvordan aftenen var gået, og 
jeg må indrømme, at den ikke 
havde været værst. Jeg havde 
i hvert fald fået et andet syn på 
Sigvald.

Næste morgen kom alle som 

aftalt på nær Sigvald! Vi ven-
tede lidt med morgenkaffen, 
men så bestemte mor og far, 
at de i stedet ville hente ham 
til frokost.

Af en eller anden grund gik 
både mor og far op for at hente 
ham. De kom ned uden Sigvald! 
Han lå i sin seng og var død. 
På bordet ved siden af lå en 
gammel bibel opslået på jule-
evangeliet. På en seddel var der 
skrevet et brev, hvori der stod: 
”Tak Gud for denne aften, og 
tak fordi du lod dig fi nde af mig. 
Tilgiv, at jeg i alle de år vendte 
dig ryggen. I morgen skal de alle 
have det at vide, for nu kan der 
komme en god nyhed ud af min 
mund. Tak for denne juleaften.”                   

Stemningen derefter var me-
get speciel. Både glæde og 
bedrøvelse fyldte juledagene, 
størst var dog glæden over, at 
Sigvald rejste hjem til Jesus 
julenat.

Jeg tror, at Gud sendte en 
snestorm og tog strømmen, for 
at Sigvald kunne blive frelst. Jeg 
tror også, at det er vigtigt, at vi 
lytter efter, hvad det er, Gud ger-
ne vil have os til at gøre. Gud har 
brug for os i sin tjeneste. Nogle 
gange tænker jeg på, hvad der 
ville være sket, hvis ikke Sigvald 
havde hørt juleevangeliet. Det 
ved dog kun Gud.

En jul jeg aldrig glemmer
Sigvald var den sidste person, den seksårige pige ønskede besøg af juleaften. Men det gik helt anderledes, end nogen havde forestillet sig.

Sigvald var direkte uhyggelig, syntes pigen. Og så skulle netop han komme på besøg juleaften!
Inga Friis har illustreret Connie Noers juleminde.
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

For noget tid siden fi k jeg et dejligt brev af min yngste søn på 10 
år: ”Hej Mor, jeg syntes du er den bedste i verden og er rigtig sjov 
de fl este gange.” Jeg kom sådan til at grine af det ærlige brev og 
gav min søn et stort knus. 

Mig: ”Tak, min skat, hvor var det sødt af dig. Men helt ærligt - er 
jeg kun sjov de fl este gange?” (jeg griner stadig)

Simon: ”Jah, altså … eh … jeg elsker dig jo ALTID – men du er 
jo ikke sådan sjov hver gang!”

Jeg takker for denne dejlige – og morsomme – læring i, at man 
sagtens kan være elsket ubetinget selvom man ikke altid når i mål 
med sine jokes, og sikkert også rammer ved siden af med andre ting. 

Jeg vil fortsat gøre mig umage med at være den bedste mor jeg 
kan præstere (og oppe mig lidt med mine jokes), men ellers hvile i, 
at jeg åbenbart er en god nok mor, lige som jeg er!

Hilsen Suh

Kære Suh
Min far er for nyligt gået på 

pension. Vi har naturligvis talt 
en del om det i årene op til, og 
det er mit indtryk, at han har 
glædet sig til det. 

Men desværre er det vist 
sværere for ham, end han (og 
vi alle) havde regnet med. I 
stedet for at udforske de mu-
ligheder, der er for at fordybe 
sig i en hobby eller anden 
aktivitet, sidder han ofte bare 

derhjemme og ser fjernsyn. 
Jeg, mine søskende og 

min mor er bekymret for, hvor 
længe det skal stå på, og vi 
snakker om, hvad vi evt. kan 
gøre for at ”skubbe på”, at det 
bliver anderledes? 

Min far kan godt være lidt 
af en stædig rad, så vi er 
påpasselige med ikke at gøre 
noget, som måske kan gøre 
det værre. 

Kh. Margit

Kære Margit
Det er desværre ikke så ual-

mindeligt, at mænd har det svært 
ved ophør af tilknytning til arbejds-
markedet. 

For mange mænd er nemlig det 
de gør – deres funktion – en stor 
del af deres identitet, hvor mange 
kvinder tillige definerer sig ud 
fra deres relationer (mor, søster, 
datter, veninde osv). Måske er 
det samme gældende for din far? 

Har han igennem sit liv primært 
defi neret sig ud fra sin rolle på 
arbejdsmarkedet? 

I så fald kan I måske hjælpe 
ham lidt videre ved at prøve at 
lade talen falde på de evner og 
kompetencer, som din far har, 
som netop har gjort ham dygtig 
til sit arbejde. Disse egenskaber 
kan jo bruges på anden vis end 
kun i lønnet arbejde, og hvis I 
så småt kan få ham til at tænke 

i de baner, kan det måske være 
starten på en ny indgangsvinkel 
til pensionisttilværelsen? 

Hvis din far kan begynde at 
opleve at gøre en (funktionel) 
forskel i sin nuværende hverdag, 
for dig og dine søskende, måske 
for naboen eller i frivilligt enga-
gement, så vil han formentlig få 
lidt mere glæde og energi. Der er 
ikke noget værre for en mand – og 
i det hele taget for os mennesker 
– end at opleve os overfl ødige! Vi 
har brug for at være uundværlige. 
Dette er selvfølgelig en proces for 
din far, og det tager den tid, det 
må tage. 

Imens, så prøv at opmuntre og 
måske også at tage initiativ til, at 
han får holdt sig ”i gang”. Spørg 
ham om hjælp til praktiske ting, 
til børnepasning, få ham med ud 
at gå en tur m.m. Jo mere han 
oplever at være en del af det liv, 
som jo fortsætter på trods af hans 
pension, jo bedre udgangspunkt 
er der for at engagere sig i den 
mere aktivt. Deltagelse i noget 

tilbagevendende som en sport el-
ler klub fx i foreningsregi vil også 
være en god idé for ham. Er der 
ikke en eller anden sportsgren 
eller interesse, som han kunne 
engagere sig i? Blive en del af et 
fællesskab omkring? 

Prøv evt. at høre, om der er 
nogle fra lokale foreninger/klub-
ber, som kunne have lyst til at kig-
ge forbi din far til et uforpligtende 
besøg. Måske det er nemmere for 
din far at sige ja til noget, når det 
ikke er jer, som er allertættest på, 
der foreslår det.

I sidste ende er det selvfølgelig 
din fars beslutning, om han vil 
engagere sig i sit videre liv, eller 
om han blot vil slå rødder foran 
fjernsynet – men som familiemed-
lemmer, der holder af ham og vil 
ham det bedste, så bliv blot ved 
med at prikke lidt til ham, men na-
turligvis i respekt for hans fri vilje.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg har en datter på 9 år. 

Hun har ofte legeaftaler med 
pigerne fra sin klasse. 

Når de er hos os, kan jeg 
ikke undgå at høre lidt af, hvad 
der foregår dem imellem. Nogle 
gange har de en del konfl ikter 
med, hvem der skal bestemme 
hvad og hvorfor. Jeg er nogle 
gange i tvivl om, hvornår jeg 
som voksen/mor skal gribe ind, 

og hvornår det er bedst at lade 
dem fi nde ud af det selv? 

Jeg tænker på, at så længe 
de selv leger uden alt for vold-
somme konfl ikter, så er det vel 
godt nok at lade dem være 
– men på den anden side, jeg 
overvejer også nogle gange, 
om jeg skulle ”guide” dem til lidt 
bedre løsninger end de nogle 
gange lander i?

Venlig hilsen Moren

Kære Mor
Jeg forstår godt dine overvejel-

ser: Hvornår kan vores børn klare 

det selv – og har endda godt af at 
klare sig selv – og hvornår bliver 
udfordringerne for svære for dem, 

så vi skal gribe ind? Gid, der var 
en facitliste til det! Men det er 
der ikke, og i stedet er vi nødt til 
at bruge både vores intuition og 
vores fornuft. 

Børn HAR godt af at klare visse 
udfordringer selv, det er det, de 
lærer og modnes af. Løser vi alle 
problemer for dem, så bliver de 
passive og hjælpeløse. Omvendt 
kan et barn, der overlades for me-
get til sig selv, blive overordentlig 
selvhjulpent, men på samme 
tid helt miste evnen til at turde 
stole på andre og til at kunne 
bede andre om hjælp. Desuden 
– selvom børn ofte er kvikkere, 
end vi som forældre tror, så er 
der selvfølgelig grænser for, hvad 
de kan overskue, og hvad de kan 
vurdere realistisk.

Så prøv at vurdere din datters 
evne til konfl ikthåndtering ud fra 
hendes humør og ageren, både 
når hun er sammen med sine 
kammerater, men også bagefter. 
Er hun overordnet glad og vir-
ker tryg, når hun leger med sin 
klammerater, så er mængden af 

konfl ikthåndtering samt udbyttet 
af det formentlig helt OK. Snak 
også med hende om legeafta-
lerne bagefter: ”Legede I godt 
sammen?”, ”synes du I er gode 
til at deles om at bestemme?”, 
”bliver I tit uvenner?” osv. Hvis 
du derimod får indtryk af, at din 
datter ændrer karakter eller bliver 
mut og gnaven, når der er lege-
kammerater, så kan det være et 
udtryk for, at hun har svært ved 
at sige fra. Så må du snakke med 
hende om det, du observerer: 

”Jeg har lagt mærke til, at du tit 
er sur og ikke siger så meget, 
når du leger med XX?”, ”er der 
noget du kunne tænke dig var 
anderledes, når du og XX leger 
sammen?” osv. 

Er det din vurdering, at din 
datter og hendes kammerater 
overordnet ikke håndterer legen 
og konfl ikterne særlig hensigts-
mæssigt, så er det en forældreop-
gave at gribe ind og hjælpe dem til 
mere konstruktive måder at gøre 
det på. Har den ene af pigerne 

måske svært ved at få sagt fra, 
kan det være meget hjælpsomt 
for hende (og for gruppedynamik-
ken), at en anden hjælper med, at 
der bliver sagt fra. 

Hvornår vi gør det ene eller det 
andet, er op til os at vurdere – og 
derfor er det rigtig godt, at din 
datter netop ofte har legeaftaler 
hjemme hos jer, så du faktisk 
har mulighed for at få indblik i, 
hvordan det foregår.

Hilsen Suh

Fra børn og fulde folk
hører man sandheden

Min far er gået i stå...

Prøv at vurdere din datters evne til konfl ikthåndtering ud fra hendes humør og ageren, både 
når hun er sammen med sine kammerater, men også bagefter. 

Skal jeg blande mig?
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Af Henri Nissen

”Glade jul, dejlige jul” har i 
mange år været en af de mest 
elskede julesange i Danmark.

Måske er det melodien, vi 
så godt kan lide. I hvert fald er 
Ingemanns danske tekst noget 
anderledes end den oprindelige 
østrigske ”Stille Nacht! Heilige 
Nacht!”, som den 24-årige Josef 
Mohr skrev, da han var tilknyttet 
en lille pilgrimskirke i et fjernt 
hjørne af Alperne.

Da han to år senere i 1818 var 
hjælpepræst for den lille Sankt 
Nicolaus kirke i Oberndorf i nær-
heden af Salzburg, arrangerede 
han en midnatsmesse, og han 
ønskede, at deltagerne skulle 
opleve den særlige julenat.

Sent på den...
Så sent som juleaftensdag 

den 24. december rodede han 
febrilsk i sine skuffer efter det digt, 
han havde skrevet to år tidligere 
i Alperne. Da han fandt papiret 
med de seks vers skyndte han 
sig til fods i sneen til nabobyen 
Arnsdorff, hvor vennen Frans Xa-
ver Gruber var lærer og organist i 
byens to kirker.

Begge kom fra jævne familier.  
Men domvikaren i Salzburg hav-
de økonomisk sørget for, at Josef 
kunne uddanne sig til teolog på 
universitetet og blive præst. 

Frans’ far var væver, og det 
skulle Frans også have været, 
men den musikalske søn fik 
en chance for at blive lærer, så 
han også kunne arbejde som 
organist. 

Nu havde de to unge fundet 
sammen om musikken og kirken, 
og i løbet af kun en times tid med 
guitaren havde Frans kompone-
ret den melodi, der senere gik 
verden over og nu synges på 
mere end 330 forskellige sprog 
og dialekter. 

Ved julenats-messen sang Jo-
sef tenor og Frans bas, mens han 
akkompagnerede menighedens 
fi restemmige kor på guitar. 

Når de ikke brugte orgelet, 
skyldtes det muligvis, at det ikke  
duede pga. fugt.

Stjal orgelbyggeren den?
I hvert fald kom orgelbygger 

Karl Mauracher i 1819 og repa-
rerede orgelet. Han tog ”Stille 
Nacht” med til sin hjemby Zillertal. 

Her var der to syngende fa-
milier, Rainer og Strasser, som 
i 1820-30 bragte melodien med 
sig på koncerter. I 1832 fortalte 
en avis i Leipzig fx, at Strasser-
familien havde sunget ”Stille 
Nacht!” og i 1839 havde Rainer-
familien bragt salmen med sig til 
til en uropførelse i Trinity church 
i New York. Andre bragte den 
skønne salme til andre lande og 
sprog, så den i dag er den mest 
udbredte julesalme i verden. 

Skrev Mozart den?
Man ved også, at Kejser Franz 

I og Zar Alexander I hørte den 
under en sammenkomst i Østrig.

Senere satte hoffet en under-
søgelse i gang for at finde ud 
af, hvem der oprindeligt havde 
skrevet den smukke salme. 

Specialisterne gættede på 
fl ere af de berømte komponister, 
som Østrig og Tyskland er så 
rig på. Mozart, Beethoven eller 
Haydns bror måske?

En gammel mand fra Arnsdorff 
fortalte ganske vist, at det var 
hans gode ven Josef Mohr, som 
havde skrevet teksten, før han 
flyttede fra sognet, og Gruber 
kunne fortælle, at det var ham, 
der en eftermiddag havde skrevet 
melodien, men at en orgelbygger  
fra Tyrol havde hugget noderne.

Det troede man ikke rigtigt på.
Først i 1997 dukkede det origi-

nale nodeark op, hvor Josef Mohr 
i hjørnet har skrevet: Melodie von 
Franz Xav. Gruber.

Ingemanns dejlige jul
I Danmark var det B.S. Inge-

mann, der i 1850 omskrev salmen 
fra det højtidelige og storslåede, 
til en sød og folkelig dansk ”Glade 
Jul. Dejlige Jul” - tilføjet “paradis-
grønt” og “Himmerigs dør”.

Den blev allerede i 1855 opta-
get i Salmebogen. Og derfor fi k 
vi ikke en egentlig oversættelse. 

Ingemann var nemlig kendt for 
andre ørehængere, som Julen 
har bragt velsignet bud og Dejlig 
er jorden.

Dansk oversættelse
Flere danskere har forsøgt at 

skrive en mere korrekt oversæt-
telse af den oprindelige salme.

Blandt dem er baptistpræst Ole 
Bækgaard, Allerød, der er en øvet 
rimsmed og digter.

- Jeg synes, Ingemanns tekst 
er lidt for folkelig og nedtoner 
det kristne og det hellige i den 
oprindelige tekst, forklarer Ole 
Bækgaard. 

- Derfor skrev jeg i 1994 en 
enkel tekst, som udtrykte den 
samme tilbedelse og højtid som 
Mohrs tekst.

For 3-4 år siden blev jeg kon-
taktet af Horsens Folkeblad, som 
skrev en artikel om julesalmens 
tilblivelse og fremhævede min 
tekst som den bedste. De sagde, 
at man brugte min tekst i nogle 
lokale kirker på egnen. Og det 
blev jeg naturligvis glad for.

Ole Bækgaard har selv skrevet 
mange salmer, hvoraf nogle er 
samlet i bøgerne ”Hjertesprog” og 
”Sådan set - sådan sagt”.

For nylig udkom ”Broen”, som 
er en samling på nu 203 evan-
geliske sange. Sangene kendes 
i de kristne bevægelser. ”Broen” 
bruges nu meget af baptister 
og missionsforbundet, samt af 
kredse i folkekirken, der savner 
de gode gamle sange.

- Jeg ved, der er mange, som 
synes der mangler noget mellem  
de lidt stive salmer i Salmebogen 
og de moderne engelske lov-
sange. Og de evangeliske sange, 
som har nogle gode åndelige og 
meningsfyldte tekster, mener Ole 
Bækgaard.

Han arbejdede selv i mange 
år som eksportchef hos Brüel 
& Kjær og var så afdelingschef 
hos Kristelig Fagbevægelse i 
Helsingør. Sideløbende har han 
været præst for menigheden i 
Allerød og har jævnligt skrevet 
prædikener på Frikirkenet.dk og 

i Udfordringen. Hans egen hjem-
meside er: www.obaekgaard.dk.

Sammen med hustruen Inge, 
der spiller, tager han jævnligt ud 
og holder en syng-med aften.

Julefred midt i krigen
Under 1. verdenskrig 1914-18 

indførte tyskerne en våbenhvile 
den 23. december 1914. 

Juleaften kom der levende lys 
op på kanten af de tyske skyt-
tegrave. Briterne og franskmæn-
dene svarede med at skyde. Men 
tyskerne skød ikke tilbage...

I stedet kunne fjenden høre 
julesangen ”Stille nat”. Først sang 
en tenor akkompagneret af en 
kornet. Derefter sang de tyske 
soldater med.

For hver 20. meter stod der et 
juletræ med små lys på, og de 
tyske soldater stod synlige for 
alle og sang. Franske og britiske 
soldater begyndte at klappe og 
sang med.

Efter at soldaterne havde 
udvekslet døde og gravlagt dem, 
hilste soldater fra begge sider af 
fronten på hinanden. En masse 
soldater fra begge sider bevæ-
gede sig ud i ingenmandsland.

De udvekslede gaver; cigaret-
ter og chokolade. De sang. 

Så spillede de fodbold. Og der 
kom forslag om at afgøre krigen 

med en rask fodboldkamp.
Også offi cerene deltog i våben-

hvilen. Med fare for at få alvorlige 
reprimander. Men så kom gene-
ralerne til fronten og truede med 
krigsret, såfremt kampene ikke 
blev genoptaget.

Efter nytår kom nye soldater i 
stedet for de gamle, mens mange 
af de tyskere, der havde deltaget i 
våbenhvilen og ikke skudt i julen, 
blev sendt til de mest udsatte 
steder på østfronten.

Der blev ikke flere sådanne 
våbenhviler i julen, så længe ver-
denskrigen varede. Tvært imod 
vedtog generalene, at der under 
de kommende højtider skulle 
udføres ekstra kraftige angreb. 

Min bedstefar, Jes Nissen, var 
indkaldt i hele krigen fra 1914-18 
som dansksindet sønderjyde i det 
besatte Slesvig/Sønderjylland.

Han fortæller dog i sin dagbog 
om en juleaften i Molin 1914, 
hvor de danske nordslesvigere 
først blev samlet hos en dansk 
løjtnant Busk fra Haderslev og 
sang de danske julesange og 
læste juleevangeliet. Derefter 
var han sammen med de tyske 
kammerater, som også læste 
juleevangeliet, men på tysk, og 
bad fadervor - og sammen sang 
de ”Stille nacht! Heilige nacht!”

Tyske soldater pynter et juletræ i en skyttegrav i december 1914. Juleaften trodsede de deres overord-
nede og fejrede jul med fjenden og sang bl.a. ”Stille nat! Hellige nat!” 

Historien om ”Stille 
nat! Hellige nat!”
Verdens mest kendte 
julesalme blev til i en 
fart, men den udtrykte 
noget dybt. På dansk 
blev den folkeligjort af 
Ingemann og mistede 
det hellige og højtide-
lige. Men nu har den 
fået det igen.

De to venner, Frans Gruber og Josef Mohr, skrev Stille Nat! Den oprindelige Skt. Nicolaus kirke i Oberndorf er borte, men et kapel markerer stedet og salmen.

Ole Bækgaard skrev en ny 
”Stille nat” på dansk:

Stille nat, hellige nat
himlen kom til jord i nat.
Jesusbarnet i krybben er lagt
i en stald uden skønhed og pragt.
:/: Kristus, vor frelser er født. :/:

Stille fred, hellige fred
fylder alt med kærlighed,
hyrder lytter på Betlehems vang,
engle jubler til barnet i sang:
ære og pris til Guds søn.

Stille fryd, hellige fryd,
englesang med himmelsk lyd.
Mørket viger på frelserens bud,
barnet kommer med nåde fra Gud,
frelsen er kommet til jord.

Stille nat, hellige nat,
fred til jorden, julenat.
Lad os synge med engle i kor,
prise barnet som kom til vor jord.
Pris være himmelens Gud.
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Assyrisk biskop har reddet over 
200 kristne fra Islamisk Stat
The Associated Press skriver, at Bishop Mar Afram Athneil fra 
Syrien har indsamlet penge og frikøbt 226 assyriske kristne, 
der var kidnappede af IS.

De 226 kristne blev taget til fange, da IS angreb deres by i Khabur 
fl oddalen i februar 2015. 

Efter at have kidnappet de kristne sendte IS besked til biskop 
Athneil med krav om næsten 11 millioner dollars i løsepenge for de 
kristne. Biskoppen var i tvivl om, hvad han skulle gøre. Han ønskede 
desperat at redde de kristne, men brød sig heller ikke om at betale 
løsepenge til terrororganisationen.

Til sidst valgte biskoppen at redde de kristne, og han indsamlede 
penge gennem kristne verden over, fx donerede syrere i Canada 
100.000 $. Budskabet blev spredt gennem de sociale medier.

Men før alle pengene kom ind, havde IS udsendt en video, der 
viste henrettelsen af tre af fangerne. Herefter kom pengene strøm-
mende ind fra hele veden, fortæller den syrisk-fødte fi lmmand 
Sargon Saadi, der forsøgte at fi nde ud af, hvad der var sket med 
fangerne. ”Kirker, assyrere, ikke-assyrere gav bare penge via kir-
kerne, som sendte dem til biskoppen”, fortæller Saadi.

Hele beløbet kom ind uden hjælp fra regeringen eller politikere, 
og i november 2015 blev de første 37 fanger frigivet. Herefter blev 
fl ere frigivet, indtil de sidste 43 blev løsladt i februar 2016.

Bodil

Astronauten John Glenn med 
det kristne vidnesbyrd er død
Tidligere astronaut, testpilot 
og Demokratisk senator John 
Glenn er død i Ohio den 8. dec, 
95 år gammel.

Glenn gjorde tjeneste som pilot 
i både 1. og 2. verdenskrig. Han 
var den første amerikaner, der fl øj 
i kredsløb om jorden i 1962. Men 
hans livsstil lignede ikke den, 
man så hos andre astronauter, 
fx kørte han i en gammel bil, dyr-
kede motion og gik i kirke.

The Washington Post skriver, 
at han gav håb til alle i USA under 
den kolde krig, hvor frygten for Sovjetunionen var på sit højeste. 
Avisen tilføjer: ”Han drak ikke, røg ikke, bandede ikke og opførte 
sig altid disciplineret i løbet af sin NASA-karriere.”

John Glenn talte åbent om sin tro. I 1998 deltog han som 77-årig 
i Discovery-missionen. Han udtalte dengang ”Det er umuligt for mig 
at se op på skaberværket og ikke tro på Gud. Det styrker bare min 
tro”. Han fortalte også, at han bad hver dag, han tilbragte i rummet.

John Glenn efterlader sig hustruen gennem 73 år, Annie Glenn.
Bodil

Biskop Mar Afram Athneil indsamlede 11 millioner dollars for 
at kunne købe 226 kristne fanger fri fra IS.

Taget på en kirke i byen Uyo i det 
sydøstlige Nigeria nær grænsen til 
Cameroun styrtede sammen under 
en bispeindsættelse sidste lørdag. 
160 blev dræbt og mange såret.

- Jeg så over 100 døde blive båret 
ud. Jeg gik også til to hospitaler, hvor 
jeg så dynger af døde, så det var svært 
at tælle dem, fortæller et øjenvidne til 
Reuters.

- Det er svært at få nøjagtige tal om 
antallet af døde og sårede, fordi mange  
er blevet bragt til private hospitaler, op-
lyste lederen af universitetshospitalet i 
Uyo, Etete Peters, efter ulykken.

The Reigners Bible Church var 
endnu ikke blevet færdigbygget, da 
folk samledes til bispevielsen af apostel Akan Weeks, der var kirkens 
grundlægger.

Delstaten Akwa Iboms guvernør, Udom Emmanuel, var også til stede 
under gudstjenesten, men han slap næsten uskadt ud af kirken. Han 
har nu beordret bygningsentrepenøren arresteret, oplyser det statslige 
nyhedsbureau NAN.

I Nigeria er der udbredt korruption blandt entrepenører og underle-
verandører, som bruger dårlige materialer. Der er også mange tilfælde 
af bestikkelser af bygningsinspektører, så det sker forholdsvis tit, at 
bygninger i Nigeria kollapser.

I 2014 mistede 116 livet, da et herberg i forbindelse med en kirke i 
Lagos styrtede sammen.

Bodil

Bombe dræber 27 kristne i Kairo
IS har taget skylden for den bombe, der under gudstjenesten i den 
ortodokse kirke St. Mark’s Cathedral den 11. december dræbte 
27 og sårede 60 - heraf mange kvinder og børn.

Den egyptiske præsident Abdel-Fattah el-Sissi har udtalt, at der var 
tale om en selvmordsbombe. Målet var at ramme Egyptens koptiske 
minoritet, der udgør ca. 10 procent af befolkningen. Regeringen har 
svoret at beskytte den kristne befolkning mod islamistiske grupper, 
men de kristne har i fl ere år følt sig svigtet og diskrimineret. De kan 
fx ikke opnå visse topjobs inden for sikkerhedsstyrkerne og i den 
akademiske verden.

- Hvad tror du, vi føler? Folk blev dræbt, mens de bad, sagde en 
af de kristne. En anden sagde: ”Regeringen beskytter os ikke. De 
kan generelt ikke beskytte os mod terror”. Eksplosionen fandt sted i 
kapellet, som er omfattet af store sikkerhedsforanstaltninger, fordi det 
ligger nær den koptiske pave Tawadros II’s hovedsæde. Det var ham, 
der holdt mindehøjtideligheden for de mange døde kristne i mandags.

- Gud, beskærm os og dit folk fra de ondes sammensværgelser. 
Det er vor kirkes skæbne af ofre martyrer, bad Tawadros II, mens han 
svingede røgelseskar over kisterne, der var dækket af egyptiske fl ag. 

Bodil

Af Bodil Lanting

Skuespiller Andrew Garfield 
havde et helt særligt møde med 
Gud under forberedelserne til 
rollen som jesuit-præst i en 
fi lm om forfølgelse af kristne 
i Japan.

Andrew Garfield har spillet 
Spiderman og havde hovedrollen 
i Mel Gibsons nyeste fi lm ”Hack-
saw Ridge”, som har vakt opsigt 
for sit kristne budskab, skriver 
CBN News.

På jesuit-retræte
Som led i forberedelserne til at 

spille jesuitpræster blev Garfi eld 
og hans makker Adam Driver 
sendt på et retræte-ophold hos 
jesuitter. Her levede de to skue-
spillere som jesuitter og lærte om 
Japan-missionærernes tro.

Før retræten udtalte Garfi eld,  
der har jødisk baggrund, at han 
var åndeligt søgende. 

- Jeg er ikke en kristen. Jeg 
opfatter mig selv som panteist, 
agnostiker, ind imellem ateist og 
lidt jødisk, men for det meste bare 
forvirret, sagde han.

Men under retræten, hvor da-
gene var fyldt med bibellæsning, 
jesuittiske traditioner og bøn, 
oplevede Garfi eld at fi nde vejen 
ud af sin forvirring. ”Jeg blev fyldt 
med al denne information og en 

længsel efter at udbrede Kristi 
lære, for jeg kom virkelig til at til-
bede ham, fortæller skuespilleren 
til Hollywood Reporter.

En personlig rejse
- Jeg er en troende med tvivl. 

Men den tvivl får mig til at søge 
dybere efter noget andet, reelt 
- om man vil - efter ’Gud’, siger 
Andrew Garfi eld.

Han fortæller om den jesuit-
præst, der underviste ham: ”Han 
gav mig åndelig vejledning, som 
om jeg var en jesuit under oplæ-
ring. Det blev en meget personlig 
rejse for mig, og jeg forstod sand-

heden om Gud”, siger han.

Voldsom kristenforfølgelse
Filmen Silence handler om 

to jesuit-præster, som i det 17. 
århundrede rejser fra Lissabon til 
Japan for at fi nde deres elskede 
mentor Ferreira. Denne var rejst 
til Japan som missionær mange 
år tidligere. Men nu forlyder det, 
at han var blevet tvunget til at 
frasige sig troen under tortur - og 
at han levede som buddhist med 
en japansk hustru og børn. 

De to unge præster nægter at 
tro på rygterne og rejser selv til 
Japan for at fi nde Ferreira. Her 

oplever de den grusomme virke-
lighed med umenneskelig tortur 
mod de kristne. Og de må spørge 
sig selv, om man kan fornægte 
troen offentligt - og samtidig 
bevare den. Titlen (Tavshed) refe-
rerer til de kristnes oplevelse af, at 
Gud er tavs under deres lidelser.

Instruktør Martin Scorsese har 
haft et møde med pave Frans, 
der selv er jesuit, før en planlagt 
screening af fi lmen i Vatikanet.

Filmen har premiere i USA den 
23. december og i England den 1. 
januar 2017.

’Spiderman’ mødte Gud 
gennem fi lm om mission 
Andrew Garfi eld spiller jesuit-præst i fi lmen ”Silence”, der foregår i Japan.

I fi lmen ’Silence’ spiller Andrew Garfi eld den unge jesuit-præst 
Father Rodrigues, der må forholde sig til, hvad der sker med  
kristne under svære forfølgelser.

Andrew Garfi eld er kendt som 
Spiderman - og fra den nye 
Gibson-fi lm ’Hacksaw Ridge’.

En selvmordsbombe i den ortodokse kirke St. Marks Cathedral i 
Kairo dræbte 27 under gudstjenesten sidste søndag.

Nigeria: 160 dræbt
i sammenstyrtet kirke

Delstatens guvernør 
Udom Emmanuel befandt 
sig i kirken, men slap næ-
sten uskadt fra ulykken.

Norsk integrationsminister 
samler ind til forfulgte kristne
Sammen med statssekretær Fabian Stang 
vil Norges integrationsminister Sylvi List-
haug samle penge ind til Åpne Dører.

Ministerens udmelding kommer efter nyhe-
den om, at penge, som er blevet indsamlet til 
NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) 
i hendes navn er gået til at afl ønne ansatte i 
Norge. Derfor skal den nye indsamling gå til 
Åpne Dører, siger Listhaug til avisen Dagen.

Organisationen Åpne Dører, som arbejder for forfulgte kristne, 
blev foreslået af Listhaugs rådgiver Espen Teigen, der selv er kristen.

Ministeren vil dog ikke støtte Åpne Dørers missionsarbejde - kun 
den humanitære indsats.

– Pengene skal bistå dem, som er i en vanskelig situation i lande, 
hvor kristne bliver forfulgt. Vi ønsker, at pengene skal bruges til 
humanitært arbejde, siger hun.

Bodil
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I år støtter Karsten Auerbach’s 
jule-kunst-auktion et projekt, 
der bekæmper menneskehan-
del med gadebørn i Indien

24 helt nyfødte ansigter. Ét af 
dem er malet på en baggrund af 
bladguld, der lyser ud imod os. 

Billedkunstner Karsten Auer-
bach maler hvert år et julebillede 
til helårsbrug. Ikke mere julet end 
at det også kan hænge fremme 
i februar eller august – og ikke 
større end at almindelige men-

nesker kan have råd til at byde på 
det - og fi nde plads til det i stuen. 
I år måler det 34 x 49 cm. 

Børn fra hele verden
”Det gode ved at male er, at 

man kan sige flere ting på én 
gang”, indleder kunstneren. ”Jeg 
har anstrengt mig for at male 
spædbørn fra hele verden, fordi 
projektet, som auktionen støt-
ter, handler om børn: Bortset fra 
kuløren er vi alle ret ens, når vi 
bliver født, men vores vilkår er så 

himmelråbende forskellige.
Billedets titel refererer til Joan 

Osborne’s ”What if God was one 
of us?” Sangen var ment som en 
protest mod de vilkår, Han byder 
os. Men for mig er julen netop en 
fejring af, at Gud valgte at blive 
et sårbart menneske ligesom os. 
Det er noget, som gør kristen-
dommen unik – og noget, som 
er kommet til at betyde meget for 
mig over årene.  

Og endelig kan man næsten 
ikke undgå at blive i godt humør af 

at se på billeder med spædbørn!”

Hjælp til gadebørn
I år går pengene fra salget til at 

hjælpe nogle af de mest udsatte 
gadebørn i Kolkata i Indien.

Det er børn, som ikke bare 
lever i den yderste fattigdom uden 
familie, men som også er i høj 
risiko for at blive fanget, handlet 
og tvunget til slave-arbejde, 
sex-arbejde eller ufrivillig organ-
donation. 

Det er tanken, at projektet 

senere skal brede sig til de nær-
meste delstater Bihar og Odisha.

Karsten Auerbach og hans 
kone Dorte mødte lederne for ga-
debørnsprojektet for syv år siden 
og har siden støttet deres arbejde 
med bl.a. jule-maleri-auktioner.

Denne gang vil de selv rejse 
ned og afl evere pengene for bed-
re at kunne se og forstå projektet, 
mødes med lederne – og med de 
børn, som det handler om.

Auktion på Facebook
Billedet er udstillet i Fyens 

Rundkirke i Horne, hvor der er 
åbent kl. 8-16.00 hver dag.

Karsten Auerbach’s jule-kunst-
auktion kan følges på facebook. 

Alle kan byde på maleriet på 
kunstnerens facebook profil, 
sms/mobil 21796159 eller mail: 
karsten@auerbach-art.dk

Auktionen slutter den 24. de-
cember ved 16.00-tiden, når det 
sidste bud er givet.

Bodil

Julekunst bekæmper traffi cking

Karsten Auerbachs maleri: 
”One of us” måler 34 x 49 cm. 
Det er udstillet i Fyens 
Rundkirke i Horne, hvor der er 
åbent kl. 8-16.00 hver dag.

Billedet viser 24 nyfødte fra 
hele verden. Et af ansigterne 
er omkranset med bladguld, 
fordi Gud blev menneske som 
en af os, forklarer kunstneren.  

Man kan følge auktionen på 
facebook og byde på billedet 
indtil juleaften.

Karsten Auerbach har selv besøgt gadebørnsprojektet i Kolkata, og de sidste syv år har han derfor 
malet blandt andet julemalerier for at støtte det.

Billedkunstneren Karsten Auerbach har malet værket ”One of Us”, der skal sælges på auktion til fordel for gadebørn i Indien.

Under sine besøg i Indien har Karsten Auerbach lavet billedskole-dage for børnene i slumbyerne.
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Bør fl ere danskere ikke have en mulighed for at 
forstå julens egentlige indhold? 

Derfor har Udfordringen udgivet en speciel jule-
avis 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?

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

Julekirken over dem alle
Fødselskirken i Betlehem – hvor Jesus blev født – har en lang og broget historie med om- og tilbygninger, ødelæggelser og brand, 

jordskælv, munkeslagsmål og belejring, fortæller Steen Jensen.

Fødselskirkens indre blev fornyet af korsfarerne i 1100-tallet. Fødselsgrotten med sølvstjernen i gulvet.

Tidligt pilgrimsmål
Fødselsstedet har dog været 

pilgrimsmål endnu tidligere for de 
kristne. Både før og efter at den 
romerske kejser Hadrian i et for-
søg på at udrydde alle spor af den 
jøde-kristne tro i år 135 opførte 
statuer af Jupiter og Venus på 
stedet, er de kristne kommet her.

Det kræver da heller ikke me-
gen fantasi at forestille sig, hvor-
dan de første kristne, der brændte 
for Jesus, også gerne har villet 
vide, hvor han blev født, og selv 
gerne ville en tur forbi stedet og 
tilbede Messias. Det skulle også 
være mærkeligt, om Jesu mor, 
Maria, der stadig levede, ikke har 
fortalt dem om stedet og måske 
endda har udpeget det.

Ret tidligt har den tomme 
grav i Jerusalem været et hel-
ligt sted og et pilgrimsmål for de 
første kristne, og det samme har 
selvfølgelig været tilfældet med 
fødestedet i Betlehem.

Bygget i år 327
Det var dog først i år 327, 

at den første kirke blev bygget 
over fødselsgrotten, og den stod 
færdig i år 333. Byggeriet blev 
iværksat ret hurtigt efter, at kri-
stendommen var blevet tilladt i 
Romerriget, og iværksat af den 
første kristne romerske kejser, 
Konstantin den Store, hvis mor, 
dronning Helena, var kristen og 
selvfølgelig har påvirket sin søn.

Helena overværede kirkebyg-
geriet i Betlehem sammen med 
biskop Makarios af Jerusalem. 
Helena var rejst fra Rom til Israel 
for at fi nde de hellige steder og 
fi k udpeget fødselsgrotten i Bet-
lehem. Bibelen taler om en stald, 
men kirkefædrene taler om en 
hule eller en grotte, og det bunder 

født i en stald og lagt i en krybbe; 
men om det skete præcist på det 
sted, som sølvstjernen i Fødsels-
kirken markerer, er usikkert.

Det rigtige Betlehem
Det er dog ret sikkert, at det 

skete i en stald hér i Betlehem, 
og sandsynligvis også her, hvor 
Fødselskirken senere blev byg-
get. Både Lukas og Mattæus 
slår fast, at det var i Betlehem i 
Judæa, det skete. Men da der på 
Jesu tid også fandtes et Betlehem 
i Galilæa i det nordlige Israel, 
ikke ret langt fra Nazareth, har 
nogle – bl.a. nogle få arkæologer 
- spekuleret i, om det mon ikke var 
hér, at Jesus i virkeligheden blev 
født – og ikke i Betlehem syd for 
Jerusalem.

Spekulationerne går bl.a. på, 
at Jesus kaldes nazaræeren fl ere 
steder i Bibelen, og at turen fra 
Nazareth til Betlehem i Galilæa 
ville have været noget nemmere 
for den højgravide Maria end den 
meget længere tur hele vejen til 
Betlehem i Judæa.

Men det er ren spekulation. Der 
fi ndes ingen seriøse indicier for, at 
det skulle være tilfældet, bortset 
fra nogle interessante, men ret 
løse spekulationer. Bibelen og 
andre kilder er ret klare i mælet, 
når de fortæller, at fødslen skete 
i Betlehem i Judæa og syd for 
Jerusalem.

Stalden udenfor byen
Flere af kirkefædrene i de 

første århundreder pegede da 
også på Betlehem i Judæa som 
fødselsstedet. Fx fortæller kirke-
faderen Origenes (181-254 e.Kr.), 
at det var en kendt sag blandt de 
kristne og andre, at Jesus var født 
i en bestemt stald udenfor byen.

Af Steen Jensen

Under den store, men noget 
slidte Fødselskirke i Betlehem 
fi ndes den grotte, hvor Jesus 
efter sigende blev født. I grot-
ten markerer en sølvstjerne det 

nøjagtige sted, som i et par tu-
sinde år har været pilgrimsmål 
for millioner af kristne, især i 
juletiden.

”Og det skete i de dage,” for-
tæller Lukasevangeliet os, ”at 

der udgik en befaling fra Kejser 
Augustus, om at der skulle holdes 
folketælling i hele Romerriget.

Da Josef stammede fra Bet-
lehem, rejste han fra Nazareth 
til sin hjemby for at lade sig ind-
skrive, og med sig havde han sin 

forlovede, Maria, der var gravid.”
Bibelen er ret præcis i beskri-

velsen af, hvor Maria fødte sin 
søn, Jesus. Det skete i Davids by, 
Betlehem, en ret lille by i Judæa 
7-8 kilometer syd for Jerusalem. 
Bibelen fortæller, at Messias blev 
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i, at på Jesu tid var det ikke ual-
mindeligt at bruge huler og grotter 
til stalde for dyrene.

Ombygget i 565
Det er dog ikke meget, man i 

dag kan se af den første kirke, ja, 
faktisk er det kun døbefonten og 
noget af et mosaikgulv.

Det skyldes, at en større kirke 
i år 565 blev bygget oven på den 
gamle, efter at samaritanske 
opstande i år 529 havde medført 
omfattende ødelæggelser, hvor 
store dele af kirken brændte.

Den byzantinske kejser Ju-
stinian stod for nybyggeriet, og 
murene, som de står i dag, stam-
mer fra hans tid. 

Korsfarerne
Derimod er gulv og loft udskif-

tet fl ere gange, og hele kirkens 
indre fi k en omfattende fornyelse 
af korsfarerne i 1100-tallet, der 
også udvidede kirken. Så sent 
som i år har kirken undergået en 
større renovering.

Og ja - Fødselskirken har i 
tidens løb været igennem fl ere 
ombygninger, og fi k bl.a. tilføjet 
et markant klokketårn. 

Jordskælv
Men naturkatastrofer har været 

hårde ved kirken, og i midten 
af 1800-tallet gjorde jordskælv 
og efterskælv store skader på 
bygningen, hvor bl.a. klokketårnet 
blev ødelagt.

Men trods tidens tand står 
Fødselskirken der stadig med 
sine 12.000 kvadratmeter - stor 
og slidt og som en evig påmin-
delse om den største begivenhed 
i verdenshistorien: At Gud blev 
menneske. Og den står som en 
af verdens ældste kirker over-
hovedet.

Munkeslagsmål
Det er dog ikke ligefrem den 

kristne fred, der altid har åndet 
over stedet, for Fødselskirken har 
været mål for mange konfl ikter i 
tidens løb.

Armenske kristne, græsk-
ortodokse og romersk-katolske 
har hver et kloster i tilknytning til 
kirken, og de skal dagligt forsøge 
at komme ud af det med hinan-
den. Pligterne fordeles mellem 
dem, fx de daglige rengørings-
pligter, låsning af døre osv., og 
det sker alt sammen efter et nøje 

fastlagt skema. Fx bliver forhallen 
gjort ren hver dag af de græsk-
ortodokse, med undtagelse af 
de to trin, der leder hen til det 
armenske kloster.

Sådan er det. Munkene vogter 
nidkært over egne arealer, og 
ind imellem er spændingerne 
blusset op. Munkene har mildest 
talt haft svært ved at enes, siden 
en særlig status-quo aftale ellers 
blev vedtaget under Osmanner-
riget i 1852. Aftalen gav hvert 
af de tre trossamfund ret til at 
holde gudstjenester i kirken – og 
fordelte pligterne.

Spændingerne mellem kirke-
samfundene gav så sent som 
i 2011 udslag i håndgemæng 
mellem munkene over noget så 
banalt som en kirkerengøring. 
Fejekoste og knytnæveslag for 
gennem luften, da græske munke 
trådte ind på armenernes ene-
mærker. 

Besættelse og belejring
Fødselskirken har også været 

skueplads for noget så forskelligt 
som kroning af korsfarerkonger 
og belejring. I forbindelse med 
den anden intifada besatte den 

israelske hær i 2002 Betlehem 
med det sigte at fange eftersøgte 
palæstinensere. Cirka 50 palæsti-
nensiske militsfolk og eftersøgte 
terrorister trængte ind i Fødsels-
kirken, hvor de barrikaderede 
sig med en større gruppe civile 
palæstinensere og en håndfuld 
munke og nonner, der tilfældigvis 
befandt sig i kirken. 

Den israelske hær belejrede 
kirken og krævede, at militsfol-
kene overgav sig, og belejringen 
kom til at strække sig over hele 
39 dage. 

Siden 1995 har Betlehem 
været under det Palæstinensiske 
Selvstyres kontrol. Byen, hvor 
Jesus kom til verden, og hvor 
Gud blev menneske, havde indtil 
for få år siden et kristent fl ertal 
blandt sine indbyggere. I dag er 
muslimerne i overtal, og under 20 
procent af indbyggerne er kristne.

Fødselskirken har siden 2012 
figureret på UNESCO´s liste 
over bevaringsværdige steder i 
verden.

Turister og pilgrimme strømmer året rundt til fødselskirken i Betlehem. Fødselskirkens mure stammer fra den store ombygning i 500-tallet.

Munkene på rengøringsarbejde i Fødselskirken. I 2011 førte det til håndgemeng mellem armenske og græske munke.

Øst for Betlehem ligger denne grotteagtige hule, som nogle me-
ner var Jesu fødested. I hvert fald er det nemmere at forestille 
sig ”stalden” her, end under gulvet i den udsmykkede kirke.

Efter at Josef og Maria i Betle-
hem var blevet afvist af Josefs 
gamle venner, bragte Josef 
til sidst – sent lillejuleaften – 
den højgravide og udmattede 
Maria med ud til en hule, som 
hyrderne brugte øst for byen. 
Det var en hule, han ofte havde 
benyttet som barn. 

Det fortæller den tyske nonne 
og seer Anne Catherine Emme-
rich, som i 1800-tallet havde en 
lang række visioner om Jesu liv, 
der viste sig troværdige, selv om 
hun aldrig havde været udenfor 
sin hjemegn.

Hun beskriver hulen og dens 
omgivelser detaljeret og fortæl-
ler videre:

Den 24. var det sabbat, og 
først efter solnedgang kunne 
Josef købe de mest nødvendige 
ting. Maria bad ham om at være 
alene, og han gik ud for at fi nde 
et bortløbent æsel. Da han kom 
tilbage, lå Maria i henrykkelse på 
knæ i bøn med sit ansigt vendt 

bort fra indgangen. Og han ser 
et lys omkring hende, som om 
der er fl ammer, og trækker sig i 
ærefrygt tilbage i bøn.

Maria har da allerede født - i 
den simple grotte. Senere rækker 
hun barnet til Josef.

- Så lagde de barnet i krybben, 
som var fyldt med siv og sarte 
planter og dækket af et klæde, 
der hang ned over siderne. Den 
stod over stentruget, som stod 
på gulvet til højre for indgangen, 
hvor hulen har en bred kurve mod 
syd. Denne del af hulen lå lavere 
end stedet, hvor Jesus blev født: 
gulvet skrånede nedad som en 
trappeformet konstruktion. Efter 
at have lagt barnet i krybben sad 
de begge hos ham og takkede 
Gud med glædestårer.

(Hele A.C. Emmerichs syn 
fi ndes i Udf. uge 50/2010, samt 
i bogen ”The Life of the Blessed 
Virgin Mary – From the Visions of 
Ven. Anne Catherine Emmerich”.)

Henri.

Sådan så ’stalden’ 
formentlig ud
Stalden, hvor Jesus blev født, var muligvis en 
grotte øst for Betlehem, hvor dyrene holdt til.



Bøger og fi lm om HIMMEL-oplevelser:Bøger og fi lm om HIMMEL-oplevelser:

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

Opstået fra de døde. Doku-
mentar-video med afrikansk 
præst. 60 min. 98 kr. 

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

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

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

Kirsten Mørch-Nielsen: Lys 
bag døden - om engle og 
syner og hjertestop. 149 kr.

14 . BØGER OG FILM Udfordringen søndag den 18. december 2016

HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Du kan nå det!
Skal dine køb

nå frem 
inden jul - vælg 

EXPRESS LEVERING 

og bestil frem til den 

21. december kl. 15.00

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

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

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.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

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

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

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

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

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

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

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Du kan nå det endnu! - vælg EXPRESS LEVERING og bestil frem til den 21. december kl. 15.00
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Lige i rette tid – eller med bibelsk sprogbrug – i tidens fylde, 
udkommer julealbummet: ”Julefred”. Cd’en er duoen Skifter 
& Saabye’s debutudgivelse, men de er ikke nybegyndere udi 
det musiske. 

Sammen med en lille håndfuld professionelle musikere leverer 
de toner til julens skattede salmer, og det er en god blanding af 
traditionelle arrangementer, små musikalske twists og et enkelt 
selvkomponeret nummer. 

Gamle julesalmer i nyfortolkning
Cd’ en indeholder ni gamle danske julesalmer og en ny julesang, 

som duoen selv har skrevet. Formålet med pladen er at nyfortolke 
de gamle sange/salmer, for derigennem at holde fast i julens 
centrale budskab om ’…på jorden fred i mennesker, der har hans 
velbehag’ (Luk. 2.14) – altså julefred. Det er et ønske om, gennem 
musikken, at bringe ro og fred ind i juletiden, så det ikke kun kom-
mer til at gå op i julegaver, stress og jag. 

Top 5 af mine julesalmer kan man høre på cd’en. Med ’Der noget i 
luften’ lægger duoen ud i den lette og muntre genre, og hovedparten 
af sangene er i den indbydende og glade ende af salmeskalaen, 
men der er også plads til stærke og indholdsmættede sange som 
fx ’En rose så jeg skyde’.     

Slap helt af
Stilen er laidback og har et akustisk udtryk for at understrege 

nærvær, autencitet og tid til eftertanke. Især kontrabassen skaber 
rygraden i det musiske udtryk, både som bund og i mere solistiske 
indslag. 

’Du tænder lys’ er, desværre, det eneste selvkomponerede num-
mer. Desværre, fordi det er rigtig godt. Mai-britt Skifters stemme 
går rent ind i denne jazzifi cerede julesang, og Runa Saabyes 
anden-stemme giver fylde og dynamik, så der er både øre-godt 
og en tekst med et budskab, som helt tydeligt har afsæt i julens 
egentlige omdrejningspunkt. Man kan kun håbe på mere af den 
slags, hvis der kommer en opfølger engang i fremtiden. 

Tilbage er bare at sætte sig godt til 
rette i sofaen, smide fødderne op, sætte skiven i afspilleren og 

slappe helt af.  
Anmeldt af Josua Christensen    

Skifter & Saabye: Julefred • CD 

Julefred 
til øregangen

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.    

æ
a

 
o

o
v
s

Kun kr. 80,-

Amalie Skriver - Mystery Airlines

Ameldt af Edith Theis-Nielsen

’Konge, Præst & Gartner’ er 
en spændende studiebog med 
stof til fordybelse skrevet af en 
professor i Gammel Testamen-
te ved bl.a. Dansk Bibel-Institut. 

Bogen er pædagogisk og der-
for værd at læse både for stude-
rende og bibellæsere, der ønsker 
at gå bag om Bibelens tekster. 

Skabelse og tempel
Fokus er sammenhængen mel-

lem Guds skaberværk og templet, 
både det fysiske og det kosmiske. 
Kofoed viser sammenhængen 
mellem Johannes Åbenbaring 
om skabelsens slutspil, som er en 
genoprettelse af det oprindelige 
skaberværk, og det som skabel-
sen begyndte med: en have hvor 
mennesker er gartnere, og hvor 
Guds nærvær er til stede. 

I slutspillet har Jesus erstattet 
det oprindelige fysiske tempel. 
Men også Ezekiels tempelvision 
peger både tilbage til skabelsen 
og fremad mod nyskabelse og 
det kosmiske tempel i Johannes 
Åbenbaring. 

Ud fra de bibelske tekster kan 
man læse, at menneskenes rolle 
oprindeligt var som gartner, præst 
og konge.

Den røde tråd i Biblen
Det er en styrke, at bogen 

peger på den røde tråd i Bibe-
len, hvor fænomener som fx 

den 7. dag, hviledagen, spiller 
en afgørende rolle, ikke bare i 
beretningen om skabelsen, men 
gennem hele Bibelen. Desuden 
illustrerer Kofoed, hvordan for-

skellige værktøjer kan bruges til at 
belyse fx skabelsesberetningen i 
1. Mosebog. Altså en lidt akade-
misk tilgang, som man kan blive 
meget klogere på. 

Da beretningen om skabelsen 
går væsentlig længere tilbage i tid 
end andre tilsvarende beretninger 
fra datidens Mellemøsten, er det 
vigtigt at forstå litterære genrer, 
og hvordan begreber som myter, 
analogier og litterær stil skal 
forstås sammenholdt med den 
bogstavelige mening – også uden 
for den teologiske ramme. 

Det gælder om at holde balan-
cen med at forstå andre beretnin-
ger, tolkninger og ældre historiske 
kilder end de bibelske samtidig 
med at forstå den store forskel til 
den bibelske historie og skabelse 
– især på det dybere plan. 

Tese 
Kofoeds grundtese er: ”at tek-

sterne i 1. Mos. 1-3 benytter sig 
af tabernaklet og templet som en 
analogi til at beskrive det ube-
skrivelige, nemlig hvordan Gud 
skabte kosmos og gav de første 
mennesker til opgave at opfylde 
og underlægge sig skaberværket 
(1. Mos. 1) og at dyrke og passe 
(på) jorden (i 1. Mos. 2-3).” 

Sammenhængen mellem tem-
pel og skabelse er klar, blot kan 
man diskutere, hvad vej analo-
gien går, og næppe alle vil være 
enige i Kofoeds tese, som dog 
hviler på grundige studier.

Jens Bruun Kofoed: 
Konge Præst & Gartner -
Mennesket i Guds verden
190 sider • 200 kr. • Kolon

Skaberværket 
sættes under lup

Kære læser af Udfordringen!

I november modtog ca. 1000 af 
Udfordringens mest trofaste 
abonnenter en gratis bog. 

Vi har nemlig fået mulighed for 
at sende bøger med avisen - til en 
meget lav porto. 

Som forsøg udvalgte vi de mest 
trofaste læsere (dem, der har 
holdt avisen længst) og sendte 
en af Udfordringens gode bøger 
til dem.

Det var starten på en ny gave-
bogklub. Vi vil fremover sende 
bøger ca. hvert kvartal. De næste 
kommer ud i januar - til tusind 
andre læsere.

Kun abonnenter kan melde 
sig ind i Udfordringens nye gave-
bogklub. Det skyldes at bøgerne 
sendes sammen med avisen.

Det hele kører som en gave-
bogklub – du får en gave og du 
giver en gave til avisens drift. 

Vil du gerne have en fast pris, 
så regn med 50 kr. pr. gang. El-
ler kun 200 kr. årligt for fi re gode 
kristne bøger – inklusiv fi re gange 
forsendelse. Dét er da billigt!

Skulle vi sende bøgerne med 
postvæsnet, ville portoen alene 
sluge de fl este penge. 

Giv det videre...!
Vi håber at udsende både 

tidligere udgivne og helt nye bø-
ger. Også fra andre gode kristne 
forlag, som fx Scandinavia.

Og skulle du have bogen i 
forvejen, så giv den videre – som 
gave. Vi kan ikke sende bestemte 
bøger til bestemte læsere. Alle får 
den samme bog. Men det vil altid 
være gode kristne bøger.

Formålet med gave-bogklub-
ben er netop at få spredt de gode 
nyheder. Det er formålet med Ud-
fordringen, og det er også formå-
let med bogklubben. Der fi ndes så 
mange værdifulde kristne bøger, 
som skal ud og gavne i stedet for 
at ligge på lager. - Om vi så skal 
forære dem væk!

Hvad skal jeg gøre, hvis 
jeg gerne vil være sikker på 
at modtage gave-bøger hver 
gang?

Tilmeld dig på hjemmesiden 
udfordringen.dk/bogklub (eller 

send en mail til abonnement@
udfordringen.dk)

Du kan sende din gave til 
Udfordringens gavekonto: 7040 
0001 830 446 i Sydbank.

Eller fra din telefon ved hjælp 
af MobilePay. Brug indtil videre nr. 
51 31 65 99. 

Husk at sende en besked med 
din gave-indbetaling (Skriv fx 
”gave-bogklub”).

Vil du med i gave-bogklubben?

I november modtog de fl este læsere enten Daniel Øhrstrøms bog 
”Det bedste er i vente”  eller Kim Schous reportagebog ”Kinas 
kristne revolution”. Begge bøger er i farver.

Du kan altid melde dig ud igen. 

Glædelig jul.
Og tak for din 
opbakning til
Udfordringen 
i 2016.

Henri Nissen 
redaktør.
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Mel Gibsons aktuelle krigsfi lm 
”Hacksaw Ridge” er på én gang 
både voldsom og tankevæk-
kende, men de virkelige om-
stændigheder bag skildringen 
af den usandsynlige krigshelt 
Desmond Doss virkede også 
stærkt provokerende på den 
generation, der voksede op 
sammen med ham.

Kristeligt Dagblads fi lmanmel-
der, Søren Hermansen, gav i sin 
anmeldelse af fi lmen ”Hacksaw 
Ridge” forleden udtryk for, at 
fi lmen skildrer ”en ekstrem opof-
relse, der kun kan opnås ved at 
klynge sig til Kristus og det nye 
budskab”.

Omtalen fi k mig til at mindes, 
hvorledes Desmond Doss’s erfa-
ring i mine drengeår blev benyt-
tet til at tegne billedet af en ung 
mand, der på trods af usikre odds 
blev brugt af Gud til at redde men-
nesker fra undergang og voldsom 
død på slagmarken. Desmond 
Doss blev et ideal for mange unge 
indenfor hans eget kirkesamfund 
– syvende dags adventisterne – 
og hans vilje til at melde sig som 
værnepligtig, dog uden at bære 
våben, kom til at tjene som norm 

for unge kristne i hele verden et 
par årtier frem.

Virkelighedens
Desmond Doss

Desmond Doss meldte sig til 
militærtjeneste i 1942, da han 
var 23 år gammel. Han kunne 
egentlig godt have undgået mili-
tærtjenesten, da han arbejdede 
på et skibsværft i Newport, Virgi-

nia, men han var jo ikke militær-
nægter. Han ville bare af samvit-
tighedsgrunde ikke bære våben. 

Den unge Desmond var vok-
set op i et hjem, hvor religionen 
betød meget. Dagligt havde 
han betragtet et billede af de 
ti bud, hvor han specielt lagde 
mærke til budet: Du må ikke slå 
ihjel. Han var overbevist om, at 
Kristus havde levet for at redde 

mennesker, og det blev også det 
erklærede mål for Desmond. Han 
beviste allerede dette, da han en 
dag i radioen hørte om en ulykke, 
hvor en kvinde var blevet kvæstet 
og manglede blod. Straks begav 
han sig til fods til hospitalet fem 
kilometer væk, donerede en 
portion blod, og vandrede de fem 
kilometer hjem igen.

I militæret havde man van-
skeligt ved at acceptere en ung 
mand, der nægtede at bære vå-
ben. Måske har det også spillet en 
rolle, at han ikke ville udføre aktiv 
tjeneste om sabbatten. Desmond 
Doss blev derfor i begyndelsen et 
naturligt offer for mobning; man 
forsøgte endda at erklære ham for 
mentalt uegnet til militærtjeneste, 
men han forblev tro mod sine 
egne idealer – og Gud viste sig 
at være med ham. Desmond var 
på vej til at blive en helt.

Invasionen af Okinawa
USA invaderede øen Okinawa 

for under 2. Verdenskrig at bruge 
den som luftbase til en invasion 
af Japan, der ligger bare ca. 500 
km derfra. De japanske styrker 
var allerede forskanset på øen og 
beskød de amerikanske styrker 
fra klippehuler og skyttegrave. 
Desmond Doss og hans bataljon 
blev kommanderet til at indtage et 
stejlt højdedrag – Maeda – som 
viste sig at være så utilgængeligt, 
at det hurtig blev omdøbt til Hack-
saw Ridge. 

Der var japanske tropper over-
alt, og slaget blev så blodigt, at 
faldne amerikanere kunne stables 
i stakkevis. Midt i dette inferno 
udførte den våbenløse Desmond 
Doss  sin heltedåd. Knælende i 
bøn midt på slagmarken bad han 
gang på gang: ”Gud, giv mig én 
mere”! 75 gange gentog dette 
sig, mens han reddede sårede 
kammerater i sikkerhed.

Bemærkelsesværdigt er det, at 
dette foregik på en sabbat, Doss’ 
helligdag. Også her havde den 
unge soldat lært af sin Frelser: 
”Det er tilladt at gøre godt på en 
sabbatsdag, for sabbatten er ble-
vet til for menneskers skyld – og 
ikke omvendt”.

I moderne krigsførelse hedder 
det ofte: ”Det bedste forsvar er 
et angreb”. En tidlig morgen ved 
Hacksaw Ridge hørte Doss og 
en kammerat japanske stemmer 
fra en nærliggende hule. ”Mellem 
mig og min kammerat lå nogle 
håndgranater” fortalte Doss se-
nere. ”Jeg skulle bare kaste et 
par håndgranater, så ville vi få 
ram på et par japanere. Men så 
kom jeg til at tænke på, at Gud er 
den store livgiver. Jeg skulle ikke 
frarøve nogen livet!” 

Senere på dagen fandt ameri-
kanske soldater en såret japaner, 
der var blevet forbundet med en 
amerikansk forbinding. Der havde 
Desmond Doss også været på 
spil.

Kongressens
æresbevisning

Da krigen var ovre bredte 
rygtet om Desmond Doss’ helte-
modige indsats sig helt til præ-
sidentens gemakker i Det hvide 
Hus. Præsident Harry Truman 
kunne derfor den 12. oktober 
1945 overrække The Medal of 
Honor til Desmond Doss. Han 
var den første soldat uden våben, 
der nogensinde var blevet tildelt 
denne hædersbevisning.

Siden måtte helten på sin 
egen stille måde fortælle om 
sine erfaringer om og om igen. 
Beretningen om en ung soldat, 
der nægtede at give køb på sin re-
ligiøse overbevisning og trodsede 
alle militære normer, gik land og 
rige rundt – godt hjulpet på vej af 
nationalt TV, hvor han optrådte 
i serien: This is your life. (Der 
stadig kan fi ndes på You Tube). 
Selv lyttede jeg tryllebundet til 
hans erfaringer, da han besøgte 
mit universitet i Washington D.C. 
og fortalte sin historie.

Nu har så Mel Gibson genop-
livet historien i fi lmen: Hacksaw 
Ridge. Midt i krigens brutalitet 
fokuserer filmen på Desmond 
Doss’ heroiske medmenneske-
lighed og omsorg for de sårede. 
Sandheden er bare, at en gang 
imellem overgår virkeligheden 
fi lmens fantasi.

Walder Hartmann,
Adventistkirken.

Når virkeligheden overgår fi lmen
Mel Gibsons aktuelle krigsfi lm ”Hacksaw Ridge” fortæller om den unge Desmond Doss, der på grund af sin tro går i 
krig uden at bære våben. Han hånes af sine egne landsmænd, men ender med at blive en krigshelt.

Andrew Garfi eld spiller den unge adventist Desmond Doss i fi lmen Hacksaw Ridge. 

Succesromanen ’Hytten’
kommer nu som fi lm 

Sam Worthington har hovedrollen i fi lmatiseringen 
af Williams P. Youngs roman ’Hytten’.

Filmen ”The Shack” med Sam Worthington i 
hovedrollen er baseret på William P. Youngs 
kontroversielle og sensationelle succesroman 
’Hytten’, som udkom på dansk i 2008.

Hytten handler om familiefaderen Mac, hvis liv 
er tynget af sorg over tabet af familiens yngste 
datter, som blev offer for en frygtelig forbrydelse.

Fire år efter datterens død får Mac en mystisk 
invitation fra ”Papa” til en weekend i ’Hytten’ - 
selvsamme sted som forbrydelsen foregik. Det 
bliver en skelsættende weekend og et møde 
med Gud, som rykker ved alt, hvad Mac tror, 
han ved om Gud.  Gud viser sig for Mac i form af 
en afro-amerikansk kvinde, for at Mac ”ikke skal 
falde tilbage i sine gamle religiøse tankebaner”. 

I rollen som Gud ses Octavia Spencer. Produ-
cer er Stuart Hazeldine, som tidligere har produ-
ceret bl.a. The Blind Side og Life of Pi.

Filmen har premiere i USA den 3. marts 2017.
Lisbeth
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Af Tina Varde

- Vi har det jo med at vise vores 
bedste udgave ude og smide 
de sørgelige rester hjemme 
på sofaen. Men hvis man ikke 
investerer i sit parforhold, kan 
det ikke overleve. 

- Kvinder er afhængige af 
nærvær og intimitet. De fleste 
gider ikke i længden have sex 
med en mand, som er følelses-
mæssigt afstumpet, misbruger 
eller arbejdsnarkoman…med 
mænd, som ikke evner at være 
nærværende og til stede i rum-
met, siger  Lise Berggren Smidt, 
som er krops- og psykoterapeut 
samt lærer. 

Hendes mand er præst i Fre-
dens-Nazaret kirker og pastoral 
leder. Parret, som har tre børn på 
15, 17 og 19 år, bor på Østerbro 
i København.

De har stor erfaring med at 
hjælpe mennesker i parforhold 
gennem tilbud om kurser, råd-
givning og terapi, som formidles 
gennem Center for Parforhold og 
seksualitet; cepas.dk.

- Det er et kald for os at hjælpe 
par. Og det er blevet stærkere og 
stærkere år efter år, hvor stadig 
fl ere par er kommet til os, fortæl-
ler Frederik Berggren Smidt. 

”Bare vi havde vidst det her no-
get før” har mange af deres kursi-
ster sagt til dem gennem årene. 
Nu gør de det, de har undervist i 
gennem ti år, tilgængeligt for fl ere. 
Med bogen: ”Elsk jer glade – om 
parforhold, følelser og sex. ”

Parret oplever, at der i mo-
derne kristne ægteskaber er et 
kæmpe behov for mere viden 
om følelser, sex, kommunikation 
og værdier. Det vil de gerne bi-
drage med.

Bogen er både ment som en 
hjælpende hånd med følelser 
og en appetitvækker til mænd 
og kvinder, der ønsker et bedre 
sexliv.

- Den indeholder små virkelige 
beretninger fra vores arbejde 
med terapi og samtaler med par 
- selvfølgelig anonymiseret, siger 
Frederik Berggren.

Intimitet og tillid
De sætter også fokus på nogle 

af de forskelle, der kan være mel-
lem mænd og kvinder.

- De fl este mænd kan tænde 
på to minutter, men mange kvin-
der har brug for tillid og for at blive 
favnet og rørt ved for at mærke 
lyst. Hvis man som kvinde er 
den, der mærker, at nu mister vi 
nærværet i relationen, så må man 
invitere til det. Men kvinder har 
det med i stedet at lukke sig, når 
de føler sig sårede. Så deler de 
måske i stedet deres følelser med 
en veninde - eller ser romantiske 
fi lm, siger Lise. 

Frederik tilføjer: - Måske er 
manden mere optaget af den 
næste fodboldkamp i fjernsynet 
end af sin kvinde. Ofte er det 
hende, der skal være termostat, 
for hun har den laveste tærskel. 
Kvinden skal være udtryksfuld 
og melde klart ud: ”Vi har brug 
for nærvær!”… I nogle parforhold 
er det selvfølgelig manden, der 
er bedst til at mærke, når det 
mangler, men generelt…

Lise nikker og fortsætter: - Når 
man har små børn og job, er man 
ofte meget hængt op. Presset og 
brugt. Kvinder kan så føle, at det 
der med sex kommer oveni…
som endnu et krav. Derfor skal 
man sørge for at få slappet af, 
så man kan mærke sin krop og 
få lyst til sex.

Frederik opfordrer især par 
med fl ere år på bagen til at tænke 
anderledes, hvis sexlivet er blevet 
kedeligt eller er gået i stå på 
grund af manglende lyst. 

- Sex må nogle gange gerne 
være lidt sjovt og spændende. 
Kvinden må gerne liste ud på 
blomsterengen og give manden 
en overraskende oplevelse. Sex 
handler også om fornyelse. 

- Hvis man er kommet for langt 
væk fra hinanden, må man sørge 
for lære hinanden at kende igen. 

- Manden kan som regel nå sit 
klimaks. Men hvis han vil have 
kvinden med, skal han stoppe op 
og være langsom, siger præsten.

Forebyg utroskab
Når ægtepar holder op med 

at mærke hinanden og tale sam-
men, er det fristende at søge 
intimitet ude i byen.

Lise: - Hvis mennesker be-
gynder at rette deres seksualitet 
udad, selvom de er i et forhold, 
må de se at få vendt skuden 
om. Længsler, energi og dyb 
fortrolighed skal rettes mod part-
neren. Nogle gange kan det være 
nødvendigt at kickstarte forholdet 
med øvelser, hvor man investerer 
i gode oplevelser samtidig med, 
at man sætter tid af til at rense 
luften. De færreste tænder jo, hvis 
de er møgirriterede på hinanden 
og aldrig får talt ud. Men man 
kan ikke holde ud kun at være i 
problemerne.  Derfor er det godt 
at kombinere de nødvendige 
samtaler med at gøre noget rart 
sammen. Prøv at huske, hvad 
det var, som gjorde jer glade for 
hinanden.   

- Man skal også sørge for at 
bevare intimiteten ved at være 
nære – også fysisk -  i omgan-
gen med hinanden. Med kys, 
små kærtegn, kram, ved at se 
hinanden dybt i øjnene og være 
nøgne sammen…En par-retræte 
er også en mulighed, hvis man 
er gået helt i stå, opfordrer hun.

Frederik: -Det er godt at få talt 
om de uudtalte forventninger. 
Ofte har man nogle forskellige 

forventninger, som knuses i kom-
munikationen… alle misforståel-
serne…hvad gør de ved sexlivet? 
På de Prep-kurser for par, som 
vores kirke udbyder, arbejder vi 
med kommunikation og værdier. 
Vi underviser i teknikker til at 
høre, hvad den anden siger på 
lige fod med berøring, nærvær 
og sex. Det er et godt kursus, 
hvis man gerne vil blive bedre 
sammen.

Bliv god til sex
Elendig sex kan dræne ethvert 

parforhold.
Lise: - Mange kvinder holder 

op med at have lyst til sex, fordi 
manden eller de begge ikke ken-
der den kvindelige seksualitet. 
Hvis det kun er manden, der 
får orgasme, så kommer der 
et tidspunkt, hvor kvinden ikke 
gider mere. Derfor er det vigtigt, 
at kvinden kender og står ved sin 

seksualitet.
Frederik: - Kvinden skal også 

vise manden rundt…
Lise: - Mange unge kvinder 

tror, at når de bliver gift og sexlivet 
skal starte, så kommer det hele 
af sig selv. Men du skal kende din 
krop som kvinde, turde mærke 
dig selv. Ønsker og behov er 
desværre lidt tabubelagt blandt 
kristne.

Frederik: - Del fantasier med 
hinanden. Det er berigende. Hvis 
manden fx drømmer om, at kvin-
den klæder sig ud, så sig det til 
hende. Hvis kvinden drømmer om 
at elske omgivet af tyve levende 

lys, så sig det! I femte Mosebog 
står der, at når manden bliver gift, 
er han fritaget for krigstjeneste 
og ikke kan pålægges offentlige 
forpligtelser i et år. 

- Der skal være plads til sam-
hørighed og glæde. Både som 
nygifte og gennem et langt samliv. 
Fornyelse kræver tid og plads i 
kalenderen - til intimitet og sex. 

Lise: - For når det hele kører 
for stærkt, kan man ikke mærke 
kroppen og lysten til sex.

Frederik: - Undersøgelser af 
samliv i middelalderen tyder 
på, at ægteparrene dengang i 
gennemsnit havde samleje fem 
gange om ugen. I dag taler man 
om en-to gange om ugen.

Ægteparret anbefaler, at man 
mindst nogle gange om ugen 
sætter tid af til hinanden.

Frederik: - Det handler også 
om, at når der er mulighed, så 
sluk dog for tv – for fodbold og 
romantiske serier. Gå en tur i 
skoven hånd i hånd og skab en 
erotisk atmosfære. Klæd jer af 
og lig tæt sammen uden tøj. Fald 
i søvn sådan. Lig i sengen eller 
på sofaen og hyggesnak nøgne. 
Bliv mere kropslige…

Frygt m/k 
Frederik: - Kvinders største 

frygt i parforhold er frygten for at 
blive overset. Det kan endda få 
nogle til at give sig selv for tidligt 
og til for mange. Nogle giver sig 
måske til den første og bedste, 
men tænker samtidig: ”Vil han 
misbruge min tillid?” 

Lise: - Nogle af de mænd, der 
straks går på med sex, har allige-
vel inderst inde en længsel efter 
at fi nde en partner. Næsten alle 
har en længsel efter en livslang 
partner.

Frederik: - Forældre har et 
ansvar for at opdrage deres børn 
til at opføre sig ordentligt over 
for andre. Så bliver man også 
en bedre partner senere i livet. 
Derfor skal børn for eksempel 
heller ikke have lov til at tale grimt 
til deres mor. 

- Mandens største frygt er fryg-
ten for at være utilstrækkelig – for 
ikke at kunne gøre en kvinde glad 
og beholde hende. Og så lider 
mange mænd af en frygt for at 
begå fejl. 

- Vi mænd dækker over vore 
fejl. Der kan gå lang tid, før vi 
erkender, at det vigtigste ikke er 
at undgå at begå fejl, men at lære 
at håndtere dem. Lære hvordan 
vi rydder op i vore fejl. Mange 
mænd skal lære at glemme deres 
stolthed og håndtere deres fejl 
-  i stedet for at fornægte eller 
negligere dem, tilføjer han.

Pas på parforholdet i juletravlheden
Frederik og Lise Berggren Smidt er henholdsvis præst og terapeut. De har i mange år rådgivet mennesker i parforhold, og har netop udgivet bogen 

”Elsk jer glade!” I denne tid hvor hverdag, mørke og krav om den ”perfekte” jul skal forenes, opfordrer de til at prioritere parforholdet.

- Mange ægtepar kæmper med at få deres liv sammen til at fungere, særligt når hverdag, mørke og krav om den ”perfekte” jul skal 
forenes, siger Lise og Frederik Berggren Smith, der er aktuelle med en bog om parforhold, følelser og sex. 

Måske er manden 
mere optaget af den 

næste fodboldkamp i 
fjernsynet end af sin 

kvinde.

Kvinden må gerne 
liste ud på blomster-
engen og give man-

den en overraskende 
oplevelse. 

Frederik og Lise 
Berggren Smidt har 
skrevet bogen ”Elsk jer 
glade”, fordi de ønsker 
at bidrage til at styrke 
kommunikation og li-
denskab i ægteskabet. 
Bogen tager udgangs-
punkt i virkelige cases.
110 sider - 178 kr.
Udgivet på forlaget 
Eksistensen. 
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Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 

Af Bo Henriksen

Denne introduktion til moderne 
gademission giver indblik i 
glæder og modstand fra det 
virkelige liv uden for kirkens 
mure. Vi befi nder os midt i en 
åndelig kamp, hvor én af de 
største slagmarker er gaden - 
dér færdes alle.

91 sider, lommeformat
 Kr. 49 - køb 5 stk. for 100 kr.

Et trompetkald for krigere
- ny gademission

Brug for en annonce?
Ring 73 56 15 06 eller 

skriv til annoncer@udfordringen.dk

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Diverse

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Gadeklummen

Udfordringen udkommer 
ikke i uge 51

Nytårsavisen udkommer 
søndag den 1 . januar 

- hold din postkasse klar!

Deadline for annoncer til uge 1:
Onsdag den 21. december 2016

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 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.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

 

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

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
Jul & Nytår: 
Søndag 25/12   Intet møde         Søndag 01/01   Intet møde

Søndag d. 8/1 
kl. 10:30 &
kl. 19:00

 
Matthias Lekardal & David Hansen

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

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

Se www.aegteskabsdialog.dk

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

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

17. - 19. marts på
Hotel Aalborg, Aalborg

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
kisr@webspeed.dk eller tlf. 2617 5524

Lørdag den 7. januar, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Britta Sundgaard 
Emne: Guds trofasthed i mit liv

På et fodboldhold skal der, udover målmanden, være spillere 
i forsvaret, på midtbanen og i angrebet. Kæderne skal hænge 
sammen, og organiseringen skal være i orden. Holdet skal 
have lagt en taktik, for ellers vinder det ingen kampe.

I vores åndelige krig er Jesus Kristus hærskarers Herre. Han 
er en kriger, som slås mod Djævelen gennem sit legeme, sit folk. 
Derfor kalder han alle duelige mænd og kvinder til kamp. 

Han har naturligvis udleveret de åndelige våben til enhver 
troende. Hvis Jesus sendte os i krig uden våben, ville han være 
en elendig hærfører. Hvis han beordrede 90 procent af styrken til 
at holde sig væk fra slagmarken for at passe svigermor, ville han 
ikke være sin opgave voksen. Men det er jo heller ikke hans vilje.

Hvornår har du sidst brugt nogle af de åndelige våben, Jesus 
gav til dig, og bruger du dem effektivt? 

I slutningen af 2. verdenskrig rykkede russerne frem for at 
indtage Berlin. Kort før Hitler begik selvmord, nåede han at sende 
13-14 årige drenge ud for at bremse den røde hær. Desværre 
vidste de ikke, hvordan man håndterede de udleverede våben og 
endte på tragisk vis som kanonføde.

Forestil dig, at kirkerne i Danmark også bliver træningscentre. 
Hvor vi lærer at bruge vores gudgivne kampvåben og autoritet i 
praksis. Hvor plejer forvandles til målrettet fokus. Hvor trænerne 
terper og skærper de troendes åndelige muskler, så alle får kon-
krete succesoplevelser og en ustoppelig frimodighed.

På et velfungerende fodboldhold er trænerens ord spillernes lov. 
I militæret har man begrebet ”Commande rs Intent”, som vil sige, 
at enhver soldat indgående kender sin øverstbefalendes hensigt, 
hvis kommunikationslinjen bliver afbrudt. Det kræver disciplin og 
træning. En general har sagt, at en hær uden disciplin, taktik el-
ler strategi ikke er en hær. Det er blot en samling af mennesker, 
som har travlt med mange gøremål, uden at ret meget bliver gjort.

Kristne kender Herren, hans ord, hans 
vilje, hans mission og agerer ud fra det. 
Sejrsikkert lyder råbet: ”Her er vi, Herre, 
send os!”

Lad svigermor være

Bogsalg

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 49:

Jette Skovsgaard Thomsen 
Fuglebakkevej  51
6705 Esbjerg  Ø

Kodeord: Vanillekranse

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 22. 
december 2016 kl. 15.00. 

(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.

TIDSRUMMET
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Stillinger

DebatStillingsannoncer

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

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

Drejervej 15, 2400 København NV

Dansk 
Europamission

Kommunikationsmedarbejder søges

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

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

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

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

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

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

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

Ansøgningen sendes på mail til: bm@kratholmskolen.dk

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

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

To lærere til barselsvikariater

Medarbejder til bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup
En medarbejder har søgt nye udfordringer. Vi vil derfor gerne i kontakt med dig, 
hvis du har en ambition og drøm om at arbejde i et kristent bofællesskab under 
Kristelig Handicapforening. 

Vi forudsætter, at du kan identifi cere dig med og har et personligt forhold til 
vores kristne værdigrundlag. Kendskab til og erfaring med autisme/hjerneskade-
området vil være en fordel. Vi ønsker ansøgere med en menneskelig og faglig 
kapacitet, der vil indgå i relevant og målrettet faglig udvikling. Vi har nybygget 
et værksted, der gerne må bruges. Vi ønsker dig med pædagogisk uddannelse 
eller anden uddannelsesmæssig baggrund f.eks. social- og sundhedsassistent.
Samtaler: Uge 2
Ansættelse: Snarest muligt

Har du lyst til at vide mere om stillingen se www.Sydhjornet.dk og kontakt gerne 
undertegnede, evt. med henblik på et uforpligtende besøg på Sydhjørnet.

Leder Knud Dideriksen

Ansøgningsfrist: 4/1-17

knud@sydhjornet.dk
Tlf. 28 55 24 11

v/cand.pæd. og psykoterapeut MPF
Birte Hjermind Jensen, Hillerød
sikkert.sted@gmail.com    
Telefon: +45 2984 5703

Omsorg for ånd, sjæl og krop
- psykoterapi på kristen grund

IPSICC

Rådgivning
Mangler 
du nye 

medarbejdere? 
Indryk en 

stillingsannonce 
i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 
udeblevet, kan

du benytte
kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
 ’Kontakt Udfordringen’. 

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

kl. 10.00 - 15.00 

- tast 1 for 
abonnement. 

HUSK! 
Avisen udkommer 

ikke i uge 51

Ligesom den tidligere regering, 
nævner den nye trekløver-rege-
ring i sit grundlag, at Danmark er 
et kristent land, og at Danmark 
skal bygge på de grundlæggende 
kristne værdier. 

Det er en vigtig markering, som 
jeg er meget tilfreds med.  

Vi flager med korset i Dan-
nebrog, kalenderens helligdage 
er fastlagt af kristendommen, 
og vi har en dronning, der hver 
nytårsaften beder et ” Gud bevare 
Danmark ” over nationen.

Det er specielt tydeligt her til jul, 
at nogle forsøger at fortie kristen-
dommen. At alt, hvad der har med 
Gud og især Jesus at gøre, holdes 
ude af institutioner, medier, skoler 
og fællesskaber.

Derfor er det endnu mere vig-
tigt, at vi værner om den danske 
folkekirke, kristendommen og 
danskheden.

Det skal understreges, at der i 
Danmark ikke er religionslighed, 
men religionsfrihed. 

Paragraf 4 i grundloven taler 
ganske klart om folkekirken. Her 
står der som bekendt, ”at den 
evangelisk-lutherske kirke er den 
danske folkekirke, og at den som 
sådan understøttes af staten”. 

Der fi ndes politikere, som helst 
så, at grundlovens paragraf 4 blev 
”Deleted” , men den er der, og det 
synes jeg, vi skal værne om. 

DORTHE ULLEMOSE MF (DF)
SKÅRUPØRE STRANDVEJ 100
SKÅRUP 

Intet budskab
 ”Børnehaver fejrer jul uden kri-

stendom,” lød en avisoverskrift så 
langt tilbage som den 19. decem-
ber 2005. Og den 18. december 
2011 bragte en avis en artikel med 
overskriften ”Julen må ikke støde 
indvandrere.”

Det var også i 2011, man på 
en skole slettede nogle vers fra 
”Et barn er født i Betlehem”, når 
børnene skulle synge julesalmen, 
fordi skolelederen mente, de var 
”for forkyndende” og kunne støde 
indvandrere.

Og en anden skoleleder bad en 
musiklærer vælge salmer, der ta-
ger større hensyn til de muslimske 
elever, efter at elever i en 3. klasse 
og deres forældre protesterede 
mod, at børnene skulle synge 
julesalmen ”Her kommer, Jesus, 
dine små”.  

Der er mange måder at udøve 
censur på. En af dem er at slette 
vers fra en julesalme, fordi de er 
”for forkyndende”. Det er en hån 
mod salmedigteren og knægtelse 
af ytringsfriheden. Det uhyggelige 
er, at det nu minder om censuren 
i årene 1940-45.

Og hvornår indser man, at det 
er himmelråbende naivt at tro, at 
man kan ”fjerne” forkyndelse fra 
julesalmerne, som alle er inspi-
reret af budskabet til hyrderne på 
marken: ”Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde...”              (Forkortet).

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. 
Obs! Max 200 ord. Red. forbe-
holder sig ret til at forkorte og 
udelade indlæg.

Lad os værne om folkekirken
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 18/12
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg. Sognepræst Hen-
riette Rosendal er liturg Fjerde søn-
dag i Advent, der følger en gammel 
tradition kaldet de ni læsninger. 
Sendes også mandag kl. 8:30

15:20 Bibelen. Amerikansk dra-
ma fra 1966. (The Bible)
Instruktøren John Hustons stort an-
lagte bibelfi lm er en dramatisering 
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. Koncerten er et gensyn med 
DR Underholdningsorkester og 
deres faste dirigent Adam Fischer.

Fredag 23/12
08:40 Introduktion til De kristnes 
Jul. Sognepræst Kirsten Sønderby 
fortæller om julen, hvor de kristne 
fejrer Jesu fødsel. Sendes også: 
24/12 kl. 9.20 og 18.35 og 25/12 
kl. 19.50.

16:00 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.

16:50 Biblens gåder - Syndfl o-
den. Tysk dokumentar fra 2015.

Juleaftensdag 24/12
09:35 5 skarpe om julen (1:4)
I 5 skarpe om julen får du mulighe-
den for at komme bag om gavepa-
pir og juleræs og blive klogere på, 
hvad julen handler om som kristen 
tradition.

09:55 5 skarpe om julen (2:4)

19:45 Før Søndagen
Jul - fra Horsens Klosterkirke. 
Dagens tekst handler om livets 
barske vilkår. Dagens salmer 
er ”Lad det klinge sødt i sky” 
og ”Barn Jesus i en krybbe lå”. 

Juledag 25/12
07:15 5 skarpe om julen (3:4)

07:35 5 skarpe om julen (4:4)

14:00 Juledag fra Horsens Klo-
sterkirke. Liturg og prædikant 
er sognepræst René Høeg, der 
med sig har seks medvirkende fra 
menigheden til tekstlæsning og en 
del af prædikenen. Genudsendes 
mandag kl. 8.30.

14:45 Biblens gåder - Pagtens 
Ark
15:35 Biblens gåder - Den hel-
lige Gral
16:25 Biblens gåder - Babels-
tårnet
17:15 Biblens gåder - Ægyptens 
ti plager
18:10 Biblens gåder - Jerikos 
fald
19:00 Biblens gåder - Salomons 
tempel

Lørdag 31/12
09:20 DR K Klassisk: Händels 
Messias - II

19:45 Før Søndagen. Nytår.
Det er nytår, og fra i morgen tæller 
vi dagene forfra. Enghøj kirke ved 
Randers er fyldt med 150 sang-
glade mennesker. Med Sct. Peders 
Koncertkor i spidsen.

DR 1
Juleaften 24/12
15:00 Juleaften fra Horsens 
Klosterkirke. Liturg og prædikant 
er provst i Horsens, Annette Ben-
nedsgaard, der med sig har fi re 
medvirkende fra menigheden til 
tekstlæsning og en del af prædike-
nen. Gudstjenesten begynder med 
Julemotet af Merete Kuhlmann: I 
dag er der født jer!

00:00 Midnatsmesse fra Rom
Traditionen tro transmitterer DR 
Midnatsmessen fra Peterskirken 
i Rom Juleaften. Igen i år vil Iben 
Thranholm kommentere og over-
sætte Pave Frans’ prædiken og 
fortælle om den festlige højtidelig-
hed, som julen er for romerne og 
den katolske kirke.

Nytårsaften 31/12
00:05 Nytårsaften - Viborg Dom-
kirke. Liturg og prædikant er 
biskop Henrik Stubkjær. Dom-
kirkens kantori under ledelse af 
domorganist Ejner Nielsen og 
Viborg Domkirkes Ungdomskor 
under ledelse af organist Jette 
Haslund Birch medvirker ved 
nytårsgudstjenesten, der samtidig 
markerer indgangen til et år, hvor 
reformationen fejres.

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

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

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

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

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

Radio 

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
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.

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

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

 LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 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 18/12
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse (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)
11.03 Religionsrapport: Jul uden 
Jesus og kirke (P1)
Hvad er jul for de mange dan-
skere, der ikke tror eller går i kirke 
juleaften? Årets juleudgave af 
Religionsrapport handler om de 
ikke-kristnes jul.

Tirsdag 20/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 21/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Et herberg i Athen. Patricia Kirk for-
tæller om mødet med uledsagede 
fl ygtningebørn og om at blive rørt 
til at følge et kald.
21.03 Mennesker og tro (P1)

Torsdag 22/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 23/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Juleaftensdag 24/12 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)
16.25 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Holmens Kirke. 
Københavns Stift. Juleaften.
Prædikant: Ejgil Bank Olesen

Juledag 25/12
07.33 Religionsrapport (P1)
Jul uden Jesus og kirke
08.03 Mennesker og tro (P1)
Et herberg i Athen.
09.49 Danmark kort. Julesange. 
Julen synges ind, yndlingsjule-
salmen er uden tvivl ”Velkommen 
igen, Guds engle små”, og her 
kommer historien om, hvordan 
Grundtvig blev inspireret til den.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Holmens Kirke. 
Københavns Stift. Juledag
Prædikant: Helene Dam
19.30 Mennesker og tro (P1)
Et herberg i Athen.

2. Juledag 26/12
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Holmens Kirke. 
Københavns Stift. 2. Juledag
Prædikant: Peter Thyssen
11:05 Religionsrapport (P1)
16.03 Færøsk Julegudstjeneste 
(P1). Gudstjeneste fra Hans Ege-
des Kirke, København. 2. Juledag. 
Prædikant: B. Brünings-Hansen

Tirsdag 29/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse

Onsdag 28/12
11:03 Mennesker og tro (P1)
Maria, munke, mildhed og mod-
kultur. Adam Elias Laugesen 
fortæller fra munkeøen Athos om 
et liv, hvor lange gudstjenester, 
gamle relikvier og uforbeholden 
gæstfrihed sætter moderniteten 
i perspektiv.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Torsdag 29/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 30/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 31/12
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Nytårsdag 1/1
07.33 Religionsrapport (P1)
09.54 Højmesse (P1) fra Ha-
derslev Domkirke. Prædikant: 
Marianne Christiansen

Patricia Kirk Biswas leder sammen med sin mand Dan Biswas et arbej-
det blandt uledsagede fl ygtningebørn i Athen. Hør hende fortælle om 
livet i Athen onsdag på P1 i ’Mennesker og Tro’. Foto: Faros
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Musik
TJEK

- Jeg vil så gerne give Gud noget helt fantastisk til 
jul i år - men hvad giver man egentlig til ham, der 
har skabt det hele? 

”Hej, jeg, hedder Stella Skov 
Meldgaard og er ansat i Indre 
Missions tværkulturelle ar-
bejde IKC i Bethesda. Jeg bor 
i Allerød, hvor vi ud fra Menig-
hedshuset holder bibelstudie, 
børneklub og cykelværksted 
for fl ygtninge. Jeg har en god 
historie, som jeg ganske kort 
vil fortælle her.

I sommerferien blev jeg ”ven-
ner” på facebook med en mand, 
som jeg troede, jeg kendte fra 
sommerlejr for farsitalende. Han 
viste sig at være fra Pakistan, og 
han begyndte meget ihærdigt at 
skrive til mig på messenger. Først 
ignorerede jeg beskederne, men 
da jeg læste, at han var kristen 
og kom i en kirke, blev jeg inte-
resseret og svarede. Efter lidt 
info-udveksling blev jeg også 
”venner” med mandens bror, der 
er præst i kirken. 

En hilsen og en opgave
En søndag sendte jeg et 

opmuntringsord til præsten og 
hans familie ”If God is for us - 
who can be against us”, og de 
blev så glade, for de havde netop 
holdt bedestund i hjemmet og 
sunget disse ord i en lovsang. 

Præsten bad mig om at tale 
på en kvindekonference i Pa-
kistan næstkommende fredag 
- via skype. I mit hjerte var jeg 
bare helt klar på at gøre det, 
men svarede, at jeg lige skulle 
bede over det og spørge min 
mand, om vores Skype funge-
rede. Efter 1 time svarede jeg 
”Yes, I will. Any special topic?” 
Præsten svarede ”Just as God 
leads you” .

Om at vælge den gode del
Jeg forberedte mig og vidste 

med det samme, hvad jeg ville 
tale over: Jesus på besøg hos 

Martha og Maria i Bethania - om 
at modtage fra Jesus og vælge 
den gode del.

Præstens søn oversætter
Jeg blev sat i forbindelse med 

præstens søn, Daud Ayoub, der 
taler godt engelsk - han skulle 

oversætte for mig fra engelsk 
til urdu. 

Vi kom hjem fra ferien i Italien 
torsdag aften, og fredag morgen 
kl. 9 sad jeg klar ved skærmen - 
Daud ringede mig op, og jeg blev 
en del af fællesskabet i den lille 
lyserøde kirke. 

På gulvet sad 20-30 unge 
kvinder i farverige sharier og tør-
klæder, meget indisk. De vinkede 
og smilede til den hvide dame fra 
Danmark i Europa. 

Jeg talte til kvinderne om 2 
kvinder i Bibelen og de lyttede, 
klappede og sagde Amen hver 
gang, der kom en god pointe. Vi 
afsluttede med bøn for de syge 
og bøn om, at vi hver især må få 
Jesus helt ind i hjertet og bare 
modtage alt fra ham hver dag.

Bibelstudier hver fredag
Det var starten - siden august 

har jeg talt for kvinderne hver 
fredag og bedt med og for dem. 
Jeg taler med Daud hver dag, og 
han er blevet en virtuel kollega, 
ven og bror. I dag er det hans 

søster, der oversætter for mig, 
når jeg taler i kirken.

Vi har indsamlet små beløb i 
DK, så 32 kvinder kunne få en 
bibel på urdu. Derfor kalder vi det 
ikke længere kvindekonference 
men bibelstudie, fordi de nu selv 
kan slå op og følge med i bibeltek-
sten - lige nu er det juleevangeliet 
i Lukas, vi læser fra.

Sy-center og bøn
Vi har også kunnet starte et 

sy-center for kvinderne. De møder 
ind hver mandag til torsdag og 
syr i hånden eller på hånddreven 
maskine og beder sammen. 
Fredag kommer de så i kirken 
til bibelstudie, lovsang, bøn og 
nogle gange mad. 

Bagerst i kirken sidder altid 
to rækker af ældre mænd, som 
nøje følger undervisningen og 
gerne bidrager med vidnesbyrd, 
slutter Stella.

Daud Ayoub er søn af bishop 
Ayub Masih fra Lahore. Han er 
også evangelist, selv om han kun 
er 19 år gammel, i menigheden 
Jesus Victory Pentecostal Mini-
stries of Pakistan.

Stella Skov Meldgaard er 42 
år, gift med Lars og mor til tre 
børn. Hun er uddannet i musik-
videnskab og dansk ved KBH’s 
universitet, men har i 12 år været 
folkeskolelærer.

Stella blev i november 2015  
ansat i International Kristent 
Center i Bethesda i København. 
Her underviser hun flygtninge 
og indvandrere i engelsk 2 dage 
om ugen. Resten af ugen bruger 
hun i Allerød Menighedshus, hvor 
hun står for bibelundervisning 
for farsitalende, international 
børnekklub, arabisk bibelstudie 
for kvinder, cykelværksted, besøg 
på asylcentre mm.

Bodil

Den unge evangelist Daud oversætter til Urdu, når Stella taler 
til folk i den lyserøde kirke over Skype. Pakistan har verdens 
strengeste blasfemilove, som bruges mod kristne, derfor ser vi 
ikke kvindernes ansigter på billedet.

Stella Skov Meldgaard fra Alle-
rød blev kontaktet af en ukendt 

mand på Facebook.
Det endte med, at hun kom til 

at forkynde for en gruppe kvin-
der i Pakistan over Skype. 

Danske Stella taler til 
kristne kvinder i Pakistan
En ukendt mand på Facebook fi k Stella ind i en tjeneste i landet med verdens strengeste blasfemilov.

Stella Skov Meldgaard er an-
sat i Indre Missions tværkultu-
relle arbejde på Sjælland.

Daud Ayoub er 19 år 
og evangelist i menig-
heden Jesus Victory 
Pentecostal Ministries 
of Pakistan.

Siden jeg for to år siden faldt over en demo fra ’A Broken 
Line’, har jeg tålmodigt ventet på en album fra dem. Nu 
er det her endeligt, og jeg er glad for at kunne sige, at 
det har været ventetiden værd.

Hvis du ligesom mig er vokset op med at lytte til bands som 
Rancid og Less Than Jake, så vil den lyd A Broken Line leverer 
straks lyde bekendt. De blander god gammeldags pop-punk 
med energiske ska-toner og tilføjer af og til et strejf af metal. 
Det bunder alt sammen ud i et rigtig solidt album, som giver 
lyst til at synge med.

Selvom albummets lyrik byder på en god håndfuld ”Na-Na-
Na-Naaa” og ”Woooooo”-sektioner, som man normalt forbin-
der med denne slags punk, så er der ikke nogen mangel på 
budskab i bandets sangskrivning. 

Sange som ’Alive on the 111’ opfordrer lytteren til ikke 
at lade den moderne verdens overfl adiskhed og mangel på 
empati slå én ud.  Samtidigt minder sange som ’La Segunda 
Sombra’ os om, at den største fare for vores indre passion er 
vores egen apati. 

Udover disse opgør med negative indfl ydelser er der også 
masser af håb i disse sange. For eksempel slutter sangen ’The 
Enemy is Within When the Heart is Without’ af med disse linjer:

”You got the voice of the Lord ringing in your ears 
Despite your best efforts the answer appears: 
There’s hope.”
Og det er i bund og grund det, hele albummet handler 

om: Håb.

A Broken Line har leveret et utroligt lovende debutalbum, 
som udover at lande på et tørt sted i den kristne punkscene 
også gør en sulten efter mere. Jeg er meget spændt på at 
se, hvad fremtiden byder på for dette band. Men hvis det 
er i samme kvalitet som deres debut, vil det helt klart være 
værd at vente på.

Joey Lønsmann Jensen

Opløftende punk 
rock med kant
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Af Kasper Futtrup
volontør i Impact

Klummen

Arvid starter lovsangs-
uddannelse på efterskole

Hedemøllevej 31  I  8850 Bjerringbro  I  T: 86685021  I  E: hedemoelle@hedemoelle.dk  I  W: www.hedemoelle.dk

Efterskolernes Aften
Onsdag d. 11. januar kl. 18.00-21.00

Vi kørte længere og længere ind i Tegucigalpa, og jeg 
kunne så småt fornemme, at vi snart måtte være fremme. 
Jeg kunne mærke, at Alvin, der er lederen af det hele, 
havde helt styr på, hvor vi skulle fi nde de hjemløse. 

Vi nærmede os vores første stop, og jeg var begyndt at 
blive en smule spændt på, hvordan det hele ville komme til at 
foregå. Da vi ankom til første stop med en masse støj i form 
af lange dyt fra de to biler, vi kørte rundt i, hoppede vi alle 
ud og begyndte maduddelingen. Én stod for at hælde den 
varme suppe fra store spande op i papkrus, en anden puttede 
en plastikske i suppen, mens en tredje person placerede to 
tortillas oveni. 

Blot få sekunder efter vores ankomst begyndte de første 
at dukke frem fra deres gemmesteder på gaden. Da slog det 
mig særligt: ”Hvordan kan et menneske dog leve her?” Jeg 
havde visse fordomme over for personer, der lever på gaden; 
fordomme om, at sådanne mennesker ville mig noget ondt, 
men de skulle vise sig at være forkerte. De mennesker, jeg 
i løbet af aftenen mødte og snakkede med, afkræftede mine 
fordomme. Mange af de hjemløse var utroligt åbne overfor 
os. De modtog os med glæde, selvfølgelig fordi vi kom med 
mad, men jeg kunne også mærke, at de ville os noget godt.  

Det jeg så den aften, var ulighed og fattigdom i så stort et 
omfang, at jeg slet ikke kunne forstå det. Tanker som ”hvordan 
ender et menneske her?” vendte hele tiden tilbage til mig. 

Men jeg så ikke kun elendighed den aften, jeg så samtidig 
en gruppe mennesker, der var villige til at ofre deres tid og i 
høj grad også deres egen sikkerhed for at få denne ulighed 
nedsat. 

Det var på en måde, der mindede mig om lignelsen om 
”den barmhjertige samaritaner”. Alvin er en mand, der sam-
ler nedslidte, udstødte og forladte mennesker op, som den 
barmhjertige samaritaner gjorde. Han har en ufattelig omsorg, 
som han deler ud af, og hvor har 
jeg stor respekt for det arbejde, 
han gør - han er Guds udstrakte 
hænder blandt de hjemløse i 
Tegucigalpa.

På tur med et 
rullende køkken

I det kommende skoleår 
2017/18 kan eleverne på Syd-
vestjyllands Efterskole op-
leve noget helt nyt, når Arvid 
Asmussen i løbet af efteråret 
2017 kommer og underviser 
i lovsangsledelse og sang-
skrivning.

Arvid Asmussen er til daglig 
ansat som lovsangsleder i Aarhus 
Valgmenighed. 

Han står blandt andet bag to 
lovsangsudgivelser, som bruges 
landet over: “Nye salmer fra dag-
ligstuen” og “Vers for vægtere”, 
ligesom han driver lovsangssko-

len ”Kantoriet” i forbindelse med 
valgmenigheden. 

Lovsangsevent 2018
Lovsangsprojektet på Sydvest-

jyllands Efterskole afsluttes med 
et stort lovsangsevent i januar 
2018, hvor  både  elever og Arvid 

kommer til at lede lovsangen.
Arvid og Sydvestjyllands Efter-

skole deler en vision om at ud-
danne unge til at tage lederskab 
i foreninger og menigheder landet 
over - også igennem musikken.

Bodil

Arvid Asmussen er lovsangsleder i Aalborg Valg-
menighed og har udgivet to lovsangsalbums.

Ny “mini-lovsangsleder-uddannelse” med Arvid Asmussen på Sydvestjyllands Efterskole i 2017.

Fra skoleåret 2017/18 kan eleverne på Sydvestjyllands Efterskole lære både lovsangsle-
delse og sangskrivning.

I juleugen samles unge fra 
hele Europa til en fem-dages 
konference i Riga fra d. 28. 
december til 1. januar 2017.

Det er Taizé-bevægelsens 
39. europæiske konference. Her 
mødes titusinder af unge mel-
lem 18 og 35 år for at slutte året 
2016 med bøn, undervisning og 
fællesskab.

Mødes på tværs af 
politik og konfl ikter

Deltagerne bor hos lokale 
kristne i Riga, og det europæiske 
møde bliver dermed for første 

gang holdt i et af de baltiske 
lande, som også har været en 
del af den tidligere Sovjetunion. 
Der ventes også mange deltagere 
fra både Ukraine, Hviderusland 
og Rusland.

Over 100 kirkelige fællesska-
ber står for indkvarteringen af de 
mange pilgrimme.

Fælleskirkelig invitation
Under konferencen opfordres 

deltagerne til sammen at søge 
til kilderne for deres tro. Fælles-
skabets leder, Broder Alois, vil 
tale om fi re emner under over-
skriften “Together opening paths 

of hope”. Emnerne er inspireret af 
et tidligere Taizé-møde i Cotonou i 
Benin, og de skal inspirere til håb 
i det nye år.

Fire kirkeledere har underskre-
vet invitationen til konferencen 
i Riga: Det er den lutherske 
ærkebiskop, den katolske ærke-
biskop, den ortodokse metropolit 
samt biskoppen for de forenende 
baptistkirker i Letland. 

Man forventer også at få varme 
hilsener fra paven, de østkirkelige 
partriarker, samt anglikanske, lu-
therske og reformerte kirkeledere.

Bodil

I juleugen mødes tusinder af 
unge mellem 18 og 35 år i Riga 
til årets europæiske samling i 
Taizé-bevægelsen.

Taizé-konference i Letland



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Af Steen Jensen
Journalist

UGE 50-51 • SØNDAG DEN 18. DECEMBER 2016

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

(50-51/2016)

+++ 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

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

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

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

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Krybbespil for viderekomne
Et par uger før jul kom min ven-

indes lille søn meget begejstret 
hjem fra skole efter en prøve på 
årets krybbespil. For at lære rol-
len bad han sin mor om at spille 
de andre medvirkende, og mens 

han instruerede hende, var hun 
skiftevis Maria, Josef og en fåre-
hyrde. Til sidst ville hun dog vide, 
hvilken rolle han selv skulle spille. 

- Åh, sagde han henkastet, ”jeg 
er et træ”.

Min sjette klasse skulle opføre 
et krybbespil. Jeg var inspireret 
af moderne dramaundervisning, 
og derfor skulle eleverne selv 
bestemme replikkerne. Josef 
stod sammen med Maria og 
barnet i krybben, mens hyrderne 

samledes uden for stalden i tavs 
andagt. Men da et kor af engle 
kom trampende ind over sce-
nen, mens de sang af fuld hals, 
stormede Josef ud af stalden og 
råbte: ”Kan I så holde mund! Min 
kone har lige født!”

Bør fl ere danskere ikke have en mulighed for 
at forstå julens egentlige indhold? 

Derfor har Udfordringen udgivet en speciel juleavis den 
(uge 48). 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, eller 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 jule-
aviser til din by?

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

Når ”juleand” ikke 
er for kyllinger
Som ung holdt jeg juleaften langt fra dansk juletræ og risen-
grød og duften af juleand i ovnen. Måske har du selv prøvet 
det? At stå et sted derude i verden den 24. december og mærke 
barndommens juleaften presse sig på som en klump i halsen.

Måske har du stået i 24 graders varme og tænkt på julesne eller 
snesjap– ellers som mig: Stået en jul i Guatemala i Mellemamerika 
og tænkt på andesteg.

Jeg elsker and – juleaften – og kan andre aftener i året sagtens 
klare mig med pasta og fi sk og spejlæg. Men juleaften vil jeg altså 
ha´ en rap jul.

Så dér stod jeg – jeg var ung og lækkersulten – og juleaften 
nærmede sig i den lille by i Guatemala, hvor jeg havde slået de 
indre teltpæle i jorden for nogle måneder. Jeg var glad for at være 
væk fra vintermørk og sort sne, men havde helt glemt at regne 
julen med i kalkulen, for hvad gør en andeglad knøs uden and?

Rødkål og brunede kartofl er havde jeg ikke regnet med at fi nde, 
men et stykke and – bare et snoldet stykke andebryst – kunne 
sagtens gøre det. 

Jeg tror, jeg besøgte samtlige restauranter i dagene op til jule-
aften, men alle steder var svaret, at de ikke havde and. Det sted, 
der havde and – en kinagrill – holdt lukket juleaften.

Så oprandt aftenen, og dér sad jeg så på en restaurant med to 
amerikanske venner, Al, der var missionær, og Martin, som jeg 
aldrig helt fandt ud af, hvorfor han var i Guatemala. Måske var han 
stukket af fra konen (eller mere sandsynligt: hun fra ham), for han 
sad næsten altid på en café og læste tykke bøger eller spillede 
brætspil og havde ikke travlt i livet.

Mine to venner bestilte pizza. Juleaften! Jeg husker ikke, om jeg 
sagde Come on! (læs: Come to your senses!), men for mig skulle 
det lige godt være løgn, så jeg bestilte kylling. Det lugtede da lidt 
af fi sk – eller fjer – og ind kom et fad med kyllingestykker i en 
sovs, der må være lavet på brændenælder, for hver bid fl ammede 
i halsen som glødende trækul, og snart føltes min krop, som om 
jeg havde tropefeber.

- Kan du holde varmen? spurgte den ene amerikaner.
- Det er chilien, sagde den anden.
Morale: Vogt Dem for billige erstatningsproduk-

ter! Dem kan man brænde sig på. Livet er for 
kort til vikar-ænder og til dårlige substitutter i det 
hele taget. Også når det gælder det allervigtigste 
i livet… Glædelig jul.



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

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




