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- Jeg mener, at vi i Danmark 
også skal fl ytte vores ambas-
sade fra Tel Aviv til Jerusalem. 
Det vil klæde den danske re-
gering at følge trop med USA, 
siger Dansk Folkepartis Søren 
Espersen. 

Donald Trumps udmelding 
om, at USA nu officielt aner-

kender Jerusalem som Israels 
hovedstad, har vakt glæde i 
Israel og Tjekkiet. I Danmark er 
reaktionerne blandede, og So-
cialdemokratiet, SF og Venstre 
udtrykker stor bekymring for 
fredsprocessen.

Men Dansk Folkepartis uden-
rigsordfører mener ikke, at der er 
noget at diskutere.

– Man er nødt til at se realistisk 
på tingene. Jerusalem er Israels 
hovedstad. Det er der, hvor Israel 
har sin regering, parlament og 
højesteret. Det er et faktum, siger 
Søren Espersen. Han håber, at 
Danmark offi cielt vil anerkende 
Jerusalem, selv om han ikke 
har mange forhåbninger om, at 
det sker. ”Det er noget, som vi 

i Dansk Folkeparti har ønsket i 
mange år”, tilføjer udenrigsord-
føreren.

Søren Espersen, der også 
er formand for Udenrigspolitisk 
Nævn, mener ikke, at Trumps ud-
melding skader fredsprocessen.

– Der er ikke nogen fredspro-
ces i gang, og det har der ikke 
været i årevis. Siden Israel røm-

mede Gaza, har der ikke været 
nogen interesse for det. Jeg 
synes, det er udmærket, at det 
bliver slået fast, at Jerusalem er 
Israels hovedstad. 

Så må palæstinenserne, hvis 
de får en stat, have deres hoved-
stad et andet sted, understreger 
Søren Espersen.

Bodil

Danmark bør også anerkende 
Jerusalem som Israels hovedstad

Danmark bør ligesom USA 
anerkende Jerusalem som 
Israels hovedstad, mener 
Søren Espersen (DF).

Præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad vil i første omgang skabe vrede og raseri hos palæstinensere og nogle 
muslimer. Men når vreden har lagt sig, vil der komme ny bevægelse i forhandlingerne, fordi anstødsstenen er borte. – Læs leder side 6.
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Nyansatte i Indre Mission
Grafi ker Anita Koldtoft Hansen, Kolding, 
er ansat i en tjeneste som grafi sk med-
arbejder i kommunikationsafdelingen på 
Indre Missions Hus fra den 1. december 
2017. 

Anita er 34 år, gift med Hans Christian og 
har to børn. Ansættelsen er en 60% stilling.

Sergentelev Thomas Stoof Taulborg 
Hansen, Varde, er ansat i en tjeneste som 
videomedarbejder i Indre Mission fra den 
1. januar 2018 til den 31. december 2020. 

Thomas er 22 år og fl ytter i løbet af januar 
til Skive for at fortsætte uddannelsen som 
sergentelev. Ansættelsen er på 5 timer 
ugentligt.

Julesangens forfatter 70 år
Af Bodil Lanting

Onsdag den 13. december kan 
fritidsforkynder i Indre Mission 
Svend Erik Petersen, Ringkø-
bing, fejre 70-års-fødselsdag.

Svend Erik Petersen har sam-
men med sin hustru og fem børn 
været udsendt som missionær 
til Botswana af (daværende) 
Dansk Ethioper Mission. Han var 
lærer på et præsteseminarium 
og blev ordineret som præst i 
Den evangelisk-lutherske kirke i 
Botswana.

Siden hjemkomsten til Dan-
mark har Svend Erik Petersen 
arbejdet som gymnasielærer i 
tysk og religion på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing. 

Han har i årenes løb været 
aktiv som frivillig forkynder for 
alle aldersgrupper i regi af Indre 
Mission og søndagsskolerne. Han 
er bl.a. kendt for sine fi ne selvteg-
nede illustrationer til oplæg på 
PowerPoint.

Heldigvis gift med Lisbeth
Svend Erik er med egne ord 

”Heldigvis gift med Lisbeth i over 

40 år. Det har resulteret i fem dejli-
ge børn, fem dejlige svigerbørn og 
en håndfuld skønne børnebørn.”

Danmarks nye julesang
For to år siden blev Svend 

Erik Petersen landskendt som 
tekstforfatter til Danmarks nye 
julesang: ”Hvad er det, der gør 
jul til noget særligt?” 

Sammen med den tidligere 
kollega, Peter Sander Andersen, 

som havde skrevet melodien, 
deltog Svend Erik Petersen i DR-
programmet ’Danmark synger 
julen ind’ den 29. november 2015. 
Her sang bl.a. DRs KoncertKor 
og pigekoret fl ere kendte danske 
julesange og introducerede dan-
skerne for den nye julesang:

Hvad er det, der gør jul til no-
get særligt, / gør stuen lys og 
hjertet varmt og kærligt?

Er det med jul og krybben 
julenat / mon ingenting, når 
stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når 
jeg ser, det barn i krybben er 
så meget mer.

Er julen bare læssevis af 
gaver
og neonlys og overfyldte ma-
ver? / Er verdens og familiens 
korte fred / en våbenhvile, 
julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når 
jeg ser, det barn i krybben er 
så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træ-
ets kærter, / og har du fl ettet 
ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i 
dig og mig,/ og har du ladet 
stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg 
ser, det barn i krybben er så 
meget mer.

80 års fødselsdag
Fredag den 15. december kan fritidsfor-
kynder i Indre Mission Vagn Andersen, 
Holstebro, fejre 80-års-fødselsdag.

Som missionær har Vagn Andersen dels 
været forkynder, dels gået på husbesøg.

– Vi vil gerne invitere fødselsdagbarnet med til festen, sagde 
Svend Erik Petersen. Han kneb en tåre i 2015, da Danmarks 
nye julesang blev sunget af bl.a. DRs Koncertkoret og Pigekoret. 
Til højre sangens komponist Peter Sander Andersen. 

”Hvis ikke Danmark starter 
et kristent studenterarbejde 
i Grønland, hvem gør så?” 

Sådan lød udfordringen fra 
Lindsay Brown, tidligere gene-
ralsekretær i det internationale 
forbund for evangeliske stude-
rende, IFES, til KFS allerede for 
nogle år siden. 

Det blev til et kald og en vision 
i Kristeligt Forbund for Stude-
rende, som nu vil søge at starte 
studenterarbejde op i Grønland 
med ansættelsen af en medar-
bejder i Nuuk i en treårig stilling 
fra skoleåret 2019-2020. 

Visionen er at starte et grøn-
landsk KFS, der på sigt skal 
overtages af lokale kræfter. 

På weekendens bestyrel-
sesmøde blev det besluttet, at 
KFS skal forberede oprettelsen 
af et kristent studenterarbejde 
i Nuuk. Arbejdet skal målrettes 
grønlandske studerende på 
gymnasiale og videregående 
uddannelser. 

Med denne nyhed kulminerer 
den vision, der stammer fra det 
kald, der først lød til KFS fra 
Lindsay Brown. 

Studietur til Grønland
Særligt i årene med den tidli-

gere formand i KFS, Peter Rask, 
ved roret, blev kærligheden til 
Grønland grundfæstet i KFS. 
Det udmøntede sig i et helt kon-
kret initiativ tidligere på året, da 
KFS efter en ansøgningsproces 
sendte 12 unge studerende på 
to ugers studietur til Grønland 
for at opsamle erfaringer og 

indtryk fra landet; en tur som 
satte sig dybe spor i deltagerne 
og i KFS.

Brobyggere søges
Allerede fra skoleåret 2018-

2019 håber KFS at tilknytte 
studerende og nyuddannede 
med hjerte for Grønland, der vil 
tage til landet i en arbejdsmæs-
sig kapacitet.

Ambitionen er, at disse bro-
byggere tilegner sig stor indsigt 
i den grønlandske kultur og 
mentalitet igennem samtale og 
samvær med det grønlandske 
folk.Det kan på sigt hjælpe til 
at støtte et kristent studen-
terarbejde, som fungerer på 
grønlandske præmisser. 

Hvis Danmark ikke starter KFS 
på Grønland, hvem skal så?

Nyt forstanderpar ansat 
på Frøstruphave Efterskole
Anders Østerby og Inge Vigsø Østerby tiltræder stillingen 
som forstanderpar på Frøstruphave Efterskole i uge 8 2018.

Anders er 40 år og arbejder pt som viceforstander på Sydvest-
jyllands Efterskole i Bramming, hvor han har været ansat siden 
2010. Han har en diplomuddannelse i skoleledelse og har mange 
års pædagogisk, undervisningsmæssig og organisatorisk erfaring 
fra efterskoleverdenen. 

Det samme gælder Inge, der ligeledes er 40 år og arbejder som 
friskolelærer på Bramming Friskole. Hun har tidligere været lærer 
på Sydvestjyllands Efterskole og Djurslands Efterskole.

Af praktiske grunde, for at få afsluttet nuværende stillinger på en 
god og ordentlig måde, vil Inge og Anders tiltræde stillingen i uge 
8 2018, oplyser bestyrelsen for Frøstruphave Efterskole.

Bodil

Udfordring fra int. leder:

Det kristne danske studenterarbejde, KFS, vil oprette en treårig stilling i Nuuk fra 2019.

I januar 2017 var 12 KFS’ere på studietur i Grønland i forbindelse med forberedelserne til KFS’ 
’Projekt sne’

Anders Østerby 
og Inge Vigsø 
Østerby

Netværkskonsulent i Danmission
Tom Bangslund Hansen (58) er tiltrådt 
som ny netværkskonsulent i Danmission, 
hvor han skal hjælpe organisationens 
frivillige.   

I 1984 blev Tom Bangslund Hansen ud-
dannet lærer fra Blågaard Seminarium. To år 
tidligere havde han på en rejse med Danmis-
sion til Arcot-kirken i Indien mødt den kvinde, 
han siden giftede sig med.  

Fra 1989 til 2001 var Tom Bangslund Hansen lærer på Midt-
sjællands Efterskole. Herefter viede han knap et årti til anbragte 
unge med forskellige sociale og psykiske vanskeligheder. Efter 
en videreuddannelse i NGO-ledelse har Tom Bangslund fra 2010-
2014 været frivillig konsulent i Hjerteforeningen. Herefter har han 
koordineret de frivillige omkring Røde Kors’ asylcentre.

Tom Bangslund er gift med Anette Møller Hansen, der er lektor i 
didaktik ved Professionshøjskolen Absalon i København. Sammen 
har de tre børn. Familien bor i Fuglebjerg ved Slagelse.

Bodil
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Sædding Efterskole

Masser af fantastiske vid-
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forbøn. En opmuntrende bog, 
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 AF HENRI NISSEN

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Af Karin Juul 
Jensen

Birgit Brænd-
gaard havde 
som barn op-
levet Guds nærvær, og Jesus 
betød meget for hende. Da 
hendes ægteskab gik i stykker, 
blev det et brud, der fi k hende 
til at søge væk fra Gud. Men 
Gud havde ikke opgivet Birgit. 

Birgit voksede op i et hjem, 
hvor kristendommen ikke blev 
praktiseret. Det var dog vigtigt 
med dåb og konfi rmation. En dag 
var hun hjemme hos en fra sin 
klasse. Inden aftensmaden tog 
de hinanden i hænderne, og da 
faderen bad bordbøn, studsede 
Birgit over det. Det var en meget 
stærk oplevelse, så næste dag 
spurgte Birgit sine forældre, 
om de kunne bede bordbøn 
sammen. 

- De var selv vokset op med 
bordbøn, så det var ikke frem-
med for dem. Alligevel var op-
levelsen slet ikke den samme, 
husker Birgit. Hun har senere 
refl ekteret over dette, og er nået 
frem til, at det er vigtigt at huske 
tilbedelsen, og det virkelig at ville 
ind i Jesu nærvær for at have 
fuldmagt til at bede.

Da Birgit blev gift som 24-årig, 
sagde hun til præsten, at det var 
vigtigt for hende, at de blev gift i 
Jesu navn. 

- Gud var for diffust et begreb 
for mig, men Jesus syntes jeg 
bedre, jeg kunne forholde mig til. 
Og jeg havde en forvisning om, 
at hvis Jesus blev medvandrer i 
ægteskabet, så ville det gå godt. 
Jeg oplevede at indgå en pagt 
med ham, husker Birgit. 

Da Birgits mand så valgte at 
gå fra hende, oplevede hun at 
have brudt den pagt, og at hun 
ikke længere kunne have Jesus 
med i baghånden. Forbindelsen 
blev brudt, og efter et par år 
meldte Birgit sig ud af folkekir-
ken. Hun var angst for at være 
alene, og der gik ikke lang tid 

mellem kæresterne. Hun blev 
også gift igen.

Til bryllupsreception
Hun var dog stadig søgende 

efter en tro og læste Koranen 
og Toraen, uden at det gav 
meget mening på det tidspunkt. 
Så læste hun om buddhismen, 
og hun valgte for en tid at kalde 
denne livsfi losofi  for sin tro. Hun 
blev inviteret til bryllupsreception 
hos en veninde i Espergærde 
og tog afsted sammen med en 
fælles veninde. Birgit mødte op 
med et positivt sind, og det var 
først, da hun var der, at det gik 
op for hende, at det var en meget 
karismatisk kristen forsamling. 

Der var gospelkor og en præst, 
der talte helt nede på jorden om 
alle gode ønsker for brudepar-
ret, og om at Jesus måtte være 
nærværende i deres ægteskab. 
Da tre personer gik frem for 
at lægge hænder på parret og 
velsigne dem med forbøn, rejste 
hele menigheden sig og var 
deltagende. Hende, Birgit var 
taget til brylluppet sammen med, 
havde en helt anden oplevelse 
og syntes, det var for meget. 

- Men det rykkede helt vildt 
i mig at opleve, og jeg tænkte, 
at hvis jeg havde haft sådan en 
menighed til at bakke mig op i 
mit ægteskab, var det aldrig gået 
i stykker, fortæller Birgit. 

Birgits andet ægteskab gik 
efterfølgende også i stykker, og 
hun gik i en periode til psykolog.

Kollega bad for mig
- En dag i 2014 fortalte jeg om 

brylluppet til en kristen på min 
arbejdsplads. Hun spurgte, om 
jeg havde fundet en menighed 
efterfølgende, og jeg svarede, 
at jeg troede ikke, der fandtes 
sådanne kirker i området. Da 
jeg senere fortalte hende om 
nogle ting, som var svære for 
mig i forhold til min arbejds-
plads, spurgte hun, om hun 
skulle komme forbi en dag efter 
arbejde. Da vi mødtes fortalte 
jeg mere, og hun fortalte selv 
om svære perioder i sit liv, hu-

sker Birgit. 
- Kollegaen sagde: – Jeg ved 

ikke, om du ved, at jeg er en 
personlig kristen, men når jeg 
hører, at du har det så svært, er 
den eneste, jeg kender, der kan 
hjælpe dig, Jesus. Og det ene-
ste, jeg kan gøre for at hjælpe, 
er at bede for dig. Må jeg det? 

- Det var mega grænseover-
skridende, men samtidig også 
en pæn gestus fra hendes side, 
så jeg sagde: Ja, det må du 
godt. Så spurgte hun, om hun 
måtte komme over og lægge 
hånden på min skulder. Igen 
var det meget grænseoverskri-
dende, men jeg følte hele tiden, 
jeg var med i det, fordi hun 
spurgte, og jeg valgte at sige 
ja. Da hun begyndte at bede, 
var det først meget mærkeligt. 

Men så mærkede Birgit, at de 
ikke længere kun var to i lokalet. 

– Jeg oplevede Guds kæmpe 
nærvær og samtidig et kaotisk 
virvar af tanker, der ligesom 
blev fl yttet på plads inden i mig. 
Gud begyndte at tale til mig om, 
at jeg aldrig ville være alene. 
Om jeg så boede på en øde ø, 
så ville han være der med sit 
nærvær. Jeg mærkede tårerne 
løbe ned ad kinderne på mig, og 
jeg vidste, at jeg var tilgivet, og 
til min forbløffelse var der ingen 
fordømmelse. 

Da de var så godt i gang med 
at snakke, blev de enige om at 
fortsætte samtalen på Jensens 
Bøfhus. Her fortalte den kristne 
veninde sit vidnesbyrd om, 
hvordan hun selv var kommet 
til tro og fortalte om en bog, der 
omhandlede spændingsfeltet 
mellem psykiske sygdomme og 
dæmoniske påvirkninger eller 
egentlige besættelser. 

Som barn   
hørte jeg stemmer

- Det var noget voldsomt at 
høre om, men det var alligevel 
vigtigt for mig, da jeg, siden jeg 
var barn, havde oplevet at høre 
stemmer, som ret konkret kunne 
fortælle mig om ting, der ville ske 
i fremtiden, siger Birgit. Fx havde 
jeg forudsagt et snart forekom-
mende, men uventet dødsfald, 
og andre begivenheder på bag-
grund af det, stemmerne fortalte 
mig. I min ungdom var der nogle 
kristne, der havde bedt for mig, 
og det havde fået stemmerne til 
at forsvinde. Det kom jeg i tanker 
om i den forbindelse. 

Om aftenen plejede Birgit at 
være fyldt med bekymringer, 
men denne aften var der ro. 

Flere brikker faldt på plads, og 
Gud blev ved med at gentage 
igen og igen, at hvor end hun 
var, ville Jesus også altid være. 

- Gudsbegrebet begyndte så 
småt at falde på plads i mig. 

Næste morgen vågnede hun 
op og var lettet på en helt ny 
måde. 

En dag kom Birgits nye kristne 
veninde forbi og bad for hendes 
arbejdssituation. Hun havde 
længe kæmpet med sin chef for 
at få lønforhøjelse, anerkendelse 
for sit arbejde og for muligheden 
for at deltage i et kursus. Det bad 
veninden ind i, uden at Birgit 
havde bedt hende om det. Hun 
bad også om, at han måtte se 
Birgit med nye øjne, og at hun 
måtte se ham med nye øjne og 
respektere ham som sin chef. I 
stedet for selv at kæmpe for sine 
rettigheder skulle hun overgive 
det til Gud og lade ham give 
hende det, hun skulle have. 

Fik lønforhøjelse
- Det kæmpede i mig den 

aften, for jeg syntes jo, det var 
min chef, der var problemet 
– ikke mig! Næste dag fi k jeg 
øjenkontakt med min chef. Han 
kom over og lagde armen om 
min skulder og sagde: - Birgit, jeg 
har tænkt over det, og du får et 
løntrin. Jeg ved godt, det ikke er 

nok, men det er det, jeg kan give 
dig nu, og så kommer du med i 
lønforhandlingerne næste gang. 
Du får også det kursus, du gerne 
ville have, og den bonus, du skal 
have, fi nder vi også ud af. Det var 
så vildt, at han sagde det netop 
den dag ud af det blå. 

På Alpha kursus
Da Birgit blev spurgt, om 

hun ville med på Alpha kursus 
i Lemvig Bykirke, meldte hun 
sig hurtigt til. Her snakkede de 
blandt andet om Treenigheden, 
og igen oplevede hun at få en 
større forståelse for, hvordan 
det hænger sammen med Fader, 
Søn og Helligånd. 

- Det var som en tur på en 
tømmerflåde – nogle gange 
fordybelse på det stille vand og 
andre gange stormvejr, men vi 
faldt aldrig af, for Jesus var med 
om bord. Jeg lærte om, hvordan 
man beder, og hvordan bønnen 
fødes i Jesu hjerte. 

En mandag aften til Alpha bad 
gruppen om fred i forhold til Bir-
gits eksmand, som havde meldt 
ud, at han kun ville tale med 
hende gennem sin advokat. Kort 
tid efter kontaktede han hende, 
for at de kunne snakke sammen. 

- En anden aften bad gruppen 
for Math ilde på 17 år, som er min 
eksmands datter, og som har 

boet hos os i så mange år, at 
jeg også betragter hende som 
min pige. Hun var fl yttet hjem 
til sin mor efter skilsmissen, og 
det var ikke nemt for de to. Så vi 
bad for dem efter en weekend, 
hvor Mathilde havde meddelt, 
at hun overvejede at fl ytte fra 
sin mor igen, fordi det var så 
svært. Samme aften var mode-
ren kommet hjem og havde sat 
sig med Mathilde for, at de kunne 
få snakket, og de fandt ind til 
hinanden igen. 

- Det blev så stort for mig at 
erfare, at vi som kristne kan bede 
for mennesker, som ikke tror og 
heller ikke er hverken døbt eller 
konfi rmeret, og så griber Gud 
alligevel så konkret ind i deres liv. 

Fundet sandheden
i Jesus

Nu er jeg faldet godt til i Lem-
vig Bykirke, hvor jeg er med 
til at lede en Beta gruppe. Her 
mødes nogle af dem, som har 
været på Alpha, og som gerne 
vil fortsætte med at komme i det 
fællesskab. I menigheden ser jeg 
mennesker, der stråler, og Guds 
Ord bliver forkyndt. Her er det 
tilladt at snakke om alt – om tro 
og tvivl. Jeg er ikke længere i tvivl 
om, at jeg har fundet sandheden 
i Jesus. Min angst er forsvundet, 
og Jesus har vist mig, hvem 
Gud er.

En brudt pagt
fi k Birgit til
at vende
Gud ryggen

– Jeg oplevede Guds 
kæmpe nærvær og 
samtidig et kaotisk 

virvar af tanker, der 
ligesom blev fl yttet på 

plads inden i mig.

Men Gud opgav ikke Birgit. Hun blev sat fri af bekymringer og angst og 
fandt vejen tilbage til et liv i tro og fællesskab.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Exit Evolution
176 sider, illustreret.

Hvorfor evolutionsteorien ikke holder
”Karsten Pultz piller udviklingslæren 
fra hinanden, 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.” 

Helge Hoffmann.

h

n.

198,-

Det tidligere kristne rehabillite-
ringscenter ”Korsly” i Dalbyne-
der ved Hadsund er sat til salg. 

I en årrække fungerede cen-
teret som et kristent rehabilite-
ringscenter for alkoholikere og 
narkomaner. I de senere år har 
det været anvendt som et kristent 
bofællesskab, drevet på privat 
basis af Myrtha og John Olsson.

På grund af alder ønsker ejerne 
nu at afhænde centret. De har 
et stærkt ønske om, at stedet 
fortsat kan fungere som et kri-
stent center, fx rehabillitetcenter, 
bofællesskab eller lignende, 

oplyser ejendomsmægler Anders 
Frederiksen.

Kristen forhistorie
I en årrække blev Kirkebak-

ken 22 og 18 drevet som reha-
biliteringscenter ”Korsly” under 
pinsekirken Smyrna i Randers. 
Mange kristne ud over Danmark 
var kede af, at økonomien i sin tid 
tvang centret til lukning.

De nuværende ejere har siden 
2005 drevet stedet som et privat 
kristent bofællesskab. John Ols-
son kom i 1974 ud af et stofmis-
brug. Han har siden gennem 
mange år arbejdet med socialt 

udsatte, bl.a. som leder af et pro-
jekt under Frelsens Hær i Ålborg. 

To ejendomme eller 
en erhvervsejendom

John og Myrtha Olsson har i 
mange år haft folk boende, som 
har brug for hjælp. Samtidig har 
de gennemrenoveret bygnin-
gerne på Kirkebakken. Nu håber 
de, at ejendommens 690 m2 

kan blive solgt til et nyt kristent 
arbejde, som kan hjælpe men-
nesker i nød. Foruden lejligheder 
og enkeltværelser er der også 
værksteder, og grunden ligger 
naturskønt nær park og fredsskov 

nord for Randers.
De to ejendomme har tilsam-

men udgjort Dalbyneder Præ-
stegård. Kirkebakken 18 deler 
indkørsel og gårdsplads med 
den tidligere præstegård, som 
ejendommen var forpagtergård til. 

Hvis de to ejendomme sælges 
under et, vil der være tale om en 
erhvervsejendom. Den kan tilsva-
rende fi ndes under Kirkebakken, 
8970 Havndal på Boliga. 

Interesserede kan kontakte 
Den Alternative Mægler Anders 
Frederiksen, Randers, med hen-
blik på fremvisning mm.

Bodil

”Korsly” har de seneste år fungeret som kristent bofællesskab.

En ny undersøgelse, som YouGov har foretaget om livsstil og 
vælgergrupper, viser, at De Konservative sammen med Enheds-
listen er den vælgergruppe, hvor fl est har været deres partner 
utro. Og når det kommer til aldrig at sætte sine ben i kirken, så er 
Liberal Alliance topscorer sammen med Enhedslisten. Dog er De 
Konservative ikke helt så kirkefjendtlige som Liberal Alliance. Kun 
25 procent siger, at de aldrig går i kirke. På andenpladsen ligger 
SF, hvor 30 procent aldrig lytter til en prædiken. Men det betyder jo 
ikke nødvendigvis, at de resterende konservative vælgere er fl ittige 
kirkegængere. Det kan vel være, at kirkebesøgene begrænser sig 
til juleaften, barnedåb og bryllup. I hvert fald ser det ikke ud til, at 
det har stor indfl ydelse på moralen og synet på familielivet som 
samfundets byggesten, når næsten halvdelen af partiets medlem-
mer har været deres partner eller ægtefælle utro. 

Undersøgelsen viser, at når det kommer til seksualmoral, familie-
værdier og troen på noget større end en selv, er der ikke længere 
nogen forskel på det politiske højre og venstre i Danmark. De 
borgerlige har kapituleret til den seksuelle revolution. Der fi ndes 
reelt set ikke længere nogen moralsk opposition eller noget vær-
dimæssigt alternativt til venstrefl øjen i Danmark. Det eneste, der 
adskiller fl øjene, er synet på økonomi og indvandring.

Hvad hverken højre- eller venstre-partierne endnu har indset, er, 
at det netop er den værdiopløsning, der er den egentlige årsag til, 
at de ikke formår at løse problemerne med masseindvandringen. 
Der er en direkte årsagssammenhæng mellem vores åndelige 
og værdimæssige krise og den fejlslagne integration og islams 
fremmarch i Danmark. 

Når vi ikke længere henter vores identitet hverken i familie eller 
kirke, så ved vi ikke længere, selv hvem vi er. Når de indre grænser 
ligger åbne, opstår en langt farligere situation, end når det bare er 
ydre landegrænser, som er åbne. 

De splittede familieliv, de mange forskellige partnerskift og et 
liv uden højere mening gør, at vi står meget svagt over for en be-
folkningsgruppe med en stærk religiøs identitet. Hvis vi skal have 
styr på indvandringen og integrationen, skal vi først have styr på 
os selv igen.  

Åbne indre grænser 
er farligere end åbne 
ydre grænser

GUNNERTOFT GOSPEL SIN-
GERS’ skal i år medvirke i TV2s 
”Alletiders Juleshow” som 
backing for Frida Brygmann, 
Burhan G, Søren Huss, Nabiha, 
Fallulah, Michael Falch, Mads 
Langer og Jacob Dinesen.

 
- Vi har netop afsluttet live-

optagelserne, som foregik i Mu-
sikkens Hus i Aalborg. Program-
met sendes 23. & 24. december 
på TV2, oplyser korets leder, 
gospelpianist Jacob Gunnertoft. 

Han håber, at korets medvirken 
i showet kan give lidt reklame 
og være en fin optakt til den 
planlagte Danmarks-turné i 2018.

Gunnertoft Gospel Singers, 
som blev etableret i 2009, har 
optrådt og indspillet med navne 
som Søs Fenger, Erann DD, Mar-
tin Brygmann, Julie Berthelsen, 
Linda Andrews, James Sampson, 
Laura Kjærgaard, Gregory Boyd, 
Lene Nørrelykke m.fl .

Gunnertoft Gospel Singers har 
udgivet 2 CD’er, og den seneste 

”A Merry Little Christmas” fra 
2011 er solgt i mere end 185.000 
eksemplarer.   

Talentfulde solister
Gunnertoft Gospel Singers 

består af sangere fra hele landet, 
hvoraf de fl este har en konserva-
toriebaggrund som studerende 
eller undervisere. Flere har en 
solo-karriere med egne koncerter 
og CD-udgivelser. 

Gunnertoft Gospel Singers 
henvender sig bredt til et publi-

kum i alle aldre med et repertoire, 
der bl.a. byder på kendte gospel-
sange og evergreens i bedste go-
spelstil krydret med fællessange, 
hvor publikum inddrages, lige så 
”taget letter”.

Den kommende Danmarks-tur-
né fra 25.-31. januar 2018 starter 
i Folkekirkens Hus, Aalborg, den 
25. januar. Dagen efter er der 
koncert i Kulturministeriet i Ebel-
toft. Koret holder ialt 9 koncerter 
på 7 dage.

Bodil

Gunnertoft Gospelsingers 
medvirker i TV2s ”Alletiders 
Juleshow”, som udsendes 
den 23. og 24. december. 

Gospelkor medvirker i TV2’s juleshow

Tidl. kristent bofællesskabTidl. kristent bofællesskab
 og rehabiliteringscenter sat til salg og rehabiliteringscenter sat til salg    
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BIBELEN AFSLØRER DE SIDSTE TIDER

Ved hjælp af velfunderede grundige studier, 
optimistisk og personlig viden vil den troværdige 
bibellærer Derek Prince hjælpe dig til en ny  
forståelse af, hvad der vil ske, når 
enden nærmer sig.
Emner der bliver berørt: 

Guds løfte til Israel
De himmelske tegn
Antikrist
Samlingen af de udvalgte
Den store trængsel

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

PRIS

200,-

NYHED

Mindst en fjerdedel af Guds skrevne ord er profetiske forudsigelser.

Julen er dyr, og for nogle så dyr, 
at økonomien ikke kan holde til 
det. Gaverne til børnene bliver 
på omkring 30 kroner. Antallet 
af julehjælpsansøgere er mere 
end fordoblet siden 2016.

Julen er en dejlig tid med mas-
ser af hygge og traditioner. Men 
den er også dyr og for nogle 
endda uoverskueligt dyr og kan 
være hård at komme igennem - 
både for børn og voksne. Derfor 
vælger mange at søge om jule-
hjælp. Bl.a. hos Blå Kors.

Julen koster ekstra
En af dem, der har søgt om 

julehjælp hos Blå Kors, er Jea-
nette Thorsted fra Karup ved 
Herning, der har to børn og er på 
førtidspension.

”Til daglig kan jeg lige få det 
til at løbe rundt, men jeg kan slet 
ikke få det til at løbe rundt i julen. 
Hvis de skal have gaver, bliver 
det måske for 25-30 kr., og det er 
jo ikke så sjovt, når de kommer i 
skole og hører, hvad de andre har 
fået. Man vil jo gerne give noget, 
der bare ligner det, de andre får,” 
siger Jeanette Thorsted.

Det er første gang, Jeanette 

søger om julehjælp. Hun blev 
opfordret til det af en veninde. 
For Jeanette handler det ikke kun 
om at få, men også om glæden 
ved at give.

”Man kan blive i ret dårligt hu-
mør, når økonomien er så presset. 
Så det er virkelig noget, der vil 

give mere luft og glæde i decem-
ber, hvis vi får julehjælp. Man kan 
jo godt lide at se sine børn glade, 
og det gør virkelig ondt at se skuf-
felsen i deres ansigter,” fortæller 
Jeanette med sidste års jul i klar 
erindring.

Over 6.000 ansøgninger
I 2015 fi k Blå Kors 1.200 an-

søgninger. I 2016 kom 2.400 an-
søgninger, og i 2017 er der kom-
met over 6.100 ansøgninger om 
julehjælp. Det høje antal betyder, 
at Blå Kors må give mange afslag.

”Det er trist, at så mange i vo-
res velfærdssamfund har så små 
kår, at de søger hjælp til at holde 
jul for familien. Vi glæder os over 
den hjælp, vi kan give, selvom vi 
desværre ikke kan hjælpe alle, 
der har behov for det,” siger gene-
ralsekretær i Blå Kors Danmark, 
Christian Bjerre.

Langt de fleste ansøgere er 
på kontanthjælp eller anden 
overførselsindkomst. Og mange 
er eneforsørgere.

”Det er svært at sige, hvorfor 
der er så stor vækst i antallet af 
ansøgere. Noget skyldes natur-
ligvis, at fl ere har hørt om vores 
julehjælp, men vi må også sige, 
at det hænger rigtig fi nt sammen 
med vores oplevelse af, at fl ere 
har fået svært ved at få økono-
mien til at hænge sammen,” siger 
Christian Bjerre.

Bodil

Der er kun julehjælp 
til hveranden ansøger

- Det gør ondt at se skuffelsen i deres ansigter, siger en enlig 
mor på førtidspension. Ligesom mange andre søger hun om 
julehjælp for at kunne give børnene lidt ekstra til jul.

Blå Kors’ væresteder fejrer jul 
med overskudsmad fra Lidl
Den 23. december kan personalet fra Blå Kors’ væresteder, 
institutioner og støttetilbud for ensomme, hjemløse, psykisk 
syge og misbrugere hente overskudsmad fra 18 af Lidls butik-
ker i Danmark. Maden bliver serveret juleaften og i juledagene. 

Det nye samarbejde mellem Blå Kors og Lidl vækker stor glæde  
hos begge parter. 

- Vi er rigtig glade for, at Lidl har tænkt på os. Det har stor betyd-
ning for os, at private virksomheder vil støtte vores arbejde og på 
den måde være med til at hjælpe nogle af dem i Danmark, som har 
det rigtig svært, siger Blå Kors’ generalsekretær Christian Bjerre.

  For Lidl handler det om både at hjælpe socialt udsatte danskere 
til at få en jul med lidt ekstra god mad på bordet, og samtidig 
reducere madspildet i butikkerne.

”Vi håber, indsatsen kan være med til at gøre en lille forskel 
i en ellers hård hverdag,” fortæller kommunikationschef i Lidl, 
Morten Vestberg. 

De 18 Lidl-butikker, som tilbyder overskudsmad, er fordelt over 
Syd-, Midt- og Nordjylland, Fyn, Bornholm og Sjælland.

Bodil
 
 

Patient nummer 30.000 er 
netop opereret på den gamle 
togfærge Dronning Ingrid. 

Den gamle IC3 togfærge, som 
blev bygget på værftet i Helsingør 
1978-1980 og sejlede på Store-
bælt til broen åbnede i 1997, sej-
ler nu på 11. år som hospitalsskib 
under navnet Africa Mercy.  

Siden 2017 har den tidligere 
færge modtaget tusindvis af pa-

tienter til gratis operationer. 

Patient nr. 30.000
Mandag den 4. december kl. 

9:30 blev patient nummer 30.000 
opereret for en invaliderende 
øjenlidelse. Det var øjenkirurg Dr. 
Glenn Strauss, som også udførte 
den første operation i 2007, der 
udførte denne operation, som 
betyder nyt liv for patienten. 

Foruden øjenoperationer har 

Mercy Ships, som driver skibet, 
specialiseret sig i operation af 
blandt andet klumpfødder, hjul-
ben, fødselsskader, alvorlige 
brandskader og ansigtskirurgi, 
hvor store svulster bliver fjernet. 

I alle årene har både besæt-
ning og hospitalspersonale, om-
kring 400 personer, arbejdet 
frivilligt om bord. 

Hospitalsskibet ligger til kajs i ti 
måneder ad gangen i forskellige 

afrikanske lande. 
Private bidragydere fra hele 

verden – også fra Danmark 
– sørger for, at der er lys i ope-
rationslamperne, sterilt udstyr, 
medicin i skabene og alt, hvad det 
ellers kræver at holde et moderne 
hospitalsskib fl ydende. 

Mercy Ships er repræsenteret 
i 16 forskellige lande, deriblandt 
Danmark. Læs mere på www.
mercyships.dk

Bodil

30.000 er opereret på ’Dronning Ingrid’

Blå Kors har i år modtaget dobbelt så mange ansøgninger om julehjælp som i 2016. 

Blå Kors må give afslag:

Personalet på hospitalsskibet Africa Mercy - den tidligere storebælsfærge Dronning Ingrid - har 
netop operet patient nr. 30.000. Foto: Africa Mercy

Massoud indvier ny kirke
Valgmenigheden Church of Love har købt det gamle biblio-
tek i Vissenbjerg. Kirken indvies d. 17. dec. kl. 15.00 af Fyns 
biskop Tine Lindhardt under en gudstjeneste med Massoud 
Fouroozandeh som prædikant.

Lokalerne  har været under ombygning  i fl ere måneder og er 
nu indrettet til kirke.Flere præster, menighedsrådsmedlemmer 
og lægfolk deltager ved festgudstjenesten denne dag, hvor der 
efterfølgende er rundvisning og reception. 

Alle er velkomne. Arrangørerne sætter dog pris på, at man 
tilmelder sig på mail til skree.grethe@gmail.com

Bodil

Valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh ses her med 
biskoppens godkendelse af, at det gamle bibliotek på Øster-
gade 11D i Vissenbjerg nu kan fungere som kirkesal.
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REDAKTØRENS SPALTE

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN Af Stig Christensen
Tidl. sognepræst 

i Sønderborg 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Matt. 25, 1-13

Om at være parat til Jesu genkomst
1Jesus fortsatte: 
”Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der 

var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at 
møde brudgommen. 2Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre 
fem havde tænkt sig om. 3De første fem tog ganske vist deres 
lamper med, men de tog ingen ekstra olie med, 4hvorimod de 
sidste fem tog ekstra olie med til lamperne. 5Da brudgommen 
lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn.

6Men ved midnatstid lød råbet: ‘Brudgommen er på vej! Kom 
ud og mød ham!’ 

7Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. 8De fem, der 
ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at 
gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af deres olie. 

9Men de andre svarede: ‘Vi har ikke nok både til os og jer. I 
må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.’ 

10Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De 
fem, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, 
hvorefter døren blev lukket. 11Senere kom de andre fem og stod 
udenfor og råbte: ‘Herre, luk op for os!’ 12Men han svarede: ‘Det 
siger jeg jer: Jeg kender jer ikke!’

13 ’Vær altid parate,’ sagde Jesus, ’for I kan ikke vide, hvornår 
jeg kommer.’” 

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Jeg kender jer ikke, siger 
Jesus. – Mon Jesus kender 
mig? Mon Jesus vil kendes 
ved mig?

Det er klogt at stille sig selv 
det spørgsmål, for hvis Jesus 
ikke vil kendes ved mig, kom-
mer jeg ikke med til bryllupsfe-
sten i Himlen.

De fem tåbelige jomfruer 
ville Jesus ikke kendes ved. De 
vidste godt, at brudgommen - 
Jesus - ville komme forbi, men 
de var uforberedte. Hvis man 
skal bestå en vigtig eksamen, 
er det nødvendigt at forberede 
sig. Hvis man om morgenen 
skal møde på arbejde kl. 8, er 
det for sent at komme ud af 
sengen ti minutter over 8. 

Er jeg forberedt 
til at møde Jesus?

De fem tåbelige jomfruer 
ville låne olie af de fem kloge. 
Men det kunne de ikke. Der er 
mange ting, man ikke kan låne 
sig til eller købe sig til. Man kan 
ikke låne sig til eller købe sig til 
et andet menneskes klogskab 
eller visdom. Man må selv have 
besværet med at tilegne sig 
klogskab og visdom. 

Man kan ikke låne sig til, 
eller arve andre menneskers 

tro og gudsfrygt, man må selv 
tilegne sig det. Der er mange 
ting i livet, som kun jeg selv kan 
gøre, og som jeg selv må tage 
ansvaret for.

For sent, for sent, 
for evigt for sent!

De fem jomfruer kom for 
sent, og døren var lukket. Det 
er ærgerligt at komme for sent 
til et tog eller en bus, men det 
er skæbnesvangert at komme 
for sent til at få del i det evige liv.

Jesus siger: ”Tiden er inde, 
Guds rige er kommet nær; om-
vend jer og tro på evangeliet”. 
I forsættelse heraf siger han: 
”Følg mig”. 

De ti jomfruer havde alle hørt, 
at tiden var inde, bryllupsfesten 
var nær, de troede på budska-
bet og ventede på opfyldelsen.

De havde alle viden herom, 
men kun de fem forberedte sig 
ordentligt. Viden om Guds rige 
er altså ikke nok, man må også 
forberede sig herpå.

I lignelsen om den fortabte 
søn ødes det gode liv hos 
Faderen bort i et udsvævende 
liv. Et aktuelt eksempel herpå 
møder vi i provstens skikkelse 
i TV serien- Herrens veje. Prov-
sten kender evangeliet og taler 
smukt herom, men øder det bort 
i et totalt egoistisk og udsvæ-
vende liv, der også ødelægger 
livet for hans nærmeste.

De fl este danskere kender de 
10 bud. Det er en klog handling 
at se på sit eget liv i lyset af 
disse bud. Forbereder jeg mig 
på evigheden ved seriøst at 
bestræbe mig på at leve efter 
de 10 bud?

Det første bud: ”Du må ikke 
have andre guder end mig”, er 
det vigtigste og mest omfatten-
de bud. Holder jeg udholdende 
fast ved Den Treenige Gud, el-
ler dyrker jeg andre guder ved 
siden af? 

Vanskeligt at holde fast 
ved sandheden

I vor tid er det ret vanskeligt 
at holde fast ved Bibelens Gud 
som den eneste sande. Hvis 

man følger den såkaldte poli-
tiske korrekthed, så skal man 
være tolerant og inkluderende 
i forhold til andre trosopfattelser. 

Det har vi i de senere år set 
mange eksempler på blandt 
biskopper og præster i Folkekir-
ken, hvor man til gudstjenester 
mv. indbyder imamer og andre 
til aktivt at deltage. 

Yoga eller faith
Nyreligiøsiteten har grebet 

mange, specielt i form af den 
hinduistisk/ buddhistisk inspi-
rerede yoga-dyrkelse. 

De religiøse ånder, der er 
knyttet til yoga, kan ikke forenes 
med Helligånden. 

Den nyreligiøse tidsånd har 
ikke kun fået magt blandt ”libe-
rale” kristne kredse, men også 
blandt de såkaldt ”bibeltro” 
kredse. En særlig raffineret 
yoga-dyrkelse har  vundet ind-
pas i form af den såkaldte Yoga 
Faith, som der på nettet gøres 
meget reklame for. Jyllands-
Posten bragte fx i denne uge en 
to siders artikel om Yoga Faith 
crossyoga – fra Metodisternes 
hovedkirke i Strandby.

Uanset navnet er det yoga-
øvelser, man udfører, og det er 
ganske sikkert, at det ikke er 
noget, som Jesus har anbefalet, 
derfor skal man holde sig langt 
væk derfra.

Pas på tilføjelser
En anden form for afgudsdyr-

kelse er tilføjelser til den hellige 
skrift, som fx mormonernes: 
Mormons bog. 

Et moderne eksempel herpå 
er den lille missionsbevægelse 
TOM - The Order of Mission 
– som har udviklet et specielt 
program, som man er tvunget 
til at bruge ved evangelisering, 
hvis man vil være fuldt medlem 
af bevægelsen. 

Denne lære har voldt en del 
skade i visse kristne kredse og 
menigheder i Danmark. Der er 
og har altid kun været en sand 
måde at udbrede det kristne 
evangelium på, nemlig ved det 
kristne vidnesbyrd i Det nye Te-
stamente og ved Helligånden.

Hvis man vil forberede sig til 
bryllupsfesten, skal man være 
udholdende, holde sig til Bibe-
lens ord som højeste autoritet, 
følge Jesus og tro på hans nåde 
og barmhjertighed.

”Jeg kender jer ikke...”

Stig Christensen advarer bl.a. imod yoga faith, som er et forsøg 
på at lægge et kristent indhold i ellers hinduistiske yogaøvelser.  

Sådan vil Jesus sige til nogle, der troede, de var med i Guds rige, fortæller søndagens tekst. 
Derfor bør alle kristne overveje, om vi er kommet på et sidespor, der leder væk fra Jesus.

Jerusalem – den 
store konges by
”Den store konges by.” Sådan kaldte Jesus selv Jerusalem 
i Bjergprædikenen (Matt. 5,34). Byen er verdens åndelige 
navle; det er derfor, der er så meget strid om Jerusalem.

Præsident Trump holdt onsdag aften en tale, hvori han 
bekendtgjorde, at USA nu vil anerkende Jerusalem som Is-
raels hovedstad. Det forventes at skabe store dønninger. Men 
hvorfor er det egentlig så opsigtsvækkende?

”Jerusalem er hovedstaden, som det jødiske folk etablerede 
i oldtiden,” sagde Trump i sin tale. ”I dag er Jerusalem sædet 
for Israels regering. I dag erkender vi endelig det åbenlyse, 
at Jerusalem er Israels hovedstad. Dette er intet andet end 
en anerkendelse af virkeligheden,” sagde USAs præsident.

Problemet er, at muslimerne er begyndt at påstå, at Jerusa-
lem er et af deres helligste steder. Og FNs kultur-organisation 
UNICEF har endda påstået, at jøderne og Israel ikke har nogen 
som helst historiske og kulturelle forbindelser til Jerusalem. 

Det lyder som en joke, for Jerusalem er nævnt godt 700 
gange i Bibelen, men ikke én gang i Koranen...! 

Da det så værst ud for Israel...
Da Israel genopstod som stat i 1948, bestod landet kun af 

en smal stribe land, hvor havnebyen Tel Aviv blev hovedstad. 
Under 6-dages krigen i 1967, hvor de arabiske lande ville 
udslette Israel, erobrede jøderne tværtimod Sinaj-halvøen, 
Golan bjergene og Vestbredden – med hele Jerusalem. 

Senere gik Israel med til at afgive Sinaj for fred med Egypten, 
og alle de vestlige politikere har udefra - og ofte uden indsigt 
- forsøgt at ”skabe fred” ved at presse Israel til at afgive mere 
land og oprette en palæstinensisk stat inde i Israel. Men det 
palæstinensiske selvstyre har ikke ført til fred. Tværtimod 
udfører palæstinenserne ofte terrorangreb og drab på jøder, 
men vi hører kun om få i de Israels-kritiske medier.

Til trods for, at Israel er det eneste velfungerende demo-
krati i Mellemøsten, har det anti-israelske fl ertal i FN og de 
politisk-korrekte politikere i EU taget de ekstreme muslimske 
regimers parti. Og Obama sluttede som bekendt sin præsident-
periode med at undlade at stemme imod en resolution imod 
Israel i FN. Da Hilary Clinton modtog store millionbeløb til sin 
valgkampagne fra de arabiske stater, kan man kun gisne om, 
hvor denne kurs ville have fortsat hen.

Men da det så værst ud for Israel, ændrede alting sig med 
det totalt overraskende valg af Trump som USAs præsident. 
Dermed skiftede verdens mægtigste nation fra at være Israels-
kritisk til igen at blive Israels-venlig – endda mere end før.

Præsident Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem 
som Israels hovedstad vil i første omgang skabe raseri hos 
palæstinensere og muslimer. Men når vreden har lagt sig, vil 
der komme ny bevægelse i forhandlingerne, fordi anstøds-
stenen er borte. Jerusalems status har i årevis blokeret for 
fremskridt i forhandlingerne. Nu må palæstinenserne én gang 
for alle sige farvel til Jerusalem som deres hovedstad, og så 
kan man måske fi nde en løsning. 

Er det Guds fi nger...?
Man kan vælge at se de store omvæltninger i verden som 

bare politiske og økonomiske udviklinger. I de moderne medier 
eksisterer Gud ikke og Bibelen er en myte.

Men netop Israel er et meget tydeligt tegn på, at der fi ndes 
en Gud, som styrer bagved den synlige verden. 

I Bibelen er det nemlig forudsagt for fl ere tusinde år siden, 
at jøderne skulle miste deres land og blive spredt blandt alle 
folkeslag. Det skete kort efter Jesu tid. Men profetierne fortæl-
ler også, at de skal komme tilbage - som på fuglevinger (fl y). 
Det sker netop i vores tid. 

For at forstå, hvad der sker, må vi tage Bibelens profetier 
alvorligt og se tingene i et åndeligt perspektiv.

Alt vil ske, som det er lovet. Vi ved blot ikke, hvor-
dan eller hvornår. Men meget tyder på, at ”den store 
konge”, Jesus Kristus, snart kommer tilbage til sin 
by og sætter sin fod på Olivenbjerget.

Glædelig advent! 

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

Bogen om Noahs Ark 
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Af Torsten Højberg

Tidligere præst i Baptistkirken
Free lance præst

Aktiv i Viborg Frikirke m.m.

Hvem er Reformationens 
glemte helte? Det er de tu-
sinder, som forfulgt af stat 
og kirke blev martyrer, fordi 
de ville være tro imod Ny 
Testamentes lære om dåb og 
menighed, og de var pacifi -
ster og imod edsafl æggelse. 

Det begyndte med den 
schweiziske reformator Ulrich 
Zwingli (1484-1527), som i 1519 
blev ansat som ledende præst 
i domkirken Grossmünster i 
Zürich. 

Allerede under sine teolo-
giske studier i Basel var han 
blevet inspireret af sin lærer 
Thomas Wittenbach, der skrev: 

”Den tid er ikke fjern, da den 
gamle kirkelære vil blive genop-
rettet på Bibelens grund. 

Afl aden er et romersk bedra-
geri. Kristi død er den eneste 
betaling for vore synder.” 

Det førte til, at Zwingli, der 
først var humanist inspireret 
af Erasmus af Rotterdam og 
den katolske kirkes skolastik 
og fi losofi , forlod dette til fordel 
for troen på og forkyndelsen af 
Bibelen som Guds ufejlbarlige 
ord, der tolker sig selv, og han 
understregede, at Helligånden 
åbenbarer Bibelens mening for 
alle, som oprigtigt vil lære den 
at kende. 

Han sagde: ”Den hellige 
Skrift kommer fra Gud, ikke fra 
mennesker. Guds ord kan ikke 
fejle. Det er klart, det forklarer 
sig selv; det åbenbarer sig selv, 
det oplyser sjælen med frelse 
og nåde….Kristus ofrede sig 
selv på korset, én gang for alle, 
og han er det offer, som gør 
fyldest i al evighed for alle deres 
synder, som tror…Jesus Kristus 
er det eneste offer, den eneste 
gave, den eneste vej.” 

Studerede skrifterne
Zwingli oprettede en studie-

gruppe, hvor de græske klas-
sikere, den latinske Bibel og det 
hebræiske Gamle Testamente, 
 samt Ny Testamente på grund-
sproget græsk blev studeret. 

Her deltog fra 1521 Conrad 
Grebel (1498-1526) og fra 1522 
Felix Manz (1498-1527). Grebel 
havde studeret 6 år på universi-
teterne i Basel, Wien og Paris, 
og Manz var også en af de unge 
lærde sprogbegavelser, som 

beherskede latin og græsk og 
var meget kompetent i hebræ-
isk. De blev begge omvendt 
under disse studier. Inspireret 
af Zwingli ønskede de at være 
tro imod Guds ufejlbarlige ord. 

De blev derfor meget skuf-
fede, da han i 1523 lod bystyret 
bestemme, at messen skulle 
bevares, selvom han havde 
sagt, at Skriften måtte følges. 
Med Grebel som leder brød 
unge radikale kristne, omkring 
15 mænd, derfor ud og dannede 
deres egen gruppe. De samle-
des til bøn og bibelstudier, og 
da de ikke fandt barnedåben i 
Ny Testamente, tog de afstand 
fra den. 

Forbudt af bystyret
Derefter forkyndte Conrad 

Grebel og Felix Manz omven-
delse og dåb af troende, og 
adskillige forældre nægtede at 
lade deres børn døbe. 

Det førte til, at der blev en 
offentlig debat mellem dem og 
Zwingli, som af byrådet blev 
erklæret for sejrherre. Byrådet 
beordrede derefter Grebel-
gruppen at ophøre med sine 
aktiviteter, og det krævede, at 
alle udøbte spædbørn skulle 
døbes inden for otte dage, ellers 
ville de blive landsforvist. 

Grebel, der havde en lille dat-
ter, Isabella, som ikke var døbt, 
stod dog fast og havde ingen 
intentioner om at lade hende 
døbe. Da gruppen på trods af 
byrådets forbud den 21. januar 
1525 mødtes hos Felix Manz, 
bad en af brødrene, Georg 

Blaurock, Grebel om at døbe 
ham, efter han havde bekendt 
sin tro, hvorefter Blaurock døbte 
de øvrige tilstedeværende. De 
lovede hinanden at være tro 
mod Det nye Testamente og at 
leve adskilt fra denne verden. 

Henrettet af protestanter
Derefter bredte bevægel-

sen sig hurtigt, og Felix Manz 
var i 1525-26 en meget aktiv 
evangelist for den nystiftede 
døberbevægelse. Hans ædle 
liv, veltalenhed, uddannelse og 
begejstring gjorde ham yderst 
populær, og han blev arresteret 
adskillige gange. 

I 1526 strammede Zürich 
byråd grebet og vedtog, at 
gendåb skulle straffes ved 
drukning. Samme år døde Con-
rad Grebel af pesten, og Felix 
Manz blev dømt til døden ved 
drukning. Da han blev ført fra 
fængslet til drukning i Limmat-
fl oden i Zürich lørdag den 5. 
januar 1527, vidnede han og 
priste Gud. Han var den første 
schweiziske anabaptist, der 
blev henrettet af protestanter. 

Opgør med barnedåb
Efter Felix Manz’ martyrdød 

blev Michael Sattler (1490-
1527) leder. Han havde været 
benediktinermunk og prior i et 
kloster. 

Allerede i februar 1527, en 
måned efter Manz’ martyrdød, 
skrev han Schleitheim-beken-
delsen, som gjorde rede for 
Anabaptisters tro og egenart. 
I afsnittet om dåben står der: 

”Dåben gives til dem, der er 
blevet belært om omvendelse 
og et forandret liv, og som ærligt 
tror, at deres synder er taget 
bort af Kristus, som vandrer i 
Jesu Kristi opstandelse, og som 
ønsker at blive begravet med 
Ham i døden, så de må blive 
oprejst med Ham, og den gives 
til alle, som i den mening anmo-
der os om dåben og kræver den 
for dem selv. Dette udelukker 
enhver form for barnedåb.” 

Pacifi st - brutalt henrettet
Skriftet er gennemvævet 

af ord og tanker fra Ny Testa-
mente, hvor Jesu bud om at 
vende den anden kind til tages 
bogstaveligt, så bekendelsen er 
gennemsyret af pacifi sme.

Den er imod edsafl æggelse 
med Jesu ord: ”I jeres tale skal 
et ja være et ja og et nej være 
et nej.” 

Kun tre måneder senere i 
maj måned blev han efter ka-
tolsk rettergang i Rottenburg 
am Neckar i Sydtyskland dømt 
som ærkekætter til døden på 
den grusomste måde. Han fi k 
sin tunge skåret ud, og bundet 
til en vogn fi k han fl ået lunser 
af sin krop med glødende tæn-
ger. Derefter blev han brændt 
på bålet. Sattlers kone og re-
sten af menigheden blev enten 
halshugget med sværd eller 
druknet. 

’Sandheden er udødelig’
Anabaptisternes største 

teolog, Balthasar Hubmaier 
(1485-1528), der blev dr. theol. 

i 1512 samme år som Luther, 
var professor på Ingoldstadt 
Universitet, indtil han 1516 blev 
sognepræst i domkirken i Re-
gensburg og fra 1521 i Waldshut 
tæt på Zürich. 

Inspireret af Luther forkyndte 
han reformatorisk. I 1523 mødte 
han Zwingli, og i en debat 
forfægtede han lydighed imod 
Bibelen, og han ønskede at 
afskaffe barnedåben, som han 
ikke fandt belæg for i Ny Testa-
mente. 

I 1525 blev han og 60 andre 
i Waldshut døbt af døberen 
Wilhelm Reublin, og et fl ertal 
på 300 af menigheden lod sig 
døbe af Hubmaier. 

Af biskopper og myndigheder 
blev han da fordrevet fra Walds-
hut, og han blev præst i en me-
nighed i Nikolsburg i Mähren, 
hvor der opstod en vækkelse, 
og tusinder kom til personlig 
tro og blev døbt. Han udgav 
25 skrifter. Hans valgsprog var 
”Die Wahrheit is untödlich”, 
sandheden er udødelig. Ud 
fra Skriften viste han, at den 
bevidste tro er en nødvendig 
forudsætning for dåben, som 
har en bekendende, syndstil-
givende og forpligtende side. 
Altså kunne barnedåben ikke 
anerkendes som dåb. Som følge 
heraf består den kristne menig-
hed udelukkende af troende og 
døbte medlemmer og må derfor 
blive en frikirke. 

Martyrdød
Hubmaier dømtes til døden 

og blev den 10. marts 1528 

brændt på bålet i Wien, og tre 
dage senere blev hans kone 
druknet i Donau.

Deres forbrydelse var, at 
de følte sig forpligtede på at 
forkynde og praktisere, hvad 
enhver kan læse indenad i Ny 
Testamente om tro og dåb. 

Det var den udløsende faktor 
for tortur og dødsdom og hen-
rettelse ved brænding, drukning 
og endog halshugning af tusin-
der i de følgende år. 

Hverken stat eller nogen 
magthavende kirke - det være 
sig katolsk eller protestantisk  - 
holdt hånden over dem. De var 
sikkert bange for, at samfundet 
skulle bryde sammen, hvis stat 
og kirke skiltes ad. På trods af 
denne barbariske forfølgelse 
lykkedes det ikke at stoppe 
dem.

Både Luther og Zwingli be-
varede den etablerede kirke, 
der siden 380 under kejser 
Konstantin var en statskirke, 
hvis eksistens var afhængig af 
barnedåben. 

Derfor var både kirke og stat 
enige om på det grusomste at 
forfølge udbryderne, der gik 
hele vejen med at være lydige 
imod Ny Testamente. 

Igennem disse Reforma-
tionens glemte heltes blod blev 
kimen lagt til religionsfrihed og 
lovlige frikirker.

Reformationens 
glemte helte 
Reformationen var andet og mere end Martin Luther. Der var bl.a. de schweiziske reformatorer Zwingli, Grebel, Manz, 
Sattler og Hubmaier, fortæller Torsten Højberg i denne kronik, som beskriver nogle af de glemte martyrer.
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BREV:           

 MIN OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov
Tak for at du tidligere har bedt 

over vedlagte salvedug. Jeg sen-
der den nu tilbage og beder dig 
om at salve den og bede over den 
igen, nu da julen rykker nærmere. 

Jeg kom til skade med min arm 
lige før forrige jul og blev dengang 
opereret og er nu blevet opereret 
igen og går til genoptræning. Vil 
du bede for min arm?

Vil du også bede for mine øjne?  
Optikeren har desværre altid 
svært ved at lave nogle briller 
til mig, som jeg kan bruge uden 
problemer.

Jeg er blevet opereret i det ene 
ben og har fået det rettet noget 
ud. Men hvis Jesus kan rette det 
andet ben, så vil jeg hellere det 
end endnu en operation.

Jeg vil gerne fortælle lidt mere 
om, hvad jeg har oplevet:

Den første salvedug, jeg fi k, 
blev desværre væk, og derfor 
sendte jeg bud efter en ny hos dig. 
Kort tid efter jeg havde modtaget 

den første salvedug, kom jeg 
til skade hele tre gange. Første 
gang blev jeg bidt i en fi nger af 
et dyr og måtte til lægen og have 
en stivkrampe-indsprøjtning. 
Anden gang skar jeg min fi nger 
så meget, at jeg måtte have den 
syet. Tredje gang faldt jeg så og 
brækkede albuen og underarmen.

Alle tre ulykker skete inden 
for to måneder, så jeg blev lidt 
bekymret, om det nu var OK 
med den salvedug. Jeg beder 
om forladelse for de tanker, men 
sådan tænkte jeg. Men den første 
salvedug blev som sagt væk, og 
jeg sendte bud efter en ny fra dig. 

Den ny var så fuld af kraft, at 
jeg tænkte, at den ikke kunne 
være til mig; men at du havde 
forbyttet salvedugen til mig med 
en salvedug til en anden. Ja, jeg 
kunne ikke holde ud at have den 
på mig eller i nærheden af mig. 
Jeg måtte anbringe den så langt 
væk i huset, som jeg kunne.

Men efterfølgende lånte jeg 
den ud til min yngste datter, som 
var blevet ramt af en sygdom, 
som hedder mononukleose. Den 
kaldtes i gamle dage for kys-
sesyge. Min datter var meget 
dårlig. Som mor gjorde det mig 
meget ondt.

Hun sagde så ja til at låne 
min salvedug, og sygdommen 
forsvandt da pludseligt, og min 
datter blev rask. Hun og kæresten 
kunne så alligevel komme på ferie 
få dage senere.

Jeg har efterfølgende fået 
salvedugen tilbage fra min datter, 
og jeg kan næsten ikke undvære 
den. Jeg tænker på, at du nok har 
bedt Jesus om at følge med den, 
og derfor er det ekstra skønt at 
have den hos mig.

Med venlige hilsener
                  B.

Jeg vil gerne være rask før jul  

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

Med venlig hilsen 
Orla Lindskov

Kære B.
Jeg forstår godt, du blev lidt 

bange for salvedugen. 
Mange vil nok mene, at det blot 

var tilfældigt, at du kom til skade 
tre gange, lige efter du havde fået 
den første salvedug. 

Jeg er tilhænger af, at vi som 
kristne beholder begge ben på 
jorden. Men jeg er alligevel ikke 
bleg for at sige, at dine tre uheld 
godt kan have en forbindelse til 
noget, Paulus taler om i Bibelen. 
Paulus taler om noget, han kalder 
”den ondes snigløb”.

Ved at du kontaktede mig og 
bad om forbøn og om en salve-
dug, så var det en måde, hvorpå 
du bad Jesus om hjælp. 

Jeg tror, at de tre uheld, der 

så ramte dig, meget vel kunne 
være snigløb fra den onde. Han 
hader jo, at vi kontakter Jesus for 
at få hjælp. 

Klædt på til kamp
Din bøn til Jesus om hjælp fi k 

den onde til at gå til angreb på dig. 
Jeg kender en del, der har oplevet 
noget lignende.

Ifølge Paulus gælder det derfor 
for de kristne om at være klædt 
på til kamp. 

Vores åndelige udrustning 
beskriver Paulus i Efeserbrevet 
kap. 6,versene 10 – 17:

”I øvrigt, vær stærke i Herren 
og i hans mægtige styrke. Ifør 
jer Guds fulde rustning, så I kan 

Kære Orla Lindskov
For en del år siden var jeg til 

forbøn ved dig. Jeg skulle af med 
noget meget vanedannende 

medicin. Det lykkedes uden bi-
virkninger overhovedet.

Kærlig hilsen
          L.

- Jeg mistede en salvedug og kom til skade tre gange på to måneder. Senere fi k jeg en ny 
salvedug, som hjalp både mig og min datter. Er det Jesus, som gør det?

holde stand mod Djævelens 
snigløb. Thi for os står kampen 
ikke mod kød og blod, men mod 
myndigheder og magter, mod 
verdensherskerne i dette mørke, 
mod ondskabens åndemagter i 
himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning 
på, for at I kan stå imod på den 
onde dag, overvinde alt og bestå. 
Så stå da fast, spænd sandheden 
som bælte om lænden, og ifør jer 
retfærdighed som brynje, og tag 
som sko på fødderne villighed til 
at gå med fredens evangelium.

Overalt skal i løfte troens 
skjold, hvormed I kan slukke alle 
den ondes brændende pile.

Grib frelsens hjelm og Åndens 
sværd, som er Guds ord.”

Jesus blev også angrebet
Hvordan skal vi stå djævelen 

imod? Hvordan skal vi få sejr i 
kampen mod det onde?

Jesus er vores forbillede: Da 
han blev fristet i ørkenen, brugte 
han netop Åndens sværd, som 
er Guds ord. 

Han overvandt djævelen med 
Guds ords kraft. Da forlod djæ-
velen ham for en tid, står der i 
Mattæus-evangeliet kap. 4.

Det Jesus gjorde, bør vi alle 
gøre, når vi angribes af djævelen. 
Nemlig bruge Guds ord som vo-
res våben mod djævelen. 

Jesus sagde: ”Vig fra mig, 
Satan, for der står skrevet.” Vi 
kan gøre det samme, når vi bliver 
angrebet.  

Når vi fx bliver angrebet af 
sygdom, kan vi tale imod sygdom 
og smerte med Guds ord. 

Vi kan fx sige: ”ved hans sår 
(Jesu sår) har vi fået lægedom”, 
eller som det står i den nyeste 
bibel-oversættelse: ”ved hans sår 
blev vi helbredt.” (Esajas Bog kap. 
53, vers 5). 

Djævelen forlod ikke Jesus 
med det samme. Læg mærke til 
det. Men Jesus var udholdende i 
sin afvisning. Han gentog Guds 
ord fl ere gange. Vi må derfor hel-
ler ikke give op for tidligt. 

Mange kristne har troet, at når 
blot de var frelst, så var de i sik-

kerhed her på jorden. Hvis det var 
tilfældet, var der ingen grund til, at 
Bibelen fortæller os, at der er en 
åndelig rustning, vi skal tage på.

Jeg vil bede for de behov, du 
beskriver, og jeg vil hermed også 
ønske dig og min Brevkasses 
læsere en rigtig glædelig og hel-
bredende jul i Jesu navn.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov. 

Vi kan altid bede om hjælp
Hvad er en salvedug?

Efter bibelsk forbillede i 
Apostlenes Gerninger kap. 
19 og Jakobs brev kap. 5, 
salver Orla Lindskov et lille 
stykke klæde med olie (som 
tegn på Helligånden) og be-
der for den syge - på afstand. 
Derefter sendes klædet til 
den syge. Der er ikke tale om 
mystik, men om en konkret 
hjælp for den syges tro. 
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Af Steen Jensen

Måske husker du Steven Spiel-
bergs fi lm ”Schindlers Liste” 
om Oscar Schindler, der under 
det polske Holocaust fi k reddet 
næsten 1.200 jøder fra gas-
kamrene ved at ansætte dem 
på sine fabrikker. Den polske 
sygeplejerske og katolik Irena 
Sendler var den kvindelige 
pendant til Schindler. Hun var 
drivkraften i redningen af 2.500 
børn ud fra den jødiske ghetto 
i Warszawa, så de undgik en 
ellers sikker død i nazisternes 
udryddelseslejre.

Ægte helte har det med at gå 
stille med dørene, når det gælder 
egne bedrifter. Irena Sendler, der 
døde i 2008 i en alder af 98 år, tav 
i et halvt århundrede om sin store 
indsats under krigen.

Til sin dødsdag afviste hun da 
også al snak om heltestatus. Hun 
havde bare gjort det, som var 
nødvendigt, mente hun.

”Gud gav mig evigt liv. Hvordan 
skulle jeg kunne vende ryggen til 
hans børn?” sagde hun sent i livet.

Enorme dødstal
Allerede inden Anden Verdens-

krig hjalp hun jødiske familier ud 
af Polen.

Men i 1939 besatte de tyske 
nazister landet. Få måneder 
senere stuvede nazisterne Wars-
zawas jødiske befolkning, næsten 
en tredjedel af byens indbygger-
tal, sammen bag mure og pigtråd 
på et kun tre kvadratmeter stort 
område i byen. Det svarer cirka til 
en tredjedel af arealet for Øster-
bro i København.

I de tre år Warszawas jødiske 
ghetto eksisterede, forårsagede 
sult, sygdomme og deporta-
tioner til koncentrationslejre, at 

befolkningen i ghettoen sank fra 
omkring 450 000 til blot 37 000. 

De tilbageværende jøder gjor-
de i 1943 opstand, hvilket blev det 
første større væbnede oprør mod 
nazisternes jødeudryddelse, men 
desværre endte langt hovedpar-
ten af oprørerne i koncentrations-
lejr og døde.

Det var i dette inferno af men-
neskelig ondskab, at Irena Send-
ler fandt sit egentlige kald. Hun 
sluttede sig til undergrunds-
organisationen Zegota, hvis 
formål var at redde så mange 
jøder som muligt fra nazisterne. 
Hun blev leder af organisationens 
børneafdeling.

Det var forbundet med døds-

straf, hvis en ikke-jødisk polak 
bevægede sig ind i ghettoen. 
Men nazisternes paniske frygt 
for smitsomme epidemier, der 
kunne brede sig, gjorde, at de 
tillod, at enkelte polakker kunne 
bringe medicin ind i ghettoen, og 
Irena Sendler var én af dem. Hun 
var ansat som sygeplejerske hos 
de polske sundhedsmyndigheder 
og fi k i den egenskab særlig tilla-
delse til at komme ind i ghettoen. 
Dét, hun var vidne til indenfor 
murene, var så grusomt, at hun 
bare måtte handle. Der var døds-
straf for at fl ygte fra ghettoen, og 
dødsstraf for at hjælpe nogen ud, 
men Irena Sendler ignorerede sin 
egen angst. 

Smuglede børn 
i frugtkasser og ligkister

Warszawas ghetto var ikke 
bare overbefolket. De sanitære 
forhold var trøstesløse, og der var 
knaphed på både mad og vand. 
Dødeligheden var høj.

Det krævede opfi ndsomhed at 
hjælpe nogen ud. Den havde den 
polske kvinde. Under indtryk af 
at foretage inspektioner af ghet-
toens sanitære forhold, smuglede 
Irena Sendler og hendes frivillige 
hjælpere babyer og helt små børn 
ud af lejren. Udenfor ventede et 
hemmeligt netværk af kristne 
familier og nogle katolske klostre 
på at skjule børnene.

Nogle gange skete udsmuglin-

gen i frugtkasser, andre gange i 
kartoffelsække, værktøjskasser, 
ambulancer og sågar i ligkister, 
hvor børnene blev bedøvet med 
sovemedicin eller lagt med tape 
for munden for at tie helt stille 
på vejen ud. I nogle tilfælde blev 
børnene hentet ud via kloakrør.

Irena Sendler sørgede for, at 
børnenes papirer blev forfalsket. 
De fi k kristne navne og de største 
lærte kristne bønner i det tilfælde, 
at de skulle blive stoppet og testet 
af Gestapo. 

Af de 2.500 udsmuglede børn 
menes det, at Irena Sendler 
personligt bragte 400 ud. De blev 
overgivet til kristne familier og 
klosterordener, med det mål at de 
skulle genforenes med forældre-
ne en skønne dag. I langt de fl este 
tilfælde skete det dog aldrig, fordi 
forældrene døde i Treblinka eller i 
en anden koncentrationslejr.

For at hitte rede på de mange 
børn, lavede Irena Sendler sirlige 
lister med deres rigtige navne, 
som hun i syltetøjsglas gravede 
ned under et æbletræ i naboens 
have. Det inspirerede til titlen på 
et senere teaterstykke, der blev 
skrevet over hendes liv: ”Life in 
a Jar”.

Holdt mund trods tortur
I 1943 fi k tyskerne opsnappet 
hendes hemmelige aktiviteter. 
Hun blev arresteret og indsat i 
Pawiak-fængslet, hvor hun igen-

nem tre måneder blev udsat for 
grusom tortur. Blandt andet blev 
begge hendes fødder og begge 
ben brækket, men hun røbede 
aldrig navnet på ét eneste af de 
børn, hun havde været med til 
at smugle ud, eller på én eneste 
af sine medhjælpere.

Hun blev dømt til henrettelse, 
men blev reddet i sidste øjeblik. 
Kort inden dommen skulle ekse-
kveres, slap hun væk, da med-
lemmer af hendes modstandsbe-
vægelse bestak vagterne med et 
større pengebeløb. Bagefter gik 
hun i skjul, men vendte tilbage 
til Warszawa og arbejdede indtil 
krigens afslutning under falsk 
navn som sygeplejerske på et 
offentligt hospital, hvor hun skjulte 
fem jøder.

”Life in a Jar”
Først i 1999 blev hendes histo-

rie kendt i en bredere offentlighed. 
Det skete, da fi re teenagepiger i 
Kansas i USA i forbindelse med et 
historieprojekt i skolen faldt over 
en beretning om hende. De blev 
så opslugt af hendes bedrifter, 
at de rejste til Polen og mødte 
hende.

Bagefter skrev og opfør te 
de teaterstykket ”Life in a Jar”, 
som fi k stor succes i USA, og tv-
kanalen Hallmark fi lmatiserede 
hendes liv i ”The Courageous 
Heart of Irena Sendler”. Der er 
også udgivet fl ere andre fi lm og 

bøger om hendes redning af de 
jødiske ghettobørn.

Da hendes indsats under kri-
gen kom frem, modtog hun den 
ene hædersbevisning efter den 
anden. Hun blev bl.a. hædret af 
staten Israel og indstillet til Nobels 
Fredspris.

Helt til slutningen af sit liv mød-
tes hun med mennesker, som hun 
havde været med at redde, da de 
var børn. 

Elzbieta Ficowska var en af 
dem. Hun var baby, da hun i 1942 
blev smuglet ud af Warszawas 
jødiske ghetto.

”Fru Sendler reddede ikke 
bare os, men også vores børn og 
børnebørn og kommende genera-
tioner”, sagde Elzbieta Ficowska 
til Associated Press i forbindelse 
med Irena Sendlers død i 2008.

Kort før sin død sagde Irena 
Sendler i et interview:

” Alene kunne jeg aldrig have 
reddet alle disse børn. At gemme 
disse jødiske børn var min pligt og 
ikke en heltegerning. Havde tyske 
børn været i en lignende situation, 
havde jeg også reddet dem”.

Tilbage står mindet om denne 
utrolige kvinde, som ikke bare 
reddede liv, men også inspirerer 
med håb langt ud over sin egen 
tid. 

Irena reddede
jøder ud i ligkister

Den katolske sygeplejerske Irena Sendler var primus motor i redningen af 2.500 børn 
fra den jødiske ghetto i Warszawa under 2. Verdenskrig.

Irena Sendler blev hædret af den israelske stat og indstillet til 
Nobelprisen, men hun mente, at hun bare havde gjort sin pligt.

Irena Sendler var sygeplejerske og omkring de 30 år, da hun 
begyndte sin heroiske indsats i Warszawa ghettoen.

En aldrende Irena Sendler sammen med nogle af dem, som hun reddede ud af ghettoen som 
børn. Foto fra 2005.

Mens de 2.500 børn blev reddet ud af den jødiske ghetto, blev 
de voksne henrettet i nazisternes dødslejre.
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Af Bodil Lanting

Flere danske aviser har bragt 
rettelser til artikler om, at Gud 
nu skal omtales som intetkøn, 
”hen” i Svenska Kyrkan. Sven-
skerne selv kalder det dog 
fake news.

I november vedtog kirkens 
ledende organ, kirkemødet, med 
199 stemmer for og 27 imod Sve-
riges nye kirkebog. Flere interna-
tionale aviser har efterfølgende 
skrevet, at den svenske kirke nu 
fjerner ord som ”han” og ”Herren” 
fra ritualbogen.  

”Hen” forekommer ikke
Men ifølge Sofija Pedersen 

Videke fra Svenska Kyrkan er 
det en misforståelse, at kirken 
nu skulle indføre en kønsneutral 
betegnelse for Gud. Derimod 
giver det nye ritual, som indføres 
fra Pinsen 2018, præsterne tre 
valgmuligheder.

- Vi kan vælge mellem at sige: 
”I Faderens og Sønnens og Hel-
ligåndens navn” eller: ”I Guds, 
Faderens og Sønnens og Hel-
ligåndens navn”. Den tredje mu-
lighed er ”I Guds, den treeniges 
navn”, forklarer talskvinden.

Hun tilføjer, at man i ”Bibel 
2000”, som bruges i forbindelse 
med ritualet, vælger den feminine 

reference til Helligånden (”An-
dens” i stedet for den maskuline 
form ”Andes”) - hvilket er sprogligt 
muligt på svensk.

Men ordet ”hen” forekommer 
overhovedet ikke i ritualbogen, 
forsikrer Sofi ja Pedersen Videke.

Dybt problematisk
Udfordringen har bedt general-

sekretær i Svenska Evangeliska 
Alliansen, Olof Edsinger, om en 
vurdering af den nye sprogbrug.

”I medierne har det heddet, 
at ordet ”hen” skulle anvendes i 
Svenska Kyrkans ritualbog, men 
helt så slemt er det dog ikke. 
Derimod har man aktivt forsøgt at 

undgå det, man kalder maskulint 
eller hierarkisk sprog om Gud. 
Klassiske udtryk som ”Fader”, 
”Herre”, ”Konge” og selv ”han” 
er dermed blevet trængt tilbage.

Personligt ser jeg dette som 
dybt problematiskt. Det ser ud, 
som om kirken – eller ligefrem 
visse enkeltpersoner – står over 
Skriften. Det er jo trods alt Guds 
egen selv-åbenbaring, som be-
tvivles. Guds Ord reduceres til 
menneskers ord om Gud, som 
vi så kan have demokratiske 
afstemninger om”, siger Olof 
Edsinger.

Feministisk bibelkritik
- På den anden side afspejler 

dette en trend, som gælder i 
Svenska Kyrkan som helhed og 
desværre også i nogle af de tra-

ditionelle svenske frikirker.
Jeg er egentlig ikke særlig 

overrasket over dette. Trenden 
har været synlig i rigtig lang tid, 
ikke mindst i og med lanceringen 
af en feministisk bibelkritik for 
nogle årtier siden. Komitéen bag 
kirkehåndbogen har jo også fulgt 
de direktiver, som den allerede 
fra starten har fået fra kirkens 
øverste ledelse.

Sørgeligt er det under alle 
omstændigheder. Det er endnu 
et skridt på vejen mod at skille 
kirken fra dens Hellige Skrift - og  
skille Guds folk fra de umistelige 
sandheder, som Gud selv har 
åbenbaret for os mennesker om 
sit væsen.

Hvem er Helligånden?
Ser du valget af femininum-for-

men (Andens) som et udtryk for 
feministisk teologi? Eller handler 
det om politisk korrekthed?

- Jeg tror snarere, at det hand-
ler om, at man nedtoner Ånden 
som en person. Normalt anvender 
Bibel 2000 også et lille bogstav 
for Helligånden, dvs. ikke ”Anden”  
men ”anden”. Men uden tvivl kan 
feministteologien også have spil-
let ind her. Visse grupper gør jo 
et stort nummer ud af den mere 
feminine forståelse af Guds væ-
sen, slutter Olof Edsinger.

Svensk teolog om ”Hen-debatten”:

’Nyt ritual omskriver
Guds selv-åbenbaring!’
Svenska Kyrkan afviser planer om brug af ”Hen” om Gud. Men tendensen er feministisk.

- Det er sørgeligt, at kirken 
ændrer Guds Ord og betviv-
ler Guds selv-åbenbaring, 
vurderer generalsekretær Olof 
Edsinger fra Svenska Evange-
liska Alliansen.

25.000 evangeliske kristne 
til Jesus-march i Buenos Aires
En Jesus-march arrangeret af de protestantiske kirker samlede 
den 25. november  25.000 kristne fra over 100 evangeliske kirker 
i Argentinas hovedstad.

- Vi går ud for at dele Guds kærlighed og det håb, han giver os, 
med andre. Troen på Jesus gør, at vi kristne drømmer om et bedre 
samfund. Det kræver, at vi alle samarbejder i enhed, forklarer en 
talsperson til Evangelical Focus.

De mange kristne marcherede fra Plaza de Mayo til Plaza del 
Congreso, hvor der blev holdt en gudstjeneste med fokus på refor-
mationen. Samtidig bad man for de 44 personer ombord på den 
forsvundne ubåd ARA San Juan. 

Nogle deltagere bar skilte med ønsket om større religionsfrihed.
Argentinas præsident, Mauricio Macri, udtrykte sin påskønnelse 

for kirkernes arbejde, der ifølge ham præges af ”kultur og solidaritet”.
Bodil

Psykiske og sociale faktorer er 
vigtigere end religiøs overbe-
visning, når unge bliver tiltruk-
ket af islamistgrupper.

”Storbritannien har brug for en 
fundamental nytænking om den 
voksende radikaliserings-krise 
blandt unge.” Det er konklusionen 
i The Oasis Foundations nye 
rapport med titlen: ”Enough is 
Enough: Addressing the Root 
Causes of Radicalization”.

Materiale fra FN og MI5
The Oasis Foundation (TOF) 

oplyser, at konklusionerne i rap-
porten er baseret på forskning 
fra FN og efterretningstjenesten 
MI5. TOF har undersøgt, om de 
unge i terrorgrupper som fx IS 
personligt praktiserer islam. Det 
viser sig, at mange af de unge 
tager stoffer, drikker alkohol og 
opsøger prostituterede - adfærd, 
som er forbudt for muslimer.

TOFs rapport nævner fem ho-
vedårsager til radikalisering, som  
er mere afgørende end religionen.

Ideologi og identitet
Den første faktor er ideologi.
Selv om rapporten kalder be-

grebet ideologi både overvurderet 
og misforstået i den offentlige 
debat, er det tydeligvis afgørende 
for muslimsk radikalisering. Men 
ideologi er en kompleks størrelse, 
som politikerne bør behandle med 
større omhu, vurderer TOF.

Den anden faktor er identitet, 
tilhørsforhold og formål.

”Ideologi er tæt forbundet med 
identitet, forbindelser, tilhørsfor-
hold og mening. Eksperterne 
er enige om, at disse indbyrdes 
forbundne faktorer er vigtige 
drivkræfter både i forhold til isla-
mistisk og banderelateret radika-
lisering”, hedder det i rapporten.

Sociale faktorer
Som tredje faktor nævnes nød 

og økonomisk marginalisering.
”Hvor der fi ndes tilgængelige 

data om sagen, viser det sig, at 
82 procent af islamistisk krimina-
litet mellem 1998 og 2015 blev 
begået af personer fra de 30 mest 

udsatte områder i Storbritannien. 
Tilsvarende undersøgelser viser 
et kritisk link mellem arbejds-
løshed og øget tilgang af unge 
til bandemiljøet”, oplyser Oasis.

Psykiske faktorer
Ifølge TOF er psykiske proble-

mer og familie-relationer også 
afgørende, især når det drejer sig 
om angreb begået af de såkaldt 
”ensomme ulve”.

En nyere undersøgelse af 
500 sager fra det forebyggende 
”Channel-program” viser, at 44% 
af de involverede enkeltpersoner 
blev vurderet til at være udsatte 
pga. psykiske problemer. Yder-
ligere 15% blev vurderet som 
sårbare, oplyser rapporten.

Blandt bandemedlemmer har 
86% vist sig at have antisociale 
personlighedsforstyrrelser, 67% 
var alkoholmisbrugere, 59% 
havde angstlidelser, 58% var stof-
misbrugere, 34% havde forsøgt 
selvmord, 25% havde psykoser 
og 20% led af depressioner.

Både vold i familien, dårlig kon-

takt med forældrene og psykiske 
lidelser kan føre til radikalisering. 
Når folk søger et sted at høre til, 
kan de teoretisk set ende både i 
IS og i bandemiljøet.

- Alle vi, der har med unge at 
gøre som forældre, lærere, fami-
liemedlemmer, trossamfund og 
utallige andre må stå sammen 
om at overbevise hver eneste ung 
om, at deres liv har værdi. Hvis vi 
ikke gør det, er der andre, der vil, 
understreger Oasis’ grundlægger 
Steve Chalke.

Flere undersøgelser viser, at 
grupper som IS ikke arbejder ud 
fra deres påståede tro. Mange 
kvinder, som er blevet overtalt 
til at melde sig som brude for 
IS-krigere, har oplevet, at jihadi-
sterne er ”besatte af sex”.

- De siger, at de ønsker jihad for 
Allahs skyld, men det, de egentlig 
ønsker, er kvinder og sex. Det er 
modbydeligt, sagde Rahma, en 
indonesisk kvinde ifølge en CNN 
rapport i juli.

Bodil

Reformationens 500 års jubilæum blev markeret med en 
Jesus-march, der samlede 25.000 kristne i Buenos Aires.

Fem årsager til radikalisering hos unge
Terrorgrupper og bander tiltrækker de samme typer af udsatte unge, vurderer britisk NGO. 

USAs førstedame, Melania Trump, har stået for juleudsmyk-
ningen af Det Hvide Hus, hvor der indgår en julekrybbe. 

Den 30. november tændte Donald og Melania Trump det tra-
ditionsrige National Christmas Tree, et 12 meter højt juletræ 
foran Det Hvide Hus. Indendørs havde Melania sørget for  
juleudsmykningen med bl.a. en julekrybbe.

I sin tale sagde præsidenten blandt andet:
”Fra de første dage i vort lands historie har amerikanerne kendt 

julen som en tid for bøn og tilbedelse, for taknemlighed og god vilje, 
fred og fornyelse. Melania og jeg er fyldt med glæde her i denne 
velsignede tid, hvor mennesker glæder sig over julens mirakel.

For kristne er dette en hellig tid, fejringen af vor Herre og Frelser 
Jesu Kristi fødsel. Juleberetningen begynder for 2000 år siden med 
en mor, en far, deres nyfødte søn og den allerstørste gave af alle, 
nemlig Guds kærlighed til hele menneskeheden.

Uanset hvad vi ellers tror, ved vi, at Jesu Kristi fødsel og beret-
ningen om hans utrolige liv har ændret menneskehedens historie 
for altid. Der er næppe noget aspekt af vores liv i dag, som hans liv 
ikke har berørt: Det gælder kunst, musik, kultur, lovgivning og vores 
respekt for livets hellighed og værdi i ethvert menneske i verden.

Hver eneste jul bliver vi klar over, at julens ånd ikke handler om, 
hvad vi har, men om hvem vi er - hver eneste af os er et barn af 
Gud. Det er den ægte kilde til glæde på denne tid af året. Det er 
det, som gør julen ’glædelig’ ”sagde Donald Trump.

Præsidenten sluttede med bøn om Guds velsignelse over USA, 
dets udsendte og alle landets familier.

Bodil

Trumps juletræs-tale:

’Julens største gave 
er Guds kærlighed 
til mennesker’
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Af Bodil Lanting

Danmark var 7. land på listen, 
da amerikanske Matthew 
Heise var på en 32 dages 
’Reformationstur’ i november. 

Lederen af Lutheran Heritage 
Foundation (LHF) har selv været 
missionær i det tidligere Sov-
jetunionen gennem 13 år. Før 
ankomsten til Danmark havde 
han allerede besøgt menigheder 
i Tyskland, Letland, Litauen, 
Rusland, Kirgisistan og Slovakiet.

Udfordringen mødte ham i 
Christiansfeld, hvor han sammen 
med Knud Skov fra Dansk Balkan 
Mission fortalte om arbejdet med 
at oversætte lutherske bøger til 
forskellige sprog i hele verden.

Kristus i centrum
- Vores arbejde er drevet af Re-

formationen, baseret på Bibelen 
og har Kristus i centrum, fortæller 
Matthew Heise. Han viser nogle af 
de mest populære titler, bl.a. Lu-
thers Lille Katekismus. Hans egen 
favorit er en børnebibel, som på 
engelsk hedder ’A Child’s Garden 
of Bible Stories’. Den fi ndes både 
på kinesisk og russisk.

- Det særligt lutherske ved 
børnebiblen er fokus på Guds 
løfter. Allerede ved syndefaldet 
lovede Gud en frelser - og bogen 
har en tegning af Jesus på korset 
på samme side som beretningen 
om syndefaldet.

I Kina prøver vi at få bøgerne 
ind i kristne boghandler. Men de 
skal først lige godkendes af myn-
dighederne, siger Matthew Heise.

Han fortæller, at organisa-
tionen takket være sponsorer i 
USA kan uddele bøgerne gratis 
i mange lande. LHF arbejder nu 
i 83 lande og har bøger på 100 
forskellige sprog. 

Samtidig er man hele tiden i 
dialog med præster og menig-
hedsledere verden over for at 
fi nde ud af, hvilke bøger der er 
behov for at få oversat. Og det er 
ikke kun kirkernes medlemmer 
men også præster, der bliver 
oplært gennem arbejdet.

Tysk menighed voksede
fra 80 til 1500 medlemmer

I Tyskland har LHF tæt kontakt 
med en menighed, som på kun 
fi re år er vokset fra 80 til 1500 
medlemmer. Steglitz’ lutherske 
menighed i Berlin startede som 
en menighed for kristne russere. 
Men så blev præsten, Gottfried 
Martens, som selv taler farsi, 
kontaktet af iranske og afghanske 
asylansøgere. 

Mange af asylansøgerne hav-
de været med i undergrundskirker 
i Iran, andre kom til kirken for at 
lære mere om evangeliet. Og når 
de så bliver kristne og vil døbes, 
har de brug for oplæring, fortæller 
Matthew Heise.

Flygtninge oversætter
Gennem sit arbejde kommer 

Matthew Heise i kontakt med 
mange skæbner og hører vildt 
stærke vidnesbyrd. Mange af 
medarbejderne i LHF er fl ygtnin-
ge og har lidt meget for deres tro. 

En af dem er Mohammed 
Gouhan. Da han som ung læste 
om Jesus i Koranen, gik han til sin 
imam for at lære mere om Jesus. 
Men imamen udstedte en fatwah 
mod ham, og Mohammed fl yg-
tede til Europa. Hans bror og en 

søster blev dræbt i Somalia. Hans 
søn er blevet psykisk skadet efter 
et angreb med syre. Men Moham-
med, som bor i Afrika, oversætter 
nu kristne bøger til somali.

- Vi møder mange af den slags 
mennesker med en buddhistisk 
eller muslimsk baggrund. Vi kom-
munikerer med dem gennem 
emails og besøg, mens de arbej-
der med oversættelse af bøgerne.

Vi arbejder med 6 forskellige 
sydsudanske sprog ud fra etio-
piske fl ygtningelejre. Vi har også 

kontakt til tigrianere i Danmark. 
- Ellers vokser arbejdet i Euro-

pa med oversættelser til sprog 
som arabisk, farsi, tigrinya, somali 
og dari. Her oversætter vi en bøn-
nebog skrevet af en afghansk 
forfatter, som indeholder spørgs-
mål og svar om troen. De tidligere 
muslimer har meget at lære, og 
de er specielt glade for denne 
bog. Den lærer dem fx noget om 
kristen bøn, som en fri bøn til 
vores himmelske far. Det er noget 
nyt for dem, siger Matthew Heise.

Wahid stjal en bibel
- En af oversætterne, ”Wahid”, 

var mujahedin i Afghanistan. På et 
tidspunkt fl ygtede han til Holland, 
og her fandt han en bibel på et 
kristent gæstehus. Han vidste, at 
han kun skulle være på stedet en 
nat, så han stjal Johannesevan-
geliet, læste det og blev kristen 
og senere døbt. 

Men så fi k han dårlig samvit-
tighed over det med Bibelen. Han 
vendte tilbage til gæstehuset, 
bad om tilgivelse, fortalte dem 
hele historien og forærede dem 
to dari-bibler. Selvfølgelig fi k han 
tilgivelse. Han fi k også et godt 
tilbud fra værterne: ”Kom bare til-
bage og stjæl fl ere af vore bibler”, 
fortæller Matthew Heise leende.

Vor tids mission
- For ti år siden handlede mis-

sion om Afrika. Nu handler det om 
at have materialer på forskellige 
sprog i vore egne lande, siger 
Knud Skov. 

Og Matthew Heise fortæller om 
de mange vestlige lande, som har 
mere end et sprog, fx har Toronto 
syv indiske sproggrupper, som 
LHF arbejder for. Også i Danmark 
er der kontakt med Indien gen-
nem konsulent i Indre Mission 
Bjarne Gertz Olsen. 

I Michigan, hvor Matthew Heise 
selv bor, har man en stor arabisk 
befolkning. Desuden ankommer 
der hvert år 50.000 immigranter 
fra Etiopien til USA – så der er 
behov for bøger på fl ere afrikan-
ske sprog.

Audio-mission
Folk vil gerne have rigtige 

bøger i hænderne. Samtidig er 
det mange steder svært at få lov 
til at lave digitalt arbejde, udgive 
e-bøger o.lign. Men der fi ndes 
også et egentligt audio-ministry, 
som sender fra Tyskland til Iran.

- I det hele taget er verden 
blevet lille. Vi har lige set en video 
fra Papua New Guinea. Og det 
var utroligt at høre folk synge den 
Stuart Townend-sang, som vi har 
i Sange og Salmer nr 561 ”Guds 
menighed, tag Herrens rustning 
på”, slutter Knud Skov.

Lutheran Heritage Foundation 
har nu eksisteret i 25 år, dvs. lige 
siden Sovjetunionen blev opløst.

Mission i Danmark 
kræver bøger på farsi
Et luthersk forlag i USA udgiver kristne bøger på 100 forskellige sprog - og tallet vokser.

Amerikanske Matthew Heise besøgte mange kirkelige organisationer i 
Danmark med Knud Skov (til højre) som tolk.

Matthew Heise holder her en fransk børnebibel i sin ene hånd og en 
kinesisk version af Luthers Lille Katekismus i den anden.

Foruden børnebibelen og Luthers Lille katekismus er også en bog om 
at dele evangeliet med muslimer meget efterspurgt.

Fælles julemiddag skal samle 
unge fra migrantmenigheder 
Flere kristne organisationer ønsker at skabe et netværk 
af ungdomsledere i de mange små migrantmenigheder i 
Oslo, skriver KPK.

Sammen med Kristen Idrettskontakt (KRIK) og Norsk Råd for 
Misjon og Evangelisering (NORME) arrangerer Laget Interact (tvær-
kulturelt KFS-arbejde) i denne uge en julemiddag for ungdomsledere 
i migrantmenighederne i Oslo. 

– Vi ønsker at skabe et netværk mellem menighederne for at fi nde 
ud af, hvad vi kan gøre sammen og opmuntre ungdomsledere til 
at se, at de er med i noget større, siger Daniel Overskott, som er 
projektleder i Laget Interact.

Sammen med KRIK og NORME står Laget bag netværket Chri-
stian Youth Leader Network.

 – Mange menigheder i Oslo med små ungdomsmiljøer er ikke 
særlig synlige, og de kæmper med at engagere deres unge, siger 
Daniel Overskott.

Ved julemiddagen i Markus kirke vil der også være repræsen-
tanter for kristne ungdomsorganisationer og de største studenter-
menigheder sammen med fl ere traditionelle norske menigheder.

Platform for netværk
Christian Youth Leader Network arrangerede sidste år en lignende 

middag, dog i langt mindre skala. 
– Vi fi k meget positive reaktioner sidste år. Mange nye relationer 

blev skabt, og vi så tydeligt behovet for at kunne mødes og bede 
for hverandre, fortæller Daniel Overskott.

En af dem, som deltog sidste år, er ungdomsleder i den etiopiske 
migrantmenighed Yewongel Berhan Church i Oslo, Simeon Petros.

– Laget skaber med dette en vigtig platform, hvor vi kan møde an-
dre og dele vores erfaringer 
med hinanden, siger han.

Petros er selv leder for 
fi re andre ungdomsledere 
i Yewongel Berhan Church, 
som har et større ungdoms-
arbejde med omkring 30-40 
unge. De har samarbejdet 
med Laget Interact blandt 
andet om sprogkurser. 

Samarbejde med 
lokale menigheder

Laget Interact arbejder 
med migrantmenigheder i 
norske byer, men må ofte lede længe for at fi nde de mange små 
menigheder. Det fi ndes ikke noget register eller nogen offi ciel over-
sigt over disse menigheder. Derfor bliver de ofte meget isolerede, 
og det er vigtigt at få kontakt med dem, forklarer Overskott.

– Laget ønsker at tjene menighederne gennem arbejde på skoler. 
Laget kan ikke eksistere uden gode ungdomsmiljøer i menighe-
derne, som ønsker at dele troen på skolerne. Samarbejdet med 
menighederne er et vigtigt udgangspunkt for at starte nyt arbejde, 
siger Interact-lederen.

Daniel Overskott har set resultater i form af nye kristne grupper 
på skolerne allerede efter sidste års julemiddag.

Han håber, at arrangementet vil føre til mere informationsudveks-
ling mellem organisationerne og migrantmenighederne.

– Jeg tror en større vision for Oslo som by kræver, at menig-
hederne tænker sammen. Jeg håber, denne middag vil starte en 
samtale om, hvordan menighederne kan hjælpe hverandre som 
lemmer på samme krop og se sig selv som del i en større bevægelse, 
som Gud styrer, siger Daniel Overskott.

Det ultimate mål er, at fl ere møder Jesus.
– Jeg håber, denne julemiddag vil føre til, at mange kommer til tro 

som en konsekvens af, at menighederne arbejder tættere sammen, 
siger Interact-lederen. 

KPK/Bodil

Daniel Overskott fra Laget Interact håber, at fl ere vil komme til tro 
gennem et tættere samarbejde mellem migrantmenighederne i 
Oslo. Billedet stammer fra julefesten i 2016. Foto: Laget NKSS

Daniel Overskott og praktikan-
terne Faliel Ballo-Allo (tv) og Thea 
Birgitte Erfjord håber, at netværket 
vil bære frugt. 
Foto: Ingunn M.Ruud, KPK
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Anmeldt af Ove Klausen

Denne roman handler om at 
være kristen i de sidste tider 
og mener, at vi er i de sidste 
tider nu. 

Det meste af det, der sker i 
romanen, kunne faktisk foregå i 
dag, men der foregår også ting i 
den, som er bud på, hvad der kan 
komme til at ske i fremtiden. Ikke 
om mange år, men som noget, 
der er lige om hjørnet og kan blive 
virkelighed allerede i morgen eller 
i hvert fald inden for nogle få år.

Den tager fat i nogle aktuelle 
tendenser og forlænger dem ind 
i fremtiden. Der er ikke tale om 
vilde gæt, men om en fremskriv-
ning af, hvad den udvikling, vi er 
inde i, kan føre til.

Kristne forfølges
Noget af det fremtidige er, at 

der er vedtaget en lov mod had-
tale. Loven skal fremme tolerance. 
Alle, og også mange kristne, 
syntes godt om loven, da den 
blev indført. Men det viser sig, at 
den bliver brugt imod de troende, 
der har traditionelle kristne syns-
punkter.

De har folkestemningen imod 
sig. Deres synspunkter bliver 
fordrejet, og de bliver kastet for 

løverne i form af journalister, der 
hænger dem ud og ikke giver dem 
lov at forklare, hvad de egentlig 
mener. Et homoseksuelt par får 
deres hus og bil smadret af en 
gruppe, der udgiver sig for at 
være kristne. Folk tror, det er 
kristne, der har gjort det, for de 
ved jo, hvordan de der radikali-
serede kristne er.

Kirken forføres
I kirken er det forbudt at tale 

om, at der er noget, der er synd, 
som kan medføre Guds straf. Man 
må ikke kommunikere, så man 
støder nogen fra sig.

En biskop siger: ”Kirken skal 
være åben for alt, der udsprin-
ger af kærlighed, og bekæmpe 
alt, der har med had at gøre. At 
sige, at der findes handlinger, 
som vækker Guds vrede, er at 
beskylde Gud for at hade.”

 
Det er naturligt at spørge, om 

det er realistisk, at det, der sker 
i romanen, kommer til at ske i 
virkeligheden. Det er troværdigt 
inden for romanens ramme. Man 
kan måske synes, at noget er sat 
lidt på spidsen, men ikke, at det 
er helt ved siden af.

I øvrigt synes jeg, at det bedste 
er fremstillingen af de holdninger 
og tankemønstre, som ligger bag 

de problemer, det giver at være 
troende kristen.

 
Spænding med indhold
Der fortælles i et rimeligt højt 

tempo uden perioder med stil-
stand. Handlingen er spændende. 
Man kan ikke regne ud, hvad der 
sker, og der er overraskelser un-
dervejs. Samtidig er handlingen 
nem at følge med i.

Romanen kommer ind på rig-
tig mange ting igennem det, 
personerne oplever, tænker og 
taler med hinanden om, bl.a. om 
Antikrist er et menneske eller en 
åndsmagt; om vi i dag har lige så 
forkerte forestillinger om, hvordan 
Jesu genkomst skal være, som 
jøderne havde om Jesu første 

komme; om vi skal fi nde os i at 
blive uretfærdigt behandlet eller 
slå igen; om vi bliver ensrettet og 
ført i en bestemt retning af Google 
og Facebook.

Fanger og fastholder
Der er ikke en scene eller en 

samtale, som ikke belyser et eller 
andet emne, og det er gjort impo-
nerende behændigt, så det ikke 
virker kunstigt eller konstrueret.

Både romanens handling og 
holdninger fanger fra første side 
og holder en fast til den sidste.

Jørgen Hedager Nielsen: Om 
lidt. Roman fra en ikke så fjern 
fremtid • 252 sider • 180 kr. • 
BogAnker

Om lidt
Spændende 
roman om 
de sidste tider

Af Kristian Kristiansen

Endnu en fin udgivelse fra 
Danmarks mest relevante kul-
turforlag.  Denne gang er over-
skriften: ”En åben dør som 
ingen kan lukke”. 

En interessant, fl ertydig titel, 
der kan fi nde anvendelse både 
som en karakteristik af evangeliet, 
af reformationen og af kunsten. 
I den aktuelle bog er det nyere 
tids dansk kirkekunst, det drejer 
sig om, og årstalsmæssigt er det 
de sidste små 50 år, der er i spil.

Kunst vækker ofte til modsi-
gelse, men lige så tit til eftertanke. 
Kunst er også en avanceret form 
for samtale, og her  kommer re-
daktørerne i bogens forord med 
en interessant anekdote. 

Efter at en kirke var blevet 
genåbnet efter restaurering, og 
der havde været festgudstjeneste 
i den gode anledning, blev en æl-
dre kirkegænger spurgt, hvad hun 
syntes om den nye udsmykning. 
Hun udtrykte et håb om, at hun 
ville komme til at holde af det:

”Hun var indstillet på at fort-

sætte den samtale, der var blevet 
etableret mellem hende og den 
nye kunst i den kirke, som hun 
holdt meget af. Det er en hold-
ning, man får respekt for” (s. 7).

I samme forord er der en kort 
redegørelse for det billedforbud, 
der allerede fandtes i Gamle 

Testamente, men 
som også blev op-
retholdt i kirkens 
første århundreder. 
Det er et mellemvæ-
rende, der har stået 
på lige siden. Også 
reformationens ban-
nerførere var delte 
i spørgsmålet. Her 
falder en artikel af 
kunsthistorikeren 
Hans Jørgen Fre-
deriksen på sin rette 
plads. Han påviser, 
at Luther havde et 
afslappet, nuance-
ret forhold til kirke-
kunst: ”Mennesker 
ved jo godt, at kru-
cifi kset, der står dér, 
er ikke min Gud, for 
min Gud er i himlen, 

men det er et tegn”, som Luther 
skrev i 1525.

Kalkmalerierne i vore kirker 
kan altså  siges at være forbundet 
med en direkte livslinie bagud 
til reformatoren. Luther så kun 
kirkekunsten som et gode, hvis 
den også havde et pædagogisk 

og illustrerende sigte. Mindre dog-
matisk og belærende er derimod 
den nyere kirkekunst, der både 
kan være eksperimenterende og 
abstrakt.

Et godt (men desværre lidt 
ufuldstændigt) stikordsregister 
fører læseren lige frem til navne 
som Hein Heinsen, Arne Hau-
gen Sørensen, Per Kirkeby, Pe-
ter Brandes, Bjørn Nørgaard, 
Svend Wiig Hansen, Maja Lisa 
Engelhardt m.fl. Uanset deres 
modernitet forholder de sig alle 
til kernebegreber som nåde, lov, 
evangelium, sakramenter og 
menighed. 

For kirkegængere, der gerne 
vil vide mere. For alment kunst-
interesserede. Og for alle, der 
gerne tager imod en øjenåbner. 
- En oplagt gaveidé.

Lisbeth Smedegaard Andersen 
og Karsten Nissen (red.): 
En åben dør som ingen kan 
lukke. Reformationen i nyere 
dansk kirkekunst
159 sider • 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag 2017 

Kirkekunst og åbenhed

Dig og mig for evigt 
Mie Lyck A. er en sangskriver, der har baggrund i Næstved 
Bykirke og har ledt lovsang i ti år. I de sidste syv år har hun 
skrevet sine egne sange, og nu er hun så udkommet med 
en CD.

Mia har i sit eget liv måttet kæmpe med svære ting, men ser 
Gud som livets faste holdepunkt, og det er tekstmæssigt den røde 
tråd gennem alle CD’ens elleve numre. 

Fra titelsangen:
”Sejren vindes når vi to er sammen. 
Sejren vindes når Du leder mig
Sejren vindes mens vi danser på fjenden
Din ånd bruser som en fl od her i mig”.

Gennemgående for teksterne er, at hun henvender sig til Gud 
som far, i tilbedelse og lovsang, med mange gentagelser. Musikken 
er også enkel, veksler mellem dur og mol og understreger tekstens 
ærlige, upyntede henvendelse til Gud og barnets tryghed ved at 
være hos sin Far. 

Mias vokal akkompagneres af en vekslende besætning – vi 
hører guitar, ukulele, bas, klaver, trommer, fl øjt med munden og 
korstemmer. Mia har en dejlig stemme, og hendes budskab går 
(trods en lille udtalefejl ved s-lyde) tydeligt igennem. Der er både 
stille numre og mere energiske, fx ”Kom og dans”, hvor også tilråb 
og håndklap høres.

”Formålet med dette album er, at lytteren bliver draget tættere 
på Gud og fi nder vejen til at gå gennem trængsler sejrende” skriver 
Mia i forbindelse med udgivelsen. Vi ønsker albummet god vind 
på vejen!

Krista
CD af Mie Lyck Abildskov 2017: ’Dig og mig forevigt’
130 kr. •  Forhandler: www.mielycka.dk

Lille bog til de små om julen
Hvert år udgiver for-
laget Eksistensen 
en lille julebog til de 
mindre børn. I år er 
det blevet til fortæl-
lingen ’En stjerne og 
en baby’.

I den 16 sider lange 
bog møder vi Anton, 
som netop har fået 
en lillesøster. Det er 
juleaften og alt burde 
være godt, men det er 
det ikke for Anton. Han synes, alle de voksne er alt for optaget af at 
beundre den lille ny, og ingen har tid til ham. Oppe på sit værelse 
sidder Anton og kigger på stjernehimlen. En af stjernerne skinner 
særlig kraftigt, og da Anton taler til den, begynder den at fortælle 
om en anden baby, der blev født for mange mange år siden.

Fortællingen er skrevet af kunstner Cecilia Fiona Strandbyga-
ard, som også selv har illustreret bogen med sine farverige og 
charmerende tegninger.

Lisbeth
Cecilia Fiona Strandbygaard: En stjerne og en baby
16 sider • 35 kr. • Eksistensen
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Opvakt fra de døde
Læs den spændende 
livshistorie om, hvordan 
hjertespecialisten for-
søgte alt for at redde sin 
søn fra kræft, men gen-
nem lidelse og tab fandt 
noget større og selv 
blev redskab til, at andre 
blev reddet ved bøn - ja, endda at en ’stendød’ 
mand kom tilbage fra helvedes forgård.

Dr. Chauncey W. Crandall: 
Opvakt fra de døde
Indbundet. 216 sider. 
Varenr. 227. 228 kr. 

Mark, er du ok?Mark, er du ok?
Fra psykotisk mareridt til et godt familieliv...

Efterskolelærer Mark Bradford, Tommerup, eksperimenterede 
som ung nogle få gange med LSD og ”magiske svampe”. 
Derved fi k han, hvad psykiaterne kalder en psykose. Han 
forsøgte fl ere gange at springe ud fra et tag.

Behandlingen på psykiatriske afdelinger hjalp ikke, for Mark 
turde ikke fortælle, hvorfor han gjorde de mærkelige ting. 
Han oplevede, at han var kommet under indfl ydelse af en 
dæmonisk skikkelse, som forfulgte ham og pressede ham 
til at springe ud fra huse for at opnå ”større indsigt”. I bogen 
fortæller Mark om, hvordan han igen blev rask. Han håber, 
bogen kan hjælpe andre psykisk syge og deres pårørende.
Anbefales af en psykolog og en psykiater.

Paperback, 130 sider. Varenr. 1808

GGaver der gir’ mening!aver der gir’ mening!

Mark Bradford med sine 
sygejournaler.

Marks vej ud af psykisk sygdom

LIVSFORVANDLENDE BØGER     FRA UDFORDRINGEN

Du kan vinde - i bøn
”Jeg har ikke fundet nogen bedre grund-
bog om bøn. Den forklarer, hvad bøn er, 
hvad bøn gør, hvilke typer bøn, der fi ndes, 
hvordan man kan lytte til Gud, mens man 
beder, de grundlæggende ting om åndelig 
krigsførelse og meget mere.”

Dr. C. Peter Wagner
Fuller Theological Seminary, USA

220 sider. Varenr. 1635.  Kun 198,-

TILBUD: 2 FOR 1
- Køb bogen SØGTE ALLAH - FANDT JESUS

og få et ekstra eksemplar gratis med

’Søgte Allah - fandt Jesus’ er historien om Nabeel Qureshi - en 
dedikeret muslim, som i sin iver efter at vinde diskussionerne med 
sin kristne studiekammerat David, begyndte at undersøge kristen-
dommen. Han søgte også bag om Muhammed og Koranen og blev 
overrasket over fakta, han i sin muslimske opdragelse aldrig havde 
hørt om.

Som muslim ville det have store konsekvenser for Nabeel at vælge 
Jesus. Så han blev ved at klynge sig til sin barndoms tro. Da hans 
argumenter imod kristendommen til sidst var blottet for al fornuft, 
udfordrede David Nabeel til at bede Gud selv åbenbare sandheden 
for ham ...

Indbundet, 326 sider. Varenr. 199 199,-

 128,-

Denne bog er en letlæst og overskuelig sammenfatning af de 
sensationelle fakta om det mystiske ligklæde i Torino.

Forfatterne Jostein Andreassen & Oddvar Søvik præsenterer her en 
meget overbevisende beretning om et ligklæde, der bærer et fotografi sk 
aftryk af den korsfæstede Jesus...! 

Evangelierne fortæller, at ligklædet lå i graven efter Jesu opstandelse. 
Op gennem historien er der beretninger om dette hellige klenodie. For-
skere har gennem mere end 30 år forsket i dette ligklæde, så det i dag 
er det mest undersøgte objekt i verden. 

Og med de fakta, der nu er tilgængelige med moderne teknik, bør der 
ikke længere være tvivl om, at vi her har et næsten 2.000 år gammelt 
fotografi  - endda i 3D - af en person, som selv i de mindste detaljer 
svarer til Bibelens beretning om Jesus. 
Paperback. 80 sider. Varenr. 1696

Når tro og videnskab mødes:

 Torino ligklædetTorino ligklædet

  98,-
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Fri af fortiden - Varenr. 400Fri af fortiden - Varenr. 400
Forfatterne var selv igennem mørke år, før 
de blev fri. Derefter begyndte de at bede 
for andre og så Gud virke gennem sig.

8 skridt tilbage til fremtiden - V.nr. 402 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

ør 
e 

2 22 

Det du ikke vet, kan ta livet Det du ikke vet, kan ta livet 
af deg (Norsk)af deg (Norsk)
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Hvad er vigtigt for et godt hel-
bred? Dr. Colbert deler fra sine 
erfaringer som læge, patient og 
kristen. Varenr. 1356

kr. 249,00

Livsfarlige følelser (Norsk)Livsfarlige følelser (Norsk)
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Den kristne læge Don Colbert 
fortæller, hvordan du kan hæve 
dig over negative følelser og 
opnå ægte sundhed, i krop og 
sjæl. Varenr. 1363.

kr. 198,00

Bedre helse på naturlig visBedre helse på naturlig vis
Af dr. Don Colbert   Af dr. Don Colbert   
Lær om de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende 
mad, træning, afgiftning, kosttilskud og 
stresshåndtering. Norsk udgave. 
Varenr. 1364

De bedste brevkasserDe bedste brevkasser

Nyt livet og lev lenger (Norsk)Nyt livet og lev lenger (Norsk)
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Den kristne læge dr. Colbert 
blev selv ramt af stress. I denne 
bog lærer han dig at takle og 
forstå stress, og hvordan det 
påvirker helbredet. Varenr. 1362

Personlighedens genoprettelsePersonlighedens genoprettelse
 - Varenr. 1474 - Varenr. 1474
Leanne Paynne beskriver, hvordan vi bliver 
i stand til at tilgive og derved blive hele 
mennesker.

kr. 249,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00 kr. 199,00kr. 148,00

kr. 148,00

Graham Powell

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

Varenr. 1281. 277 sider. Softcover. 

Bøger om liv, død, tro og Gud

Hvad for æller stjer er e?Hvad for æller stjer er e?
Henri Nissen

Jesus i stjernerne?
- Om Betlehemsstjernen og det overraskende 
budskab i de ældgamle stjernetegn
Bogen afslører ikke blot, hvilken stjerne, der ledte 
”de vise mænd fra Østerland” til Betlehem. Faktisk 
var det tre stjerner, der tilsammen udgjorde et 
kæmpelys. 
Grundig research viser, at de ældgamle stjerne-
tegn indeholder et overraskende, men tydeligt 
budskab om en frelserskikkelse, født af en jomfru. 
En hyrde, der kæmper med Slangen. Et såret, 
sejrende lam, og andre bibelske symboler. 

Varenr. 217. 128 sider. Kr. 148,-

  kr. 199,-

Suh Bjerg Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser 
- fra vugge til grav

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på hundre-
devis af spørgsmål i sin psykolog-brevkasse 
i ugeavisen Udfordringen. 

Her er samlet 35 af de bedste svar, som 
samtidig dækker hele spektret - fra vugge til 
grav. Læseren vil kunne nikke genkendende 
til mange problemstillinger - og måske blive 
lidt klogere på livet.

115 sider. Varenr. 1649. Kr. 149,-

  kr. 199,-

  kr. 198,-

Daniel Øhrstrøm

Det bedste er i vente
- Opstandelsessalmer og smukke fotos
Livet på jorden ender med døden - men 
det slutter ikke her -  i Jesus har vi et 
opstandelseshåb! Daniel Øhrstrøm har 
fotograferet forskellige gravsteder med 

særlige ord, som har inspireret ham 
til at skrive salmer til opmuntring og 
håb. Salmerne kan både læses, 
ledsaget af det gravsted, som har 
givet inspirationen, og høres på 
den medfølgende CD. 

Medv.: Sabina Mathew, Kloster, 
Fangekoret, Sofi a Hedia medfl .

Varenr. 1451. 92 sider. Indbundet.
Normalt kr. 249,- Tilbud kr. 149,-

  kr. 149,-

TilbudTilbud!!

Af Henri Nissen

Mama Heidi
- Afrikas Moder Teresa
Heidi Baker er blevet kaldt ”Afrikas Moder 
Teresa”, fordi hun har taget sig af tusindvis af 
forladte og misbrugte børn i Mozambique. Hun 
har den samme uselviske holdning som Moder 
Teresa. Hun er en karismatisk prædikant og ser 
mange helbredelser i sin tjeneste. Men stopper 
altid for den enkelte. 
Hvad er hemmeligheden? Hvorfor er der så 
mange mirakler? Kan vi stadig opleve vækkelse 
i den vestlige verden? Spændende interview-
bog med pragtfulde farvefotos. 
Varenr. 415. 154 sider. Indbundet

Af Karsten Pultz

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

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske 
processer? Kan tilfældig mutation 
producere ny genetisk information? Er der bevis i 
fossilerne for, at evolution har fundet sted? Karsten 
Pultz svarer her på disse og mange andre spørgsmål 
om evolution. Han viderebringer klare videnskabelige 
facts, som forties i undervisningssystemet og medi-
erne. Bogen er tiltænkt alle, som gerne vil undersøge 
evolutionsteorien nærmere, men som ikke har mulig-
hed for at granske den omfattende evolutionskritiske 
faglitteratur. 
Varenr. 1630. 176 sider. Soft cover. 
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Udfordringen har overtaget kirkefi lm.dk og sælger et bredt udvalg af fi lm med 
kristent eller tankevækkende indhold. Se hele udvalget på hjemmesiden.

Køb fi lm på Hosianna.dkKøb fi lm på Hosianna.dk

Film om Film om t ot o eller med eller med  tankevækkendetankevækkende indhold indhold

Miracles from HeavenMiracles from Heaven
10-årige Annabell lider af en 
uhelbredelig tarmsygdom. 
Et dag falder hun ned fra et 
ni meter højt træ... og får et 
usædvanligt mirakel. 
DVD 98 kr. Varenr. 1713

Hacksaw RidgeHacksaw Ridge
Den unge kristne soldat 
Desmond Doss går ind i 2. 
verdenskrig for at redde liv - 
ikke for at slå ihjel. Baseret på 
virkelige hændelser.
DVD 98 kr. Varenr. 1880 

The Blind SideThe Blind Side
En rig familie tager den 
hjemløse teenager Michael til 
sig. En rørende fi lm baseret 
på en sand fortælling.
Med Sandra Bullock
DVD 98 kr. Varenr. 1546 

Fuglene over sundetFuglene over sundet
Se den gribende historie om 
en jødisk familie fra Danmark, 
der kun har en eneste chance 
for et sikkert liv på den anden 
side af vandet - i Sverige.
DVD 98 kr. Varenr. 1790 

MunichMunich
En gruppe israelere får til 
opgave at dræbe de 11 palæ-
stinensere, der var mistænkt 
for at stå bag München-
massakren i 1972... 
DVD 98 kr. Varenr. 1914 

De uskyldigeDe uskyldige
En fortælling fra efterkrigsti-
dens Polen, hvor en gruppe 
nonners tro kommer på 
prøve - baseret på virkelige 
hændelser. 
DVD 98 kr. Varenr. 1557 

Syv LivSyv Liv
Et drama om skyld, tilgivelse 
og forsoning med Will Smith i 
rollen som den skyldplagede 
unge mand, der selv prøver at 
sone sine fejltagelser. 
DVD 98 kr. Varenr. 1908 

The book of HenryThe book of Henry
Henry er en meget intelligent  
dreng. Da han opdager, at nabo-
pigen mishandles, skrider han til 
handling, for ingen tror ham...
Med bl.a. Naomi Watts
DVD 129 kr. Varenr. 1920

Advents- og julegaver til de mindste
Klar, Parat, Find - for de mindste
Børnebøgerne i serien ”Klar, Parat, Find” minder om 
konceptet ”Find Holger” - blot i en udgave for de 
mindre børn. 

Vælg mellem 4 varianter:

Den første jul - varenr. 1824
Den første påske - varenr. 1671
Noas Ark - Varenr. 1893
David og Goliat - varenr. 1894

12 sider - pris pr. stk. kr. 49,00

De 100 bedste 
Bibel-Historier
De bedste bibelhistorier over-
sat af Anette Broberg Knud-
sen. Hver enkelt historie er  
fyldt med varme og glæde. 
For de 4 -7 årige. 152 sider.

Kr. 99,00 - Varenr. 347

Bibel For De Små
En rigtig god, dramatisk og farverig børnebibel 
for de 3-7 årige med 448 illustrerede sider.

Her er de bedste af Bibelens dramatiske historier samlet. De 
små vil elske de farverige billeder - og de store vil glæde sig 
over den visdom og kærlighed, som bogen udstråler. 

Genfortalt af Anne de Graaf - 448 sider 
Kr. 199,00 - Varenr. 1891

Som støv fra 
Himmelen
Joey lever et idyllisk liv med sine 
adoptivforældre. En dag modtager 
de en meddelelse om, at de 
biologiske forældre ønsker barnet 
tilbage. En dommers afgørelse kan 
rive Joey væk fra det eneste hjem 
han kender. 
Baseret på en roman af 
Karen Kingsbury. 
DVD. varenr. 1906

100 min. 98 kr.  

Moms’ night out (En friaften til mor)
Herlig komedie om tro, familieværdier og livet som mor. Allyson 

trænger til en aften ude i byen for at få et pusterum fra livet som 
småbørnsmor. Hun allierer sig med sin veninde og præstens 

kone og får arrangeret en aften uden mand og børn. Hvad kan 
gå galt? DVD. Varenr. 1904. 95 minutter. 98 kr.

Ben Hur
Prinsen Judah Ben-Hur bliver uskyldigt 
anklaget for forræderi af sin adoptivbror 
Messala, som er offi cer i den romerske 
hær. Ben-Hur bliver dømt til et liv som 
slave og tvinges til at forlade sin familie og 
den kvinde, han elsker. 
Efter fl ere år lykkes det Ben-Hur at slippe 
fri, fast besluttet på at vende tilbage til 
Jerusalem for at tage hævn. 

Filmen er baseret på Lew Wallaces 
bestseller-roman: ”Ben-Hur: En fortælling 
fra Kristi tid”.

DVD. varenr. 1922. 118 minutter. 98 kr.

Karen Kingsbury er for-
fatter til en lang række 
romaner og romanserier.

 49,-
pr. stk.:
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

Varenr. ________Titel ___________________________________________Pris _______________

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

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

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

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

Uge 50 - 2017

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

Evnen I+II+III: Fantasy-romanserieEvnen I+II+III: Fantasy-romanserie
Af Vibeke Binderup
Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.

Serien ’Evnen’ følger en gruppe teenagere, som 
bliver kastet ud i en kamp mod mørket. For at 
overvinde fjenden må de bruge deres særlige 
evner og forene deres kræfter... Følg Sophie, 
Johanne, Peter, Sebastian og Søren i deres 
udvikling fra at være almindelige teenagere til 
at forstå deres opgave i kampen, der udspiller 
sig omkring dem.
Pr. stk. kr. 148,- 

Hele serien: kr. 400 (Nr. 1461)
              

på alle ordrer i Danmark
HUSK: Kun 29 kr. i porto 

For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -For ællinger som st ker t oen: Frit valg kr. 75, -  

 Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers 
på  farvestrålende tegninger, som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. Varenr. 1643
28 sider. A4 størrelse. Papbog. KUN kr. 98,00
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

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

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

På hjemmesiden bordversforbørn.dk kan du høre Maria Schmidt
synge dine yndlingsbordvers og lære dem, du ikke kender. 

Varenr. 1472 Varenr. 1637

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

- Kan incest tilgives? Nr. 1282
- Kun lidt slemt. Nr. 1665
- Fundet og fri. Nr. 1156
- Jeg fandt håb! Nr. 1442

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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PPVarenr. 1547

Der er mange gode bøger, men ingen som

BIBELEN

Vinrød kunstlæder (nr. 36). Kun 499,-

Ægte sort læder, nr. 37. Kr. 999,-
Premium kunstlæder. Grå, nr. 29, eller hvid, nr. 1071. Kr. 599,-

Paperback. nr. 34. Kr. 249,- Indbundet. nr. 35. Kr. 299,-

- Få en af de nye, 
lækre oversættelser 
på hverdagsdansk 
i fl ot læsevenligt 

design

- Bestil en BIBEL på
 hverdagsdansk og få en

 GRATIS BOG
Vælg mellem de 

fi re fortællinger her på siden 
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Jule-malebøger til store og små
’Det skete i de dage’ er en 
malebog for de 9-90 årige 
med en genfortælling af 
juleevangeliet og fyldt 
med detaljerede tegnin-
ger klar til at farvelægge. 

Stilen kender vi fra Loh-
ses tidligere udgivelse, 
malebogen ’Lovpris Her-
rens navn’. Malebogen er 
for alle, der elsker at slippe 
kreativiteten løs og lade 
fantasien bestemmer farverne. I 2018 kan de maleglade se frem til 
endnu to malebøger i sammestil: Påske og Visdomsord fra Bibelen.

’Den første juleaften’ er en 
malebog for de mindre. Den er 
fortalt og illustreret af Marie Brøg-
ger Najbjerg og fortæller historien 
om Julius og hans familie, som 
forbereder sig til juleaften, mens 
far fortæller juleevangeliet. 

På lohse.dk kan man se et ud-
drag af malebøgerne.

Det skete i de dage: 32 sider • 20x21,5 cm • 99,95 kr.
Ved køb af min. 10 stk. er prisen 50 kr. pr. bog 

Den første juleaften: 24 sider • 15 x 15 cm • 19,95 kr.
Køb af 10-99 stk.: 12 kr. • Køb af mere end 100 stk.: 10 kr.
Forlagsgruppen Lohse

Anmeldt af Josua 
Christensen

”Blomsterne, i livets 
forskellige haver, står 
i fuldt fl or i mindernes 
række.” s.78

Det lader sig ikke for-
nægte, at Krista Louise 
Jørgensen er lyriker, selv 
ikke, når hun skriver pro-
saiske erindringer.  ”Alle 
disse mennesker” er hen-
des 17. udgivelse, og med 
en debut i 1982 må hun 
betragtes som en garvet 
forfatter. Sproget er billed-
skabende, både i beskrivelser af mennesker, steder og situationer. 
Forfatteren planter således erindringernes blomsterløg hos læse-
ren, som måske genkalder sig lignede oplevelser eller fascineres 
over en verden, der nu hører fortiden til.    

Historierne er blandede, og vi kastes uden kronologisk forvarsel 
eller større tilløb midt ind i erindringsbilleder, som vi så efterfølgende 
må tolke på. Det er således ikke udkrystalliserede budskaber og 
pointer, der fylder mest, men de ligger alligevel lige under over-
fl aden. Hvad er det, der hæfter sig i erindringerne om mødet med 
andre mennesker? Svarene er at fi nde i Kristas mange fortællinger. 
Det er tiden og roen som den aldrende himmerlandsbo, Thomas, 
har til den lille pige med de travle forældre. Det er nysgerrigheden 
over for sære eksistenser, som åbenbarer nye sider af livet og dø-
den. Det er taknemmeligheden over familie, venskaber og omsorg. 
Ja, i det hele taget er taknemmelighed et gennemgående tema: 
”Livets forskelligheder afhænger af, hvordan livet bliver imødegået. 
Og modtaget. Taknemmelighedens gave er uvurderlig.” s.5       

”Alle disse mennesker” er først og fremmest en erindrings-
samling, og som sådan af størst værdi for forfatteren og dennes 
nærmeste. Samtidig giver det læseren et refl eksionsrum, hvori man 
kan spejle egne erindringer og perspektivere betydningen af små 
og store valg i mødet med mennesker på livets vej. 

Krista Louise Jørgensen: Alle disse mennesker
78 sider • 98 kr. • Queenswood

Blomster på 
mindernes mark

Af Steen Jensen

Det er et stærkt, åbenhjertigt 
og ind imellem lidt vildt vid-
nesbyrd, som pinsepræsten 
Bergur Skovgaard lægger frem 
i sin nye bog ”Helligånden og 
jeg”.

Bergur Skovgaard er et kendt 
ansigt i pinsebevægelsen og 
kendt for sin store fokus på Hel-
ligåndens kraft. Helligånden er da 
også fokus- og omdrejningspunkt 
i bogen. Men han fortæller om 
Ånden ved at fortælle sin egen 
helt personlige historie om en 
problematisk ungdom på Færø-
erne, til et forvandlet liv i Jesu og 
Helligåndens tjeneste og nu med 
mange år bag sig som en dreven 
og værdsat forkynder.

Det er der kommet en let læst, 
spændende og udfordrende bog 
ud af. Mest fordi den er skrevet 
uden fi lter og med en uforfærdet 
ærlighed, hvor vi kommer bagom 
mennesket Bergur og hans van-
dring med Helligånden.

Men hans egentlige fokus er at 
få vakt Helligånden i kirkerne og i 
sine medmennesker.

Desværre, mener han, er vores 
fokus på Helligånden i dag blevet 
mindre i kirkerne, selv om længs-
len efter den på ingen måde er 
blevet mindre.

Han citerer Bill Johnson fra 
Bethel Church: ”Det er svært at 
få det samme resultat som den 
første kirke, når vi værdsætter 
en bog, som de ikke havde, mere 
end Helligånden, som de havde”.

Han fortæller om en præst, 
Danny Silk, som han for nyligt 
hørte berette om et besøg på et 
hotel i Skotland, hvor der var en 
gammel pejs, som han så gerne 
ville tænde op i for hyggens skyld. 
Men han fi k ikke lov til det. Af sik-
kerhedsmæssige årsager!

”Det blev et stærkt billede 
for ham om, at mange kirker 
begyndte med at samle sig om 
ilden (Helligånden), men at man 
mange steder i dag er blevet så 
forsigtige og påpasselige, at det 
er som om, man har lukket ned 
for pejsen af sikkerhedsmæssige 
årsager. Med andre ord: Man er 
bange for, hvad der kan ske, hvis 
man slipper ånden løs”, skriver 

Bergur Skovgaard.

Guldstøv og 
manifestationer

Det er Bergur Skovgaard ikke 
selv bange for. Helligånden var 
det, der satte ham selv i gang, 
da han som 16-årig rodløs knægt, 
der drak, dyrkede sex og havde 
pjækket så meget fra skolen, at 
skolen helt havde opgivet ham, 
gik til et skelsættende møde i 
Thorshavn med den norske præ-
dikant Aril Edvardsen.

Bergur blev omvendt, mens 
nogle af hans gamle venner se-
nere er døde af enten druk eller i 
ulykker. Siden var der kun én vej, 
og det var fremad. Han kom på 
bibelskole i Blåhøj ved Brande i 
Midtjylland og blev senere forkyn-
der i Betania-menigheden i Blå-
høj, mødte Tove, som han blev gift 
med, blev udlært bygningsmaler 
og var i tre år tilbage som prædi-
kant i Filadelfi a-menigheden på 
Færøerne, inden han fi k et kald 

om at blive præst i pinsekirken i 
Aarhus (nu Citykirken).

Undervejs har Bergur Skov-
gaard også været godt rundt i 
verden, både i ind- og udland, 
som en omrejsende forkynder. 
Han fortæller i bogen om store 
og små oplevelser, han har haft 
undervejs, og vi hører ind imellem 
lidt vilde historier om guldstøv, 
manifestationer, ben der vokser 
ud, dødeopvækkelser foruden 
mere gængse erfaringer med 
bøn, tungetale og profetier.

Mange kristne vil sikkert stejle 
over noget af det, som Bergur 
Skovgaard skriver, bl.a. når han 
fortæller om sin store beundring 
for den omstridte amerikanske 
evangelist Benny Hinn, som fi k 
stor betydning for Bergur i hans 
unge år, eller når han fortæller 
positivt om vilde Helligåndsmø-
der, han har deltaget i, hvor folk 
drattede ned fra stolene eller 
begyndt at grine uhæmmet. En 

”åndsudgydelse”, som nogle 
mener er dæmonisk, men som 
Bergur Skovgaard mener er Hel-
ligånden.

Det kan man så synes om, 
hvad man vil, men styrken i 
vidnesbyrdet er, at Bergur Skov-
gaard ikke skeler til, hvad andre 
måtte tænke. Han fortæller ærligt 
og uforfærdet om sine egne erfa-
ringer. Det er både spændende 
og udfordrende. Bogen er stærkt 
personlig, men på ingen måde 
selvhævdende.

»Det har altid stået klart for 
mig, at vi kan diskutere læresæt-
ninger og mene om hinanden, 
hvad vi vil. Men det personlige 
vidnesbyrd er der ingen, der kan 
tage fra dig«, skriver Bergur 
Skovgaard.

Flere af hans præstekolleger 
bidrager med afsnit i bogen, 
hvor de hver især skriver om 
nådegaver som profetier, tunge-
tale og helbredelser. Det drejer 
sig om Tonny Jacobsen, Jürgen 
Galonska, Johnny Hansen, Frede 
Rasmussen, Pauli Høj, Jørn Hyld-
gaard, Jonathan Conrathe, An-
ders Ova, Peter Løbner-Madsen 
og Kurt Christensen. Der er forord 
af Ivar Larsen, Tonny Jacobsen 
og Rune Herholdt.

Bogen illustreres med fotos fra 
Bergur Skovgaards barndom og 
frem til i dag.

Bergur Skovgaard: Helligånden 
og jeg • 130 sider  • 149,95
Udgivet af C-ressource
Forhandles af Hosianna.dk

Pinsepræsts stærkt
personlige vidnesbyrd
Bergur Skovgaard har skrevet en bog om Helligånden og om sin egen personlige trosvandring.

Bergur Skovgaard ønsker med 
sin bog at forny fokus på Hel-
ligånden i kirkerne i Danmark.

Støt Udfordringens kampagne i Afrika

I uge 6 i februar 2018 planlægger Udfordringen sammen med Gospel Outreach en kampagne i byen Touboro på grænsen mellem 
Cameroun, Centralafrika og Tchad. Her satser vi på sammen med de kristne at oprette en lokal radio, som kan invitere til kampagnen 

og følge op bagefter med undervisning og sociale udsendelser til de lokale beboere. Du kan hjælpe:
- Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449
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Tusindvis af internt fordrevne 
sidder forsat i lejre i og om-
kring byen Iligan, på øen 
Mindanao i Filippinerne. 
Selvom krigen mellem den 
ISIS-affi lierede Maute-gruppe 
og de fi lippinske styrker stop-
pede for fl ere uger siden, er 
udsigten til, at de mere end 
500.000 fl ygtninge kan vende 
hjem lang. 

Byen Marawi er bombet til 
ukendelighed, og det vil tage 
lang tid, før de internt fordrevne 
igen kan vende hjem. Det er ikke 
kun problemer omkring infrastruk-
turen, som afholder de internt 
fordrevne fra at fl ytte hjem, men 
også sikkerheden er et problem. 

”Mange af de internt fordrevne 
er stadig traumatiserede efter 
angrebet, og frygten for at kunne 
blive angrebet igen, hvis de ven-
der tilbage, er stor” udtaler leder 
af Viva Danmark, Gritt Holm He-
dehus, som netop er vendt hjem 
fra et besøg i lejrene. 

Fordrevne i nød
Der er grund til bekymring på 

vegne af de internt fordrevne og 
situationen i Iligan. Langt de fl este 
bor uden for de offi cielle lejre, på 
muslimske skoler og i moskeer. 
De har dårlige forhold og får 
meget lidt hjælp fra regeringen 
og NGO’er, da de prioriterer at 
arbejde i de offi cielle lejre. 

I de offi cielle lejre er sikker-
heden for medarbejderne større 

og organiseringen bedre. Derfor 
gør Viva en særlig indsats for de 
mest nødlidende. Jojo Tejano, 
operationel leder af Vivas indsats 
på Mindanao, udtaler: 

”Regeringen gør meget lidt 
for de internt fordrevne, som 
bor uden for de offi cielle lejre. 
Derfor bliver vi mødt med stor 
imødekommenhed fra imamer og 
muslimske ledere, når vi kommer 
til de uoffi cielle lejre med vores 
indsatser for børn og unge”. 

Samarbejde med imamer
Selvom Viva arbejder sammen 

med de kristne kirker i Iligan, er 
det lykkedes at udvikle et tæt 
samarbejde mellem de kristne 
kirker og de muslimske imamer. 

- I starten var vi lidt afventende 
i forhold til, hvordan vi ville blive 
modtaget i lejrene. Men kvaliteten 
af indsatsen med børn og unge 
overbeviste forældre og kirkele-
dere, og i dag har vi opnået en 
åben dialog om fælles indsatser 
i fremtiden, siger Gritt Holm 
Hedehus. 

Viva Danmark har, sammen 
med sin fi lippinske samarbejds-

partner ”Philippine Children’s 
Ministries Network”, arbejdet i lej-
rene siden juli. Det primære fokus 
har været på forskellige indsatser 
med traumebearbejdning for børn 
og unge i lejrene. 

Gennem en række aktiviteter 
og etablering af ”Child and Youth 
Friendly Spaces” har børnene 
fået et frirum i en ellers meget 
presset situation. Det handler om 
at normalisere hverdagen med 
aktiviteter, der kan give børnene 
glæden og livsmodet tilbage, un-
derstreger Viva Danmark.

Bodil 

IS-gruppe er nedkæmpet, 
men frygten lever stadig

Filippinsk by i ruiner efter angreb:

Viva Danmark arbejder med traumebehandling af internt fordrevne børn og unge i fl ygtningelejre i Filippinerne.

Der er for lidt fokus på de frygtelige hændelser i det sydlige Filippinerne, mener Viva Danmark.

Traume-bearbejdningen i lejrene handler om at normalisere hverdagen med aktiviteter, der kan hjælpe 
børnene til at genfi nde glæden og livsmodet, oplyser Viva. 

Sjovt møde mellem 
Martin Lidegaard 
og Pia Kjærsgaard 
juleaften i kirken
I bogen ”Jul på Borgen IV” fortæller det radikale folke-
tingsmedlem Martin Lidegaard om et minderigt møde 
med sin politiske modstander Pia Kjærsgaard i kirken 
juleaften 2011.

Med sin brors familie var Lidegaard i Charlottenlund kirke, for 
han kunne ”slet ikke forestille mig en juleaften uden kirkegang.”

- Som så mange gange før var vi også denne aften lige sent 
nok på den og måtte mase os ind på de lange rækker af ekstra 
klapstole, der stod bagest i kirken. Mine to nevøer foran, min dat-
ter og jeg bag dem. Kort efter var kirken fyldt til bristepunktet og 
forventningerne ligeså.

Da trådte et pænt par i tresserne ind i kirkesalen: Pia Kjærsga-
ard med mand. Nu vil det nok være de fl este bekendt, at Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre ikke ligefrem sidder lårene af 
hinanden i Folketinget. Vi er måske de to partier på Tinge, der 
er mest uenige om det meste. Pia Kjærsgaard ville derfor under 
normale omstændigheder ikke lige være mit naturlige førstevalg 
som kirkepartner juleaften, og det gælder ganske sikkert også 
den anden vej.

Men juleaften var det, og i kirken er alle som bekendt lige for 
Vorherre. Følgelig rejste jeg mig op og råbte højt og klart gennem 
kirken: ”Pia, kom herned, her er altid plads til dig!“ Pia smilede, 
tog sin mand i hånden og begav sig ned mod os.

Episoden afstedkom spredt latter og fi ne smil på rækkerne 
omkring os, mens parret kantede sig frem mod os. Men hos mig 
begyndte panikken så småt at gøre sit indtog. For hvordan ville 
mine unge familiemedlemmer håndtere denne uventede situation?

Vidste nevøerne overhovedet, hvem Pia Kjærsgaard var, og 
kunne de fi nde på at sige noget vildt upassende – eller endnu 
værre: Fornærme hende, spolere hele kirkegangen og sætte mini-
sterens renommé over styr? skriver Martin Lidegaard, der afslører, 
at familien havde givet hende øgenavnet ”sure Pia”.

- Det havde syv år tidligere afstedkommet et mindre, pinligt 
optrin, da min da toårige datter for første gang besigtigede Folke-
tinget fra mine skuldre og tværs over Vandrehallen skrålede: „Se 
far, der kommer sure Pia!“

- Et lignende optrin skulle nødig gentage sig i kirken, så jeg 
nåede lige hurtigt at hviske til mine unge venner, hvem vores nye 
sidefæller var, og at de i øvrigt skulle opføre sig ordentligt. Det 
tog de meget bogstaveligt – i hvert fald i starten – hvor de hilste 
konfi rmandagtigt høfl igt på Pia og husbond og derefter klappede 
i som østers. 

Bedst som snakken kørte mellem os på klapstolene, vendte 
min ældste nevø sig pludselig om og kiggede Pia direkte i øjnene. 
Herefter udtalte han med høj og klar røst den sætning, der siden er 
gået igen og igen i familien: ”Pia, tak for alt det, du gør for Danmark.”

Den dag i dag aner jeg ikke, hvor den sætning kom fra, og min 
nevø kan heller ikke forklare det. Men forbløffelsen var til at føle 
på, såvel hos komplimentens genstand som hos mig selv.

Pia kiggede først med hævede øjenbryn på mig, og derefter 
på sin mand, inden hun takkede den tiårige for hans spontane 
udbrud. Guderne må vide, hvad hun egentlig tænkte. Jeg havde 
selv sjældent svært ved at fi nde en passende kommentar, mens 
skuffen hang som en åben kommode på min datter. Vi blev reddet 
af orglet, der i det samme satte gudstjenesten i gang, og vi sank 
ned i den første salme.

- Det blev en gudstjeneste, som alle i min familie husker, fordi 
julens budskab om åbenhed, tilgivelse og hensyn over for alle men-
nesker, også dem man ikke forstår eller er enige med, pludselig 
blev meget nærværende og konkret, skriver Lidegaard.

Henri.

Den radikale Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.
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Af Iben Thranholm

Hvad får unge russere til at 
interessere sig for Danmark 
og for at lære at tale dansk?

Masja Gnevsheva er 20 år 
og datter af en russisk ortodoks 
præst. Hun har læst dansk i tre år 
på Moskvas Statsuniversitet og 
har besøgt Danmark fl ere gange, 
blandt andet da hun var på ophold 
på Askov Højskole i tre uger. 

Eventyrets land
Interessen for Danmark star-

tede, da hun som barn læste 
H.C. Andersens eventyr i russisk 
oversættelse. Dengang vidste 
hun ikke, hvordan dansk lød. Da 
hun første gang hørte det, synes 
hun det lød mærkeligt og helt 
uforståeligt. Men nu hvor hun 
selv har lært det, kan hun godt 
lide sproget.

“Jeg valgte at læse dansk, 
fordi det er så lille et sprog. Alle 
kan tale engelsk, så konkurren-
cen er meget stor. Med et lille 
sprog som dansk er der meget 
større mulighed for at få arbejde, 
fordi  så få kan tale det”, fortæller 
Masja Gnevsheva på fl ydende og 
velklingende dansk.  

Hun forestiller sig en karriere 
som oversætter og tolk og har al-
lerede prøvet kræfter med rollen, 
da hun blev hyret som oversætter 
for en dansk juletræsproducent, 
der sælger juletræer i Rusland. 

“De russiske graner er alt for 
store til at tage ind i stuen, så de 
danske juletræer er populære 
blandt de russere, som har råd 
til det”, siger Masja Gnevsheva 

og forklarer, at normansgran er 
russernes favorit.

På spørgsmålet om hvad den 
største forskel på Danmark og 
Rusland er, svarer hun: “Stør-
relsen. I Rusland er alt stort, og i 
Danmark er alt småt. Det gælder 
bygninger, veje og afstande. 

Og i Danmark spørger folk altid: 
hvor arbejder du? I Rusland spør-
ger man: hvad interesserer du dig 
for? I Danmark arbejder de fl este 
med det, som interesserer dem. 
I Rusland arbejder mange for at 
tjene til livets ophold og interes-
serer sig for noget helt andet. 

50 års dansk-
undervisning i Rusland

Moskvas Statsuniversitets ho-
vedbygning er en af “Stalins syv 
søstre”, som er syv gigantiske 
hvide skyskrabere, der er bygget 
i amerikansk stil og alle opført 
i 1950’erne. Campus ligger i et 
grønt område i udkanten af cen-
trum, der hedder Spurvehøjene. 

Statsuniversitet er grundlagt i 
1755 og har omkring 40.000 stu-
derende, over 6.000 professorer 
og lektorer og modtager hvert 
år cirka 4000 udvekslingsstude-
rende fra hele verden. 

Universitetet har ni forsknings-
institutter, 39 fakulteter og mere 
end 300 afdelinger, herunder Det 
fi lologiske Fakultet, som udbyder 

danskundervisning. 
Elvira Krylova er dr. phil og ling-

vist. Hun både forsker og under-
viser i dansk. På et imponerende 
og fejlfrit dansk fortæller hun, at 
“dansk er et utroligt interessant 
sprog at forske i på grund af dets 
fonetik med stød og de mange 
vokaler, hvis udtale forvolder de 
fl este russere en masse besvær 
i starten.” 

Nogle af Elvira Krylovas forsk-
ningsresultater er med i Erik Han-
sen og Lars Heltoft’s grammatik 
over det danske sprog. 

Elvira Krylova fortæller også, at 
det i år netop er 50 år siden, at det 
første danske hovedfagshold blev 
oprettet på Moskvas Statsuniver-
sitet i 1967. I marts måned blev 
jubilæet fejret med 170 deltagere. 

Der er også knyttet et dansk 
lektorat til fakultetet, som Forsk-
ningsministeriet finansierer for 
at knytte bånd mellem uddan-
nelsesinstitutter, og som i øje-
blikket beklædes af ph.d Maria 
Pontoppidan. 

Der er mange danske forfat-
tere, som i tiden løb har gæstet 
de russiske danskstuderende 
i Moskva, heriblandt Suzanne 
Brøgger, Kirsten Thorup, Ida 
Jessen, Søren Ulrik Thomsen, 
Christian Mørk, Carsten Jensen 
og Iselin Hermann.

“Hvad skal vi gøre 
for at I kan lide os?”

En lørdag eftermiddag i starten 
af november måned er turen kom-
met til mig. Elvira Krylova, som 
jeg mødte tidligere på året til en 
receptionen på den danske am-
bassade i Moskva, har inviteret 
mig til at komme og give indblik i 
den danske medieverden.

De studerende vil gerne forstå, 
hvordan den danske mediever-
den fungerer, og de følger med i 
nyhederne fra Danmark. 

Da nyheden om, at forsvarsmi-
nisteren Klaus Hjorth Petersen for 
nylig har udtalt i danske medier, 
at Danmark skal bruge 12 mil-
liarder kroner på at forsvare sig 
mod Rusland og en invasion af 
de baltiske lande, er de russiske 
studerende interesserede i at 
høre, hvordan det kan være at 
det lille land, de så godt kan lide, 
nu er blevet fjendtligt indstillet 
overfor Rusland. 

En af de mandlige studerende 
spørger, om jeg tror, der er noget, 
russerne kan gøre bedre, så 
danskerne kommer til at kunne 
lide dem?

Jeg svarer, at det næppe bliver 
politikere, som forbedrer forhol-
det, men derimod hvis russere 
og danskere møder hinanden 
personligt. Jeg kender fl ere dan-
skere, der har været negative 

overfor Rusland på grund af det, 
de har læst i medierne, men som 
efter besøg i landet helt ændrede 
mening og blev begejstrede for 
landet. 

De studerende lytter og tæn-
ker. Især er de optaget af min 
udlægning af, at det er på grund 
af Ruslands kristne genfødsel, at 
Vesten - og også Danmark - tager 
afstand fra Rusland og at det 
mere er en åndelig kamp end en 
politisk, der foregår. 

Putin passer 
til udviklingen

Under spørgerunden stiller 
jeg et spørgsmål til de stude-
rende, som jeg selv ofte bliver 
konfronteret med: Er Rusland et 
demokrati? 

En af de studerende forklarer 
på et nydeligt dansk, at demo-
kratiet er meget nyt for russerne, 
og at de altid har været vant til, 
at en anden fortalte dem, hvad 
de skulle gøre. Først var der 
Peter den Store, dernæst zaren 
og så det sovjetisk politbureau, 
der bestemte, hvordan tingene 
skulle være. 

De studerende er enige om, 
at Rusland er på vej mod større 
individualisering, men det tager 
tid, og Vesten må have mere 
tålmodighed. En af de studerende 
peger også på, at Vestens opfat-
telse af Putin som en ny diktator 

er fordrejet. Putin er et billede 
på befolkningens tilstand. Han 
repræsenterer bare folket. 

En på rækkerne mener dog, 
at Putin nok kan sammenlignes 
med en slags zar, men at det ikke 
nødvendigvis er negativt. Sådan 
vil russerne gerne have det lige 
nu. Putin passer til udviklingen. 
Og er demokratiet da ikke, hvad 
fl ertallet ønsker?

Rusland er god jord
for kristendommen

Russerne er på mange måder 
langt mere optaget af de værdier, 
som skal forme samfundet end 
af demokrati som en form i sig 
selv. Og her spiller den russiske 
ortodokse kirke og genopblom-
stringen af kristen tro efter Sovjet-
unionens sammenbrud en enorm 
vigtigt rolle.  

Michail Chediya er 28 år. Han 
læser engelsk som hovedfag, 
men da universitet tilbød ham at 
læse dansk som bifag, sprang 
han til. Han er troende og for-
tæller: 

“Efter kommunismens sam-
menbrud har russerne behov 
for at finde en ny vej. Og her 
spiller kirken en større og større 
rolle. Der bliver bygget nye kirker, 
og der er kommet fl ere nye tv-
kanaler om tro”. 

Michail Chediya er ikke af 
den opfattelse, at den russiske 
regering bruger kirken hverken 
politisk eller nationalt, men at de 
respekterer kirken og dens plads 
i samfundet. 

“Rusland er god jord for kri-
stendommen at så og høste i nu”, 
understreger han.  

Hvorfor kan I ikke li’ os russere?
Dansk-studerende i Moskva:

- Problemet er mere åndeligt end politisk, forklarer Iben Thranholm de studerende under sit besøg på Moskvas universitet.

Masja Gnevsheva læser dansk  
på Moskvas Statsuniversitet og 
har været i Danmark fl ere gange. 

- Dansk er et utroligt interessant sprog, siger dr. phil. Elvira Krylova. 
Hun er lingvist og underviser i dansk på Moskva Statsuniversitet. I 
hånden holder hun ”Den danske begrebsordbog”.

Russiske dansk-studerende lytter til Iben Thranholms foredrag om den 
danske medieverden.

Til venstre: Iben Thranholm i Pushkin stuen 
på Moskvas Statsuniversitet.

 ...i Danmark spørger 
folk altid: hvor ar-

bejder du? I Rusland 
spørger man: hvad 
interesserer du dig 

for?

“Efter kommunismens 
sammenbrud har 

russerne behov for at 
fi nde en ny vej. Og 

her spiller kirken en 
større og større rolle.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
16. -  18. marts 2018

Behandling . rådgivning

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 
minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

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

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

Kvinde og Kvinde
Imellem

Skal vi følges?
Januar - juni 2018

Kontakt tlf. 20101760
www.kvindeogkvindeimellem.dk

Gitte Lykke Elisa Monberg Wejse

OMSORGSFULD FÆLLESSKAB, FORTROLIG,
FORDYBELSE, LIVSHISTORIER, SPEJLNINGER
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”Rockerpræsidenten kom til-
bage til Gud efter en tragedie” 
hed overskriften i Udfordringen  
den 8. januar i år. Nu fortæller 
DR1 i dokumentaren ”Biker for 
Vorherre” om Leif, som var med 
i den antikristelige klub 666, før 
han blev kristen.

 ”Jeg er vokset op i en kristen 
familie, der kom i Pinsekirken 
i Roskilde, men da jeg var 18 
år, syntes jeg, at alt var forbudt 
hjemme. Dengang følte jeg, at 
jeg blev slået i hovedet med 
Biblen, og jeg ville hellere ud og 
”leve livet”.

– Det startede med værtshuse, 
speed og hash. Så begyndte jeg 
at køre på motorcykel, og året 
efter, at jeg var kommet med i en 
rockerklub, blev jeg præsident for 
den. Dengang hed den 666, men 
i dag hedder den Bandidos” (666 
er i Bibelen et tal for Antikrtist, 
red.), fortæller Leif Lund i inter-
viewet med Tina Varde.

Ramt af tragedier
Men det vilde rockerliv, som 

gjorde andre bange, gav hverken 
glæde eller ro for Leif. Han giftede 
sig og blev far og familieforsørger, 
men i 2003 blev familien ramt af 
en dybt tragisk ulykke under en 
ferietur. 

En voldsom trafikulykke ko-
stede Leifs hustru og deres 

yngste datter livet. Han måtte selv 
genoplives på stedet 4-5 gange 
og lå i koma i over en måned. 
Lægerne mente, at han ville ende 
i en kørestol, hvis han i det hele 
taget overlevede. 

Men Leif overlevede. Han blev 
helbredt efter forbøn af Hans 
Berntsen - og familien inviterede 
ham med til en kirke i Roskilde. 
Han tog imod Jesus og fi k endelig 
fred og ro i kroppen. 

Senere kom han med i det 
kristne bikerarbejde Exodus.

Opgør med hjemmets 
kristne værdier 

”I dag kører Leif stadig Harley. 
Men nu i den kristne motorcykel-
klub Exodus, hvor øl, rockerkrige 
og dødsforagt er skiftet ud med 
kaffe, bordbøn og kristne slag-
sange”, skriver DR om den kom-
mende dokumentar.

DR fortæller videre om Leifs 
vilde ungdom:

”Da Leif forlod skolen som 15-
årig, var han som mange andre 
unge fascineret af knallerter og 
det miljø, der fulgte med. Der blev 
’slået på tæven’, kysset på piger 
og drukket en masse øl. 

Senere blev det motorcyklerne, 
der trak. Følelsen af vind i håret, 
fællesskabet og respekten gav 
Leif fornemmelsen af frihed. 

Der blev eksperimenteret med 
hash og speed for at fi nde ud af, 

om det mon var der, at trygheden 
og lykken lå gemt. 

Det nye, vilde rockerliv var et 
oprør mod den baggrund, som 
Leif kom fra. Han kom fra et trygt 
kristent hjem, men skoletiden 
var præget af nederlag, bl.a. på 
grund af ordblindhed. Samtidig 
var der for mange regler i hjem-
met, syntes Leif. 

Hans nye interesse for at køre 
på motorcykel gav ham nu den 
anerkendelse og succes, han 
ikke tidligere havde oplevet. Han  
arbejdede på et teglværk og 
mødte sin store kærlighed, Ena. 
Men ulykken i 2003 ændrede alt.

”Fra den dag Leif vågnede på 
hospitalet, var hans liv ændret for 
altid. Han havde mistet noget af 
det kæreste, han ejede, og det 
fi k ham til at ændre sit grundlæg-
gende syn på livet, hvor Gud fi k 
den altafgørende rolle i Leif’s liv.”, 
skriver DR.

Kan give håb til andre
”’Biker for Vorherre’ er en fi lm 

om, hvordan mennesker kan 
fi nde deres styrke midt i en stor 
tragedie, når tvivlen og håbløshe-
den er størst. 

Det er et portræt af en mand, 
der på trods af umenneskelig 
modgang får kæmpet sig tilbage 
til et meningsfuldt liv ved at fi nde 
tilbage til sine rødder. Leif gør det 
på sin måde, andre vil gøre det på 

andre måder. 
Men forhåbentlig kan Leifs 

grumme historie give alle os 
andre en fl ig af håb, når livet er 
allermørkest,” siger dokumenta-
risten bag fi lmen, Per Wennick.

Børnene får ordet
Dokumentaren inddrager også 

Leifs døtre, som ser tilbage på 
den voldsomme ulykke, og hvad 
der videre skete med familien.

”I fi lmen hører vi Leifs døtre 
Sabine og Stephanie fortælle om 
det at have en far, der fandt Gud, 
og hvordan de sammen, som 
familie, klarede sig gennem de 
ekstremt vanskelige år. 

Seerne er også med, når Exo-
dus samles om de kristne aktivi-
teter, og når Leif ser tilbage på det 
anderledes liv, som han har levet, 
men som han i dag har gjort op 
med, efter at han har fundet en 
ny mening med livet”, skriver DR.

’Biker for Vorherre’ sendes den 
12. dec. klokken 20.30 på DR1.

Bodil

”Udfordringens rocker” 
præsenteres i DR-dokumentar

I januar 2017 bragte Udfordringen et interview med rockerpræ-
sidenten, som blev kristen. Nu kommer hans livshistorie som 
DR-dokumentar. Foto: Tina Varde

DR1 sender den 12. december en dokumentar om Leif Lund, som var medlem af MC-klubben 666, før han blev kristen.

Af journalist
Tina Varde

- Jeg tror, vi kom-
mer tættere og 
tættere på Gud jo 
fl ere smerter, vi går igennem, 
siger Leif Lund. 

Han er gået fra at være Pin-
sekirke-barn til rockerpræsident, 
til familiefar og offer for en trafi k-
ulykke, hvor hans datter og kone 
mistede livet…og tilbage til Gud. 

Siden 2004 da han i Pinsekir-

at køre på motorcykel, og året 
efter, at jeg var kommet med i en 
rockerklub, blev jeg præsident for 
den. Dengang hed den 666, men 
i dag hedder den Bandidos. (666 
er i Bibelen et tal for Antikrtist, 
red.) 

Vi troede, vi var udødelige, og 
syntes, det var fedt, når folk var 
bange og havde ”respekt” for os.  
Men jeg fandt aldrig glæde og 
indre ro ved det, fortæller Leif, 
der i dag er 63 år.  

Efter at have været faret vild i 
rockermiljøet i nogle år lagde han

Den værste ulykke
Den sommerdag tog Leif på 

ferie med sin hustru og deres to 
yngste døtre, som på det tids-
punkt var 11 og 12 år. 

På motorvejen i Vejle var der 
sket et trafi kuheld. Der var en ti 
km lang kø. En lastbil med beto-
nelementer kolliderede med Leifs 
bil. Konen og deres yngste datter 
blev slået ihjel på stedet. Hans 
12-årige datter overlevede, men 
brækkede utallige dele i kroppen.

- Hun måtte bl.a. sættes sam-
men med en masse skruer i

lie udsatte begravelsen af min 
kone og datter. De håbede, jeg 
vågnede og kunne deltage i den.

Forbøn af Hans Berntsen 
- Min mor og far var jo troende. 

De bad hele tiden for mig. De 
kontaktede også Hans Berntsen. 
Han havde ikke tid til at komme, 
men han bad for mig over et 
bedetæppe, som de fi k og lagde 
over hovedet på mig. To-tre dage 
senere vågnede jeg – netop 
den dag, hvor min kone og dat-
ter skulle begraves De optog

”Skal du ikke med i kirke?” Men 
jeg fandt hele tiden på undskyld-
ninger, fortæller Leif.

Et vink ovenfra
14 dage senere  -  ca. et år efter 

ulykken - mødte Leif tilfældigt en 
gammel kammerat og hans kone 
på gaden.

- Mens vi står og taler sammen, 
træder hans kone pludselig et 
skridt tilbage, fordi hun i sit indre 
hører en stemme sige at jeg skal 
møde hendes søster. Men det 
får jeg først at vide fjorten dage

- På det tidspunkt er min bror 
og hans kone ved at fl ytte ud af 
mit hus. Og jeg kunne ikke rigtig 
fi nde ud af at være alene i huset 
med alle minderne. Derfor kørte 
jeg ofte ud og sov forskellige 
steder -  hos mine forældre, hos 
venner, i naturen. Men jeg tog 
altid ud til huset for at tømme 
postkassen, og en dag lå der et 
brev fra den omtalte søster. 

Fortsættes side 17.

Rockerpræsidenten kom 
tilbage til Gud efter tragedie  

Leif Lunds rejse bort fra troen har været smertefuld. En tra  kulykke, hvor han mistede kone og datter, blev vendepunkt for den tidligere rocker-præsident.

Leif Lund var tidligere rockerpræsident for MC-klubben 666. 
Som kristen blev han medlem af MC-klubben Exodus.
Dokumentaren Biker for Vorherre sendes den 12. december på 
DR 1 kl. 20.30. Foto: Lars Schou

”’Biker for Vorherre’ er en fi lm om, hvordan mennesker kan 
fi nde deres styrke midt i en stor tragedie, når tvivlen og håbløs-
heden er størst. Det er et portræt af en mand, der på trods af 
umenneskelig modgang får kæmpet sig tilbage til et menings-
fuldt liv ved at fi nde tilbage til sine rødder” siger dokumentaristen 
bag fi lmen, Per Wennick.

I fi lmen fortæller Leifs døtre om det at have en far, der fandt 
Gud, og hvordan de som familie kom igennem de ekstremt 
vanskelige år efter ulykken i 2003. 

Der er også klip fra Exodus’ kristne aktiviteter, og Leif fortæl-
ler om sit liv.

Biker for Vorherre

Fra den dag Leif våg-
nede på hospitalet, 
var hans liv ændret 

for altid. Han havde 
mistet noget af det 
kæreste, han ejede.
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Møder & Arrangementer

 

 Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
 Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Lørdag 23/12 kl. 19: Perleporten og Nyt Håb: Fælles julegudstjeneste
Lørdag 30/12 kl. 19: Perleporten og Nyt Håb: Fælles nytårsgudstjeneste

Søndag d. 10/12 kl. 10:30
Jørn Pedersen
- At leve i hellighed og Gudsfrygt

Søndag d. 17/12 kl. 10:30
Max Büsman
- Den lille piges julemirakel

Ferie & Rejser

annoncer@udfordringen.dk
Avisen udkommer sidste gang før jul 

søndag d. 17. december

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

Bogsalg

Brug for en reformation af medierne
På Martin Luthers tid var der brug for en reformation af kirken. Nu er der brug for en reformation af mediernes enevældige magt.
Af Erik 
Langkjer 
og Johan-
nes Kirk 
Sønder-
gaard

Den 31. oktober 1517 bankede 
Martin Luther 95 teser op på 
kirkedøren i Wittenberg som 
begyndelse til en reformation 
og et oprør mod den enerå-
dende pavekirke. 

Her 500 år efter findes der 
stadigvæk en aktiv parallel til 
Martin Luthers tid, mediernes 
enevældige magt. 

Derfor må vi sti l le et par 
aktuel le spørgsmål t i l  me-
dierne i dette jubilæumsår.                                                  
Har vi efter 500 år lært noget 
af Marin Luthers reformation? 
Er mediemagthaverne bevidste 
om deres objektive hensynspligt 
i forhold til Danmarks Riges 
Grundlov af 5. juni 1953, kapitel 
8 § 71 stk. 1? 

Begrænser magthaverne an-

dres frihed og ret iht. Grundlovens 
§ 77 til at tro, skrive og tale frit i 
offentligheden – så der samtidigt 
gives fri og lige adgang til of-
fentliggørelse af synspunkter?                                                                                                                                     
   Er det mediernes hensigt 
og holdning, at repræsentative 
grupper i vort land skal udeluk-
kes og knægtes? Det er i 500 
jubilæumsåret for Reformationen 
tydeligt for en hel del kristne, at 
der er en parallel til Martin Luthers 
opgør med pavekirken, fordi ho-
vedparten af Danmarks medier 
gør sig skyldige i en tilsvarende 
form for magtmisbrug som pave-
kirken gjorde det for 500 år siden!                                                                                   
Derfor er der brug for en ny refor-
mation i medieverdenen, som er 
en betydelig del af vores tilværelse.                                                                                                                                      
   Middelalderen igennem havde 
den katolske kirke held til at 
kontrollere det sparsomme ud-
bud af information, så biskopper 
og kirkefyrster uforstyrret kunne 
udsuge deres bønder og sole sig 
i magtens sødme, for folk vidste 
ikke bedre. Kirken havde jo mo-
nopol på viden og information.                                        

Noget lignende oplever vi i dag, 
hvor det traditionelle opgør, som 
små kulturradikale kredse har 
forsøgt med den kristne kultur, får 
lov at fylde alt for meget og præge 
verdensbilledet i rigtig mange 
fjernsynsudsendelser til stadig 
irritation for os andre. 

Man ved for eksempel aldrig, 
hvornår selv en tilsyneladende 
kristelig TV serie som ”Her-
rens veje” pludselig skejer ud 
og degenererer til ublufærdig 
og påtrængende intimitet og 
abefest Langfredag. Det, som 
førhen var karakteristisk for dår-
lige fi lm: at der også skulle være 

noget for husarerne – den gode 
fi lm havde jo ikke behov for at 
skulle peppes op med lumre 
sager – det store dumme grin, 
bliver nu uden varsel puttet ind 
over en bred front. Åndsliv og 
alvor afl øst af trættende sludder.                                                                                                                                         
     

I middelalderen var problemet, 
at kun eliten havde lært at læse. 
I dag er problemet, at alle og 
enhver har lært at læse og uden 
mindste ydmyghed vil gøre sig 
kloge på alt.                                                                       

Derfor har vi brug for en ny re-
formation, hvor det til opbyggelse 
for de stakkels fl adtrykte seere er 

Skaberens uen-
del ige visdom 
og skønhed, der 
sættes i centrum, 
og ikke menne-
skets dårskab.   

M e d i e r n e  i 
Danmark er vort 
lands fjerde og 
meget indfl ydel-
sesrige magtmid-
del, der på man-

ge fronter dominerer Danmarks 
befolkning, akkurat som pavekir-
ken, som om de var Danmarks 
vigtigste og styrende organ. 

Hovedparten af medieverde-
nen i Danmark har gennem årene 
misbrugt deres enevældige magt 
til overlegent at holde nede og 
moppe kristentroende grupperin-
ger, missionssammenslutninger 
som fx Indre Mission, Luthersk 
Mission, levende kirkesamfund, 
forskellige folkekirker, festivaler 
og kristne koncerter, stormøder 
og enkeltpersoner, skønt der også 
var høje deltagerantal. 

Den samme udelukkelsesme-

tode anvender medieverdenen 
ikke over for andre organisationer, 
som dækkes grundigt. Dén forfor-
deling er upassende, og den vil vi 
igen gøre Danmarks befolkning 
og medieverden opmærksom 
på, så de skyldige medier ind-
ser deres mangel på balance i 
mangfoldighed og forfordeling af 
kulturstof.                                                  

Vi må derfor anmode om, at 
medieverdenen besinder sig og 
behandler kristent arbejde, de 
kristne nyheder og arrangemen-
ter sundt og afbalanceret i stedet 
for at udelukke nogen. 

Vi opfordrer hermed Dan-
marks medieverden til at indse 
betydningen og virkningen af 
deres enevældige magt, så de 
fremover vurderer kulturlivet mere 
nuanceret og ydmygt, så den 
danske befolkning behandles ens.                                                       
De troende udgør trods alt – ef-
ter mediernes undersøgelser 
– omkring 37% af den danske 
befolkning.           

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du

adgang til alt indhold på hjemmesiden! 

Læs artikler eller avisen som E-avis. 

Find oplysninger om login på side 2 i avisen.

Uforglemmelige 
oplevelser

2018 Bestil i dag 
på 7592 2022 
eller se på 
www.felixrejser.dk

Nyt katalog udkommer d. 19/12

Køb kristne bøger let og enkelt på Hosianna.dk
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
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.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 47:

Villy Nedergaard 
Lucernevænget 2
8620 Kjellerup

Kodeord: Julekalender

Vinder i kryds & tværs uge 48

Anders Pahus
Langagervej 21
6000 Kolding

Kodeord: Nissepiger

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. 

Find kodeordet i kryds og 
tværsen 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. 

Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
21. december kl. 12.00. 

(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.
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Stillinger

Erhverv

Bibel, burgere og banko.....
Bliv volontør på et KFUMs Soldaterhjem fra januar 
eller august 2018. 

Der er ledige volontørjobs i Høvelte, Skive, Frederiks-
havn, Slagelse, Oksbøl, Varde og Bornholm. 
Læs mere under jobsektionen på 
kfums-soldatermission.dk 

Bøger og fi lm om nærdøds-oplevelser:

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

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

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

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

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

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

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

Vi søger en dygtig, ihærdig og 
selvstændig medarbejder til forsat 
at sikre en klar, målrettet og nuti-
dig kommunikation af foreningens 
formål og aktiviteter, således at 
Kristelig Handicapforenings formål 
og værdier bliver kendt.

Ansøgningsfrist 5. januar 2018

Se stillingsopslaget på k-h.dk/job

ER DU VORES NYE 
kommunikations- og 
sekretariatsmedarbejder

Stærk pædagogisk profil og gode
lederegenskaber søges til 

SFO, børnehave og vuggestue
Nu har du mulighed for at søge en spændende lederstilling som 
afdelingsleder af Midtjyllands kristne Friskoles pædagogafdeling.
Du vil i det daglige få ansvaret for vores vuggestue med 25 børn, børne-
have med 70 børn, SFO med 155 børn, fritidstilbud for 4. klasse med ca. 
20 børn og hvert forår førskolegruppe med ca. 44 børn.
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med pædagogafdelingens 
viceleder, som bl.a.pt. har ansvar for vagtplaner og vikardækning.
Derudover kommer du til at indgå i skolens ledelsesteam, som består af 
yderligere to afdelingsledere og en skoleleder. Sidstnævnte bliver din 
nærmeste leder.
Skolens administration står for økonomistyring, lønudbetalinger, ajourfø-
ring af ventelister m.m.
Du skal kunne se samarbejdsmuligheder i pædagogafdelingens tilknyt-
ning til skolen, bl.a. i overgangen til førskolegruppe og skole.
Dine ledelsesopgaver vil bl.a. være
- Nærmeste leder for personalet i pædagogafdelingen, som har ca. 30 

ansatte.
- I samarbejde med personalet at planlægge og udvikle pædagogafde-

lingen
- Ansvar for afdelingens pædagogiske profil, læreplaner m.m.
- Kontakt til CBF, planlægning af støttefunktioner, forældrekontakt,

forældreinformationer m.m.
- Ansvar for personale i tæt samarbejde med skolelederen, som for-

melt har det øverste personaleansvar i forhold til bestyrelsen.

Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. I øjeblikket bliver 
legepladsen helt nyindrettet.

Vi lægger vægt på følgende egenskaber:
Tillidsskabende – inspirator – vild med børn – åben og udadvendt –
personaleledelse – struktureret - god til forældrekontakt – erfaring med 
daginstitutionsområdet – kommunikative og pædagogiske kompetencer 
– selvledende - bekendt med lovkrav m.m.
Desuden forventer vi at du har en lederuddannelse eller er villig til at 
uddanne dig.

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL.
Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning 

og aktivt arbejde for denne.

Oplysninger og ansøgning til skoleleder Thorkild Bjer-
regaard senest 19.1.2018. (Tlf. 24 45 61 97)

Dog hvis den rigtige ansøger dukker op tidligere, kan 
ansættelsessamtale og ansættelse finde sted før 19.1.

Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,

TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.
Der går 510 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelingsopdelt skole – ca. 80 

ansatte - gode lokaleforhold – mange nye lokaler på skolen

Pædagoger og pædagogmedhjælpere
søges til børnehaven og vuggestuen

på Midtjyllands kristne friskole
Elsker du børn og giver intet dig større mening, end nærvær 
og engagement i børnehøjde, så har du nu mulighed for at 
blive en del af Midtjyllands kristne børnehave og vuggestue

Fra 1.2. eller 1.3. søger vi 1-2 pædagoger til tidsbegrænsede stillinger i op til
ca. 1 år til enten vuggestue eller børnehave. For de rette personer er en fast 
stilling ikke udelukket på sigt.

Fra 1.2. eller 1.3. søges desuden 4-5 pædagogmedhjælpere til børnehaven
og førskolegruppen.

Vores vuggestue består af 25 børn, børnehaven af 70 børn og førskole-
gruppen ca. 44 børn.

Pædagogafdelingen befinder sig i en nyrenoveret fløj. I øjeblikket bliver 
legepladsen helt nyindrettet.

Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og 
aktivt arbejde for denne.

Ansættelse efter overenskomst mellem Frie Grundskoler og BUPL.

Oplysninger og ansøgning til skoleleder Thorkild 
Bjerregaard senest 19.1.2018. (Tlf. 24 45 61 97)

Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,

TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.

Flot, fl ot beliggenhed
Sælges: 1242 m2 strandgrund direkte til Faaborg Fjord 
med en fantastisk udsigt. Boligen har ca. 115 m2 i 2 planer.
Der er 59 m2 sidehus, garage, glaspavillon, redskabshus, 
afskærmet terrasse og en  højt liggende stor østvendt terrasse.
Pris: 3,5 million kr. 
Der kan via mail fremsendes detailbeskrivelse og billeder.

Leif Andersen, Fiskervænget 17, Dyreborg
5600 Faaborg. Tfl .: 21 77 19 25. Mail:  leif.andersen@c.dk

Bolig & Salg Rådgivning

Baptistkirken søger
udviklingsarbejder til Rwanda
Baptistkirken i Danmark søger en medarbejder til Rwanda, 
som brænder for kirkeligt udviklingsarbejde og som skal være 
med til at udvikle samarbejdet og styrke vores partnere, Bap-
tistkirken i Rwanda (AEBR), Baptistkirken i Burundi (UEBB) 
og det kirkelige netværk Dutabarane i Burundi.

Stillingen er 2-årig med mulig for 1 års forlængelse. 
Ansøgningsfrist 26. januar 2018.

Læs mere om stillingen på www.baptistkirken.dk 



Udfordringen søndag den 10. december 2017       TV / RADIO . 25

Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K 
Søndag 10/12
14:00 Gudstjeneste fra Thisted 
Kirke. Orgelkoralen: Wachet af, 
ruft die Stimme af J.S. Bach sæt-
ter stemningen for gudstjenesten 
fra Thisted kirke anden søndag i 
advent. Kirkens Drenge-Mandskor 
tager stemningenstråden op med 
Højlovet være Kongen skøn af 
Michael Praetorius og fortsætter 
med motet af J.P.E. Hartmann: 
Lovet være han, som kommer i 
Herrens navn. Liturg og prædikant 
er Line Kjær Nielsen, og evangeliet 
handler om kloge og tåbelige bru-
depiger. Sendes også mandag og 
lørdag kl. 8.30.

20:00 DR K Klassisk: Bachs 
Juleoratorium. Trompetfanfarer, 
pauker og storslået korsang. Så 
er julen kommet! Bachs musikal-
ske udsættelse af Juleevangeliet 
indrammer Bibelens fortælling med 
skønne arier og festlige korstykker.
Ved koncerten opføres de første 
tre kantater ud af seks. DR Vokal-
Ensemblets engelske chefdirigent, 
Marcus Creed, står i spidsen for 
Juleoratoriet. Sendes også lørdag 
16/12 kl. 10.20.

Tirsdag 12/12
12:15 5 skarpe om julen (1)
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. Vi giver dig fem skarpe 
punkter på 20 minutter, der skærer 
ind til benet på julens tidspunkter.

Torsdag 14/12
12:05 5 skarpe om julen (2)

Fredag 15/12
21:00 Martin Luther
Tysk historisk drama fra 2003.
Den tyske præst Martin Luther 
(1483-1546) ønsker ikke at refor-
mere kirken, ej heller at gøre oprør 
mod den. Men han nærer et stærkt 
ønske om at ændre, hvad han op-
fatter som en ugudelig praksis. Med 
udgangspunkt i de hellige skrifter 
prædiker han mod afl adssystemet, 
det ikke specielt hellige Rom, og 
pavens ufejlbarlighed! Martin Lu-
ther: Joseph Fiennes.

Lørdag 16/12
19.45 Før søndagen
Jacob Haugaard, Laura Kjær-
gaard, Peter Aalbæk, Elsebeth 
Gerner Nielsen, Søren Gade, Anne 
Dorte Michelsen og Kjeld Koplev 
fortolker Bibelens tekster i Før 
Søndagen. Med udgangspunkt i 
dagens tekst fortæller de på skift 
om deres eget forhold til troen og
kristendommen. I dag er det Peter 
Aalbæk, som bl.a. taler om at 
udvise mere næstekærlighed og 
mindre egoisme. Helligåndskir-
kens Kirkekor ved dirigent Anders 
Gaden synger salmen ”Vi sidder i 
mørket, i dødsenglens skygge” fra 
Helligåndskirken i Århus.

Søndag 17/12
14:00 Gudstjeneste fra Thisted 
kirke. Thisted kirkes Drenge-
Mandskor synger motet af Bern-
hard Lewkovitch: Ørken og hede. 
Menigheden synger Blomstre 
som en rosengård. Sognepræst 
Anne Mette Grønborg Sørensen er 
liturg og prædikant. Evangeliet er af 
Lukas og handler om lyset, der vil
besøge dem, der sidder i mørke 
og i dødens skygge. Ved orglet er 
det organist Svend Ole Kombak, 
og kantor Niels Granvig dirigerer 
Drenge-Mandskoret.

DR1
Tirsdag 12/12
20:30 Biker for Vorherre
Leif var engang præsident for 
den antikristne rockergruppe 666 
(senere Bandidos). Motorcykler, 
bandekrige og dødsforagt var en 
del af hans hverdag. I dag kører 
Leif stadig Harley, men nu i den 
kristne bikerklub Exodus. Efter en 
frygtelig tragedie fandt han Gud. 
Per Wennicks dokumentarfilm 
fortæller Leifs historie. 

NAT GEO People
Søndag 10/12 kl. 04.00
Hospitalsskibet (5:8)
Mandag 11/12 kl. 21.00
Hospitalsskibet (7:8)
Dokumentarserien Hospitalsski-
bet - om hospitalsskibet ”Africa 
Mercy” har netop vundet prisen for 
den bedste dokumentar ved AIB 
Awards i London. NAT GEO People 
er en af National Geographics 
kanaler, som kan ses på følgende 
af YouSee’s tv-pakker: TV-basis, 
Mellem og Stor – samt på VIASAT’s 
Mellem-pakke og Total-pakke.

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

UCB TV / Radio
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

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

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

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.

DR Radio 

Søndag 10/12
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Vedbæk Kirke, Helsingør Stift. 2. 
søndag i advent. Prædikant: Ingrid 
Halkjær-Lassen. Salmer: 
733: ”Skyerne gråner”
78: ”Blomstre som en rosengård”
268: ”Zions vægter hæver røsten”
80: ”Tak og ære være Gud”
74: ”Vær velkommen Herrens år”
00.32 Mennesker og tro (P1)

Mandag 11/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 12/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 13/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd (P1)
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03 og søndag 21.03).
13.03 Mennesker og Tro
Jesus light - Dr.phil Erik A. Niel-
sen om det religiøse sprogs 
forvitring. Dr.phil. Erik A. Nielsen 
besøger Skurvognen for at refl ek-
tere over, hvad der sker, når det 
religiøse sprog reduceres.
Vært: Anders Laugesen.

Torsdag 14/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 15/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 I korsets tegn 7:8
I en programserie på otte afsnit 
tager værtsparret, Mikael Jalving 
og Charlotte Rørth, i selskab med 
forskellige gæster, temperaturen 
på kristendommen i Danmark anno 
2017. (Sendes også 21.03, søndag 
5.03 og 15.03).

Lørdag 16/12
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 17/12
06.30 Mennesker og tro (P1)
09.54 Højmesse
Gudstjeneste fra Brorsons Kirke, 
Københavns Stift. 3. søndag i 
advent. Prædikant: Nicolaj Stubbe 
Hørlyck.
00.32 Mennesker og tro (P1)

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

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

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

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

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.

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte 
radiotransmission af Morgenan-
dagten fra Domkirken i København 
på DR K. Sendes alle dage fra 
mandag til lørdag kl. 8.05.

Kristen lokalradio

Københavns nærradio
90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio
www.knr.dk

Norea radio Haderslev
Webradio
http://norea.dk

Lumi Radio Syd
93.6 MHZ Tirslund, 100,7 MHZ Lø-
gumkloster, 106,6 MHZ Skærbæk
106,8 MHZ Møgeltønder, 107,8 
MHZ  Brændstrup
www.lumiradiosyd.dk/

Radio Arken
Luft: 93.5 Mhz; 
Sydenergi’s net: 90.3 MHz
http://arkensradio.dk/

Bornholms
kristne nærradio

Sender via nettet. 
www.bkn.nu

Kristen Lokalradio, Århus
98,7 MHz/Kabel: 98,8 MHz Stofa,   
96,5 MHz TDC / www.norea.in

Århus Kristne NetRadio
Netradio. www.radio.co.dk/kristen/

Radio Ådalen
Egen antenne: 96,4-107,1 MHz 
Fællesantenne: Skjern 92,7 MHz, 
Videbæk 103 MHz samt netradio
www.radio-aadalen.dk 

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

Egen antenne: FM 92,8 MHz
Stofa net: 96,8 MHz
Netradio og podcast
Radop KUR (Kristen Ungdoms-
radio): Sender via egen YouTube 
kanal og via Facebook
www.nkradio.dk

København 
Rhema Radio

Morgen FM 106,3 sendetid 6-10
Aften FM103,4 flere sendetider 
fra 20-24.
Internetradio 24 timer i døgnet:
Søg på UCBMEDIA.dk 
WEB-RADIO www.ucbmedia.dk

’Biker for Vorherre’ tirsdag 12/12 kl. 20.30 på DR 1: Leif Lund var tidligere rockerpræsident for den 
antikristne motorcykelklub 666, der senere blev til Bandidos. Men en tragisk ulykke ændrede hele 
hans livssyn. I dag kører Leif stadig Harley. Men nu i den kristne motorcykelklub Exodus. Doku-
mentaren fortæller Leifs historie, og vi hører Leifs døtre Sabine og Stephanie fortælle om det at 
have en far, der fandt Gud, og hvordan de sammen som familie klarede sig gennem de ekstremt 
vanskelige år. Seerne er også med, når Exodus samles om de kristne aktiviteter, og når Leif ser 
tilbage på det anderledes liv, som han har levet, men som han i dag har gjort op med. 
(Læs artiklen om Leif på side 21.) Foto: Lars Schou

’Dagens Sang’ synger julen ind
Hver dag kl. 19.55 sender DR 
K ’Dagens sang’ hvor bl.a. DRs 
egne kor fremfører en sang. I 
december handler det om jul:

Søndag 10/12: 
En rose så jeg skyde
Mandag 11/12: 
I Nazaret, i trange kår
Tirsdag 12/12: 
Dejlig er den himmel blå

Onsdag 13/12: 
Juletræet med sin pynt
Torsdag 14/12: 
Dejlig er jorden
Fredag 15/12: 
Glade Jul
Lørdag 16/12: 
Nu tændes tusind julelys
Søndag 17/12:
Stjernen over Betlehem

Den 15.12 synger DR’s Juniorkor B.S. Ingmanns ’Glade Jul’. 
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- Jeg er ked af det Santa. Jeg ved, du har et godt 
hjerte og giver gratis gaver, men Jesus har altså en 
meget bedre plan...

Er du glad for musik og god til at skrive? Har du lyst til at 
anmelde kristne udgivelser i Udfordringen? Så skriv til ung@
udfordringen.dk og hør nærmere!

En gang imellem hører man noget, som man lige skal 
have en gang til. Var det virkeligt det, de sagde? Nej, 
det kan det ikke have været. Eller var det? Hmm, jo. 
Den er god nok.
 

Når man første gang lytter til Matt & Tobys nye album I 
Quit Church, skal man lige være sikker på, man har hørt 
rigtigt. Men den er god nok. Dette album tager livtag med 
nogle svære oplevelser med kirke og det at kæmpe med 
sin tro. Det er enormt troværdigt, og man bliver rørt af 
disse inderlige sange. Og umiddelbart efter og lige så klart 
leveret, er der smukke sange, som priser og ophøjer Gud. 
Sange som vidner om et liv i tro og tillid til en almægtig og 
evig Gud. Der er smukke og enkle arrangementer, som 
består af blot orgel, trommer og guitar. Akkompagneret af 
Matt og Tobys klare stemmer. Men skønt at lytte til. Der er 
mange rigtigt gode sange. En af disse er sangen Psalm 
67; en næsten ordret gengivelse af salme 67. 

På den måde står dette album virkeligt stærkt. Lige så 
virkelige deres dårlige oplevelser af kirke og præster er, lige 
så klart lyder Biblens ord. Matt & Toby skriver subjektivt om 
deres oplevelser i fl ere af deres sange på I Quit Church og 
fastholder samtidig Guds Ord som uforanderligt og sandt 
og værd at synge, trods deres omstændigheder. 

Matt & Toby pakker ikke deres liv ind. Og det er i virkelig-
heden meget befriende. At mærke mennesker, som bare 
åbner deres liv uden at pakke det ind. Disse to fyre har 
virkeligt noget på hjerte og kan kun anbefales, også selvom 
man oplever at blive udfordret af deres direkte tekster.

Torben Schmidt

Befriende åbent

Af Steen Jensen

Der er blevet vasket ned og 
vasket op, skuret og gjort fi nt 
i det gamle hus Soli Deo Gloria 
i Knabrostræde i København, 
hvor Ungdom Med Opgave nu 
er tilbage.

Sabrina Bruhn Olesen, der er 
med i staben, har svært ved at 
skjule sin glæde:

- Vi er begejstrede og beærede 
over at være i et hus, hvor andre 
før os har sået noget i jorden, som 
skal gro. Det er stort, og vi glæder 
os til at se, hvad Gud vil gøre, 
siger Sabrina Bruhn Olesen.

Den 1. oktober fik Ungdom 
Med Opgave (UMO) nøglerne til 
det historiske hus, som Forenin-
gen Unge Kristne købte tilbage i 
70’erne, og hvorfra meget mis-
sionsarbejde er udsprunget. Det 
var hér, at bl.a. forlaget Scandina-
via og avisen Udfordringen blev 
skabt, og hér, at mange kristne 
har haft deres gang. UMO holdt 
også engang til i huset, og efter 
fl ere års fravær har man valgt at 
leje sig ind igen.

- Det er et spændende sted 
at være, også fordi det har en 
historie. Imens vi har gået og 
gjort huset klart, er nogle kom-
met forbi og har sagt, at ”Åh, jeg 
var her engang”. Nogle er også 
kommet for at hjælpe os. Der 
var én, som var til en af vores 
lovssangsaftener, som kom og 
sagde, at han kendte en, som 
måske kunne give et godt tilbud 
på maling til hele huset. Tilbuddet 
endte med at være på 0,00 kr., og 
det kunne vi jo godt godkende, 
fortæller Sabrina.

Meningen er, at det skal være 
et bøn- og lovsangshus og et 
hus til DTS-træning (Discipleship 
Training School) og på sigt også 
indeholde en café.

Visionen er, at huset skal 
fyldes af unge, der brænder for 
Jesus og for at bringe evangeliet 
ud til københavnerne. Huset skal 
gerne fyldes af lovsang, under-

visning og fællesskab og skal 
bl.a. huse de teams fra andre 
lande, som UMO København 
jævnligt får besøg af.

Fast team og frivillige
Starten har været hektisk, for 

allerede efter 20 dage kom et 
team fra Frankrig på besøg, og 
bagefter et team fra Norge. Der 
skulle bl.a. sættes køjesenge op, 
og når den sidste er sat op, bliver 
der køjepladser til 20, foruden at 
der kan opredes til fl ere.

Det 5-etagers hus har et fast 
team på 4-5 unge tilknyttet plus 
13 frivillige, foruden at andre 
unge kommer i huset. Det faste 
team består af unge på 25-30 år, 
som alle har gennemgået DTS-
træning og alle er studerende ved 
siden af. Sabrina Bruhn Olesen 
læser selv logistik og økonomi. 
Hun tog sin DTS i Sverige og 
var efterfølgende i et team dér i 
to år, men har bl.a. også været 
på et halvt års ophold på UMO 

Danmarks hovedkvarter i Sjel-
lebro på Djursland.

- Gud leder os ét skridt ad 
gangen. Lige nu arbejder vi på 
at få vores volontørarbejde op at 
stå, og vi har stadig arbejdsdage, 
hvor vi gør huset i stand. Vi har 
også allerede haft besøg af to 
teams, ét fra Frankrig og ét fra 
Norge, og desuden har vi vores 
lovsangsaftener og Refi ne, som 
er en mini-bibelskole, foruden at 
vi selv havde et team i Bosnien i 
efterårsferien, fortæller Sabrina.

UMO København har et ufor-
melt samarbejde med fl ere frikir-
ker i byen. I forvejen har UMO en 
godt 200 kvadratmeter lejlighed 
på Vesterbrogade, hvor nogle 
af de frivillige bor, og som det er 
planen at beholde.

Den oprindelige plan var at 
starte op i 2018, men økonomiske 
bidrag på familielejren i Fjellerup 
har gjort, at det har været muligt 
at starte op allerede nu.

Tilbage til den 
oprindelige vision

Visionen er bringe evangeliet 
om Jesus Kristus ud til køben-
havnerne, sådan som det også 
var visionen for den gruppe unge 
kristne, der oprindeligt købte 
huset i 1970’erne.

 Huset spillede en væsent-
lig rolle i Jesus-bevægelsen i 
70’erne, der sprudlede af idéer 
om mission. Blandt de Unge 
Kristne, der købte huset, var folk 
som Jørgen Vium Olesen og 
Johny Noer, og på indgangspor-
ten stod ordene ”Soli Deo Gloria”, 
som betyder ”Gud alene æren”. 
Inskriptionen stammer sandsyn-
ligvis fra dengang i 1700-tallet, 
da huset i Knabrostræde blev 
bygget.

Siden blev huset lejet ud, men 
føres nu tilbage til den oprindelige 
vision af Ungdom Med Opgave 
i samarbejde med Foreningen 
Unge Kristne.

Ulrik Corneliussen, landsleder 
for UMO Danmark, fortæller i øv-
rigt, at UMO længe har bedt for at 
komme tilbage til huset i Knabro-
stræde. Sidst man lejede sig ind, 
var det Kings Kids, der benyttede 
stedet, og siden har mange bedt 
for, at UMO igen skulle komme 
under tag i huset. For nogle år 
siden var et koreansk YWAM-
forbønsteam i København, og 
Ulrik Corneliussen er blevet 
fortalt, at de i bedste koreanske 
stil bad: ”We claim the building for 
YWAM again”.

På sommerens UMO-familie-
lejr i Fjellerup blev der oprettet en 
støttegruppe, som har forpligtet 
sig til at yde økonomisk støtte i 
to år frem.

UMO Danmark er en del af 
den internationale missionsor-
ganisation Youth With A Mission 
(YWAM), som blev skabt i 1960 
og i dag arbejder i mere end 180 
lande.

UMO’s grundlæggende mis-
sion er træning, evangelisation og 
barmhjertighedstjeneste.

Så er der igen 
liv i Knabrostræde
Ungdom Med Opgave er fl yttet ind i huset Soli Deo Gloria midt i København.

Der er masser af historie i huset i Kna-
brostræde, som blev købt af Unge Kristne 
i 70’erne. Nu skal huset igen emme af 
lovsang og mission, nu med unge fra 
Ungdom Med Opgave.
Huset i Knabrostræde har i øjeblikket 
et fast team på 4-5 unge og 13 frivillige 
tilknyttet, som står for det praktiske.

Huset trængte til en kærlig hånd, men den faste stab og en fl ok 
frivillige har lagt mange timer i at gøre det klar.
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Randy Clark har fl ere gange besøgt Danmark. Læs 
hans aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

- Hvis du godt kan lide at høre 
moderne kristen musik, så 
har jeg fundet en mega god 
radiostation på nettet, fortæl-
ler Sebastian Nørgaard fra 
Tjørring ved Herning.

Han går til daglig på Midtjyl-
lands Kristne Friskole i Herning.

Han har i en uge været i er-
hvervspraktik som journalist på 
Udfordringen. Han har altid godt 
kunne lide at skrive og læse.

Men han kan også lide god 
musik.

 - Jeg tror, det var min mor (Tin-
na Nørgaard), som fortalte mig 
om en anden kristen radiostation, 
K-LOVE, som sender 24/7.

Det viste sig at K-LOVE havde 
en søster-station specielt for 
unge. Den hedder Air1.

Jeg hører dem begge, for der 
er altid god musik af de mest  
kendte kristne kunstnere. 

Desuden er der talk-shows, 
hvor de snakker om relevante 
emner og nyheder.

Lige nu kan man også vælge 
at høre en kanal med julemusik.

2.5 mio. likes
K-LOVE har dagligt mere end 

100 telefonopkald fra lyttere, der 
ønsker vejledning i forskellige 
problemer. Desuden beder per-
sonalet og de ansatte præster for 
mere end 1.000 bønneanmodnin-
ger fra lytterne - hver dag. 

Begge radiokanaler tilbyder 
også et dagligt, opmuntrende 
bibelvers, der kan hjælpe dig 
igennem din dag.

På Facebook har K-LOVE 2.5 
mio. ”synes godt om”. 

De har månedligt mere end 12 
millioner lyttere online og er den 
sjette-mest online-streamede 
radiostation i verden.

Oprettet i 1982
K-LOVE blev oprettet i 1982 af 

amerikaneren Bob Anthony. Ra-
diostationen voksede sig større i 
løbet af de kommende år og dæk-
kede i 2013 ikke færre end 47 af 

USA’s 50 stater og ét territorie. 
Men i dag er det muligt at 

lytte til K-LOVE og Air1 overalt i 
verden gennem internettet. Man 
kan bare gå ind på deres hjem-
mesider www.klove.com eller 
air1.com.

Har vundet priser
- Air1 og K-LOVE er begge 

støttede af deres lyttere. Det vil 
sige, at de ikke får deres penge 
gennem reklamer, men ved deres 
lyttere, der vælger at støtte dem 
økonomisk, fortæller Sebastian. 

De har også vundet op til fl ere 
priser, blandt andet for Station 
of the Year, Promotions Direc-
tor of the Year og Media (100+ 
Employees). De har også været 
nomineret til fl ere priser.

K-LOVE og Air1 bygger begge 
på et kristent grundlag, der også 
skinner igennem, når man lytter 
med. K-LOVE og Air1 har hver 
deres app, der kan hentes ned 
til smartphones. De er helt gratis 
og nemme at overskue, fortæller 
Sebastian.

Henri.

Sebastian har fundet en 
mega god radio på nettet

Radiostationen Air1 lever af gaver fra begejstrede lyttere. Her opfordres til at give en julegave til radioen for 2018.

15-årige Sebastian fra Herning lytter meget til moderne kristen musik.

De to radioer har samme mål: ”At skabe overbevisende kommunika-
tion, der inspirerer og opmuntrer vores lyttere til at have et menings-
fuldt forhold til Gud”.

Sebastian Nørgaard går også i Herning Teenklub, som holder til i Beta-
nia ved Herning Kirke. Han spiller klaver. 
Han har to brødre, to kaniner og en gamer-computer.  

Af Emma Aninne Bjerre og Agnete Rix Wad
Udsendt som volontører af Mission Afrika

Vi hører ofte og ved, det er vigtigt, at vi beder til Gud, 
da det bl.a. er gennem bønnen, at vi kommunikerer med 
Gud. 

Alligevel oplever vi gang på gang at få dårlig samvittighed 
over at glemme at bede. Hverdagen kører ofte bare derudad, 
og i stedet for at takke Gud for alt det gode, han gør for mig 
hver dag, beder vi oftere, når tingene ikke går som planlagt, og 
vi behøver hjælp. 

Vi befi nder os lige nu i Cameroun i Afrika, hvor vi erfarer, 
hvordan bønnen har en helt anden betydning i hverdagen og 
er et centralt samtaleemne. Familier starter dagen ud med at 
bede, før de tager i skole og på arbejde. Besøger vi familier, 
bliver vi spurgt, om vi ikke har lyst til at bede for familien, deres 
problemer og deres opgaver i fx kirken. Er vi i kirke, kan det 
hænde, at vi bliver spurgt, om vi ikke lige kan bede for kirken og 
hele menigheden. Selv når vi har været på restaurant, og vi skal 
til at starte med at spise, beder man lige for maden. Her er det 
nemlig ikke en selvfølge, at der hver dag er mad på bordet, og 
det er langt fra alle, som har tag over hovedet og en seng at sove 
i. Her er man taknemlig for alt det, man har, og takker hver dag 
Gud for det. I Danmark kan ting som mad og tag over hovedet 
nemt blive ting, som man tager for givet, og vi glemmer derfor 
at bede og sige tak, fordi det for os er små og selvfølgelige ting. 

Her i Afrika har vi lært, hvor vigtigt det er at sige Gud tak for 
selv de små ting og alt det gode, han gør for os, som vi ofte 
tager for givet, da vi næsten har alting. Vi er kristne, og vi bør 
ikke skamme os over at bede nogle steder. Selvom vi sidder på 
en restaurant, skal vi kunne føle os frie til at sige Gud tak for, at 
vi igen i dag har adgang til et måltid mad. Man bliver også mere 
glad af at sige tak. Man bliver mere bevidst om alt det gode, man 
modtager hver dag, og at det er en gave.

Siger du 
tak for gaver?
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I Lyngdal i det sydligste Norge 
var det lige før julespillet ”Veien 
til Betlehem” i Misjonskirken 
måtte laves om til historien om 
Noas Ark.

Det traditionsrige og populære 
udendørs julespil var i fare. Elven, 
som omkranser området, var 
nemlig gået over sine bredder.

– To dage før første forestilling 
stod hele området på Presteneset 
under vand, fortæller projektleder 
Einar Foss Kvavik.

Normalt er elven en smuk 
kulisse omkring julespillet, men 
denne gang blev det alligevel for 
meget, forklarer Kvavik.

Bad om godt vejr
Menigheden ville dog ikke 

opgive håbet om at gennemføre 
julespillet.

– Vi bad om, at vandet måtte 
forsvinde og lørdag fik vi flot 
solskin. Det er fortsat vådt, men 
pytterne giver stemning ved at 
refl ektere lyset fra fakler og bål. 

– Vi har gennemført julespillet 
i både regn og stærk kuling, men 
vi har altid fundet vejen til Betle-
hem. Men i år var det en prøvelse 
med vejret. 

Havde det været to dage før, 
måtte vi have roet til Betlehem,  
siger projektlederen og ler.

Noas Ark
De frivillige spøgte med, at de 

burde spille historien om Noas 
Ark i stedet for julefortællingen.

– Det ville nok være blevet ret 

mange dyr at skulle samle på 
pladsen, og ingen ville være go-
rilla. Heldigvis blev det Betlehem 
alligevel, og det er blevet meget 
fi ne forestillinger, ler Kvavik.

Over 300 frivillige medvirker 
i julespillet, som har solgt over 
2000 billetter i år. De sidste ti år 
har omkring 18.000 set spillet, 
oplyser Kvavik. Den sidste af 14 
forestillinger blev spillet den 3. 
december.

KPK/Bodil

To dage før frilufts-forestillingen i det sydlige Norge 
tydede alt på, at julespillet skulle ende som en forestil-
ling om Noas Ark. Men så bad folk om godt vejr - og 
der var tørt og stjerneklart til forestillingerne de næste 
dage. På billedet til højre ses nogle af de 300 frivillige  
fra julespillet ”Vejen til Betlehem” .
Foto: Misjonskirken Lyngdal

Julespil truet af ’syndfl od’

Til vores store overraskelse er den ene af de bagerste seler til 
den ene af vores tre autostole lidt fl osset i kanten. 
Frimodigt kørte jeg derfor i dag til T. Hansen for at fi xe pro-
blemet.

Jeg svingede den ret store autostol op på disken og bad om 
en ny sele til netop denne model, jeg håbede, at ekspedienten 
ville montere selen, for det med seler og autostole er ikke min 
stærkeste side.

Den venlige ekspedient fandt min stol på computeren og med-
delte mig, at den var udgået af produktion. Han foreslog, at jeg 
blot kunne søge efter denne sele på Gul og Gratis og printede 
hjælpsomt data på stolen ud til mig. Af gode grunde kunne han 
ikke vide, at han netop var ramlet ind i et af Susannes og mine 
svage felter. Vi er klart bedst til indkøb og forbrug og mindre gode 
i reparationsafdelingen. 

Jeg valgte ikke at oplyse ham om den nu 2 år gamle vandhane 
i fi n indpakning, der stadig ligger klar på skabet i baggangen som 
afl øser for vores dryppende vandhane. Jeg gik også uden om det 
emne, at det tog ½ år at anmelde en forsikringsskade på vores 
campingvogn, dengang jeg for voldsomt bakkede ind i indkørslen 
og ødelagde det bagerste skørt på vognen. At vores nyindkøbte 
pc er ½ år gammel og endnu ikke installeret, undgik jeg ligeledes 
at belemre ham med.

Til ekspedientens undren spurgte jeg derimod ret hurtigt, hvad 
en ny autostol kostede. Det skulle vise sig heller ikke at være helt 
enkelt. 

Jeg kiggede mest på den stol, der var nedsat med 30% men 
fi k hurtigt spørgsmålet: ”Hvor meget vejer jeres børnebørn? Jeg 
kunne have lyst til at spørge, hvad han selv ville gætte på! Alder 
kan jeg huske, men aktuel vægt på 4 børnebørn er nu egentlig 
også meget at forlange af en morfar og farfar. Jeg havde fokus 
på de autostole, der gik fra 9-36 kg, fra 15-36 kg og fra 18-36 kg. 

Jeg ringede til min bedre halvdel, der yderligere klargjorde, at det 
naturligvis skulle være en stol med Isofi x-beslag. Vi afsluttede tele-
fonsamtalen med, at vi vist lige nu har et toppunkt af 3 børnevægte 
på formentligt 12-15kg. Det betød så, at det med Isofi x og en max 
variation på 9-36 kg tegnede det til at blive den dyreste autostol. 

Vi glemte for øvrigt i telefonsamtalen helt at medregne, at der til 
december kommer tvillinger i fl okken af børnebørn! De må kunne 
være i den lille autostol vi har? Men  vel ikke begge to? Ups – der 
er faktisk brug for fl ere stole fra december! Måske skulle vi få et 
ekstra bagsæde til vores stationcar? Så vil vi kunne håndtere de 6 
børnebørn uanset vægt, blot vi får indkøbt fl ere autostole.

Jeg kørte hjem uden stole, men med min a4 seddel med data, 
som jeg da blot skulle lægge ind på Gul og Gratis. Jeg er nu 
kommet i tanker om, at vores bil har to integrerede børnesæder 
i bagsædet. Med tilkøb af ”fangtisch und seitenkopfstütze” kan vi 
da håndtere børnevægte fra 9-36 kg. Så er det, jeg tænker på 
den gamle talemåde: de rige har mange penge, og de fattige har 
mange børn. Jeg kan tilføje børnebørn og hunde.

Nu skal man ikke ride samme dag, som man sadler, så vi tænker 
videre og beder fortsat dagligt for vores børnebørn - og nu også 
om visdom til at få dem rigtigt placeret i de 
mange autostole.   

 

Børnebørn 
og autostole

Juleavisen udsolgt 
på rekordtid
35.000 juleaviser med det kristne 
budskab er nu spredt i Danmark. 
Ved redaktionens slutning var der 
under 400 tilbage. Kun ved bestilling 
af i alt fl ere tusinde, vil juleavisen 
blive genoptrykt i et nyt oplag.


