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Opbakning til julegudstjeneste
Af Steen Jensen

Det er en gammel, dansk tra-
dition, at skolebørnene går i 
samlet fl ok til julegudstjeneste, 
får læst Juleevangeliet og syn-
ger ”Et barn er født i Betlehem” 
og ”Dejlig er jorden” eller andre 
salmer. Den tradition ville ledel-
sen på Gribskolen i Græsted 
sløjfe, og det udløste en heftig 
debat, hvor selv statsminister 
Lars Løkke Rasmussen blan-
dede sig.

”Det er en ommer!” skrev stats-
ministen en sen aftentime på 
Facebook, da han forleden blev 
bekendt med Gribskolens be-
slutning i sin egen gamle hjemby, 
Græsted.

Siden har både politikere og 
almindelige danskere haft travlt 
med at ytre sig om skolens be-
slutning. 

Det er et brud på en kær, gam-
mel tradition og et knæfald for 
islam, har den generelle kritik lydt.

Skolens begrundelse
Gribskolen traf beslutningen 

af to grunde. Af hensyn til andre 
trosretninger end kristendom-
men, og fordi en julegudstjeneste 
også har et forkyndende element.

Forrige torsdag skrev skolele-
der Marianne Vedersø Schmidt 
på Gribskolens forældreintra:

”Beslutningen tog vi som følge 
af, at vi på skolen har børn med 
anden tro end den protestantiske. 
Vi er meget glade for samarbej-
det med kirkerne og vil bestemt 

fortsætte med dette samarbejde, 
da det giver alle børn en kulturel 
og almendannende viden - men 
julegudstjenesten er også forkyn-
dende, og det må derfor være 
op til de enkelte familier, om de 
ønsker at deltage i julegudstje-
nesten i privat regi”.

Kim Valentin (Venstre), der er 
borgmester for Gribskov Kommu-
ne, hvor Græsted ligger, satte sig 
til tasterne og opfordrede Grib-
skolen til at ændre beslutningen.

”Jeg vil opfordre Gribskolen 

(Græsted) til at gennemføre den 
traditionelle gudstjeneste. Det 
må være udtryk for misforstået 
hensyntagen til ikke-kristne at 
afl yse kirkegangen ved juletid. 
Vi er et kristent land, og det skal 
vi være stolte af”, skrev han i et 
Facebook-opslag.

Kirken fi k besked sent
Den lille nordsjællandske sta-

tionsby Græsted har et aktivt 
kirkeliv og er bl.a. en af Luthersk 
Missions højborge. Også Jehovas 

Vidner står stærkt i byen, og det 
samme gør Græsted Frikirke.

”Jeg synes, det er ærgerligt, 
for det er en god tradition, som vi 
altid har opfordret forældrene til at 
lade deres børn deltage i”, sagde 
Græsted Frikirkes talsmand, 
Claus Aagaard, til B.T.

Sognepræst: Julen er 
mere end Søren Banjomus

Fortsættes side 5.

”Det er en ommer!” lød det fra statsministeren, efter at Gribskolen i Græsted valgte at sløjfe julegudstjenesten i kirken. 
Også borgmesteren blandede sig: ”Vi er et kristent land, og det skal vi være stolte af.”

Græsted Kirke i Nordsjælland.
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Som abonnent kan du frit læse 
avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net        Kodeord i december: forunderlig
Kodeord for december gælder til den 2.1.18

Gideonit-gruppen i Kolding 
havde i forening med sogne-
præst Per Damgaard Pedersen 
uddelt Det Nye Testamente i 
Kolding Arrest i 2016. 

En af de indsatte, der ved cel-
ledøren havde modtaget Det Nye 
Testamente, kom efter afsoning 
ud af fængslet og ringede til Per 

Damgaard Pedersen.
”Jeg trænger til at blive døbt”! 

sagde han. Manden blev døbt kort 
tid efter – på selveste Påskemor-
gen! Fordi han nu kunne bekræfte 
sin tro på den opstandne frelser, 
Jesus Kristus.

Beretningen bekræfter, at vi 
har en seriøs Gud, der tager os 
og vor tjeneste alvorligt, samt at 

Gud også elsker slemme børn, 
konkluderer Johannes Sønder-
gaard, der står for Gideonitterne 
i Kolding.

- Det er en stor ÆRE at være 
Gideonit i tjeneste for den højeste 
Guds Søn, Jesus Kristus, siger 
Johannes og citerer Bibelen: 

”Brødre, I som er elsket af Gud, 
vi ved, at I er udvalgt; for vort 

evangelium kom ikke til jer blot 
med ord, men også med kraft og 
med Helligånd og med fuld vis-
hed.” 1. Tessalonikerbrev 1, 4-5.

Gideonitterne uddeler gratis Ny 
Testamente til hoteller, fængsler, 
skoler m.m.

Henri.

Gideonitter: Løsladt fange ville døbes”Anouk og Mira har været ude med mig i dag for at uddele 
juleaviserne. De hyggede sig rigtig meget og synes, det er 
sjovt at give noget til andre :)”, fortæller Anatoli Ravn, som er 
en af de mange læsere, der har delt juleavisen ud.

Marks bog nu 
i nyt oplag
Efterskolelærer Mark Bradford, 
Aarup på Fyn, oplever så stor 
interesse for sin bog om psy-
kisk sygdom, at et nyt oplag 
nu er trykt.

Som ung ingeniørstuderende 
havde Mark et kort LSD-misbrug 
og fi k herved en psykose, der 
forfulgte ham i mange år.

Selv oplevede han det, som 
om en lille indisk udseende 
dæmonisk skikkelse truede ham 
til at springe ud fra bygninger, 
hvorved han pådrog sig benbrud 
og andre skader. 

Ophold på psykiatriske hospi-
taler kunne ikke hjælpe meget, 
for Mark turde ikke fortælle om 
det, han i virkeligheden oplevede. 
Ingen ville tro ham, følte han.

Heldigvis fl yttede Marks familie 
til en lille by, hvor nogle kristne  
tog hans åndelige oplevelse  
alvorligt og i Jesu navn bad ham 
fri af plageånden.

Det tog nogle år at komme 
ovenpå. Mark fl yttede senere til 
Fyn med sin danske kone, Britt, 
og han blev en velfungerende 
familiefar og lærer på Tommerup 
Efterskole.

Da Mark selv var sluppet ud af 
mareridtet, havde han et stort øn-
ske om at hjælpe andre i samme 
situation. Han besluttede derfor 
i sommers at afsløre sin egen 
historie - med risiko for at blive 
misforstået.

Men i bogen bakker en psykia-
ter og en psykolog ham op med 
anbefalinger af bogen, som de 

mener bryder et tabu omkring 
den åndelige virkelighed, der kan 
være en årsag til nogle psykiatri-
ske patienters sygdomme. 

Den lille bog er nu allerede 
genoptrykt. Desuden har Mark 
kontakt med en rocksanger, der 
overvejer at udgive bogen i Marks 
eget fødeland England.

Henri.

MIT LIV: RejRejRejsensen frf a aa at vt væreære alalvorvoro ligligt t 
psypsyykiskiskisk sk sk sygygygg titilt atat blbliveive raasksk

Nu i 2. oplag

Mark Bradford viser sine sygejournaler m.m. fra indlæggelse 
på psykiatriske afdelinger, før andres bøn hjalp ham fri.

Bortset fra små justeringer, er 
bogen et genoptryk. Den er på 
128 sider og koster 128 kr. 

Ny landsleder 
i B&U Oase
Bestyrelsen i Børne- og Ung-
domsOase har valgt Anika 
Follmann Sørensen som ny 
landsleder for Børne- og Ung-
domsOase pr. 1. oktober 2017

Anika kommer fra en stilling hos 
Kirkens Korshær, hvor hun har 
været afdelingsleder af et botilbud. 
Hun er opvokset i DanskOase 
og har gennem en lang årrække 
været engageret i Børne- og UngdomsOases bestyrelse, hvor hun 
de seneste par år har været formand.

Anika har en Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik 
og en Kandidat i Socialt Arbejde. Hun har de seneste 7 år været 
ansat hos Kirkens Korshær og har derudover en bred erfaring 
inden for frivilligt socialt og kirkeligt arbejde. 

Anika har erfaring med ledelse af såvel frivillige som ansatte 
og har gode kompetencer inden for organisation, udvikling samt 
visionsarbejde. Anika bor på Nørrebro i København og er en del 
af Byens Valgmenighed.

Bodil

Tidl. missionshotel i Fjerritslev 
inviterer til stemningsfuld jul
I perioden 23.-27 december kan man holde jul med alt, hvad 
hjertet begærer af mad, kristent fællesskab og skønne om-
givelser på Sanden Bjerggaard, Slettestrandvej i Fjerritslev.

På Sanden Bjerggaard er der foruden kroens julemad også tilbud 
om gudstjenester og deltagelse i et varmt kristent fællesskab. Man 
kan som gæst vælge at være sammen med de andre gæster og 
deltage i fælles aktiviteter eller trække sig tilbage og nyde stilheden, 
roen og den storslåede nordjyske natur. 

Foruden hotelværterne Sonja og Søren Grøn medvirker pensio-
neret forkynder Elna Thisgaard Olesen og lærer Anne Marie Gram. 
Yderligere oplysninger og tilmelding på www.sanden-bjerggaard.dk

Bodil

- Ethvert land har ret til at 
vælge sin hovedstad. At Israel 
så vælger den by, som Kong 
David for ca. 3.000 år siden 
gjorde til hovedstad i sit jødi-
ske rige, er jo helt indlysende.

Det siger Michael Jensen, 
som er international sekretær for 
KristenDemokraterne.

- Jerusalem blev sidenhen 
erobret af araberne, men byen 
har aldrig været hovedstad i 
noget palæstinensisk land. Al 
den stund der heller aldrig har 
eksisteret et arabisk land ved 
navn Palæstina. Så Jerusalem er 
ene og alene jødernes urgamle 
hovedstad – ingen historisk tvivl 
om det.

- USA er i sin gode ret til at 
flytte ambassaden til Jerusa-
lem. Kongressen besluttede det 
allerede i 1995. Hver eneste 
præsident siden da har udskudt 
det, men Trump skærer nu igen-
nem og siger, at ambassaden vil 
blive fl yttet.

- Men fremmer det fredspro-
cessen?

- Det gør det måske ikke på 
kort sigt, men vi kan bestemt 
heller ikke udelukke, at det på 
den lidt længere horisont sætter 
skub i de ”dybfrosne” fredsfor-
handlinger.

Sandheden er jo, at freden 
ikke er kommet en millimeter 
nærmere af, at næsten ingen 
lande har anerkendt Jerusalem 
som Israels hovedstad. Det har 
kun gjort palæstinenserne stejle 
i deres tro på, at de kunne vinde 
kampen om byens status. 

Det, som nu sker, ”rokker ved 
båden”, og det kan gå hen og 
blive godt. Dels er palæstinen-
serne nu den erfaring rigere, at 
freden ikke vindes ved at holde 
liv i fjendskab og jødehad. Dels 
vil Israel "skylde" USA en eller 
anden indrømmelse som tak for 
anerkendelsen af Jerusalem. 

- Hvordan forestiller du dig, at 
en fredelig løsning af striden om 
Jerusalem kan se ud?

- Lad os først slå fast, at ara-
berne først indtog Jerusalem 
efter Muhammeds tid, så deres 
historiske krav på Jerusalem er 
langt svagere end jødernes. Det 
ændrer dog ikke ved, at Klippe-
moskéen og Al-Aqsa Moskéen er 
dybt hellige steder for alle mus-
limer. Derfor skal det naturligvis 
sikres, at disse steder fortsat er 
tilgængelige for muslimerne.  

Præsident Trump understre-
gede i sin tale netop, at fl ytningen 
af USAs ambassade ikke ændrer 
ved, at den endelige grænse 
mellem Israel og en eventuel 
palæstinensisk stat stadig skal 
forhandles på plads.

- Skal Danmark også aner-
kende Jerusalem som Israels 
hovedstad og fl ytte vores am-
bassade?

- Ja, stod det kun til mig, så 
gjorde vi det. Lige nu er stem-
ningen blandt fl ertallet af danske 
partier dog ikke til det.  

Jeg har dyb respekt for, at 
man er forsigtig og ikke vil tænde 

lunten til en krudttønde. Vi skal 
altid tænke os grundigt om, før 
vi handler. 

Frygten for at tage det, der 
er den helt rigtige beslutning på 
det helt rigtige tidspunkt, kan 
dog også blive for stor. Ikke at 
tage den rigtige beslutning er jo 
at tage den forkerte beslutning, 
siger Michael Jensen og minder 
om befalingen »frygt ikke« i 
Bibelen. 

Henri.

KDs internationale sekretær om USAs anerkendelse af Jerusalem:

Måske sætter det gang i fredsprocessen

Michael Jensen.Små avisbudeSmå avisbude
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Masser af fantastiske vid-
nesbyrd fra helbredte efter 
forbøn. En opmuntrende bog, 
som viser, at miraklernes tid 
slet ikke er forbi - tværtimod!

  Hans Berntsen og miraklerneHans Berntsen og miraklerne
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Af Tina Varde

- Da jeg mødte Rebekka, som 
er vokset op i et kristent hjem, 
var det uundgåeligt at støde på 
Gud, fortæller Mikkel Kaastrup-
Mathew. 

- Vi er begge jyder og mødtes i 
august 2008, da jeg var kommet 
ind på skuespiller-uddannelsen 
på Den Danske Scenekunst-
skole i København.

- Rebekka boede dengang i 
Jylland. Hun var med til at starte 
”Projekt: Kirke i Hjørring”, hvor 
hun var lovsanger. Jeg kom i Kir-
ken i Kulturcenteret på Nørrebro, 
hvor hendes søster, Sabina, var 
lovsanger.

- Jeg havde deltaget i mange 
gudstjenester og havde mange 
fi kse holdninger. Men så var jeg 
med til Sommercamp i 2009, 
hvor præsten Kenneth Kühn 
talte. Dér fi k jeg en åbenbaring, 
siger Mikkel Kaastrup-Mathew.

Han er i dag både professionel 
skuespiller og kulturpræst i Kir-
ken i Kulturcenteret på Nørrebro.

- Der skete virkelig noget på 
ungdomsmødet på den camp…
Qua min skuespilleruddannelse 
gik jeg i forvejen op i formidling, 
og derfor havde jeg et skarpt 
og kritisk øje til præster, jeg 
hørte prædike. Igennem nogle 
år havde jeg oplevet en del, da 
Kenneth fejede benene væk 
under mig, forklarer han.

Indtil da havde ”Gud banket 
på hist og pist”. Mikkel havde 
bl.a. hørt masser af lovsang, 
som havde introduceret ham 
til kristendom. Men det var en 
oplevelse med præsten, der 
rykkede ham for alvor:

Kenneth star tede med at 
hoppe ned på gulvet fra scenen 
og tale om kirke i øjenhøjde. Og 
om Abraham og Guds vandring. 
Da han afsluttede, sagde han 
bl.a., at der sad en ung mand 
i salen, ”der kommer til at stå 
sammen med mange menne-
sker, stå på scenen, blive leder 
og skabe nye ting”.

- Hver sætning, han sagde, 
var noget, jeg i løbet af året 
havde tænkt eller tænkte på 

netop da… Det virkede naturligt, 
at jeg skulle være formidler. Jeg 
var ikke i tvivl om, at han talte 
om mig. Hver eneste sætning 
passede, siger præsten.

Regnbue i gråt
Mikkel Kaastrup vil aldrig 

glemme resten af den mystiske 
oplevelse.

- Pludselig blev alt inde i salen 
gråt, og kun jeg stod i farver i 
salen… ligesom Jakobs søn 
Josef, der drømmer. Der var et 
par hundrede mennesker, da 
Kenneth talte, og mit hjerte ham-
rede. Jeg begyndte at svede, da 
alt blev gråt, og kun jeg stod i 
farver - og tænkte på Josef, siger 
Mikkel Kaastrup-Mathew.

Bagefter gik han hen og for-
talte præsten om det, der var 
sket på mødet. 

- Han virkede helt nede på 
jorden, som om det var ganske 
normalt. Dengang følte jeg, han 
ikke helt forstod, at det var mig, 
han havde talt om i sin prædiken.

- Men vi begyndte bagefter 
at mødes ugentligt for at læse 
Bibelen sammen, og så tog 
det virkelig fart. Det er en bog, 
der kræver historisk kontekst at 
forstå. Og da jeg fi k hjælp til at 
tolke den, rykkede det meget.

- Jeg havde fået en Bibel af 
mine svigerforældre, men nu 
blev læsning virkelig interessant. 
Det var i januar 2010. Kort tid 
efter talte vi om dåb.

Dåb
- Jeg er ikke vokset op i et hjem 

med troende – kun kulturkristne 
– og jeg ville gerne giftes med 
Rebekka, før jeg blev døbt, for 
at vise min egen familie – mine 
søskende og forældre, og mine 
venner, at jeg ikke behøvede at 
konvertere. At det ikke var en 
sekt, forklarer han.

Men otte måneder senere, den 
17. september 2010, blev han 
alligevel døbt inden brylluppet.

- Gud opererer på nogle sjove 
måder. Jeg havde nogle erfa-
ringer på skuespillerskolen, der 
afgjorde det. Skuespilleruddan-
nelsen og troen på Jesus var 
som at tage syvmileskridt i hver 

sin retning. Og i forbindelse med 
dåben konkluderede jeg, at man 
aldrig bliver rigtig klar.

- Rebekkas forældre er frikir-
kepræster i Hirtshals, så det var 
med håndspålæggelse og forbøn, 
da jeg kom ind i familien. Det 
var grænseoverskridende – på 
grænsen til det intimiderende. 
Men jeg vidste samtidig præcist, 
hvor de stod, fordi de var præster, 
fortæller han.

Mens Mikkel mødtes med Ken-
neth, havde han overvejet, hvad 
der ville ske, hvis han mistede 
forbindelsen til sin kommende 
kone? Hvis hun døde, eller de gik 
fra hinanden?

Det var vigtigt for ham, at det 
med troen kom fra ham selv – 
ikke kun fra Rebekka og hendes 
familie.

- Min svigerfar døbte mig i 
Vesterhavet. Der var en kæmpe 
storm aftenen inden. Den på-
mindede mig om, at der ikke 
kun foregår synlige kampe, som 
vi kan se og høre, men at der i 
sandhed også er kampe i den 
åndelige verden. Den aften kon-
kluderede jeg vist: ”Der er mere 
mellem himmel og jord”.

- Jeg befandt mig inden dåben i 
et interessant spændingsfelt med 
et ben i hver lejr. Som om jeg stod 
med fødderne i vandet i Grenen 
på Skagen og fi k de to have ind 
på samme tid. Min fornuft kæm-
pede – jeg måtte tage et valg. Før 
var jeg meget påvirket af mit bag-
land. Men i månederne fra april 
til juni 2010 begyndte jeg mere 
og mere at hælde til Guds side.

- Der var en kamp, men jeg 
følte, det var meningen, jeg skulle 
døbes.

- Selvom mine forældre har en 
anden kirkebaggrund end frikirke, 
mødte de op til dåben, og det 
betød meget for mig, siger Mikkel 
Kaastrup-Mathew.

At leve det
Efter dåben var han først ivrig 

efter at dele troen med sin egen 
familie, men mærkede hurtigt, at 
det er mest effektivt, ”hvis vore liv 
vidner i stedet for vore ord”.

- Jeg brændte mig lidt ganske 
få gange. Man forbereder sig 

på de afgørende samtaler, der 
pludselig opstår ved familiesam-
menkomster. De lægger mærke 
til, at du opfører dig anderledes. 
Og pludselig ser de frugten af den 
måde, jeg har valgt at leve mit liv.

Bryllup
Mikkel og Rebekka blev gift i 

april 2011. Kenneth Kühn viede 
dem, og Mikkel svigerfar holdt 
bryllupstalen. 

- Vi blev gift på Holckenhavn 
Slot på Fyn. Rebekkas storebror 
planlægger events. Han arran-
gerede festen for os som bryl-
lupsgave. Min svoger og hans 
kone lavede et ”nordisk royalty 
møder Disney” tema. Et stort og 
pompøst bryllup – det bliver det 
let på et slot. Disney-karakterer 
bød gæsterne velkommen, og 
det hele vakte kun glæde og 
begejstring.

- Vi har mange sangere i fami-
lien, og gæsterne var en broget 
fl ok mennesker fra forskellige 
kulturer, siger præsten, der også 
havde sit hold fra skuespiller-
skolen med. 

Efter vielsen boede parret et 
år i København, men fl yttede 
så et år til Ålborg, da Mikkel fi k 
en opgave som skuespiller her. 
Bagefter fl yttede de tilbage til 
Hovedstaden. Familien bor nu i 
en lejlighed i København.

I 2014 fi k de datteren Agnes, 
og i Juli 2017 sønnen Poul Abel. 

Rebekka har en bachelor i 
dansk og litteratur og er ved at 
færdiggøre en kandidatgrad, 
men i øjeblikket står den på 
barselsorlov.

Blev kulturpræst
- For halvandet år siden – i 

foråret 2016 - blev jeg kontaktet 
vedrørende en ny ledelsesstruk-
tur i Kirken i Kulturcenteret. Det 
var seniorpræsten Jarle Tangs-
tad, som ringede til mig.

- Et kort øjeblik tænkte jeg: 
”Gad vide om de vil kalde mig til at 
være præst på grund af åbenba-
ringen i 2009?”… men så tænkte 
jeg: ”Nu ikke så høje tanker”. Men 
Jarle spurgte faktisk, om jeg ville 
være præst.

- Jeg følte, at det, Gud havde 
sat i tale dengang, skete… jeg 
følte mig først kaldet til at blive 
skuespiller og blive scenevant - 
og så blive præst! 

- Det er et stort ansvar at være 
præst. Jeg er empatisk - vokset 
op præget af en god mor, der 
er socialpædagog. En masse 
led i mit liv har ledt mig til at 

blive præst. Uddannelsen som 
skuespiller har skænket mig de 
kommunikative og kulturelle ga-
ver, hvor min mors pædagogik 
overvejende har gavnet mig i det 
sjælesørgeriske arbejde, siger 
Mikkel Kaastrup-Mathew.

Han har de sidste par år tænkt 
på, hvor meget velgørenhedsar-
bejde en del ikke-kristne men-
nesker og grupper gør.

I den forbindelse bliver han 
mindet  om kapitel 25 i Matthæu-
sevangeliet, hvor Jesus skiller 
fårene fra bukkene. 

Mikkel bider mærke i, at Jesus 
her udelukkende taler om gernin-
ger -  fx at folk gav ham noget at 
spise, da han var sulten, besøgte 
ham, da han sad i fængsel osv. 

- Det er ikke nok at kaldes 
kristen, tilføjer han.

Skuespilleren 
valgte at 
blive præst
Mikkel Kaastrup-Mathew er skuespiller og kulturpræst. 
Han fortæller her om sin vej til en levende kristen tro.

Skuespiller Mikkel Kaastrup-Mathew følte, et kald blev opfyldt, da han i 2016 blev spurgt, om han 
ville være kulturpræst i Kirken i Kulturcenteret.
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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,-

Åbenkirke Hernings solister og organist Kristian M. Andersen, der er pianist i D’Jazz, ledede julemusikken den 10. december. 
Salmen ’Kimer, I klokker’ står på skærmen med oversættelse til engelsk.

Af Brian Duus Nørgaard

Der er altid masser af musik 
på repertoiret i Åbenkirkes 
gudstjenester. Ved den ene af 
gudstjenesterne søndag den 
10. december var det jazzede 
toner, der fyldte kirkerummet.

Den tv-kendte organist fra 
Herning Kirke, Kristian M. Ander-
sen, er pianist i gruppen D’Jazz. 
I Åbenkirke slog han tonen an 
på sit piano, og sammen med 
gruppens tre øvrige musikere 
leverede han selvkomponerede 
musikindslag af høj kvalitet. 

Med på noderne
Men gruppen spandt også en 

fi n tråd af julejazz, hvor Åbenkir-
kes egne solister greb mikrofo-

nerne og sang for. De godt 200 
fremmødte var med på noderne. 
De kom op af stolene og sang 
godt med på de danske og en-
gelske julesange.

God stemning
Philippa Freundlich på 22 år var 

blandt de fremmødte, og hendes 
forventninger blev fuldt ud indfriet.

- Det var en fed oplevelse at 
være med. Musikken var nær-
værende. Stemningen var god, 
og atmosfæren var bare rar, siger 
Philippa Freundlich.

- Jeg synes, at det er rigtig 
godt, at der kommer noget an-
derledes musik ind i gudstjene-
sterne. I en kirke er der mange 
generationer. 

Det er fi nt, når der er musik, 
der kan appellere bredt. For så 

er der nemlig noget for alle, siger 
Philippa Freundlich.

Mange musikstilarter
Esben Dulwich er musikpræst 

i Åbenkirke. Han fortæller, at 
D’Jazz har kunnet bidrage med 
en særlig musikgenre, som endnu 
ikke er så udbredt i kirkens guds-
tjenester.

- I vores musikudtryk spiller vi 
oftest på mange strenge. Pop, 
rock, elektronisk musik og sal-
mesang præger lydbilledet i vores 
gudstjenester. I Åbenkirke ønsker 
vi at favne mange musikstilarter, 
også jazz, fortæller Esben Dul-
wich Engholm. 

- Julen er fyldt med fantastiske 
oplevelser. I Åbenkirke har vi 
ønsket at bidrage til oplevelserne 
med et jazzkoncertindslag i abso-

lut særklasse. 
- Jeg mener, at Kristian. M. An-

dersen og band spillede ind med 
meget her. I min optik er Kristian 
N. Andersen en af Danmarks 
bedste pianister. Tanken har 
været, at publikum skulle have 
mulighed for at kunne skrue op 
for julestemningen, siger Esben 
Dulwich Engholm.

Bidrag til kulturen
- Et andet element er, at vi i 

Åbenkirke ønsker at være en 
medspiller i byens kulturliv. Vi 
har bidraget til kulturbegivenhe-
derne i december ved at invitere 
herninggenserne ind til denne 
musikevent, slutter Esben Dul-
wich Engholm. 

Jule-jazzen svingede i Åbenkirke 

Aarhus-kor nomineret til pris
Concert Clemens er en aarhusiansk vokalgruppe under ledelse 

af Carsten Seyer-Hansen, der er domkantor ved Aarhus Domkirke. 
Det højt respekterede kor har udgivet cd´en ”There is no rose” med 
europæiske julesange fra Middelalderen og frem til i dag. Udgivelsen 
er nu blevet nomineret til årets P2-pris for ny-klassiske albums. 

P2-prisen uddeles i DR-koncerthuset den 19. januar.
Steen 

Tv-kendt organist indtog scenen i Åbenkirke i Herning og spillede op til jul.

Af Steen Jensen

Børn er vilde med julegaver. 
Sådan er det bare. Men det er 
ikke alle børn, hvor forældrene 
har råd til at købe dyre julega-
ver. Måske har de ikke engang 
penge til at holde jul for.

Det ville børnene på Rønde 
Skole på Djursland gøre noget 
ved.

Skolens ca. 500 elever gik 
derfor hjem og kiggede deres 
legetøj og andre ting igennem 
på værelset. Noget kunne godt 
undværes. Det blev så pakket 
ind i fi nt julepapir.

På skolen voksede og vok-
sede bjerget af julegaver, som 
børnene kom med. Til sidst 
blev julegaverne afhentet af 
korpsleder Nathanaël Münch 

fra Frelsens Hær i Aarhus. Her 
vil man i den kommende uge 
uddele gaverne i forbindelse 
med sin julehjælp til økonomisk 
trængte familier.

Julehjælp
De fantastiske børn på Rønde 

Skole har medvirket til, at andre 
børn i Syddjurs kommune og 
i Aarhus også kan få en rigtig 
hyggelig juleaften.

Det er en kendt sag, at beho-
vet for julehjælp generelt er sti-
gende i Danmark. Hos Frelsens 
Hær i Aarhus havde 756 søgt om 
julehjælp, da ansøgningsfristen 
udløb, og det er 5 procent fl ere 
end sidste år.

Nogle af Rønde Skoles mindste børn foran bjerget af 
julegaver.

Børn hjælper andre 
børn med julegaver

I forbindelse med at Gribskolen i Græsted har afl yst sin årlige 
julegudstjeneste, udtaler integrationsminister Inger Støjberg, 
at afl ysningen er et billede på “behagesyge” og misforstået 
hensyntagen til de omkring 300.000 muslimer, der lever i 
Danmark. 

Umiddelbart kunne man forstå ministerens udsagn sådan, at 
det er efter pres fra muslimske forældre, at skolen har valgt at 
afl yse julegudstjenesten. Men sådan forholder det sig langtfra. 
Der går mange muslimske elever på katolske skoler landet over, 
hvor muslimske forældre bevidst har valgt en kristen skole til deres 
børn, fordi de foretrækker en kristen påvirkning fremfor en ateistisk. 

Det er snarere Gribskolen, der bruger hensynet til de muslimske 
elever som et påskud for at få kristendommen ud af det offentlige 
rum og at gøre religion til en privatsag. Det er et ønske, der går 
meget længere tilbage end masseindvandringen. 

Beslutningen om at tage julegudstjenesten ud af skolens program 
kommer fra et pædagogisk råd, som tydeligvis er kristendoms-
fjendsk. Når man siger, at børn ikke må udsættes for forkyndelse i 
skoletiden, gemmer man sig igen under argumentet om hensynet 
til anderledes troende. Men hvorfor imødekomme et ønske, som 
slet ikke fi ndes? Det pædagogiske råd tager andre religioner som 
gidsel i deres kamp imod kristendommen.

 Mange danskere er optagede af de trusler, som kommer udefra, 
heriblandt islam. Men den allerstørste trussel kommer fra os selv, 
når vore skoler forsøger at nedbryde den kristne tradition og tage 
den kristne tro fra den næste generation. Hvis det sker, mister vi 
ikke bare vores kulturelle og religiøse identitet, men også respek-
ten fra anderledes troende, som der bliver fl ere og fl ere af i vores 
samfund. Derfor er der al mulig grund til at fortælle både danske 
skolebørn, muslimer og andre religiøse, hvad kristendom er, også 
i forkyndende form, for at vise dem, ikke bare hvad dansk kultur 
er, men at vi også har et religiøst ståsted. 

Hvis julen kun bliver til pynt, kravlenisser, risengrød og Søren 
Banjomus viser vi, at vi ikke tager os selv alvorligt. Hvis vi ikke gør 
det, hvordan skal andre så kunne gøre det? 

Julegudstjenestesag 
viser, at vi ikke tager 
os selv alvorligt
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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.

Julegudstjeneste droppet?

”Det er en ommer!” skriver 
Lars Løkke Rasmussen på 
Facebook.

Händels Messias opføres både 
i København og Aarhus
I aften, i morgen og på torsdag 
kan man i Holmens Kirke i 
København opleve Händels 
Messias med Camerata kor og 
orkester. 

Medvirkende er Klara Ek, 
sopran, Daniel Carlsson, alt/kon-
tratenor, Leif Aruhn-Solén, tenor, 
Leif Jone Ølberg, bas. Dirigent er 
Jakob Hultberg. Hver aften er det 
kl. 19.30.

På tirsdag kan man i Sct. Pauls 
Kirke i Aarhus opleve Händels 
Messias med Sct. Pauls Cantori 
og orkester. 

Her medvirker Mariann Freds-
gaard Ravnkilde Mikkelsen, so-
pran, Johanne Thisted Højlund, 
alt, David Danholt, tenor, og 
Niels Bo Emgren, bas. Thomas Kristian Nielsen er dirigent. Det 
er kl. 19.30.

Steen

Sopranen Klara Ek synger 
Händels Messias i Hol-
mens Kirke i København.

Julekoncert i Vor Frue i Aarhus: På torsdag d. 21. kl. 17 og igen kl. 20 kan man i Vor Frue Kirke i 
Aarhus oplevet Akademisk Kor i en julekoncert. Koret har fl ere år på bagen og fl ere udgivelser bag 
sig, bl.a. cd´en ”Jul i Den Gamle By” i 2014 med en perlerække af danske julesalmer.          /Steen.

Fortsat fra forsiden 

Kirken fi k besked sent
Den lille nordsjællandske sta-

tionsby Græsted har et aktivt 
kirkeliv og er bl.a. en af Luthersk 
Missions højborge. Også Jehovas 
Vidner står stærkt i byen, og det 
samme gør Græsted Frikirke.

”Jeg synes, det er ærgerligt, 
for det er en god tradition, som vi 
altid har opfordret forældrene til at 
lade deres børn deltage i”, sagde 
Græsted Frikirkes talsmand, 
Claus Aagaard, til B.T.

Den lokale sognepræst Ole 
B. Mogensen skrev et åbent 
brev til sine by-fæller i Netavisen 
Gribskov:

”Skal mennesker med en an-
den religion have en forståelse 
af vores samfund som både se-
kulært og som et samfund med 
forankring i en kristen historie og 
tradition, så må dannelsen også 
rumme introduktion til nogle af 
de fælles traditioner – herunder 
julen. Hvis julen reduceres til Skil-
lemadinkadu og Søren banjomus, 
så bliver der ikke meget plads til 
at italesætte nogle af de dybere 
temaer omkring jul – fred og god-
hed mellem mennesker, at fi nde 

hjem midt i rodløshed osv. osv.”, 
skrev han blandt andet.

Om skolens anden begrun-
delse, det forkyndende element, 
skrev Ole Backer Mogensen:

” Det er vel også rigtigt, at det 
er tilfældet – gudstjenesten fore-
går jo i kirkerummet, klokkerne 
ringer, orglet spiller og præsten 
er i præstekjole – det sætter en 
kristen ramme. Selve talen er 
oftest blot en genfortælling af 
juleevangeliet på børneniveau. 
Vi taler jo om børn. Jeg vil tro, de 
fl este vil kunne overleve at sidde 
inde til det uden at blive krænket 

i deres religiøse frihed. Men jeg 
ville underkende betydningen i 
juleevangeliet, hvis jeg ikke til-
lagde den vægt i sig selv”, skrev 
sognepræsten, som dog kaldte 
det ”overdramatisering” af skolen 
at bruge ordet forkyndelse, selv 
om det er rigtigt nok.

Ole Backer Mogensen undrer 
sig også over, at kirken først blev 
orienteret ret sent.

”Græsted skole tog denne 
beslutning i foråret. Præsterne i 
Græsted og Esbønderup fi k først 
besked i denne uge, og ikke fra 
skolebestyrelsen eller skolens 
ledelse selv. Det kom som en 
sidebemærkning fra en af skolens 
medarbejdere, som ufrivilligt kom 
til være budbringer”.

”Helt skævt”
Både lokal- og landspolitikere 

har stået på nakken af hinanden 
for at kommentere sagen.

Undervisningsminiser Merete 
Riisager (LA) til TV2: ”Det er helt 
skævt. Man skal ikke afl yse sine 
traditioner i en misforstået hen-
syntagen til nogle elever”.

Også en tidligere undervis-
ningsminister kom på banen.

Ellen Trane Nørby (Venstre)

på Facebook: ”Havde - mens jeg 
var børne og undervisningsmini-
ster - en klar mening om skoler, 
der dropper juletraditionerne, 
gudstjeneste og værdierne. Den 
holdning har jeg stadig. Danske 
folkeskoler har en pligt til at sikre 
dannelse og kulturelle værdier, 
og viden om den kristne jul og 
danske traditioner er en del af 
det. Derfor kan jeg kun sige, at 
jeg synes det er totalt misforstået, 
når en skole i Græsted dropper 
julegudstjenesten”.

Kirkeminister Mette Bock (LA) 
sagde til DR, at det er udtryk for 
en religions- og traditionsfor-
skrækkelse, som hun simpelthen 
ikke forstår, og som præger sam-
fundet i alt for høj grad.

”Det er et generelt problem for 
vores samfund, for det betyder, 
at vi ikke kan være sammen, 
hvis ikke alle slutter 100 procent 
fuldt og helt op. Det er en fattig-
gørelse af vores samfund”, sagde 
Mette Bock.

Skolebestyrelsen på Gribsko-
len valgte på et ekstraordinært 
møde torsdag aften at støtte op 
om ledelsens beslutning om at 
afl yse julegudstjenesten.

Steen B. Jensen.

Gribskolen i Græsted valgte at sløjfe julegudstjenesten i kirken. Det har vakt stærk kritik.

Både politikere og danske forældre har kritiseret Gribskolens 
beslutning om at droppe julegudstjenesten i Græsted Kirke. 
Også lokale muslimer undrer sig og beklager afgørelsen.

- Hvorfor har de ikke spurgt os? spørger Muhamad Hamed. 
Han har selv en datter på Gribskolen, og afl ysningen af jule-

gudstjenesten har fået ham til at sende et åbent brev til skolen om 
sagen. ”Jeg kender selv skolelederen, og hun er meget fornuftig og 
fl ink, så jeg forstår det ikke”, siger Muhamad Hamed til TV 2 Lorry.

Han kom til Danmark for tre år siden som fl ygtning fra Syrien, 
og familien er glade for at bo i Gribskov Kommune. Muhamad er 
engageret i lokalmiljøet og har stor kontakt til andre muslimske 
forældre i Græsted. 

- Dem jeg har talt med er kede af, at gudstjenesten er blevet 
droppet. Det er en dansk skoletradition, og det har vi al respekt 
for.  At droppe en gammel og vigtig tradition hjælper ikke vores 
børn, understreget Muhamad Hamed. Han udtrykker stor frygt for, 
at sagen vil gå ud over muslimerne. 

I sit brev til Gribskolen skriver han: ”Jeg vil meget gerne takke 
jer, fordi I tænker på vores trivsel, og jeg sætter rigtig høj pris på 
jeres initiativ, men som forældre der kender mange af de muslim-
ske familier, der har børn i Gribskolen, kan jeg godt sige, at jeres 
beslutning på mange måder er rigtig uheldig”.

Bodil

’Hvorfor har de ikke 
spurgt os muslimer?’

Ghita Nørby trodser sygdom
Skuespilleren Ghita Nørby trodser sygdom og medvirker i 
Lions julekoncert i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse på torsdag, 
hvor hun læser H. C. Andersens juleeventyr. 

Hun har brækket hoften, men har ifølge Lions Slagelse be-
kræftet, at hun ønsker at gennemføre julekoncerten. Den årlige 
julekoncert har også Michala Petri og Lars Hannibal på plakaten. 
Overskuddet går til velgørende formål. Koncerten er kl. 19.30.

Steen
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UGENS PRÆDIKEN Af Jens Fischer-Nielsen
Tidl. præst i Kvaglund Kirke, Esbjerg 

og missionær i Bangladesh

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Søndagens tekst: Lukas 1, 67-80

Johannes Døbers fødsel
 67Johannes’ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og 

profeterede: 
68”Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besluttet at 

befri sit folk. 69Han har ladet fremstå en forunderlig Frelser af 
sin tjener Davids slægt. 70Det forudsagde han gennem sine 
hellige profeter i fordums tid: 71En Frelser, der skal befri os fra 
vore fjender, fra alle, der hader os. 72-75Han husker sin pagt med 
Abraham, det løfte, han selv har givet, om at vi altid kunne tjene 
ham i hellighed og retfærdighed uden frygt for vore fjender. 

76Og du, mit barn, du skal kaldes den Højestes profet, for du 
skal bane vej for Herren. 77Du skal fortælle hans folk om frelsen, 
ved at de får deres synd tilgivet 78som følge af Guds inderlige 
barmhjertighed. Solen fra det Høje er på vej for at hjælpe os. 

79Hans lys vil skinne for dem, som lever i mørke og i dødens 
skygge, og han vil lede vore fødder ind på fredens vej.” 

80Johannes voksede op og var meget modtagelig for ån-
delig åbenbarelse. Han opholdt sig i ødemarken, mens han 
forberedte sig til den dag, da han skulle træde offentligt frem 
for Israels folk.

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Teksten på denne 3. søndag i 
advent peger frem mod jul. Den 
4. søndag i advent er Juleaften 
i år. Så der er bare en uge til 
den store fest, hvor vi skal 
fejre begyndelsen på Guds 
vidunderlige besøg i verden: 
”Solopgangen” fra det høje vil 
besøge os for at lyse for dem, 
der sidder i mørkets og dødens 
skygge og lede vore fødder ind 
på fredens vej. 

Teksten i Luk. 1,67-80 er en 
fantastisk profeti, hvor ordene 
fl yder højt og dybt fra en him-
melsk kilde. Men præsten Za-
karias, Johannes døberens far, 
som udtaler ordene, har også 
været tavs i 9 måneder. 

Tavsheden begyndte i tem-
pelet, hvor Zakarias ikke ville 
tro på en engels ord om, at han 
skulle blive far og hans gamle 
kone blive mor. Som tegn blev 
han stum, til barnet var født. En 
stum og vantro præst! – Hvor 
meget dybere kan man synke?  
Men fra denne ydmyge posi-
tion står han nu med sin søn 
på armen og har skrevet det, 
englen havde givet besked om: 
Drengen skal hedde Johannes. 
Og pludselig taler han. Og ud 
fl yder de livsalige ord, som er 
kendt som ”Zakarias lovsang”:

Og du, mit barn, skal kaldes 
den Højestes profet,
for du skal gå foran Herren og 

bane hans veje
og lære hans folk at kende 
frelsen
i deres synders forladelse 
(vers 76,77) 

Zakarias ved, at profeter bli-
ver stenet og slået ihjel – han 
ved, det er et svært job at være 
Herrens profet. Der er mange 
historier om, hvor galt det kan 
gå Herrens profeter, men folkets 
frelse er så vigtig for Zakarias, 
at han glæder sig over, at hans 
søn skal blive brugt i denne 
sags tjeneste.

Zakarias’ takkebøn kunne 
have lydt: - Tak Gud, at der nu 
bliver liv i vores stuer. Vi havde 
opgivet, men nu har du skænket 
os en søn. Lad os se ham vokse 
op, og skænk igennem ham en 
stor slægt - vi priser dig for de 
muligheder, du har givet os for 
at føre slægten videre gennem 
ham . . . Og tak at vores forsør-
gelse på vores helt gamle dage 
nu er reddet – lad os leve så 
længe, at vi får glæde af det.

Men det lød helt anderledes: 
Gud har besøgt sit folk - vist 
barmhjertighed - forløst sit folk 
- befriet sit folk - så det kan tjene 
ham uden frygt. Og du mit barn 
skal kaldes den højestes profet, 
for du skal gå foran Herren og 
bane hans veje og lære hans 
folk at kende frelsen i deres 
syndes forladelse. 

Guds besøg varer ved 
Julenat indledes det vidun-

derligste besøg, verden har 
kendt. Besøget varede ca. 33 
år i helt konkret og synlig for-
stand, men det er ikke ophørt 
endnu. Kristus er her fortsat 
ved sin Ånd. 

Besøget har bragt en helt ny 
situation mellem os og Gud. Jo-
hannes blev den sidste profet, 
inden begivenhederne tog fart. 
Den situation var forudsagt for 
længe siden, og det blev Johan-
nes’ opgave at revitalisere pro-
fetierne. I Jer. 31,31-34 læser vi 
bl.a.: ”Men sådan er den pagt, 
jeg vil slutte med Israels hus, 
når de dage kommer (…) jeg 
tilgiver deres skyld og husker 
ikke længere på deres synd”. 
Det var lige præcist det emne, 
Zakarias havde ”hørt”, at hans 
søn Johannes skulle undervise 
om og derved bane Herrens vej.  

Grundlaget for den nye si-
tuation er Jesus, ikke bare som 
barnet i krybben, men som 
Kristus – den forud profeterede 
frelser, som gav sig selv til ver-
den - Guds kærlighedsgave til 
menneskeheden. Det fremgår 
tydeligt at det korte Juleevange-
lium: ”For således elskede Gud 
verden, at han gav sin enbårne 
søn.” (Joh. 3,16b). 

I dag kan blive en ny begyn-
delse for os, hvis vi åbner vores 

hjertes gæsteværelse og giver 
plads for ham, som Gud har 
sendt – som frelser gennem 
syndernes forladelse. Vi får lov 
at lægge alt det gamle bag os. 
Vi må starte på en frisk i vore liv. 

Herren kommer på besøg 
– ja, er kommet – ”for at lyse 
for dem, der sidder i mørke og 
dødens skygge og lede vore 
fødder ind på frelsens vej”. 

Lad os på vej til julefejringen 
takke for det og bede om det 
rette fokus. AMEN!

Julebøn:

Himmelske far
- hjælp os, at ikke gaverne 

skjuler for den gave, du 
rækker os

- hjælp os, at ikke børnene 
skjuler for barnet i krybben

- hjælp os, at ikke lysene 
skjuler for det lys, du har 
tændt

- hjælp, at ikke stjernerne 
skjuler for stjernen, som 
viser hen til Jesus

- hjælp, at ikke alle vore 
mange ord skjuler for evan-
geliets ord

- hjælp os, at ikke alle an-
dre ”gæster” fylder hjerte-
rummet, så der ikke er plads 
til dig. 

Amen

Et vidunderligt besøg

Maleriet af Marianne Lodahl Mortensen hedder Gud blev.

Besøget har bragt en helt ny situation mellem os og Gud. 

Julen ændrede alt 
Vi glemmer det så nemt, men dét, der skete for ca. 2017 år 
siden i en grotte nede i Betlehem, det er i virkeligheden det 
vigtigste, der er sket i verdenshistorien...!

Det var ikke tilfældigt, at nogle astrologer kom rejsende fra 
Østen for at se barnet, fordi de havde set en stor stjerne, som 
tydede på, at en verdenshersker var født. 

Også nogle hyrder dukkede op. De havde endda oplevet 
engle, som sang, at barnet ville skabe ”fred på jord” - men vel 
at mærke ”i mennesker, der har hans velbehag” - eller som det 
kan oversættes: ”i de mennesker, der tager imod”. 

Som voksen fortalte Jesus gennem tre hektiske år, hvordan 
vi skulle leve. Hvordan vi kunne få tilgivelse og blive forsonet 
med Gud. Nemlig gennem hans korsfæstelse, hvor han ofrede 
sig som en syndebuk for al verdens skyld. 

Jesus viste sin autoritet gennem de helbredelser og mi-
rakler, som han udførte, og de eviggyldige ord, han sagde.

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

I de første århundreder spredte kristendommen sig derfor 
med stor hast - til trods for frygtelige forfølgelser. 

Opgør med ondskaben
Romerriget og andre brutale riger brød sammen efter først 

at have forfulgt de kristne. 
Sådan kom kristendommen også til det hedenske Danmark, 

hvor vikingerne endnu plyndrede, tog slaver og ofrede men-
nesker til deres hedenske guder.

Kristendommen var et opgør med al denne ondskab.   
Senere levede kirken desværre ikke altid op til Jesu ord, 

men jævnligt blev folket fornyet gennem vækkelser. 

Oplev det i dag
Også i dag er det muligt at tage imod Jesus, få tilgivelse 

og lade Helligånden forvandle ens liv. Også i dag kan man 
opleve overnaturlige helbredelser. 

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

Og når han kommer tilbage, bliver det ikke som et lille barn, 
men som universets herre, der vil dømme verden. Mange vil 
da få en brat opvågnen, fordi de ikke har haft tid til Jesus.

Vi kan få evigt liv
Jesus var ikke bare et godt menneske. Han var meget mere. 

Faktisk lover Bibelen, at ”enhver, som tror på ham, ikke skal 
fortabes, men have evigt liv.” (Johannes-evangeliet 3,16).

Selv om din krop en dag vil dø, vil din personlighed (sjælen, 
ånden) fortsætte med at leve. Mange nærdøde kan fortælle 
om denne virkelighed - bagved døden. 

Jul med Jesus
Uanset hvem vi er, og om vi kommer i en kirke, så er julen 

en god anledning til at tage imod Jesus - igen.
Lad ikke julens indhold drukne i nisser og under-

holdning, men fi nd ro til at bede til din Far i himlen. 
Det er vigtigere end alt andet.

Illustration fra fi lmen ”Vejen til Betlehem”.
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Af Maria Gyulbekyan, Yerevan

Armenien er landet med stejle 
bjerge, ældgamle klostre, 
historiske manuskripter og 
frem for alt en hjertelig be-
folkning. Men det er også et 
land, der vidner om ubøn-
hørlig kamp og ubøjelig tro. 
Armenien var det første land 
i verden, som antog kristen-
dommen som statsreligion. 
Det skete i år 301, og siden 
har kristendommen spillet en 
hovedrolle i landet historie. 
Kristendommen og det unik-
ke armenske alfabet er ho-
vedhjørnestene i bevarelsen 
af vores nationale identitet.

 
Armenien ligger som et af 

verdens ældste lande på kors-
vejen mellem øst og vest, syd 
og nord. Som følge af denne 
geografiske beliggenhed er 
landet i umindelige tider blevet 
angrebet og invaderet af utal-
lige nationer og folkestammer: 
Assyrere, par tere, romere, 
arabere, mongoler og tyrkere. 
Flertallet af disse aggressorer 
har med magt forsøgt at tvinge 
armenerne til at afsværge deres 
tro, fordi troen har været søjlen 
under den folkelige identitet.

Kristen tro hører med
Et eksempel er slaget ved 

Avarair i 451. Armenien var 
på det tidspunkt blevet delt 
mellem det byzantinske og det 
persiske imperium. Persernes 
konge Yazdegerd II benyttede 
sig af lejligheden til at beordre 
armenerne til at forlade den 
kristne tro og i stedet antage 
den persiske religion, der har 
navn efter profeten Zarathustra 
(Zoroaster). 

Dette persiske initiativ pro-
vokerede en armensk folkeop-
stand, fordi et sådant religions-
skifte ville betyde afkald på den 
nationale armenske identitet. 
Armenerne greb derfor til våben 
mod perserne, og den 26. maj 
451 kom det til et afgørende 
slag på Avarair-sletten, hvor 
armenerne var anført af den 
brave hærfører Vartan Mamiko-
yan. Armenerne var underlegne 
både med hensyn til soldater og 
våben og tabte derfor milliært 
set slaget. 

Ikke desto mindre opgav 
Yazdegerd II efter slaget kravet 
om, at armenerne skulle antage 
persernes religion. Så religiøst 
set vandt armenerne, og Vartan 
Mamikonyan blev af den armen-
ske kirke udråbt som national 
helt og helgen. Han citeres ofte 
for denne sætning: ”Hvis fjen-
den tror, at kristendommen kun 
er vores påklædning, så vil han 
opdage, at kristendommen er 

vores hudfarve, som vi umuligt 
kan skifte.”

Grundlagt af apostle
Den armensk-apostolske 

Kirke blev grundlagt af to af 
Jesu disciple og apostle, Thad-
dæus og Bartholomæus. Kirken 
har bidraget enormt til landets 
kulturelle og videnskabelige 
udvikling.  

I år 405 skabte Mesrop Mash-
tot det armenske alfabet med 
det formål at oversætte Bibelen 
til armensk og således forkynde 
kristendom på landets moders-

mål. Fra 4. århundrede er der 
i Armenien bygget hundreder 
af klostre og kirker, af hvilke 
mange anses for at være juveler 
i verdensarkitekturen. 

Videnskaber som astrologi, 
teologi, medicin, grammatik, 
og matematik har været emner 
for studier og undervisning. 
Tusindvis af bøger er blevet 
reproduceret og illustreret i 
klostrenes skrivesale. Og utal-
lige af de særlige armenske 
khachkars (udhuggede kors-
sten), som man fi nder i kirker 
og på kirkegårde.

Kirken bevarede nationen
Kirkens rolle blev af allerstør-

ste vigtighed fra det 14. århund-
rede, hvor Armenien mistede 
sin status som selvstændig 
nation ind til 1918. I disse seks 
århundreder har den armenske 
kirke været bærer af folkets 
religiøse og politiske interesser. 
Hvad det angår, bliver man nødt 
til at nævne slaget ved Sardar-
apad i 1918, som ofte omtales 
som ”det andet Avarair”. 

Efter at have forøvet folke-
mordet i Vestarmenien i 1915 
havde de tyrkiske tropper sat 

sig i bevægelse østpå til den 
østlige del af landet for at fuld-
føre deres plan om defi nitivt at 
udrydde det armenske folk. Igen 
var hele nationens eksistens på 
spil. Under fremmarchen, hvor 
tyrkerne var ved at nærme sig 
Ararat-dalen, blev den armen-
ske katholikos (ærkebiskop) af 
sikkerhedsgrunde bedt om at 
forlade det hellige bispesæde i 
Edzmiadzine. 

Ærkebiskoppen afslog og 
svarede: ”Hvis armenske sol-
dater ikke kan beskytte dette 
hellige sted, vil jeg forsøge at 

gøre det selv, om jeg så ender 
med at blive slået ihjel på dør-
tærsklen til denne århundreder 
gamle katedral.” Derudover gav 
han ordre til, at klokkerne i alle 
Armeniens kirker skulle ringe 
dag og nat for at kalde folk til 
hjælp for de armenske soldater 
under det kommende slag.

Efter folkemordet
Som følge af armenernes 

utrættelige kamp blev tyrkerne 
tvunget til at trække deres 
tropper tilbage, og kort efter 
slaget proklamerede Armenien 
sin uafhængighed den 28. maj 
1918.

Efter rædslerne under folke-
mordet i 1915 markerer slaget 
ved Sardabarad genrejsningen 
af det armenske folk. Begi-
venheden viser, at kærlighed 
til fædrelandet og troen på 
Gud kan fl ytte bjerge, selv om 
situationen synes håbløs. Som 
det siges i Matthæusevangeliet 
kap. 17,20: ”Hvis I har tro som et 
sennepsfrø, kan I sige til dette 
bjerg: Flyt dig herfra og derhen! 
Og det vil fl ytte sig. Og intet vil 
være umuligt for jer.”

Troen er det, der binder os 
sammen som nation, selv om 
vi på grund af folkemordet er 
blevet spredt ud over hele ver-
den, hvor vi hører til i forskellige 
samfund og taler forskellige 
sprog. Troen var alt, hvad vi 
havde under folkemordet, men 
det var nok til at redde os. Troen 
får os til at tro på retfærdighed, 
og den får os til at møde fremti-
den med tillid.        

                 

Armeniens kirke 
bevarer nationen

 De idylliske kloster Marmachan uden for Gyumri tæt på den tyrkiske grænse.

Nadvergudstjeneste i Sevanavank-klosteret.

Artiklens forfatter Maria Gyuelbekjan med Klosteret Khor Virak  bag-
grunden. Det ligger ved foden af armenernes hellige bjerg Ararat, 
som nu om dage ligger på den tyrkiske side af den næsten hermetisk 
lukkede grænse. 

Kandidat fra Yerevan Statsuni-
versitet i romansk og germansk 
fi lologi, turistguide og specialist 
inden for arkitektur, historie og 

religion.    
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Man siger, at blod er tykkere 

end vand, men i mit tilfælde 
passer det ikke rigtigt. 

Jeg har en søster, som er 4 
år ældre end mig, men vi er ikke 
særlig tætte og har aldrig været 
det. Hun betyder helt ærligt ikke 
ret meget for mig. 

I stedet har jeg nogle kanon 
gode veninder, som betyder alt 
for mig, og som jeg vil gå gen-
nem ild og vand for – og jeg ved, 
de har det ligesådan med mig. 

Hvordan kan det være, at 
nogle har et super tæt forhold 
til deres søskende, mens jeg 
har det sådan med min søster? 

Jeg ville jo egentlig gerne have 
et nært og tæt forhold til hende, 
det er bare aldrig rigtig faldet 
naturligt? 

Hvorfor er det endt sådan?
Venlig hilsen

Søsteren

Kære Søster
Når talemåden ”blod er tyk-

kere end vand” har bidt sig fast 
i sproget, så skyldes det nok det 
faktum, at de fl este vitterligt ople-
ver sig tættere på og med deres 
nære slægtninge end med andre. 

Tætte bånd og en følelses-
mæssig forbundethed opstår som 
en konsekvens af en gentagen 
oplevelse af gensidig respekt, 
omsorg og kærlighed. Det fi nder 
heldigvis sted mellem familiemed-
lemmer i langt de fl este familier. 

Noget opstår som konsekvens 
af biologi og psykologi: ”Fordi 
du ligner mig, så knytter jeg mig 

til dig” eller ”fordi vi har samme 
forældre, så hører vi sammen 
på en særlig måde”; men det er 
også en struktur og orden, som 
samfundet opmuntrer og bifalder, 
både politisk og økonomisk. 

Og fordi man lever sammen og 
derfor ikke blot kan gå sin vej, er 
man som regel tvunget til at løse 
konfl ikter og blive ”gode venner” 
igen. Man får derfor en relation 
til hinanden, som er prøvet og 
modnet på mange måder. 

Mange værdsætter også især 
med alderen relationer, der går 
langt tilbage, det bliver pludselig 
mere og mere vigtigt at have men-

nesker omkring sig, som kender 
til ens fortid, opvækst, barndom 
– og hvem er bedre til at det, end 
ens søskende? Desuden giver 
familiære relationer et indgående 
kendskab til hinandens styrker, 
men også svagheder, og det er 
som regel med til at gøre den ind-
byrdes relation endnu stærkere. 

Hvorfor du og din søster ikke 
har fået et tæt forhold til hinanden, 
er svært at sige. Måske har jeres 
tidlige relation til hinanden  været 
præget af søskende-rivalisering 
og derfor været præget af mange 
negative følelser? Måske har 
kulturen i jeres hjem gjort det 

svært at vise el-
ler forholde sig til 
følelser generelt, 
hvilket igen gør 
det mere van-
skeligt at knytte 
sig følelsesmæs-
sigt til hinanden? 
Måske har jeres 
familie været præ-
get af et primært 
individualist isk 
fokus, hvorved 
fællesskabet og 
samhørigheden 
er blevet under-
betonet? 

Uanset hvad 
årsagen er, så er 
det for det første 
skønt, at du har 
fået gode venin-
der, med hvem 
du har et tæt forhold. Familie eller 
ej, så er det vigtigste dog, at man 
ikke oplever sig ensom og alene, 
men at der er nogle, der er der 
for en i medgang og i modgang. 

For det andet, så er det ikke for 

sent for dig at få et godt og måske 
tæt forhold til din søster. Hvis du 
virkelig ønsker det – så gør noget 
ved det. Tag nogle initiativer i 
forhold til hende, og lad hende 
vide, at du er interesseret i at dele 
noget liv med hende. Giv ikke op, 

vær tålmodig og giv det tid. 
Hvem ved – måske din søster 

har det på samme måde? 
Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg vil bare lige høre, om du 

kan give mig et råd i forhold til 
søvnproblemer, for jeg sover 
dårligt om natten, vågner ofte 
efter nogle timer og har svært 
ved at falde i søvn igen bagef-

ter, der kan gå fl ere timer. 
Jeg har for nylig været sy-

gemeldt med stress, men er 
startet på arbejde igen, kan det 
have noget med det at gøre? 

VH L.

Kære L.
Ja, der kan meget tænkeligt 

være en sammenhæng mellem 
de to ting. En stress-tilstand er 
et udtryk for en overbelastning, 
og der følger som regel et væld 
af tankemylder med. Tankemyl-
deret består af spekulationer 
og bekymringer omhandlende 
overbelastningen, typisk hvordan 
man løser problemerne og en 
desperat analyse af tingenes 

tilstand for at forstå, hvad det 
handler om. 

Der bruges som regel også 
mange tanker på at bekymre sig 
om, om man mon nogensinde 
bliver frisk igen, om problemerne 
mon overhovedet løser sig, hvad 
andre tænker/mener osv. Fra 
naturens side er vi mennesker 
løsningsorienterede, og vi har 
brug for at forstå, hvordan tinge-
ne hænger sammen, så selvom 

vi prøver at ”slukke” for speku-
lationerne og bekymringerne, 
så arbejder det oftest videre i 
underbevidstheden. 

I vågen tilstand kan vi gøre 
nogle krumspring, så vore tanker 
afl edes, stoppes - men når vi 
bliver trætte, eller når vi døser 
hen, så sænkes vores forsvars-

mekanismer, og spekulationerne 
og bekymringerne kan bryde 
igennem. 

I forhold til det søvn-mønster 
du beskriver, passer det meget 
godt med, at du vækkes af din 
underbevidsthed, netop når du er 
døset hen, men kun er kommet 
til fasen ”let søvn”. Her vækkes 

vi nemmere af ting/lyde/underbe-
vidstheden, end når vi når ned i 
den helt dybe søvn. Man kan 
ikke så godt skille sig af med sin 
underbevidsthed, og den tjener 
da også det formål nogle gange 
at gøre os opmærksomme på no-
get, vi ikke har haft mulighed for 
at indse i ”vågen” tilstand, måske 
fordi det er for ubehageligt eller 
for angstprovokerende. 

Man kan derimod godt ”be-
døve” sin underbevidsthed med 
medicin, alkohol, stoffer, ud-
trætning m.m – men som netop 
nævnt er det ikke tilrådeligt, da 
det både er usundt og fordi, 
underbevidstheden netop har et 
formål. I stedet må du vist accep-
tere, at du i et stykke tid endnu 
har nogle ting, der ikke er faldet 
helt på plads for dig. 

Du kan hjælpe dig selv ved at 
tage hånd om disse uafklarede 
ting/problemer i vågen tilstand, 
for jo mere, der er kommet på 
plads om dagen, jo mindre har 
din underbevidsthed at lave om 
natten. Er det tydeligt for dig, at 
det er tankemylder, der er på 
spil, når du vågner om natten, 
så kan du prøve at distrahere din 

hjerne ved at fokusere på noget 
”problem-frit”: Tæl baglæns fra 
100 mens du hele tiden trækker 3 
fra, repeter noget tysk grammatik 
eller en bageopskrift, gennemgå 
den sidste dejlige ferie, du har 
været på, indret et lille hus på 
landet osv osv osv. 

På denne måde tvinger du 
din hjerne til at ”stresse af” med 
problemer/emner, som den godt 
og nemt kan forholde sig til, og 
forhåbentlig når du at falde i 
søvn igen, inden den igen bliver 
optaget af bekymringer. 

Indtil der er kommet mere 
balance i din problemløsning, 
så kan det være en god idé at 
gøre dig den ulejlighed at stå 
op og sætte dig ind i stuen eller 
køkkenet, indtil du bliver træt 
igen, for på den måde at vænne 
dig selv og hele dit nervesystem 
til, at sengen og soveværelset 
er et trygt og godt sted at være i 
forhold til søvn – mens den vågne 
tilstand er forbeholdt andre rum. 

Hilsen Suh

Hvordan får jeg et nært forhold til min søster?

Jeg sover dårligt, er der noget jeg kan gøre?

Tag nogle initiativer i forhold til din søster, og lad hende vide, at du er 
interesseret i at dele oplevelser sammen med hende - måske har din søster 
det på samme måde. 

Du kan prøve at distrahere din hjerne ved at fokusere på 
noget ”problem-frit”: Tæl baglæns fra 100 mens du hele tiden 
trækker 3 fra, repeter noget tysk grammatik eller en bage-
opskrift, gennemgå den sidste dejlige ferie du har været på, 
indret et lille hus på landet osv osv osv. 
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Aktion Julehj lp
For 150 kroner kan du give 

en pakke med julemad, 
små gaver og kristne bøger 

til en fattig familie i Østeuropa.

www.missionudengraenser.dk/jul

MISSION 
UDEN 
GRÆNSER

SMS Julehjælp til  1245 (150 kr.)GI’ EN 
JULEPAKKE

Af Henrik Engedal

I frikirken København Vine-
yard har der de sidste år været 
ekstra travlt op til julen. Det 
skyldes ikke normal juletravl-
hed, men derimod at kirken 
organiserer det, som de kalder 
’Mission Julegave’. Mission 
Julegave handler kort sagt om 
at samle gratis julegaver til 
børn og derefter tilbyde dem 
til forældre, som ikke har råd 
til julegaver. 

Når alle gaverne er samlet ind, 
bliver de tusindevis af tøj, sko, 
legetøj, bøger, spil og smykker 
sorteret og sat pænt op på borde. 

Nede i kælderen er der ar-
rangeret børneaktiviteter, bibelhi-
storier og risengrød til de mange 
børn, mens forældrene finder 
julegaver. 

Ude i entreen er der lavet et 
lille, hyggeligt cafemiljø, hvor der 
er gratis wienerbrød og kaffe. En 
lokal bager har doneret meget 
store mængder af Wienerbrød 
til den gode sag. Forarbejdet til 
denne uge er meget stort, og i år 
har hele 130 frivillige fra kirken 
hjulpet på den ene eller den 
anden måde.  

Næstekærlighed i praksis
Der er en hyggelig atmosfære, 

når man træder ind i kirken. En 
mand registrerer dig på en com-
puter, og derefter venter man 
i cafeen til der kommer en fra 
kirken, som går med rundt i salen 
med en IKEA pose, for at hjælpe 
med at bære gaver og snakke 
med personen. 

Generelt kan man se rigtig 
mange gode snakke og en me-
get positiv stemning med sød 

julemusik i højtalerne. Det skaber 
en særlig stemning af nåde og 
taknemmelighed, når man får 
gratis gaver af frivillige, som gør 
det uden løn og ud fra ønsket om 
at elske sin næste. 

De forstår min situation
Der kommer både folk fra 

Sandholmlejren, muslimer, atei-
ster og kristne forbi. En af dem, 
som er kommet for at få hjælp, 
er Jolene:

- Man bliver behandlet rigtig 
godt her. Det er godt at snakke 
med folk her. De snakker meget 
med dig og forstår din situation. 
Det er virkelig dejligt, siger hun. 

Jolene er alenemor med en 
datter på 5 år. Hun er på kon-
tanthjælp og har derfor ikke ret 
mange penge. Hun udtrykker stor 
taknemmelighed:

- Dette her er en STOR hjælp 

for sådan én som mig. Jeg står 
i en situation, hvor jeg ikke kan 
forandre min situation lige nu, 
for jeg skal snart have min nyre 
opereret, forklarer hun.

En anden mand fra Afghani-
stan, som jeg snakker med, har 
siddet 3 et halvt år i Sandholm-
lejren med sin kone og to børn. 
De venter stadig på, at deres 
sag bliver behandlet, så de ved, 
om de kan blive her, eller om de 
må forlade landet. Der er mange 

hårde skæbner samlet på dette 
sted.

Mange smil 
og enkelte tårer

Når alle gaver er fundet, får 
man pakket gaverne ind og bliver 
tilbudt gratis sponsorerede FCK-
billetter, madbilletter til næste 
gudstjeneste og andre af kirkens 
mange tilbud. Flere bliver også 
bedt for, inden de tager hjem. Der 
er mange smil og enkelte tårer i 

øjnene på de mange gæster, der 
går ud af kirken. 

I år var der fl ere end nogensin-
de før. 630 børn blev hjulpet med 
tusindvis af gaver i løbet af en 
uge. Mission Julegave konceptet 
er blevet så populært, at det også 
er startet op i andre Vineyard-
kirker i Danmark. Således er der 
også Mission Julegave i Køge, 
Odense og Rønne.  

Mission Julegave 
uddeler fl ere 

gaver end 
nogensinde før

Man bliver behandlet rigtig godt her. Det er godt at snakke med folk her. De snakker meget med 
dig og forstår din situation. Det er virkelig dejligt, siger Jolene.

Søndag d. 17. december kl. 
10.30 og 13.30 deler Aalborg 
Citykirke og foreningen Cha-
rity julekurve ud til 700 øko-
nomisk trængte familier i hele 
Nordjylland. Det sker ved et 
stort julearrangement i Østre 
Allé-hallen. 

For sjette år i træk deler Aal-
borg Citykirke og foreningen 
Charity julehjælp ud til økonomisk 
trængte og socialt udsatte familier 
i Nordjylland. I alt får 700 familier 
en julekurv med mad og godter. 
Det er ca. 50 mere end sidste jul.

Presset økonomi 
Ifølge Dan S. Jacobi, der er 

præst i Aalborg Citykirke, er især 
kontanthjælpsloftet årsag til en 
stram økonomi i mange hjem: 

- Mange familier på kontant-
hjælp oplever et stort økonomisk 
pres for at få dagligdagen til at 
hænge sammen, og når højtiden 
rammer, stiger presset yderligere 
i takt med børnenes forventninger 
til gaver, mad og hygge. 

Alle forældre ønsker jo at give 
deres børn en jul, hvor der ikke 
mangler noget, men det kan være 
rigtigt svært, når ressourcerne er 
små. Derfor søger fl ere og fl ere 
om en ekstra håndsrækning til jul. 

Julefest for 1500 
De mange julekurve deles ud 

ved julearrangementet i Østre 
Allé-hallen. Her vil der være 
musik, underholdning, skuespil 
for børnene og julegodter til alle. 
Bagefter kan man hente sin til-
delte julekurv, som består af alt 
det, der skal bruges for at holde 
en god, dansk julemiddag, såsom 
fl æskesteg, lys, drikkevarer, jule-
godter m.m. 

Derudover får alle børn i fami-
lien også en julegave, som man 
kan åbne juleaften. 

Mere end 120 frivillige er en-
gagerede i at stable julehjælpen 

og -festen på benene, og Aalborg 
Citykirke forventer, at mere end 
1500 gæster kommer forbi til 
julefest og uddeling af julekurve 
på søndag. For kirken er det årets 
største fest, og man gør alt for at 
gøre det til en rigtig god dag for 
julehjælpsfamilierne: 

- Vi har valgt at invitere fami-
lierne til en stor julefest, fordi vi 
oprigtigt gerne vil hilse på dem, 
give dem en god oplevelse og 
sende dem hjem med en ekstra 
portion julestemning. Vi har lejet 
en stor sal, dækker fi nt op, og er 
klar til hygge. De skal vide, at de 
er velkomne, siger Dan S. Jacobi. 

Udbringer julekurve
Nogle har dog ikke mulighed for 

at hente deres julekurv i Aalborg:
- Omkring 30 procent af de 

700 julekurve går til familier i de 
nordjyske yderdistrikter. 

Men det skal ikke være hin-
dring for at få julehjælp, at vi 
holder til i Aalborg, og derfor er vi 
begyndt at køre ud til disse fami-
lier med julekurvene – fra Hals til 
Thy og fra Skagen til Hobro, siger 
Dan S. Jacobi. 

Bodil

Aalborg Citykirke er med i Nordjyllands største uddeling af julekurve.

Julehjælp til 700 familier

Aalborg Citykirke og foreningen Charity står for den største 
uddeling af julekurve i Nordjylland, og igen i år har kontant-
hjælpsloftet været  medvirkende til, at stadig fl ere nordjyder har 
måttet spørge om en ekstra håndsrækning op til jul.
Billederne stammer fra sidste års julearrangement.
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Af Bodil Lanting

Megakirken Willow Creek 
Community Church i Chicago 
har i fl ere år givet gaver til alle 
de omkring 70.000 indsatte i 
delstaten Illinois.

Flere tusinde medlemmer af 
Bill Hybels menighed pakker 
poser med ”fængselsgaver” alle-
rede i begyndelsen af december 
hvert år. 

En fængselspose indeholder 
kristne bøger, spil, kort, slik og en 
kalender for det nye år. Frivillige 
fra menigheden sørger for, at hver 
eneste af de fængslede i staten 
modtager en julepose fra kirken.

Megakirke med mission
Bill Hybels er seniorpastor og 

grundlægger af Willow Creek  
Community Church i South Bar-
rington i Illinois. Med over 25.000 
medlemmer er det en af de stør-
ste kirker i Nordamerika.

- Jeg tjener Guds Søn, Jesus 
Kristus, og han var blændende 
klar og tydelig i sin tale om, hvor-
dan jeg skal tage mig af fanger. 
Hvis jeg var død som 55-årig, 
skulle jeg have forklaret Gud, 
hvorfor jeg ikke bad for fanger og 
aldrig besøgte dem. 

Jeg havde tidligere aldrig løftet 
en fi nger for at hjælpe fanger på 

nogen som helst måde, har Bill 
Hybels på et tidspunkt sagt til sin 
menighed.

Men det har den nu 66-årige 
Bill Hybels for længst lavet om på. 
Ifølge RelevantMagazine.com har 
han startet julegave-traditionen 
som en del af en større indsats 
blandt dem, der skal tilbringe 
julen i fængslerne. 

Håb for fanger
Bill Hybels’ første møde med 

fangerne i et amerikansk fængsel 
gjorde dybt indtryk på ham.

- Det første overvældende 
indtryk var, at dette var et af de 

mest håbløse steder på jorden. 
Derfor handler det om, at folk 
udenfor skal bringe håbet ind i 
fængslerne, forklarer han.

Willow Creek kirken arbejder 
også i fængslerne uden for højti-
den. Året rundt er der frivillige fra 
kirken, som besøger fængslerne 
for at holde bibelstudier og øve 
sjælesorg over for de indsatte.

Stor kærlighed
En fange, som kalder sig ”Pa-

ris”, fortæller, hvad det betyder 
for de indsatte at modtage en 
julegave fra Willow Creek:

- Disse poser er fantastiske. 

De giver os følelsen af at være 
elskede. De skaber glæde. Vi op-
lever, at nogen derude elsker os, 
selv om de ikke engang kender 
os. Den kærlighed er både meget 
stærk og meget dyb.

I 2014 pakkede Willow Creek 
menigheden 32.000 juleposer til 
fanger i delstaten. Siden da har 
Bill Hybels menighed mere end 
fordoblet indsatsen, så samtlige 
70.000 fanger i Illinois nu kan få 
en julegave. 

Kirke giver julegaver
til alle indsatte i Illinois’I dag lærte vor Herre os at bede’

Wycliffe Danmark fortæller om værdien af at have Bibelen på 
modersmålet i dette nyhedsbrev fra 2. søndag i advent:

I et vestafrikansk land oversatte en national oversættelsesko-
mite Fadervor fra Lukasevangeliet. Da de havde gennemarbejdet 
versene, bad medlemmerne af komiteen én af Wycliffes oversæt-
telseskonsulenter om at læse versene højt, mens de lyttede. 

”Da konsulenten var færdig med at læse, blev han bekymret 
over oversætternes dybe tavshed og spurgte: ”Er der noget galt?”

Oversættelseslederen så op og sagde: ”For mange år siden lærte 
vi alle denne bøn udenad på kolonimagtens sprog. Men det var i 
dag, at vores Herre lærte os at bede.””

Verden over er der omkring 1,5 milliarder mennesker, som ikke 
har Guds Ord på deres modersmål. Wycliffe arbejder i øjeblikket 
med oversættelse af Bibelen til ca. 2.000 sprog rundt om i verden.

Bodil 

Sådan ser det ud, når over 4.000 kirkegængere i Willow Creek kirken i Chicago pakker julegaver til alle de indsatte i delstaten
Illinois’ fængsler. Billedet stammer fra pakke-arbejdet efter en gudstjeneste i megakirken sidste år.

- Vi mærker kærligheden fra folk, der ikke engang kender os, siger en af modtagerne.

- Jesus talte meget tydeligt om  
at vi skal tage os af fanger, 
siger seniorpastor Bill Hybels.

Et fængsel er et meget håbløst sted at være. Derfor må vi, der er 
udenfor, bringe håbet inden for murene, mener Bill Hybels.

Børn på orkanhærget ø fi k 
julegaver fra ’Operation Julebarn’
’Operation Christmas Child’ fra organisationen Samaritan’s 
Purse har i år sendt tidlige julegaver til børnene på den orkan-
hærgede caribiske ø Barbuda.

Orkanen Irma ramte Barbuda i september og ødelagde eller 
skadede 95% af husene på øen, og mange blev hjemløse. Derfor 
valgte Operation Julebarn, at børnene skulle opmuntres med tidlige 
julegaver i år. Ifølge The Christian Post har omkring 250 børn nu fået 
deres skoæsker med legetøj, slik og kristne bøger.

Pastor Mark Brumbelow og hustruen Cherry, hvis hjem i Texas 
blev ødelagt af orkanen Harvey, besøgte Barbuda sammen med 
medarbejderne fra Samaritan’s Purse for at uddele gaverne.

- Selv om vi ikke kunne bringe dem alt det, de har brug for, takker 
vi Gud, fordi vi kunne tage en skoæske, og fordi modtagerne hørte 
juleevangeliet på sådan en fantastisk måde den dag, siger Mark, 
som er præst i Grace Baptist Church i Wild Peach, Texas.

- Skoæskerne fi k også smilene frem på deres ansigter. Børn som 
har haft så meget at surmule over, havde så meget at smile af den 
dag. Det var en stor velsignelse at føle den glæde og begejstring 
og selv være en del af det, tilføjede Mark Brumbelow.

Teamet fra Operation Christmas Child afl everede en skoæske-
julegave til hvert eneste barn på Barbuda under besøget i november.

Bodil

Børnene på den orkanhærgede ø Barbuda fi k deres skoæsker 
med julegaver fra Samaritan’s Purse tidligt i år. 

Vietnam: 10.000 hørte evangeliet 
Evangelisten Franklin Graham 
har for nylig holdt en kampagne 
i Vietnam, hvor over 10.000 del-
tog. Mange tog imod budskabet.

”Jeg har lige afsluttet en kam-
pagne i Hanoi. Det er første gang, 
et evangeliserende event af denne 
slags finder sted i det nordlige 
Vietnam. En fantastisk stor fl ok 
kom lørdag aften, og folk uden for 
det store sportskompleks så med 
på storskærme”, skrev Franklin Graham på Facebook.

”Omkring 400 busser bragte masser af mennesker hen for at høre 
evangeliet. Og vi glæder os over, at rigtig mange tog imod Guds 
tilbud om frelse og nyt liv gennem omvendelse og tro på hans søn, 
Jesus Kristus”, fortsatte Franklin Grahams facebookopslag.

Evangelisten understreger, at han var i landet for at prædike 
evangeliet, ikke for at tale om politik. Han mener dog, at Vietnams 
kommunistiske regime er ved at ændre holdning til kristendommen.

- Kristne i Vietnam får mere trosfrihed, mens det ser ud som om 
vi i Vesten er ved at miste vores egen, sagde Franklin Graham ifølge 
The Christian Post. Han tilføjede, at han håber, Vietnams regering 
vil indse, at ”kristne ikke er fjender men derimod nogle af de bedste 
borgere i Vietnam og folk, som de helt og fuldt kan stole på.”

Bodil

Franklin Graham har prædi-
ket evangeliet i Vietnam.
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Julefi lm fylder USAs biografer
Animationsfi lmen ’The Star’ fortæller juleevangeliet set med dyreøjne. 
- Jeg tror på juleevangeliet, 
så det var let for mig, fortæl-
ler skuespillerinden Kristin 
Chenoweth om sin rolle som 
musen Abby i ’The Star’.

Før optagelserne til den nye 
animationsfilm havde Kristin 
Chenoweth aldrig overvejet, 
hvordan dyrene mon reagerede, 
da Jesus blev født. Men hun ved 
fra sin egen hund, at dyr kan 
fornemme, om deres ejer fx har 
en god eller dårlig dag.

Kristin Chenoweth er selv 
vokset op i et hjem tilknyttet 
sydstatsbaptisterne. Nu opfat-
ter hun sig som mere som en 
ikke-konfessionel kristen, der 
”accepterer alle andre”.

- Da jeg hørte, hvad historien 
gik ud på, tænkte jeg, at det er 
det, jeg tror. Jeg tror på Kristi 
fødsel og hvordan han var, da han 
gik på jorden. Så det var noget, 
der faldt mig let at gøre, siger 
skuespillerinden om sin rolle i den 
stjernespækkede fi lm.

The Star har ligget på top ti si-

den premieren den 17. november, 
dvs. weekenden før Thanksgiving, 
oplyser Box Offi ce Mojo.

Stjernedrys
I fi lmen lægger Steven Yeun 

stemme til Maria og Josefs æsel, 
Bo, mens Oprah Winfrey, Tyler 
Perry og Tracy Morgan er de tre 

vise mænds kameler.
Det hele starter ni måneder før 

Kristi fødsel. I fi lmen overhører 
musen Abby, hvordan englen 
fortæller Maria, at hun skal føde 
Jesusbarnet. Herefter løber mu-
sen begejstret rundt for at fortælle 
nyheden til de andre dyr.

Kristen produktion
Kristin Chenoweth har udtalt, 

at hun nød at kunne fortælle 
den kendte beretning fra en ny 
synsvinkel. 

Men hvor meget kunstnerisk 
frihed er acceptabel, når det gæl-
der en bibelsk beretning?

Bibelen selv fortæller intet om 
dyrene, bortset fra omtalen af 
hyrdernes får, som blev efterladt 
på marken.

- Jeg tror, at det at gøre det 
med et frisk perspektiv gør det 
nyt for alle og sætter fokus på det 
uhyrlige i det hele - at Gud valgte 
at komme, universets konge, født 
ind i en simpel familie, født mel-
lem dyr, siger fi lmens instruktør 
Tim Reckart. 

Som kristne var både han og 
fi lmens producer, DeVon Franklin, 
(som var producer af ’Miracles 
From Heaven’) tiltrukket af bud-
skabet i manuskriptet.

De to konsulterede en række 
kirkefolk for at sikre sig, at fi lmen 
giver et korrekt billede af juleevan-
geliet, og at fx den jødiske tro og 
de mellemøstlige etniske træk er 
skildret korrekt. 

- I andre gengivelser af beret-
ningen har der ikke været så stor 
opmærksomhed på det, men for 
os var det vigtigt, og det lå os 
meget på sinde, siger DeVon 
Franklin.

Han håber, at fi lmen kan ud-
fylde et tomrum i julefi lms-genren. 
The Star er nemlig en fi lm, som 
rent faktisk fortæller om den før-
ste jul - ikke om nisser, gniere og 
forretningsfolk i vanskeligheder. 
Det er heller ikke en traditionel 
trosbaseret fi lm - men derimod en 
animeret fi lm, understreger han.

Bodil

Kristin Chenoweth lægger 
stemme til musen Abby i fi lmen 
om stjernen over Betlehem.

I foråret år 5 f. Kr. har kinesiske 
stjerneeksperter beskrevet en 
nova langs meridianen af den 
lysende stjerne Altair. En an-
den gruppe stjerneeksperter 
så novaen stige op i øst og 
fulgte den til Betlehem, hvor 
den stod direkte over dem, da 
de fandt Jesus-barnet.

Betlehemstjernen har været et mysterium siden oldtiden. Men 
hvis man sammenholder det, som Bibelens vise mænd og de ki-
nesiske stjernetydere så, kan vi afgøre, hvilken del af himlen, som 
passer til beskrivelsen.

Det fortæller Ron Allen, grundlæggeren af International Star Bible 
Society, i en artikel i CharismaNews.com.

Hvis vi følger den kinesiske længdegrad og fl ytter Altairs meridian 
25 grader mod nord, når vi de vise mænds breddegrad, som vil 
have været direkte over Betlehem i år 5 f.Kr. Her fi nder vi et sort 
hul, som kaldes X-1 Cygnus. Og da sorte huller er det, som bliver 
tilbage efter en stor nova, kan X-1 Cygnus være resterne af den 
nova, som vi kender under navnet ”Betlehemsstjernen”.

Det sorte hul X-1 Cygnus fi ndes i stjernegruppen Sommertriang-
len, som indeholder tre stjerner, nemlig Deneb (Herren kommer), 
Altair (Den sårede) og Vega (Han skal være ophøjet). Tilsammen er 
det et ekko af budskabet i 1 Mosebog 3,15, hvor vi læser, at ”kvin-
dens afkom” skal hugges i hælen men også knuse slangens hoved.

X-1 Cygnus fi ndes i stjernebilledet Cygnus (Svanen), der også er 
kendt som Nordkorset. Det interessante er, at det sorte hul befi nder 
sig på Nordkorset over for det sted, hvor den sårede hæl ville være 
naglet til korset.   

I december kan man se Betlehemstjernens placering på vest-
himlen efter solnedgang. Nordkorset står nærmest ret, og de tre 
stjerner i Sommertrianglen ses også. Placeringen af X-1 Cygnus 
er ca. halvvejs mellem tværbjælken og foden af korset.

- Hvis du fortæller andre om de vise mænd, kan du gå udenfor ef-
ter mørkets frembrud og vise dem resterne af den Betlehemsstjerne, 
de vise mænd fulgte, slutter Ron Allen. Gennem International Star 
Bible Society spreder han budskabet om, hvordan himlen forkynder 
Guds ære. Og han peger på, at årstallet for Jesu fødsel ifølge disse 
data om stjernerne dermed ikke har været år 0.

Bodil

Kinesere så en  
nova år 5 før Kristus

Hvad var stjernen over Betlehem?

Skoleelever fra det vestlige 
Norge har indsamlet 80.000 
kroner til forfulgte kristne.

Den kristne friskole, Møre 
barne- og ungdomsskole i Herøy 
Kommune, har holdt juleind-
samling til fordel for Åbne Døres 
arbejde i Centralasien.

Alle skolens 140 elever var 
med til missionsugen i uge 45, 
selvom eleverne i de ældste klas-
ser tog det største ansvar.

– Gennem sådan en uge øn-
sker vi at lære eleverne om missi-
on. Skolen har også et langsigtet 
mål om, at eleverne vil engagere 
sig i missionsarbejde senere i 
livet, siger Ståle Tønnesen, der er 
leder af skolens missionskomité. 

Åbne Døres juleprojekt har 

fokus på børn i Centralasien, 
som lider under fattigdom og 
forfølgelse. 

Organisationens samarbejds-

partnere i Centralasien uddeler 
både julegaver og madpakker. 
De laver også et arrangement til 
glæde og opmuntring for børnene.

Under missionsugen arbejdede 
de ældste elever med en stor 
basar. Flere hundrede gæster 
kom for at købe mad og lodsed-
ler og deltage i skolens særlige 
programmer.

Nogle af pengene er dog kom-
met ind gennem sponsorløb og 
kantinedrift.

Mandag morgen i missions-
ugen kom områdeleder Olaug 
Lillian Bjørke fra Åpne Dører på 
besøg for at inspirere eleverne 
med billeder, fi lm og historier fra 
Centralasien. 

Efter det fl otte indsamlingsre-
sultat takker hun nu både sko-
len og eleverne for deres store 
indsats.

KPK/Bodil

Børn indsamlede 80.000 til forfulgte

Eleverne Julia Tarberg Hansen og Maria Igesund Berge var med til at 
indsamle de mange penge. Foto: Olaug Lillian Bjørke, Åpne Dører.

Bønnen Fadervor i ny version 
bruges nu af kristne i Frankrig
I Frankrig er både katolikker og 
protestanter begyndt at bruge en 
ny version af Fadervor, hvor bøn-
nen ”Led os ikke i fristelse” er 
afl øst af formuleringen ”Lad os 
ikke fristes”. Pave Frans afviser 
den gamle oversættelse, fordi 
den ifølge ham antyder, at Gud 
frister mennesker til at synde.

Pavens opfattelse bliver dog imø-
degået af den protestantiske teolo-
giprofessor David W. Pao fra Trinity 
Evangelical Divinity School i Illinois. 

David Pao forklarer i The Christian 
Post, at ændringen skyldes opfattel-
sen af bønnen som en tilladelse, dvs. 
at Gud tillader, at mennesker fristes. 
Og det er ifølge paven slet ikke noget 
en far – eller Gud – ville udsætte sine børn for.

Men David Pao understreger, at den efterfølgende bøn netop pe-
ger på djævelen, som den, der får mennesker til at synde. Desuden 
mener Pao, at det græske ord, som oversættes ”fristelse”, i stedet 
bør oversættes ”prøvelse”. For Bibelen taler andre steder om, at Gud 
sætter mennesker på prøve (fx 5 Mosebog 8,2), hvorimod Jakobs 
Brev 1,13-14 fastslår, at Gud ikke frister nogen til synd.

I Fadervor beder vi altså om, at Gud vil beskytte os mod at falde 
i synd, når vi kommer ud for prøvelser.

I Bibelen på Hverdagsdansk fra 2007 fi ndes der allerede en 
formulering, som gør det klart, at Gud ikke frister nogen: “Lad os 
ikke bukke under for fristelsen, men red os fra den Ondes angreb”, 
hedder det i Matt. 6,13.

Bodil

- Gud frister ikke nogen. 
Vi beder om, at prøvelser 
ikke skal få os til at falde, 
siger ph.d. David Pao.
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Af Henri Nissen

Hvis man gør sig den ulej-
lighed at læse teksterne til 
de gamle danske julesal-
mer, så vil man opdage, at 
Brorson overgår dem alle 
med sine dybe og samtidig 
meget poetiske tekster.

Biskop Johs. Johansen, Hel-
singør, som selv var en habil 
salmedigter, kaldte Brorson 
den største danske salmedig-
ter - selv om Johansen som 
grundtvigianer var teologisk 
forskellig fra den pietistiske 
Brorson. Også den gammel-
grundtvigske teologiske profes-
sor Regin Prenter fremhævede 
Brorson som den største af 
vores salmedigtere. 

Ja, faktisk var det Grundtvig 
selv, der genopdagede Brorson! 

Grundtvig faldt i 1816 over 
den smukke gamle salme ”Den 
yndigste rose er funden”, og 
han blev så begejstret, at han 
spurgte en teologisk professor, 
om han vidste, hvem der havde 
skrevet salmen. Efter nogen tid 
fi k Grundtvig et brev fra prof. 
Rahbek, som havde spurgt 
en anden professor, Werlauf, 
der kunne oplyse, at salmen 
fandtes i den lille digtsamling 
”Troens rare klenodie” (dvs. 
troens sjældne, dyrebare skat) 
fra 1739 af H.A. Brorson. 

Grundtvig gendigtede her-
efter salmen, og da han var 
mere rund og folkelig, fjernede 
han linjerne om de forhærdede 
tidselgemytter, der ender i hel-
vede, og lod istedet salmen 
ende med blomster i himlen. 
Verset er senere udeladt.

Grundtvig kunne ligesom 
Ingemann bedst lide at skrive 
om det positive, som fx engle 
og blomster. Brorson levede i 
en anden tid, hvor man sagde 
tingene mere ligeud. Det var 
også en vækkelsestid, hvor  
man gjorde op med den stiv-
nede ortodokse lutherdom, der 
mange steder var endt i hård 
forstandstro uden følelser og 
uden socialt engagement. Me-

get af det fattigdoms-arbejde, 
som den katolske kirke havde 
udført, var faldet til jorden med 
reformationen. 

Især fra Halle i Østtyskland 
kom der i 1700-tallet nye vinde 
- den såkaldte pietisme - hvor 
man lagde vægt på pietet, dvs. 
ægte fromhed, inderlighed, tro, 
god moral og socialt ansvar for 
medmennesker. Pietismen førte 
til skoler, barmhjertighedsar-
bejde og missionsarbejde. Det 
var en meget positiv kristen 
bevægelse, men som det ofte 
går med vækkelser, blev den 
omtalt som streng og svulstig 
af de rationalister og kulturra-
dikale, som senere fi k magten 
i samfundet og kirken.

Men tilbage til Brorson.

Ved Vadehavet
Hans Adolf voksede op i 

Randerup, helt ude i marsken 
ved Vadehavet syd for Rømø, 
hvor 8.000 mennesker i 1634 
druknede under en stormfl od.

Her havde hans far og farfar 
været præster, og hans store-
bror og han selv blev senere 
præster i samme sogn.

Den lille Hans Adolf Brorson 
var kun 10 år, da hans far døde, 
og moderen giftede sig derefter 
med den nye præst, så de 
kunne blive boende.

Hans Adolf tog studenterek-
samen på Ribe Katedralskole 
og kom derefter til København, 
ligesom sine ældre brødre Ni-
kolai og Broder.

Men Hans Adolf studerede 
teologi i fi re år - uden at fuldføre. 
I stedet fordybede han sig i na-
turvidenskab, historie og sprog, 
og han var optaget af samtidens 
verdenslitteratur. 

Han rodede sig også ind i 
noget fusk ved at betale sin 
fætter Christoffer fra Ballum 23 
rigsdaler for en legatplads. 

Den mistede han i øvrigt, da 
han ikke overholdt forpligtelsen 
til at ”disputere”. 

I 1717 forlod han København 
og begrundede det med over-
anstrengelse og sygdom, - og 
senere i livet havde han da 

også psykiske problemer pga. 
sit følsomme sind. 

Åndelig fornyelse
Han arbejdede nu som hus-

lærer i tre år og oplevede her 
en åndelig fornyelse, som æn-
drede hans liv. Han beskrev sin 
glæde sådan:

Åh, hvilken Ære,
for Tanken altfor stor,
hans Barn at være
som i det Høje bor!
Når man er blevet
til Herren ret omvendt,
fra Verden revet,
med Jesus ret bekendt,
i Himlen skrevet
med Lammets røde Prent!

Hans Adolf blev i øvrigt gift 

med sin elev Kathrine, da hun 
var fyldt 16 år. Det var ikke så 
ualmindeligt dengang.

Herefter blev han udnævnt 
som rektor i Holstebro, men da 
hans stedfar også døde, blev 
han kaldt tilbage kort efter for 
at blive præst i sognet.

Han fi k hurtigt afsluttet sin 
teologiske eksamen i Køben-
havn og prædikede med en 
fornyet overbevisning. 

Han kom under god indfl ydel-
se af provst Schrader i Tønder, 
der var påvirket af Brødreme-
nigheden og som selv skrev 
salmer og udgav en salmebog 
i 1731. Dengang talte man tysk 
i Tønder og andre større byer 
i denne landsdel, mens man 
ude på landet som regel talte 
dansk. Men provst Schrader 

fi k Brorson ansat i en ny stilling 
som dansk præst i Tønder. Han 
sørgede for en indsamling, så 
der kunne opføres et stråtæk-
ket bedehus i Emmersker, 
hvor Tønders dansktalende 
befolkning kunne høre Brorsons 
bevingede prædikener. 

Behov for danske salmer
Nu går det hurtigt op for 

Brorson, at der mangler danske 
salmer, som kan formidle den 
hjerte-kristendom, han står for, 
i modsætning til den tids ratio-
nalistiske præster. 

Selv om han endnu var ung, 
skrev han nogle dybe og stærke 
salmer, bl.a. de senere så kend-
te julesalmer som Mit Hierte 
altid vancker, Her kommer dine 
arme smaa, og I denne søde 
Juletid. 

I 1732 fik han trykt et lille 
salmehæfte i Tønder. Senere 
fulgte andre sang-hæfter.

Da han i 1739 overtog sin 
bror Broders embede som 
stiftsprovst i Ribe, og fi k råd til 
det, samlede han salmerne i 
”Troens rare klenodie”.

Samvittighedsproblemer
Brorsen blev 1741 udnævnt 

til biskop i Ribe af den fromme 
kong Christian VI, som indførte 
konfi rmationen og gerne ville 
have en biskop med en klar 
kristen tro. Men senere kom 
Brorson i vanskeligheder, fordi 
han ikke indberettede brødre-
menighedens åndeligt vakte  
forkyndere, som kongen kræ-
vede. Han følte, det var at synde 
imod Helligånden. 

Kongen havde vendt sig imod 
denne vækkelse og forfulgte 
dem indtil sin død. På grund 
af en fejllæsning af et brev har 
man tidligere troet, at Brorson 
også var en ”feind”, en fjende, 
men ny forskning har vist sig, 
at der skulle stå ”freund” - han 
var en ven.

Den følsomme Brorson måtte 
igennem store menneskelige 
tragedier, bl.a. havde han en 
sindsyg søn, som måtte spær-
res inde på et loftsværelse, 

fordi man ikke dengang havde 
psykiatriske behandlingsteder.

Roman om Brorson
Forfatteren Niels Aage Bar-

foed (1899-1973) skrev en 
biografi sk roman om Hans Adolf 
Brorson, som Lohses forlag i 
1991 lod Alice Andersen sprog-
ligt bearbejde og genudgav. 

Her fortæller Barfoed udfra 
de kilder, han kunne fi nde - men 
naturligvis også en del fantasi 
- hvordan han forestiller sig, at 
julesalmen ”Den yndigste rose 
er funden” blev til.

Han mener, at inspirationen til 
at sammenligne troen på Jesus 
med en rose, kom fra hans unge 
svigerinde Kristines pludselige 
død. Hun var gift med Nikolai. 

Hans Adolf så hende ligge 
bleg og stiv - men alligevel 
med et fredfyldt ansigt, fordi 
hun døde i troen på Jesus og 
det evige liv.

I et smukt digt skrev han: 
Her er en rose lagt trods 

Edens rosmariner, af Kristi 
roser, af de rareste Kristiner...

Salmen bliver til
En nat sad den unge Brorson 

og arbejdede med salmerne. 
Barfoed fortæller:

”Det var nu ikke megen tid, 
Brorson kunne afse til at skrive i.

Det daglige arbejde lagde 
stærkt beslag på ham. Der var 
hele tiden prædikener, bibel-
læsninger og overhøringer, som 
skulle forberedes. Og hver ene-
ste eftermiddag gik med hus-
besøg, mest ude i landsognet 
Emmersker. Men det hændte, 
at han i de sene aftentimer fi k 
nedskrevet noget. Men når han 
havde skrevet det, lagde han 
det straks i en skuffe og tænkte 
ikke mere på det.

Men en aften hen på efteråret 
kom det pludselig over ham, at 
nu skulle der gøres noget alvor-
ligt ved det. Det kom så stærkt, 
at han ikke kunne skubbe det 
fra sig. Naturligvis drømte han 
ikke om at lave en salmebog, 
men måske kunne han give sin 

Historien om Brorson 
og den yndigste rose

Roser betød noget særligt for Hans Adolf Brorson, der voksede op i det nøjsomme vestlige Sønderjylland, hvor landskabet er 
uendeligt og fladt. Men her skrev han de smukkeste danske julesalmer. En af dem var ”Den yndigste rose er funden”.

Forfatteren Niels Aage Barfoed skrev en biografi sk roman om 
Hans Adolf Brorson, som Lohses forlag i 1991 genudgav i bear-
bejdet sprog med Jørgen Hedagers smukke omslag.
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menighed en lille julegave i form 
af et hæfte med nogle få salmer 
i. Han blev så glad for tanken, 
at han straks gik i gang med 
at undersøge, om den kunne 
virkeliggøres.

Han tog hele papirbunken 
op af skuffen, satte sig godt til 
rette og gav sig til at læse. Og 
efterhånden som han læste, 
konstaterede han til sin store 
overraskelse, at det i grunden 
slet ikke var så dårligt. Det var i 
hvert fald meget bedre, end han 
havde haft nogen fornemmelse 
af, da han skrev det.

Her var den salme, han alle-
rede i Randerup havde skrevet 
til børnene. Hvis den bare blev 
pudset lidt af, var det virkelig en 
meget pæn salme. Den kunne 
nok blive til glæde og opbyg-
gelse for en eller anden - og 
måske ikke alene for børn.

Og her var en salme om den 
rette juleglæde: ”I denne søde 
juletid tør man sig ret fornøje”. 
Han kunne godt huske den 
aften, han skrev den. Det var 
gået så forbavsende let. Han 
havde skrevet den ud i ét stræk. 
Måske skulle der føjes et par 
vers til, for at den kunne blive 
mere afrundet. Sådan fandt han 
den ene salme efter den anden, 
og uden han vidste af det, var 
næsten hele natten gået.

Han sad der endnu, da det 
første blege morgenskær be-
gyndte at sive ind gennem de 
små ruder. Han var træt og 

strakte sine stive lemmer. Nu 
måtte han se at komme i seng.

Men så kom pludselig en 
tanke fl yvende til ham. Der var 
noget vidunderligt ved den - den 
var ganske ny og frisk, men 
samtidig virkede den velkendt. 
Den dukkede op som noget, der 
ubemærket havde ligget i hans 
sind og groet i årevis.

”Jeg er en rose i Saron” lød 
det i hans ører; han så brode-
ren, Nikolaj, stå i Bedsted Kirke 
og læse den tekst op, og hele 
stemningen fra den dag stod 
lyslevende for ham. Derefter 
skiftede billedet for hans indre 
øje. Han så det blomsterduf-
tende soveværelse, hvor Kri-
stine lå bleg, men med et yndigt 
smil om munden på den hvide 
pude med et væld af røde roser 
omkring det lyse hår.

Og med ét stod de første 
linjer på papiret:

Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden.

Han standsede og sad længe 
og så stærkt bevæget frem for 
sig. Det var så skønt et syn, 
der oprullede sig for ham - den 
skønne, røde rose, der blom-
strer mellem tidsel og tjørn i 
ødemarken

- Frelseren blandt syndere. 
Det var så skønt, at han måtte 
græde. Tårerne fi k frit løb ned 
ad hans kinder.

Så bøjede han sig ind over 

bordet og skrev. Pennen fløj 
afsted. Det var, som om den 
overhovedet ikke rørte ved 
papiret.

Det var så let for ham - næ-
sten, som om det slet ikke var 
ham selv, der skrev - som om 
hans hånd blev ført. Aldrig før 
havde han oplevet noget så-
dant. Han var færdig, før han 
vidste af det.

Han lænede sig tilbage i sto-
len og læste det skrevne igen-
nem. Så trak han vejret dybt og 
rystede langsomt på hovedet. 
Det var alligevel ikke, som det 
skulle have været! Det var slet 
ikke noget fuldstændigt udtryk 
for det syn, han havde set. At 
det skal være så umuligt at få 
udtrykt med ord, hvad der har 
bevæget en så dybt!

Var dette digt overhovedet 
noget værd, når det var så 
ufuldkomment?

Han vidste det ikke. Han 
havde mest lyst til at krølle 
papiret sammen og kaste det 
bort, men han tøvede alligevel 
med det.

Døren åbnedes bag ved ham. 
Han vendte sig om med et sæt. 
Det var Katrine. Hun var i nattøj.

”Men Hans Adolf - sidder du 
her! Og du har slet ikke været 
i seng!”

Han stirrede på hende uden 
at sige et ord. Det var, som om 
han ikke kunne komme tilbage 
til virkeligheden.

”Du kan ikke tænke dig, hvor 

forskrækket jeg blev”, fortsatte 
hun, ”da jeg vågnede for lidt si-
den og så, at din seng var urørt.

Hvad har du dog foretaget dig 
hele natten?”

”Skrevet,” sagde han tonløst. 
”Skrevet en salme.” Han rakte 
hende papiret.

”Som din hånd dog ryster,” 
sagde hun. ”Men det er jo ikke 
så sært, når du ikke har sovet 
hele natten.”

”Vil du ikke lige læse den 
salme?”

”Jo, jo, men jeg skal da lige 
have sat mig ned først...”

Han turde ikke se på hende, 
mens hun læste. Han sad og 
gennemgik salmen i tankerne, 
og den forekom ham fattigere 
nu end nogen sinde.

Hun lod papiret synke ned i 
skødet. Hun sagde ikke noget, 
og han følte sig lidt skuffet. Han 
havde alligevel så småt håbet.

Han så på hende. Hun sad 
ganske stille, og tårerne løb ned 
ad hendes kinder.

”Hans Adolf,” sagde hun be-
væget. ”Det er det dejligste, du 
nogen sinde har skrevet.”

Han var hende dybt taknem-
melig for de ord, men han havde 
alligevel ingen ro på sig. Katri-
nes dom kunne han ikke rigtig 
regne med her. Kærligheden 
kunne gøre hende ukritisk. Han 
måtte henvende sig til en mere 
uvildig dommer. Han måtte hen 
til Schrader.

Så tidligt, som han kunne 

være det bekendt, skyndte 
han sig hen til præstegården. 
Han ville ikke vise sig alt for 
ivrig og talte derfor først lidt 
om almindelige ting, men han 
vidste dårligt nok selv, hvad 
han sagde. Så trak han ligesom 
tilfældigt papiret frem.

”Jeg har i nat - eller rettere - til 
morgen - skrevet et lille digt - en 
salme, og jeg vil gerne høre 
Deres mening om det. Jeg kan 
ikke selv fi nde ud af, om den 
duer eller ej. Må jeg læse den 
op for Dem?”

”Ja - læs kun!” sagde Schra-
der og satte sig interesseret 
til rette. Han sad og gned sin 
hage, mens han lyttede.

”Læs den lige en gang til!” 
sagde han. Brorson så på ham 

med et usikkert blik. Udtrykket i 
Schraders ansigt gav ham mod. 
Han læste salmen igen, og 
denne gang var hans stemme 
mere sikker.

”Det sidste vers!” sagde 
Schrader i en næsten bøn-
faldende tone. ”Gør mig den 
tjeneste at læse det sidste vers 
endnu en gang.”’

Brorson læste:
Lad verden mig alting be-

tage, lad tornene rive og nage, 
lad hjertet kun dåne og briste, 
min rose jeg aldrig vil miste!

Schrader trak vejret dybt.
”Jeg har aldrig vidst,” sagde 

han, ”at det danske sprog kan 
være så smukt!”

Christian Bang (1868-1950) malede dette portræt af salmedigteren Hans Adolf Brorson i 1929. 
Bang var født i Rønne. Portrætter var hans styrke. Han malede desuden mange altertavler og 
udførte tegninger til bogudstyr. Han var en årrække tegnelærer ved hoffet.

Maleren Hörner var 
svensk, men måtte på 
grund af sin pietistiske 
kristne tro, som ikke var 
velset i Sverige, rejse til 
Danmark i 1734. Hörner 
gav andre svenske fl ygt-
ninge husly, deriblandt 
Sven Rosén, en ledende 
kristen skikkelse. 
Selv om den danske 
konge Christian 6. selv 
var påvirket af pietismen, 
blev Hørner ikke optaget 
som hofmaler. Måske 
var forklaringen hans 
realistiske stil. Et enkelt 
maleri af Frederik 5. som 
kronprins viser en mindre 
smuk person end de fl e-
ste samtidige portrætter 
af kronprinsen.

Et samtidigt portræt af Brorson, malet af den kristne kunstner Johan 
Hörner i 1756, hvor Brorson var blevet biskop i Ribe. På det tids-
punkt havde han udgivet de fl este af sine salmer.
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ron, H.C. Andersen og 
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Børnenes 5 kærlighedssprog.
Lær dit barns kærlighedssprog 
at kende. Indbundet. 249,00 kr. 

5 minutter hver dag. Andagts-
bog for par af Gary Chapman. 
Indbundet. 299,95 kr. 

Elsket af Ham. Andagtsbog af 
Line Nielsen med udgangs-
punkt i Guds omsorg. 199 kr. 

Et tusinde gaver. Lær at leve 
et liv i taknemmelighed. Smuk 
og poetisk bog. 249 kr. 

Om lidt. Ny roman som foregår 
i DK, om de sidste tider. Af Jør-
gen Hedager Nielsen. 180 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

Normal levering 
kan tage op til 

5 hverdage med 
Postnord

Der tages forbehold for 
udsolgte varer

Maries Historie
14-årige Marie Heurtin lever 
i 1800-tallets Frankrig og er 
blind og døv. Hendes far næg-
ter at følge læges anbefaling 
om indlæggelse på en sindsy-
geanstalt og sender hende til et 
institut for unge døve kvinder. 
Her tager søster Marguerite 
hende under sine vinger og 
kæmper for at få Marie ud af 
det mørke, hun lever i. 

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

129,-

Julekaninen (DVD) 
Om et forsømt barn og om 
at være elsket. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Hacksaw Ridge (DVD) 
Han gik i krig uden våben og 
reddede sine landsmænd. 
Dansk tekst. 139 min. Kr. 98,-

Ben Hur (DVD) Filmatiserin-
gen fra 2016 af den klas-
siske fortælling om Ben Hur. 
150 min. Kr. 98,-

98,-

For Greater Glory
Efter den mexicanske revolution 
i 1917 forfølges den katolske 
kirke og mister både status 
og besiddelser. Tilhængere af 
kirken starter et oprør mod det 
brutale regime og allierer sig 
med General Enrique, spillet 
af Andy Garcia, i kampen mod 
præsidents Calles styrker. Et 
storslået stjernespækket drama 
baseret på virkelige hændelser.
Fra 15 år. 140 minutter

De uskyldige
Vi er i Polen, 1945. Mathilde, 
en ung fransk Røde Kors-læge, 
er på en mission for at hjælpe 
overlevende franske soldater 
fra krigen. Da en nonne søger 
hendes hjælp, bliver hun bragt 
til et kloster, hvor fl ere søstre 
er blevet gravide efter sovjeti-
ske soldaters overgreb. Baseret 
på virkelige hændelser.

Med danske undertekster.

115 minutter.

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

98,-

Guds vanvid. Livsforvand-
lende fortælling om tro, under 
umulige forhold. 149,95 kr. 

Som støv fra himmelen. Fami-
liedrama baseret på roman 
af Karen Kingsbury. Dansk 
tekst. 100 min. Kr. 98,-

Moms’ night out. Skøn kome-
die om den kristne mor Ally-
son og hendes udfordringer 
som småbørnsmor. Kr. 98,-

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 stu-
diekammerat begyndte at undersøge 
kristendommen. Han søgte også 
bag om Muhammed og Koranen og 
blev overrasket over fakta, han i sin 
muslimske opdragelse aldrig havde 
hørt om.

Bogen giver:
- et levende indblik i og en fi n forståel-
se for en almindelig muslims tro og liv.
- gode argumenter i samtaler og 
møder med islam.
- glæde over livet med Kristus og nød 
for muslimer.

En varm og kærlig bog, der også giver 
et fi nt billede af den totale kompleksitet, 
det er at skulle forlade troen på islam. 

 199,-
Indbundet. 326 sider. 

   Smukke fotos af grav-
steder ledsaget af tan-
kevækkende salmer. 
   Meditér over liv og 
død med Daniel Øhr-
strøms ”Det bedste er 
i vente”!
   Med bogen følger CD 
med salmerne indsun-
get af diverse danske 

kunstnere, bl.a. 
Sabina Mathew, 
Kloster og Fan-
gekoret. 
   Normalt kr. 249.
Trykt på kraftigt 

blankt papir. Ind-
bundet.

 149,-

Det bedste er i vente...
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Denne perle af en bog forbinder 
smukt og poetisk højtider, tro, 
fi lm og litteratur med det formål 
at indbyde til bibelstudium, 
samtale og refleksion på en 
spændende og kreativ måde. 
Følg forfatterens brugsan-
visning og bliv beriget af det 
inspirerende oplæg. 

Snup en strøtanke!
Årets højtider er ledsaget af 

fortælling, tolkning, strøtanker, 
bibelvers samt spørgsmål til 
samtale og overvejelse. Filme-
nes visuelle element viser, hvad 
ord ikke altid formår og bidrager 
dermed til at læseren tænker over 
store emner og selv får strøtan-
ker med forfatterens opfordring: 
”Snup en strøtanke og overvej 
den nærmere”. 

Julenat starter med englens 
ord: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, ...” og indvarsler 
Guds lys i skikkelse af Jesus, 
kærlighedens og skabelsens lys. 
Det knyttes sammen med Guds 
lys i Den aronitiske velsignelse. 

Film til dette afsnit er fx ”The 
Tree of life” af Terrence Malick 
om altings begyndelse og ”Me-
lancholia” af Lars von Trier om 
altings ende. 

Kærlighed og Ånd 
Flere fi lm og citater belyser den 

evige og grænseoverskridende 
kærlighed, men er der alligevel 
grænser for kærligheden? Bliv in-
spireret af Martin Scorseses fi lm 
”The last temptation of Christ”, 
Salme 22:2-9 og franske ”Amour”. 

Kunne Jesus have valgt en anden 
vej? Overvej det at dø for sin tro, 
at give sit liv for andre og kærlig-
hed i hverdagen. Her er stof til 
timevis af gode samtaler! 

Først når jul og påske bliver 
åndelige og dermed virkelig 
virkelighed, bliver det pinse med 
opstandelse. ”Når Ordet går 
i kødet på os og ved Åndens 
hjælp vækkes og vækker os af 
døde....Så kan drømme blive til 
virkelighed. Også dem vi slet 
ikke af os selv turde drømme” 

fulgt op af Joel 3:1-2, Johs.ev. 
14:25-31 og DDS 289. Et af bo-
gens spørgsmål er: ”Man taler om 
den første pinsedag i Jerusalem 
som kirkens fødselsdag. Hvordan 
forstår du det?”

Temaet i ”Herrens år” er, at 
alting har sin tid og ”Klokken slår, 
tiden går ...” (DDS 399). Forfatte-
ren italesætter også, hvem vi kan 
spejle os i: Os selv? Eller hvem 
anden? Filmen ”All or Nothing” 
af Mike Leigh skal ses i sin hel-
hed for at forstå og værdsætte 
budskabet: Kærligheden er alt – 
ellers er der intet. Og så opfordres 
læseren til at identifi cere sig med 
Jesus i dåben: ”Denne er min 
Søn, den elskede...”.

Bogen er en guldgrube til 
samtaler om menneskeliv og 
kristendom.

Gudmund Rask Pedersen 
Sådan set – En samtalebog 
om fi lm, kristendom og men-
neskeliv
106 sider • 99 kr.  
Forlag: Eksistensen 

Guldgrube om liv og tro i fi lm

Bjarne Reuter har skrevet 
en genfortælling i børne-
højde, som fortæller om 
den første jul. Historien 
bygger på Bibelens fortæl-
ling om de vise mænd.

Bogens hovedperson er 
drengen Boaz fra Betle-
hem, der mister sin kat, og 
beslutter sig for at lede efter 
den. Men i skumringstimen 
er byen fuld af soldater og 
fremmede mennesker. Boaz 
fi nder dog sin kat, som har 
gemt sig under den onde kong Herodes’ bærestol, og skynder sig 
væk. I den mørke og gådefulde nat møder Boaz tre stjernetydere, 
som kommer på kameler. De fortæller, at de har fulgt et mærkeligt 
lys på himlen helt fra østerland til Betlehem. Boaz tager de frem-
mede med hjem til sin fars hus, hvor også en ung mand og hans 
gravide kone har fået lov til at sove.

Fortællingen er illustreret af Kamilla Wichmanns akvareltegnin-
ger. Hendes billeder er både humoristiske og mørke, men formår 
samtidig at spejle håb og undere i fortællingen.

/Red.
Bjarne Reuter og Kamilla Wichmann: En nat i Betlehem
60 sider • 249,95 kr. • Bibelselskabets forlag

Bjarne Reuter genfortæller julenat

Anmeldt af Steen Jensen

Hvad er det, der opløser vores 
selvfølelse og identitet i en tid, 
hvor vi aldrig har været mere 
optaget af, hvem vi er, og hvor-
dan vi har det?

Magnus Malm er svensk re-
træteleder og sjælesørger med 
flere bøger bag sig, som alle 
er oversat til dansk. Han har i 
fl ere år været meget læst i hele 
Skandinavien og når bredt ud i de 
kristne kredse.

Det er forståeligt nok. For han 
er en begavet analytiker af tidens 
tendenser. Han er optaget af se-
kulariseringen i samfundet og af 
det postmoderne menneskes bøvl 
med at fi nde fodfæste i en verden, 
der er under hastig forandring, og 
hvor værdierne er i skred.

En verden, hvor fl ere og fl ere, 
også unge kristne, ifølge Magnus 
Malm spørger: Hvem er jeg? 

Hans nye bog er nogle betragt-
ninger over, hvordan det er gået 
så galt, men også en hjælp til at 
få den sunde selvfølelse tilbage.

”Samtidig” tager læseren ud på 
en tankevækkende rejse gennem 
samtidens kultur, psykologiske 
erfaringer, kirkens historie og 
Bibelens beretninger.

Når mange mister fodfæste, 
hænger det bl.a. sammen med 
den almindelige fordærvelse i 
samfundet, familiens opløsning, 
individualiseringen, den vok-
sende narcissisme og forsøget 

på at afskaffe et begreb som 
”objektiv sandhed” osv. – men 
Magnus Malm stikker også til 
kirken, som han gjorde det i 
sin forrige bog, ”Som om Gud 
ikke fi ndes”, hvor han beskyldte 
kirken for selv at tømme troen 
for indhold.

Ifølge Magnus Malm har kir-
ken haft svært ved at håndtere 
mennesket, eller snarere men-
neskeligheden, og komme det 
enkelte menneske i møde på 
dets egne præmisser, med alle 
dets tanker, følelser og ønsker 
for livet. Det menneskelige er 
blevet nedvurderet, og resultatet 

har ofte været 
enten en øde-
l æ g g e n d e 
selvudslettelse 
eller en lige så 
usund overån-
delighed. Men 
Jesus Kristus 
e r  i kke  blo t 
sand Gud, men 
o g s å  s a n d t 
m e n n e s k e , 
lyder kirkens 
2000 år gamle 
bekendelse, og 
det er omdrej-
ningspunktet 
for bogen.

M a g n u s 
Malm har tidli-
gere kritiseret 
L u t h e r s  p å -
stand om, at 

mennesket er så fordærvet af 
synden, at vi ikke er i stand til at 
gøre noget som helst godt ved 
egen kraft. Han gentager det hér 
og mener, at det indledte en 500 
år lang indoktrinering af vores 
lande. For på den ene side: Vi 
er fuldstændig fordærvede af 
synden og ude af stand til at gøre 
noget som helst andet end at råbe 
om tilgivelse, og på den anden 
side: Gud elsker os uendeligt 
højt og viser barmhjertighed mod 
enhver synder, som omvender 
sig. Rent psykologisk ophæver 
de to udsagn hinanden, mener 
Magnus Malm, og resulterer i en 
dyb selvforagt hos mennesker.

Bedre står det ifølge svenske-
ren ikke til hos karismatikerne, 
hvor åndelighed nogle gange 
kammer over i en overåndelighed, 
der er lige så nedbrydende. Også 
hér risikerer mennesket at miste 
sig selv og sin menneskelighed. 
Han stiller bl.a. spørgsmålet, om 
åndeligheden ikke lige så godt 
kan blive en fl ugt for den, der af 
en eller anden årsag har svært 
ved at håndtere livet. 

Magnus Malm henter stof hos 
bl.a. ørkenfædrene og i kloster-
bevægelsen, men også i Bibelen. 
Selv om han nok er lidt af en teo-
logisk enspænder, er han meget 
optaget af at være bibeltro. Hans 
ærinde er ikke at opfi nde en ny 
teologi, men han refl ekterer dybt 
over, hvordan kirken møder det 
moderne menneske bedst, så 
kirkerne ikke ender som tomme 
museer. 

Bogen rundes af med gode råd 
til sundt kristent fællesskab og 
vejledning i  bibelmeditation, bøn 
i stilhed osv. 

Tilbage i halvfjerdserne og 
firserne arbejdede han som 
journalist og var i 15 år redaktør 
for det økumeniske tidsskrift Nytt 
Liv. Siden 1992 har han arbejdet 
med retræter og været åndelig 
vejleder. Han er desuden tilknyttet 
den norske Korsvei bevægelse.

Magnus Malm: Samtidig
288 sider • 299,95 kr. 
Forlaget Boedal

Identiteten der blev væk
Sandheden om Gud hænger tæt sammen med sandheden om det enkelte menneske.

”Ateismen er egentlig en 
tom skal – en afvisning af 
eksistensen af en skabende 
og personlig Gud. Men hvad 
stiller vi så op med verden 
herfra – og hvad stiller vi op 
med hinanden?”

Citat fra ’Tro og tvivl – selv 
ateister kan trænge til lidt gud’

Ib Ulbæk, lektor i sprogpsy-
kologi ved Københavns Uni-
versitet, har skrevet en bog, 
som tager fat på mødet mel-
lem ateisten og den kristne. 
Inspirationen kommer af, at 
forfatterens kæreste kommer 
fra en apostolsk kirkebaggrund, mens han selv betragter sig som 
ateist eller måske agnostiker. 

Bogens ærinde er at se på, hvordan man som moderne dan-
sker kan have glæde af kristendommen, og især en eksistentiel 
kristendomstilgang. Naturligvis er ateistens umiddelbare forhold til 
kristendommen yderst kritisk, men som forfatteren indledningsvist 
er inde på, så er det at være menneske forbundet med et ønske om, 
at tilværelsen skal være meningsfuld. Og da ateisten kendetegnes 
ved et ikke-forhold, altså at der ikke er en Gud, må han derfor nød-
vendigvis fi nde noget andet at udfylde rammen med. 

Herefter er bolden givet op. Ulbæk fastslår ret hurtigt, at den 
vedholdende kamp mellem ateistiske og kristne skyttegrave van-
skeliggør en våbenhvile, hvor de stridende parter måske kunne 
blive klogere på hinandens perspektiver. Samtidig er hans egne 
konklusioner meget tydeligt diskriminerende overfor de kristne – 
som i hans optik stort set er afgået ved døden – der stædigt, og 
imod al uomtvistelig viden, fastholder troen på en skaber Gud. 

Hans argumentation er generelt sober, men logikken svigter nu 
alligevel, når vi kommer til grundlaget for mening. Den eksistentielle 
livstolkning – hvor Gud er skrevet ud, eller reduceret til den lille 
gud, som er en del af mit psykologiske beredskab – mener han er 
meningsgivende. Med Viktor Frankl som kilde, er det centrale altså 
en ”vilje til mening” s.117, men det er en fejlslutning. 

Ulbæk er inspireret af Sløk, Nietzsche, Tudvad m.fl . som har 
det til fælles, at Guds rolle så at sige er udspillet. Dvs. hvis vi skal 
snakke om en gud, er han skabt i vores billede - en meget lille gud. 
Ulbæk anerkender at Bibelen – som litteratur at betragte – er en 
klassiker, som rummer mange væsentlige billeder på og udsagn 
om det at være menneske. Derudover er der mange interessante 
citater fra kloge mennesker, så der er bestemt noget at tænke over. 
Men ateistens gud er og bliver meget lille – hvis han overhovedet 
skal have lov at eksistere.  

Anmeldt af Josua Christensen
 

Ib Ulbæk: Tro og tvivl • 280 sider • 299,95 kr. • Akademisk Forlag 
Denne anmeldelse hører til: https://www.akademisk.dk/tro-og-tvivl

Ateistens lille gud
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Af Dr. Don Colbert

Victor Frankl var psykiater og 
jøde. Under anden verdens-
krig satte nazisterne ham i 
en udryddelseslejr, hvor han 
oplevede ting så afskyelige, 
at han siden næsten ikke 
kunne beskrive det.

Hans forældre, bror og hustru 
døde i sådanne lejre eller blev 
gasset ihjel. I hans nærmeste 
familie overlevede kun søsteren. 
Selv blev han underkastet tortur 
og utallige fornedrelser. 

Han vidste aldrig, hvornår 
fangevogterne ville sende ham 
i gaskammeret, eller om de ville 
lade ham være en af de ”hel-
dige”, som blev sat til at fjerne 
ligene eller asken fra dem, der 
blev kremeret i levende live.

Den sidste frihed
En dag, da han var nøgen og 

alene i et rum, begyndte han at 
blive bevidst om det, som han 
siden kaldte ”den sidste af de 
menneskelige friheder” – den 
eneste form for frihed, hans 

nazistiske vogtere ikke kunne 
tage fra ham. 

Frankl var klart bevidst om, at 
nazisterne fuldstændig  havde 
kontrol over hans omgivelser, 
og at de kunne gøre med hans 
krop, hvad de ville. De kunne 
dog ikke ødelægge hans indre 
identitet.

Han betragtede sig selv som 
et selvbevidst menneske med 
evne til at vurdere sin situa-
tion nogenlunde objektivt. Han 
besad stadig kraft til selv at 
bestemme, hvordan de ydre 
omstændigheder og nazister-
nes behandling skulle påvirke 
hans indre jeg. 

Han erkendte, at der var et 
gab mellem det, som over-
gik ham (stimulans) og hans 
reaktion (respons) på denne 
stimulans – og at friheden eller 
magten til at vælge en respons 
fandtes i dette gab.

Frankl blev stillet overfor den 
realitet, at hans egne valg, og 
ikke omstændighederne, defi -
nerede hans identitet. Uanset 
hvor forfærdelig hans situation 
var, og uanset hvor megen for-

nedrelse han blev udsat for, så 
havde han stadig kontrol over 
sin måde at reagere på. 

Og det samme gælder i dag 
for hver eneste af os alle.

Uanset hvor meget du har 
været igennem, selv den største 
smerte, så har du stadig selv 
kontrol over din identitet. Ingen 
hændelser kan ændre dit indre 
jeg, med mindre du tillader det. 
Ingen person kan få dig til at 
reagere på en bestemt måde 
i dit indre, med mindre du selv 
vælge det. Friheden til at forme 
sine egne meninger, ideer, 
holdninger og valg ligger ene 
og alene hos dig selv.

Ikke som man har det
- men som man tar det 

For nyligt læste jeg et kort es-
say om holdninger hos Charles 
Swindoll. Han skrev: 

”Ord kan aldrig helt formidle 
den voldsomme indflydelse, 
som vores indstilling til livet 
har. Jo længere jeg lever, jo 
mere bliver jeg overbevist om, 

at livet for 10 % vedkommende 
består af det, som sker med 
os – og for 90 % vedkommende 
af, hvordan vi reagerer på det.

Jeg tror, at den absolut vig-
tigste beslutning, som jeg kan 
træffe fra dag til dag, er mit valg 
af indstilling. Den er vigtigere 
end fortid, uddannelse, bank-
konto, succes eller nederlag, 
berømmelse eller smerte, hvad 
andre mennesker mener om 
mig, omstændigheder eller 
position.

Min indstilling holder mig i 
gang eller lammer min progres-
sion. Kun den holder liv i min ild 
eller truer mit håb. Når jeg har 
den rette indstilling, er ingen 
forhindring for høj, ingen dal for 
dyb, ingen drøm for voldsom, in-
gen udfordring for stor for mig”.

Fra bogen ”Strengthening 
Your Grip” af Charles R. Swin-
doll. 

Vi kan styre holdninger
Alle dødelige følelser kan til 

en vis grad føres tilbage til vore 
holdninger. Og holdninger er 

noget, vi kan kontrollere. 
Man kan vælge, hvordan 

man skal tænke og føle i for-
hold til en hvilken som helst 
omstændighed, hændelse eller 
relation i ens liv. 

Man kan i høj grad vælge, 
hvordan man vil håndtere sorg, 
bitterhed, skam, jalousi, misun-
delse, skyld, frygt, bekymring, 
depression, vrede, fjendtlighed 
og alle andre emotionelle si-
tuationer, der hurtigt kan udløse 
fysiske reaktioner.

Det første skridt man må tage 
mod et bedre helbred, er at 
granske sine egne holdninger 
og erkende disse. Spørg dig 
selv, om det er sådan, jeg øn-
sker at tænke og mene?

Opdag dit sande jeg
Som jeg tidligere har været 

inde på, så er ens ”hjerte” ens 
sande jeg. 

Før et fosters hjerne er fær-
digt dannet, banker der et lille 
bitte hjerte. Forskerne ved ikke, 
hvad der får det til at begynde 
sit lange, bankende virke de 
næste 70 – 80 – eller fl ere år. 
Medicinske forskere anvender 
udtrykket  ”autorytmisk” for at 
beskrive, når et hjerte begynder 
at banke af sig selv.

Selv om kilden til hjertets 
banken er hjertet selv, mener 
forskerne, at hjernen kontrol-
lere hvert hjerteslag. Alligevel 
behøver et hjerte ikke at være 
forbundet med hjernen for at 
fortsætte sine rytmiske slag. 

Når en kirurg tager et hjerte 
ud for at transplantere det, 
skærer han nerverne over til 
den afdøde persons hjerne. 
Derefter anbringer han hjertet 
i brystet på modtageren og 
genstarter det. Kirurgen ved 
ikke, hvordan de skal oprette 
nerveforbindelsen mellem det 
ny-indsatte hjerte og hjernen, 
så nogen tid er der er ingen 
forbindelse mellem hjerte og 
hjerne. Alligevel fortsætter det 
nye hjerte med at slå.

Hvorledes kan det gå til? 
Over de sidste år har neurolo-
ger opdaget, at hjertet har sit 
eget uafhængige nervesystem. 
I hjertet fi ndes mindst 40.000 
nerveceller (nevroner) eller 
samme antal, som fi ndes i de 
forskellige centre under hjer-

nebarken. Hjertet er med andre 
ord mere end blot en biologisk 
pumpe. 

Dette store antal af nervecel-
ler giver hjertet en tænkende og 
følende evne.

Hjertet vurderer selv
Hjertets ”hjerne” og nervesy-

stem formidler meddelelser til 
og fra hjernen. Det er tale om 
en to-vejs-kommunikation mel-
lem de to organer. I 1700-taller 
fandt fysiologerne John og Bea-
trice Lacey ved Fels Research 
Institute en fejl i den generelle 
opfattelse af hjernens funktion. 

Indtil da mente man, at hjer-
nen træffer alle kroppens be-
slutninger, men Laceys forsk-
ning viste noget helt andet.

De to forskere opdagede, 
at selv om hjernen sender 
instruktioner til hjertet gennem 
nervesystemet, så udfører hjer-
tet ikke altid disse instruktioner. 
I stedet lader det til, at hjertet 
nu og da reagerer, som om 
det ”vurderer” den indgående 
information. Nogle gange, når 
hjernen afsender et signal om 
ophidselse til kroppen som svar 
på en ekstern stimulus, så øger 
hjertet som forventet sine slag 
– men andre gange så sænker 
hjertet farten, men aktiviteten 
øges hos alle andre organer.

Vælg at reagere sundt 
- og styrk dit hjerte 

Viktor Frankl studerede sine medfanger i kz-lejren og fandt ud af, hvem der overlevede, og hvem der bukkede under. 
Vi kan vælge, hvordan vi vil reagere på vores omstændigheder. Og vi kan styrke hjertet ved at tale Guds ord til det.

Vi er ikke passive ofre for vore omstændigheder, forklarer Dr. Don Col-
bert. Han henviser til den tidligere kz-fange Viktor Frankl og fortæller 
om hjertets funktion uafhængigt af menneskets hjerne.

Man kan i høj grad 
vælge, hvordan man 

vil håndtere sorg, bit-
terhed, skam, jalousi, 

misundelse, skyld, 
frygt, bekymring, 

depression, vrede, 
fjendtlighed og alle 

andre emotionelle si-
tuationer, der hurtigt 

kan udløse fysiske 
reaktioner.

Viktor Frankl sad i nazistiske udryddelseslejre fra 1942 
indtil befrielsen i april 1945. Han mistede fi re af sine 
nærmeste i kz-lejrene. Men han valgte, at nazisternes 
grusomheder ikke skulle ødelægge hans identitet. Efter 
krigen udgav han bestselleren ”Psykologi og eksi-
stens”, blev professor i neurologi og psykiatri ved Medi-
zinische Universität Wien og grundlagde den såkaldte 
”tredje wienerskole” indenfor psykoterapien. Denne 
skole kaldes logoterapi (efter det græske ord logos, der 
kan betyde ord og mening) og eksistentiel psykoterapi. 
Logoterapi understreger Frankls egne erfaringer fra 
tiden i kz-lejrene: at hvis man kan fi nde mening med 
det, der sker, så overlever man. 
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Ti procent af 
alt, hvad der 

sker med os, er 
uden for vores 
egen kontrol. 
De øvrige 90 

procent hand-
ler om, hvor-

dan vi reagerer 
på det.

Det fi k Laceys til at antage, 
at hjertet ikke per automatik re-
sponderer på hjernens signaler. 
Det ser ud til, at hjertet har sin 
egen vilje, som det kommunike-
rer tilbage til hjernen.

Endnu mere interessant var 
Laceys opdagelse af, at hjer-
nen ikke blot opfatter og forstår 
hjertes instruktioner til den, men 
også adlyder dem. Hjertet og 
hjernen har en intelligent dialog. 
Nogle gange udfører hjertet 
hjernens ordrer, andre gang 
forholder det sig omvendt. Sig-
naler og instruktioner fra hjertet 
lader til at kunne være i stand 
til at påvirke personens adfærd.

Dit sande ”jeg” er en kom-
bination af det, som hjertet 
fortæller hjernen, det hjernen 
fortæller hjertet og det, som din 

vilje bestemmer sig for at tro, 
sige og gøre.

Tal med dit eget hjerte
To af de bedste modgifte mod 

giftige følelser, som jeg kender 
til, er disse:

Tal med dit eget hjerte.
Lær at leve i kærligheden, der 

strømmer fra hjertet.
Kong David talte med sit 

eget hjerte. Han spurgte sig 
selv: ”Hvorfor være så trist og 
nedtrykt? Hvorfor længes efter 
gamle dage? Jeg vil hellere 
sætte min lid til Gud. Når han 
har reddet mig, vil jeg synge en 
takkesang.”(Sal 42,6)

Du føler dig måske lidt til grin, 
når du taler med dit hjerte, men 
prøv det alligevel. Tal højt til dig 
selv om det, du føler inderst 
inde. Bare det at få luftet ordene 
gør to ting: du bliver selv mere 
klar over, hvad du egentlig føler, 
og det vil frigøre nogle af dine 
fortrængte følelser.

Læg mærke til, at David ikke 
blot indrømmede over for sig 
selv, at han følte sig nedtrykt 
i sin sjæl. ”Sæt din lid til Gud”, 
fortsatte han med at sige til sig 
selv. Så fortalte han sig selv, 
hvad han havde valgt at gøre: 
”.. vil jeg synge en takkesang!”. 
Videre sagde David, at han 
ville prise Gud for ”hans åsyns 
frelse”. Han priste Gud ikke 
blot for en bestemt handling, 
som Gud havde gjort eller ville 
gøre, men for den hjælp, det 
var at vide, at Guds nærvær 
var med ham.

De tre trin i Davids ”konver-

sation med sig selv” er meget 
vigtige. Du kan følge hans 
eksempel:

Vedkend dig situationen over-
for dig selv – sig højt, hvad du 
føler.

Udtryk højt din beslutning om 
at stole på Gud.

Udtryk højt din beslutning om 
at prise Gud for den, som han er 
i dit liv. Erkend hans nærvær og  
stadige tilgængelighed for dig.

David sagde det samme til 
Gud i sin bøn: ”Min Gud, min 
sjæl er nedbrudt i mig. Derfor 
vil jeg mindes dig … (Sal 42,7)

Begynd at tale til Gud i stedet 
for til dig selv. Fortæl Gud, hvad 
du føler. Læg dine bekymringer 
over på ham, og udtal din be-

slutning om at stole på ham – og 
husk, at han er med dig og altid 
vil være trofast mod dig.

Hvad kræves af en effektiv 
kommunikation med ens hjerte? 
Man skal være stille og gøre 
ens bedste for at slukke for 
den mentale film, der stadig 
kører oppe i hovedet, vende 
ryggen til smertefulde minder 
og frustrationer. Hjertet taler 
med en lav hvisken. Mange 
finder hjælp ved at fokusere 
på hændelser eller mennesker 
i deres liv, som har skænket 
dem glæde, kærlighed og fred. 
Indarbejd også en indstilling af 
taknemlighed ved at fokusere 
på alle de positive ting i dit liv 
i stedet for det negative eller 
traumatiske, der er hændt dig.

Spørg dit hjerte om:
Hvad føler du i virkeligheden?
Hvordan føler du det?
Hvilke gode ting ønsker du 

dig i virkeligheden?
Hjertet taler meget lavt. Man 

mærker måske et lille puf eller 
en advarende følelse. Giv hjer-
tet mulighed for at formidle sin 
visdom til hjernen.

Jeg har ikke tal på kræftpa-
tienter, som har fortalt mig, at de 
”bare vidste”, at de havde kræft 
længe før, de fi k en diagnose.

På den anden side har jeg 
haft patienter, som var så bange 
for at have kræft, selv om de 
inderst inde ikke troede på det, 
og at de blev overraskede, da 
lægen fortalte dem, de ikke 
fejlede noget. Disse mennesker 
havde ladet frygten overdøve 

meldingerne fra deres egne 
hjerter. 

Læs Bibelen 
højt for dit hjerte

Jeg opmuntrer dig til at bruge 
nogle minutter hver dag på 
at lytte til dit eget hjerte. Og 
herefter: 

At du siger et par opmun-
trende ord til dit hjerte.

Tal om din taknemmelighed 
for livets velsignelser – taksi-
gelser og lovprisninger til Gud.

Find nogle minder om hæn-
delser i dit liv, da du oplevede 
glæde, fred og kærlighed.

Tal anerkendende om per-
sonlige bedrifter, genspejlinger 
af en ædel personlighed eller 
gode gerninger mod andre. Hvis 
ingen andre åbent anerkender 
Herrens godhed manifesteret i 
og gennem dit liv, kan du i det 
mindste selv gøre det.

Læs Guds ord højt for dit 
hjerte. Jeg anbefaler, at du 
prioriterer Jesus’ ord i Det nye 
Testamente, Ordsprogene og 
de tre Johannes-breve.

I bogen ’Livsfarlige følelser’ be-
skriver Dr. Don Colbert, hvordan 
negative følelser kan give folk 
alvorlige sygdomme.

Vedkend situationen 
overfor dig selv – sig 

højt, hvad du føler.

Udtryk højt din be-
slutning om at stole 

på Gud.

Udtryk højt din be-
slutning om at prise 

Gud for den, som han 
er i dit liv. Erkend 

hans nærvær og sta-
dige tilgængelighed 

for dig.

2 verdener - kæmper om din sjæl

Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, 
hvordan et menneske kan 
blive sat fri fra syndens 
magt og onde ånder.

To verdener øver deres ind-
fl ydelse på os samtidig, hvad 
enten vi er klar over det eller 
ej. Vi kender alle til den syn-
lige verden, men ved normalt 
ikke så meget om den usyn-
lige. Men fordi disse to verde-
ner er så afgørende i vore liv, 
er det bydende nødvendigt, at 
vi har en forståelse for dem 
begge. 

228,-
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Møder & Arrangementer

Radiomission

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! 

Støt Udfordringens radio og
kampagne m. Per Hyldgaard

I uge 6 i februar 2018 planlægger Udfordringen 
sammen med Gospel Outreach en kampagne i 
byen Touboro på grænsen mellem Cameroun, 
Centralafrika og Tchad. 

Sammen med de kristne vil vi forud oprette en lokal 
radio, som kan invitere til kampagnen og følge op 
bagefter med undervisning og sociale udsendelser.

Per Hyldgaard taler ved fl ere udendørs-møder, og 
som regel sker der også helbredelser, hvilket tiltrækker 
ikke-kristne - bl.a. åndedyrkere og muslimer.

Vær med til at udbrede Guds rige!
Giv en gave mrkt. TOUBORO eller RADIO til Gospel 

Outreach bankkonto: 9046 - 457-34-58449. (HUSK; 
Navn og cpr nummer, for fradrag.) 

- Tak, fordi du også er med! 

Eller send en hurtig gave på MobilePay nr. 21 97 11 11 mrk. Touboro. (Uden fradrag)

GI’ DIG
GLAD

Per Hyldgaard er en salvet forkynder, som taler til hundredtusinder i hele verden. 

Genbrug

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506
Næste avis udkommer 31.12.17

Deadline for annoncer 20.12.17

Kontakt vore konsulenter for hjælp og gode råd:

Claus Rosenbal Roed (syd) - tlf. 29 41 92 57

Line H. Rosendal Baun (nord) - tlf. 23 37 09 71

Erik Haunstrup-Clemmensen (øst) - tlf. 20 27 16 43

• Når du skal flytte

• Når loft og gemmer ryddes ud

• Når boet skal tømmes og fordeles efter et dødsfald

w w w. m i s s i o n a f r i k a g e n b r u g . d k

GODE ANLEDNINGER TIL AT GÅ I GENBRUG:

Bogsalg

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

Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Sendes til debat@udfordringen.dk

Jerusalem – Guds helgenstad
”Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der for-

bander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. ”
Så enkelt lød budskabet til Abraham, da Gud kaldte og udvalgte 

ham. Det står skrevet i 1. Mosebog 12. 3.
Dette gælder selvfølgelig også både Israel og Jerusalem, da der 

ingensteds i Bibelen står, at Gud har kaldt dette tilbage.
Måske netop derfor står der så stor en kamp om Jerusalem, da 

Satan altid har været ude på at ødelægge det, som Gud har talt 
og skabt.

Israel er nemlig Guds øjesten, som han har udvalgt, selv om de 
ikke er bedre end alle os andre arme syndere. Alligevel så har han 
en hel bestemt plan med sit folk - forstå det, hvem der kan. Dermed 
også Jerusalem, som på en helt særlig måde er Guds stad på jorden. 
Derfor er det også skønt at være vidne til, at staden Jerusalem bliver 
hovedstaden i ISRAEL igen.

Vi burde i Danmark være nogle af de første til at gratulere og 
bakke op om dette, uanset hvilken måde det sker på. For at få del 
i velsignelsen fra Gud.

Det var en stor glæde at se og høre præsidenten for Israel, Ben-
jamin Netanyahu, udtale i TV: ”I kan jo bare læse i Bibelen, verdens 
ældste bog, og se hvad der står skrevet om Israel!” Så er det sagt.

Tak også for en fantastisk leder i Udfordringen uge 50. Jerusalem 
– den store konges by. Det er så godt sagt, Henri.

Hermed en glædelig jul, også til ISRAEL.

VERNER B. ANDERSEN

KILDEBAKKEN 6
8600 SILKEBORG

Jerusalem ifølge Bibelen
USA har besluttet at fl ytte sin ambassade til Jerusalem, som jo 

er Israels hovedstad. De øvrige udenlandske ambassader m.v. er 
stadig i Tel Aviv. Nogle mener, at DK bør følge USA’s eksempel og 
fl ytte DKs ambassade til Jerusalem. Men det er for tidligt. Ambas-
sadefl ytninger til Jerusalem kan blive årsag til en ny krig. 

Men ikke fordi der p.t. ikke er nogen fredsproces mellem jøder 
og palæstinensere, som Bodil Lanting skriver. Ifølge eksil-profeten 
Ezekiel 47:21-23 og hjemkomstprofeten Zakarja kap. 9 blev freds-
processen forudsagt for ca. 2.500 år siden. Jerusalem skal ifølge 
de to profeter ikke være hovedstad for to folk. Når vi læser Zakarjas 
detaljerede profeti, er det Israel, Gud vil bruge til at løse de palæ-
stinensiske problemer. 

Ifølge begge de to profeter vil palæstinenserne få borgerret i Is-
rael, så de bliver ét folk. Palæstina og palæstinensere er europæisk 
stavemåde. I Mellemøsten er de stadig fi listre som Zakarja sagde 
og skrev i kap. 9.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

DADDELLUNDEN 1, 1 TV

6705 ESBJERG Ø

Jerusalem er på en helt særlig måde Guds stad på jorden, 
skriver Verner B. Andersen.

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
Kirken holder juleferie: Ingen møder 24. - 28, + 31. dec. samt 1. jan.

Søndag 7/1 kl. 10.30: Bjarne Kjær - Kristne med én talent
Søndag 14/1 kl. 10.30: H.P. Pedersen - Ban vej for Herren!

Lørdag d. 23/12 kl. 19:00
Fælles julegudstjeneste
Perleporten og Nyt Håb
Max Büsman taler

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

Lørdag d. 30/12 kl. 19:00
Fælles nytårsgudstjeneste
Perleporten og Nyt Håb
Max Büsman taler
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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 49:

Christa Myhre
Parkalle 39
6880 Tarm

Kodeord: Julekalender

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 
4. januar 2018 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.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!



Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Juleferie! 
Udfordringen 

udkommer ikke
d. 24.12.17

Næste avis udkommer 

d. 31.12.17

Info.
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Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

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

kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

Stillinger

Erhverv

annoncer@udfordringen.dk / 7356 1506

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 

SUELL Team – fundraising for kirker
 Projektbeskrivelse 
 Fundraisingstrategi
 Matchning 
www.suellteam.dk
www.kirkefundraising.dk  
Tlf. 2144 9686 - Mail: info@suellteam.dk

SUELL Team

Julesange for hele familien 
Kom i Julestemning med de kendte 
julesalmer & -sange. Med DVD’en Jule-
Karaoke er der hjælp at hente, når hele 
familien skal synge julen ind. 

DVD’en indeholder ni af de mest kendte 
julesalmer og sange i vokalversioner 
(syng med) samt i instrumentalversio-
ner (syng selv) ”krydret” med hyggelige 
julemotiver. 

Jule-Karaoke 98 kr. • Forhandler: Hosianna.dk 

Længes du efter at se studerende kende Jesus og gøre 
Jesus kendt blandt deres medstuderende? Vil du være 
med til at udruste kristne studerende til at engagere 
sig i studieverden, kirke og samfund til Jesu ære?

Fra 1. august 2018 søger KFS en sekretær til nord 
samt en gymnasie- og en studentersekretær til øst.

SEKRETÆRER TIL NORD OG ØST

søger medarbejdere

LÆS MERE på kfs.dk/job

LÆRER TIL LTC
Brænder du for at arbejde med unge mennesker, så 
de vokser i troen på Jesus og er med til at gøre Jesus 
kendt i det danske studieliv? Ønsker du at være med 
til at skabe en sammenhængende bibelskolehverdag 
med plads til forskellighed?

Fra 1. august 2018 søger KFS en lærer til LTC. 

ANSØGNINGSFRIST 26. JANUAR 2018 (alle stillinger)

Dødsfald 

Min elskede hustru
Vor elskede mor og svigermor
Sophia Violet Sode blev hentet 
hjem  l Herren d. 6/12-2017.
Begravelsen fandt sted i Frikirken i Sorø d. 13.12.17
Jacob, Johan og Maryse, 
Philip og Karin, David og Lolin

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning
.........................................................................................
Skærvebo  7565 0990 - Annekset  7565 0996...................................................................................................

Social og Sundhedsassistent/
Sygeplejerske/Pædagog til 
Bofællesskabet Skærvebo/Annekset
Skærvebo søger 2 SSA/Sygeplejersker/Pædagoger 30 timer 
ugentlig, den ene stilling er et barselsvikariat. Stillingerne 
ønskes besat til 01.02.18 eller senere og barselsvikariatet til 
01.03.18.

Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 og 
8 dejlige beboere, der er fysisk og/eller psykisk udviklings-
hæmmede.
Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humørfyldt, 
en kollega der ønsker at være med til at give vores beboere et 
respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi forventer en medar-
bejder, der kan tage ansvar, være tydelig og arbejde struktureret. 
Vi sætter medarbejdernes trivsel meget højt og forventer, at det 
vil være naturligt for dig at bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og sep-
tember 2017 er vi startet på KRAP-uddannelsen.  
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte og 
unikke”.  
Der påregnes dag-/aften-/nattevagter og arbejde hver 2. 
weekend.
Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på Haremarksvej 
76, 8723 Løsning
Ansøgningsfrist søndag d. 14.01.18 kl. 12.
Samtale uge 4.
Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www. skaervebo.dk 
eller ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen 75650990/30546677 eller afdelingsleder 
Gitte Pedersen 75650990.

BaptistKirken søger
udviklingsmedarbejder 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 mulighed for 1 års forlængelse. 
Ansøgningsfrist 26. januar 2018.

Læs mere om stillingen på www.baptistkirken.dk 
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Udvalgte programmer om tro på DR/Kristne TV-kanaler

DR K 
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 mør-
ke og i dødens skygge. Kantor 
Niels Granvig dirigerer Drenge-
Mandskoret. Sendes også mandag 
og lørdag kl. 8.30.

14:45 5 skarpe om julen (1:4)
I 5 skarpe om julen får du mulighe-
den for at komme bag om gavepa-
pir og juleræs og blive klogere på, 
hvad julen handler om som kristen 
tradition. Vi giver dig fem skarpe 
punkter på 20 minutter, der skærer 
ind til benet på julens tidspunkter.

15:05 5 skarpe om julen (2:4)

Lørdag 23/12
19:25 Hjem til Jul
Julen er danskernes yndlingshøjtid. 
Men hvad er egentlig sammen-
hængen mellem Jesusbarnet i 
krybben, fl æskesteg, juletræ og ju-
legaver? Hvorfor og hvordan fejrer 
vi danskere jul? Vi følger familien 
Abilgård i Aarhus, som kæmper 
for at holde den helt perfekte jul 
med de klassiske juletraditioner 
i en travl hverdag. Og så møder 
vi juleentusiasterne Esben Bjerre 
og Sisse Sejr, som fortæller, hvad
de elsker ved julen. Og det muslim-
ske par Natasha Al-Hariri og Niddal 
El-Jabri, som samler familien til 
halal-mad og hygge i julen.

Søndag 24/12
07:00 5 skarpe om julen (3:4)

07:20 5 skarpe om julen (4:4)

20:00 Danmark synger julen ind
Traditionen tro synger DR og nogle 
af landets bedste kor julen ind og 
drysser julestemning over hele lan-
det live fra DR Koncertsalen. Her 
står dirigent og vært Phillip Faber 
i spidsen for DR KoncertKoret, DR 
BørneKoret og amatørkorsangere 
fra hele landet, når de største jule-
sange skal foldes fl erstemmigt ud.

Mandag 25/12
14:00 Gudstjeneste fra Thisted 
kirke. I begyndelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. Sådan lyder de første linjer 
i dagens tekst, som sognepræst 
Anne Mette Grønborg Søren-
sen vil udlægger i sin prædiken. 
Gudstjenestens anden tekst er fra 
skabelsesberetningen og handler 
om lyset.

20:00 Julekoncert med DR Pige-
koret. Julekoncerterne har været 
årets højdepunkt for DR PigeKoret 
lige siden koret blev stiftet i 1938. 
Hvert år træder koret ind i juletradi-
tionerne med lige stor nysgerrighed 
og kærlighed til de gamle julesange 
og traditioner. Dette års julekoncert 
handler om kærlighed, i en over 
2000 år gammel kærlighedshisto-
rie om Maria og Josef.

Lørdag 30/12
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Den yndigste rose”, og 
om hvordan salmen forudsiger 
Jesus’ korsfæstelse. DR PigeKo-
ret ved dirigent Michael Bojesen 
synger salmen fra Brabrand Kirke 
Julesøndag.

DR1
Søndag 24/12
15:00 Juleaften i Veng kloster-
kirke ved Skanderborg
Juleaften i Veng klosterkirke ved 
Skanderborg. Klokkerne kimer, og 
menigheden fi nder op ad bakken 
mod den gamle landsbykirke, der 
ligger som nabo til et stort gods 
i det midtjyske. Sognepræst Lise 
Palstrøm tager imod og byder 
sognebørn og seere indenfor til 
en juleaftensgudstjeneste med 
de kendte julesalmer og teksten 
om alverden, der skulle skrives 
i mandtal, og et barn, der bliver 
født i en stald. En beretning, der 
har været fortalt på dette sted i 
næsten tusind år.

Søndag 31/12
00:05 Nytårsgudstjeneste fra 
Aarhus Domkirke. Biskop Hen-
rik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift, 
inviterer indenfor i domkirken 
ved vandet, midt i byen. Kirken er 
indviet til de søfarendes helgen 
Sct. Clemens og med et tårn, der 
engang har tjent som vartegn for 
søfarende. Åbningen af gudstje-
nesten trækker tråde til Aarhus 
som europæisk kulturhovedstad. 
Liturg og prædikant er Henrik 
Wigh-Poulsen. I gudstjenesten 
medvirker domorganist Kristian 
Krogsø, domkantor Carsten Seyer-
Hansen, kirkens kantori og Sct. 
Clemens Drengekor. 

NAT GEO People
Søndag 17/12 kl. 04.00
Hospitalsskibet (6:8)
Mandag 18/12 kl. 21.00
Hospitalsskibet (8:8)
Søndag 23/12 kl. 04.00
Hospitalsskibet (7:8)
Søndag 30/12 kl. 04.00
Hospitalsskibet (8:8)
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

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

DR Radio 

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)

Mandag 18/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
18.05 DR PigeKorets Jul (P2 
DAB)18.30 - direkte fra Koncert-
huset. DR PigeKoret fejrer julen 
med lige stor nysgerrighed og 
kærlighed til de gamle julesange 
og traditioner. Miraklet i Beth-
lehem ses med Jomfru Marias 
øjne som en kærlighedsfortælling, 
der kulminerer i Jesu fødsel. DR 
PigeKoret m.fl .

Tirsdag 19/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Onsdag 20/12
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
Mening, mål og metode. Psyko-
logistuderende Gull-Maja la Cour 
besøger Skurvognen for at vende 
spørgsmål om mening i en verden 
med religiøs dekonstruktion.

Torsdag 21/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 22/12
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 I korsets tegn 8:8
(Sendes også 21.03, søndag 5.03 
og 15.03).
18.50 Danmark kort
Julesange. Julen synges ind, 
yndlingsjulesalmen er uden tvivl 
”Velkommen igen, Guds engle 
små”, og her kommer historien om, 
hvordan Grundtvig blev inspireret til 
den. Sendes også kl 23.55

Lørdag 23/12
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Jul - Nytår
Se oversigten til højre.

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

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider: Man-, Tirs-, 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.

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/

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.

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

Lise Palstrøm er årets juleprædikant og prædiker ved gudstjenesten 
fra Veng Klosterkirke den 24.12 kl. 15.00 Foto: Fl. Steentoft

DR byder på ni gudstjenester 
i jule- og nytårsdagene, hvor 
P1 også ser på åbenbaringer 
og mirakler og tro i rummet. 
I år sender DR1 også live fra 
pladsen foran årets julekirke.

Som noget nyt varmer DR1 op 
til juleaftensgudstjenesten den 
24.12 og sender en halv time 
direkte fra Veng Klosterkirke 
ved Skanderborg fra klokken 
14.30. Her møder Søren Ryge 
nogle af sognets beboere med 
hjemvendte børn, inden de fi nder 
op ad bakken mod den gamle 
landsbykirke. Og Søren Ryge 
lover, at der vil dukke barndoms-
minder og julegaver til seerne op 
i den direkte sending fra området 
foran Nordens ældst bevarede 
klosterkirke.

Kl. 15.00 - sender DR1 direkte 
fra Veng Klosterkirke, hvor sog-
nepræst Lise Palstrøm er årets 
juleprædikant og byder indenfor 
til en juleaftensgudstjeneste med 
de kendte julesalmer og teksten 
om alverden, der skulle skrives 
i mandtal, og et barn, der bliver 
født i en stald.

Sammenlagt har DR otte guds-
tjenester fra kirker i hele landet på 
programmet i radio og tv omkring 
jul og nytår, ligesom DR1 – tradi-

tionen tro – stiller om til midnats-
messen i Rom og pave Frans’ 
prædiken juleaften klokken 23.55.

Kirke, åbenbaringer
og mirakler på P1

På P1 er årets julekirke Viborg 
Domkirke, når sendevognen i tre 
dage får fast plads her. Juleaften 
sendes gudstjenesten klokken 
16.25 med Marianne Koch som 
prædikant, mens biskop over 
Viborg Stift, Henrik Stubkjær, står 
klar på prædikestolen 1. juledag 
klokken 9.54. Et døgn senere er 
det Leif Holmstrøm, der er præ-
dikant i Viborg Domkirke – og 
direkte på P1.

I programmerne Audiens på P1 
handler det om ’Åbenbaringer og 
mirakler’. Juledag møder Katarina 
Lewkovitch to danskere, der haft 
uforklarlige oplevelser, hvor de 
mødte Jesus – noget, som med ét 
ændrede deres liv og verdensbil-
lede. Og 2. juledag besøger P1-
værten nogle af de steder, hvor 
der er foregået mirakler i fortiden 
og nutiden, ligesom hun under-
søger miraklets natur. Blandt de 
medvirkende er for eksempel 
prædikanten Hans Berntsen, den 
katolske præst Lars Messersch-
midt og mennesker, der på egen 
krop har oplevet et mirakel, som 
ændrede deres liv radikalt.

Jul på DR-tv og radio

Gudstjenester 
og udvalgte 
programmer om 
tro i julen på DR 

24. december klokken 14.30 på 
DR1: Juleaften med Søren Ryge 
– direkte fra området foran Veng 
Klosterkirke ved Skanderborg
24. december klokken 15.00 på 
DR1: Juleaftensgudstjeneste fra 
Veng Klosterkirke ved Skander-
borg, prædikant: Lise Palstrøm
24. december klokken 16.25 
på P1: Juleaftensgudstjeneste 
fra Viborg Domkirke, prædikant: 
Marianne Koch
24. december klokken 23.55 på 
DR1: Midnatsmesse fra Rom med 
pave Frans, dansk kommentator: 
Iben Thranholm
25. december klokken 9.54 på 
P1: Juledags-gudstjeneste fra Vi-
borg Domkirke, prædikant: Henrik 
Stubkjær
25. december klokken 14.00 på 
DR K: Gudstjeneste juledag fra 
Thisted Kirke, prædikant: Anne 
Mette Grønborg Sørensen
25. december klokken 16.03 på 
P1: Audiens på P1 – ’Åbenbarin-
ger og mirakler 1:2.

26. december klokken 9.54 på 
P1: Audiens på P1 - ’Åbenbaringer 
og mirakler 2:2.
26. december klokken 13.25-
16.20 på DR K: Serien ’1000 
års tro’ med historien om kristen-
dommen i Danmark vises i sam-
menhæng
27. december klokken 14.00-
19.10 på DR K: Eksistenspro-
gramserien ’Vores guddommelige 
verden med Morgan Freeman’ om 
blandt andet skabelsen, mirakler 
og dommedag vises i sammen-
hæng
27. december klokken 19.10 på 
DR K: ’Jerusalem’ – dokumentar-
fi lm om de helligste steder og det 
hellige sted for tre religioner
31. december klokken 9.54 på 
P1: Gudstjeneste fra Frederiks-
borg Slotskirke, prædikant: Ida 
Secher
Natten mellem 31. december og 
1. januar klokken 0.05 på DR1: 
Nytårsgudstjeneste fra Aarhus 
Domkirke, prædikant: biskop Hen-
rik Wigh-Poulsen
1. januar klokken 9.54 på P1: 
Nytårsgudstjeneste fra Køben-
havns Domkirke, prædikant: An-
ders Gadegaard
1. januar klokken 16.03 på P1: 
Audiens på P1 – ’Troen i rummet’.
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- Tindrer, I stjerner... det her er den første totalt 
blændende, lysende, overnaturlige kæmpestjerne, 
jeg ser her i aften!

(Se Lukasev. 2, 1-16)

Hvad skal du i julen?Hvad skal du i julen?

Marcus Mikkelsen, Tjørring, 15 år
Hvad skal du til jul?

”Til jul er vi derhjemme, og vi holder det 
sammen med mine bedsteforældre. Vi plejer 
at holde det med bedsteforældrene og nogle 
gange også med andre fra familien.”

Hvad skal du til nytår?
”Jeg skal holde nytår med nogle venner. 

Det bliver nok højst sandsynligt derhjemme.”

Sine Østerby, Aarhus, 24 år
Hvad skal du til jul?

”Jeg skal hygge med familien med  spil, fjern-
syn, afslapning og jul. Om aftenen skal vi have 
julemiddag og danse om juletræ. Alt i et stille og 
roligt tempo.”

Hvad skal du til nytår?
”Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal være endnu, men 

jeg skal i hvert fald være sammen med nogle venner.”

Miriam Sørensen, Herning, 14 år
Hvad skal du til jul?

”Jeg skal være hjemme sammen med 
min familie.”

Hvad skal du til nytår?
”Jeg skal til Norge med min faster, hen-

des kæreste og søn. Det skal nok blive 
hyggeligt, selvom jeg rigtig godt kan lide 
at holde nytår derhjemmme.”

Har du brug for noget ny julemusik efter at have hørt de 
samme juleplader år efter år? Så er der godt nyt: Denne plade 
med John Schlitt, den tidligere forsanger i Petra, som lukkede 
ned med pladen Farewell i 2005. (Herefter var de dog stadig 
på fl ere turnéer verden rundt inkl. Danmark, og John lavede 
også lovsangspladen II Guys from Petra sammen med Bob 
Hartman).

Han har fi re andre soloplader bag sig. Den første, Shake, 
udgav han allerede i 1995 sideløbende med Petra. Af de 10 
sange på denne juleplade, er seks af dem velkendte med nye 
arrangementer. Fire er nye. 

Fans diskuterer stadig, hvem der var den ”rigtige” Petra-
forsanger. De fans, der var med helt fra starten, foretrækker 
typisk Greg X Volz og hans bløde stemme. De fans, der kom 
til, efter at John erstattede ham i 1986 på pladen Back to the 
street, foretrækker John og den rock-nerve, hans stemme 
tilførte bandet. Uanset hvem man foretrækker, må This Means 
War (1987) og On Fire (1988) betegnes som nogle enestående 
albums i kristenrockens historie, begge med John Schlitt bag 
mikrofonen.

Denne juleplade starter med Petra-klassikeren Hallelujah 
Chorus, ikke en decideret julesang, men det går, selvom 
mange nok foretrækker den originale med Greg X Volz.

De kendte julesange slipper han rigtigt godt fra, især Do you 
hear what I hear, hvor bandet svinger fedt sammen. 

Så er der fi re julesange, jeg aldrig havde hørt før. Af disse 
slipper han bedst fra That Spirit of Christmas, som er et blødt 
R&B nummer, og What Christmas Needs to Be, som er et 
lige-ud-af-landevejen rock-nummer i stil med nyligt afdøde 
Tom Petty.

Alt i alt en god plade, som tåler at blive hørt fl ere gange. 
Mark Hill

Jingle Bell Rock
En juleplade med et lidt rocket tvist, dog 
ikke hårdere end at de fl este kan være med.

Sydvestjyllands Efterskole har 
vundet i de regionale kampe 
og er nu klar til danmarks-
mesterskaberne i fodbold for 
efterskoler! 

Det blev en historisk dag, da 
SE-drengene for første gang i 
skolens 42 års historie vandt 
de Sydjyske Mesterskaber i 11 
mands-fodbold og kvalifi cerede 
sig til DM i udefodbold i A-rækken. 

Det skete i en gyserkamp 
mod Sundeved Efterskole på 
kunstgræsset i Bramming, hvor 
holdene i den ordinære kamp 
spillede uafgjort 1-1. 

Men i straffesparkkonkurren-
cen var drengene fra Sydvestjyl-
lands Efterskole bedst og scorede 
på alle 5 spark og vandt 5-4. Det 
udløste stor jubel blandt spillerne 
og alle øvrige elever på eftersko-
len, som havde trodset kulden 

og heppede på kammeraterne 
fra sidelinjen. 

Det hører til sjældenhederne, 
at de kristne efterskoler kan spille 
sig til DM i 11-mands fodbold, 
men denne gang lykkedes det for 
drengene fra Bramming.

DM afgøres i maj
Til DM d. 16.-18. maj på Sport-

sefterskolen SINE i Løgumkloster 
kommer drengene til at møde de 

øvrige regionsvindere i Danmark.
- Det bliver spændende at følge 

holdet, der forventer at møde me-
get dygtige modstandere. Inden 
dagens fi nale havde drengene 
bl.a. vundet 8-1 i semifi nalen mod 
Vojens Idrætsefterskole, fortæller 
forstander Leif Kruse fra Sydvest-
jyllands Efterskole.

Bodil

Sydvestjyllands Efterskole klar til DM
Drengene fra SE har netop vundet De Sydjyske Mesterskaber efter en gyserkamp.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henri Nissen

Pernille fra Kolding fi k sig 
et dejligt julemirakel, da hun 
tog med sin efterskolelærer 
til helbredelsesmøde med 
Hans Berntsen på Udfordrin-
gen lørdag eftermiddag den 
2. december 2017.

Da Pernille stod i køen af syge, 
som ønskede forbøn, havde hun 
en skinne på højre ben for at 
beskytte knæet imod at gå af 
led. Hun støttede sig til krykker.

Da Pernille satte sig ned i 
stolen overfor Hans Berntsen, 
løftede han forsigtigt hendes 
ben op og konstaterede sammen 
med de omkringsstående, at 
hendes ene ben var en centimer 
kortere end det andet. 

Han bad derefter  for benet, og 
på den video, som Udfordringen 
optog, kan man tydeligt se, at be-
nene i løbet af få sekunder bliver 
lige lange (selv om Berntsen ikke 
trak eller skubbede i benene).

Bagefter opfordrede de, der 
stod omkring, Pernille til at prøve 
at tage skinnen af. 

Hans Berntsen holdt lidt igen: 
- Vi skal ikke fremprovokere 
noget, sagde han. - Men på den 
anden side er det godt at få det 
afprøvet, tilføjede han, da Pernille 
begyndte at åbne skinnen.

Pernille rejste sig op nu og be-
vægede sig lidt. Hoppede endda 
lidt. Hun havde ikke ondt mere! 

Danmarksmester 
i at led går af led

Udfordringen talte bagefter 
med Pernille:

- Da du kom, havde du en 
skinne på højre ben. Hvorfor?

- Mit knæ var gået af led. Mine 
led er rigtigt tit gået af led. Mine 
knæ, mine skuldre, min kæbe...

- Hvorfor?
- Det ved jeg ikke. Men det har 

været sådan de sidste tre år. Og 
specielt det sidste halve år har 
det været meget slemt.

Jeg har Danmarks-rekord i at 
ben går af led. 

- Gør det ikke ondt?
- Jo. Og jeg skulle faktisk også 

opereres her til januar. Men nu 
må vi se, smiler Pernille forvent-
ningsfuld.

Begyndte med operation
- Det begyndte med, at jeg 

skulle have en stor knude ope-
reret ud af min kæbe. Da den 
var væk, var min kæbe lige så 
tynd som et stykke papir. Og så 
begyndte den at gå af led. Og 
så gik de andre led også af led.

- Hvilken slags knude var det?
- En luftcyste kaldte de det.
- Har lægerne ikke kunnet gøre 

noget ved dine led-problemer?
- Jeg er blevet opereret ret 

mange gange i min kæbe. Og de 
har snakket om også at operere 
min skulder og mine knæ.

- Da du var til forbøn hos Hans 
Berntsen, kunne vi se, at dit ven-
stre ben blev længere. Kunne du 
mærke noget?

- Jeg kunne mærke, at der var 
et eller andet tungt, der gik væk 
eller blev revet ud fra mig.

- I benene?
- Nej, i min krop. Det var lige-

som noget tungt blev revet væk.
- Gjorde det ondt, da du tog  

skinnen af dit højre ben?
- Nej, slet ikke. Jeg havde bare 

lyst til at løbe og hoppe.
- Har du været ude at afprøve 

at gå bagefter?
- Ja, og jeg har overhovedet 

ikke ondt. Det er helt vildt! udbry-
der en smilende Pernille, som nu 
kan tage på juleferie.

Videoen med Pernille ligger 
på Udfordringens facebook-side.

Hans Berntsen har i 35 år 
bedt for syge. Mange har oplevet 
helt ekstraordinære helbredelser, 
kan man læse i bogen ”Hans 
Berntsen”. Se kommende møder 
på missiondanmark.dk.

 

Hans Berntsen beder for Pernilles ben. På foto 1 ses, at venstre ben er 
mindst 1 cm kortere end højre. På foto 2 er de lige lange.

Pernille mærker, der er sket noget, og tager sin skinne af.

Pernille afprøver helbredelsen med bl.a. hop på stedet.

Pernille fortæller lettet, hvad der pludseligt skete under forbønnen.

Jo, det er rigtig nok, det er virkelig sket...!

Pernille oplevede et jule-
mirakel for ’ledløshed’

Jeg er en eventyrlysten type. Jeg springer bare ud i 
tingene uden at have gjort mig mange tanker, inden 
jeg tager af sted. Derfor havde jeg heller ikke gjort mig 
mange tanker om, hvorfor jeg valgte at tage i praktik i 
Nicaragua. Udover selvfølgelig at organisationen laver 
nogle spændende ting. 

Men situationen i landet osv. havde jeg ikke tænkt så meget 
over. Ret dumt, når man tænker over det, når nu ’narkotikaenes 
motorvej’ går gennem Nicaragua. Og da jeg fortalte min familie 
og mine venner, at jeg skulle til Nicaragua, var den generelle 
reaktion: ’Hvad i alverden vil du dér?’. 

Den eneste, som ikke havde den reaktion, var min farfar, som 
sagde: ’Fedt! Jeg er sikker på, du får en fantastisk oplevelse!’ 
Det håbede min familie og mine venner selvfølgelig også, efter 
jeg havde forsikret dem, at Nicaragua ikke har problemer med 
bander. 

Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at opfattelsen af Latiname-
rika generelt er, at der er store problemer med stoffer, bander, 
fattigdom og ulighed. For eksempel er Nicaragua meget mere 
end fattigdom. Nicaragua er rigtig fl ot natur, fl otte byer, kaotisk 
hovedstad (på den gode måde, når man har vænnet sig til det). 

Men det bedste ved Nicaragua er menneskene. Jeg har aldrig 
mødt nogle mennesker, som bare er glade for, jeg er her. Jeg 
arbejder 1,5 dag med engelskundervisning i et af kvartererne i 
hovedstaden Managua. Det er en lille organisation, som er dre-
vet af en driftig dame. Hun er samtidig præst i den lokale kirke, 
så hun kender alle. Hun har sat sig for, at børnene skal have et 
alternativ til at være på gaden. Hér kommer min engelskunder-
visning så ind i billedet. Jeg underviser kun tre gange to timer, 
men hun er bare så glad for, jeg har lyst. Jeg har aldrig mødt så 
imødekommende mennesker. Mennesker, som er så opsatte på 
at gøre en forskel i deres lokalsamfund. Denne NGO samarbejder 
med den NGO, som jeg er i praktik hos. Denne kvinde nyder så 
meget respekt i lokalsamfundet, at folk rent faktisk lytter efter, 
hvad hun siger. Hun er blevet den, som promoverer, hvordan man 
skal opdrage sine børn. Og hvis ens barn ikke har været i skole 
eller er kommet til aktiviteterne, så skal man have en rigtig god 
undskyldning. En anden ting er, hvis man ikke kommer til sine 
timer i skolen, eller klarer sig dårligt, så må man ikke komme til 
hendes aktiviteter. Og det virker!

Der er så mange civilorganisationer, som arbejder på at ud-
vikle Nicaragua i den rigtige retning. Og 
det selvom regeringen ikke er så glade 
for civilorganisationer generelt. Dét er 
tankevækkende. 

Fordommene lever

Af Rasmus Bondesen
Udsendt som 

praktikant af Impact
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Julehumor

Lille Peter gik til sin mor og 
krævede at få en ny cykel i jule-
gave. Men hun ville gerne lære 
ham gode manerer og sagde:

- Ok, Peter, det er ikke jul 
endnu, og vi har ikke råd til alt 
muligt. Kunne du ikke skrive et 
brev til Jesus og bede ham om 
en cykel i stedet for?

Efter et mindre raserianfald 
blev Peter sendt ind på sit væ-
relse. Her satte han sig omsider 
ned for at skrive et brev til Jesus:

Kære Jesus,
Jeg har været en god dreng 
hele året, og nu vil jeg gerne 
have en ny cykel.
Din ven Peter    
   

Men inderst inde vidste han  
godt, at Jesus kendte hele sand-
heden om ham. Så Peter rev 
brevet i stykker og prøvede igen:

Kære Jesus,
Jeg har opført mig ok i år og 

jeg vil gerne have en ny cykel.
Venlig hilsen
Peter      

Men det var vist heller ikke 
hele sandheden, så Peter rev 
det nye brev i stykker og skrev:

Kære Jesus,
Jeg har tænkt over det med at 
være en god dreng i år. Må jeg 
godt få en ny cykel?
Peter

       
Men der var vist stadig noget 

galt, når han tænkte helt nøje 
efter. Peter krøllede brevet sam-
men, smed det i papirkurven og 
løb udenfor.  

    
I lang tid gik han rundt på 

gaderne. Han var lidt trist ved 
tanken om, hvordan han havde 
opført sig overfor sine forældre 
og kammeraterne. På et tids-
punkt stod han foran den store 
katolske kirke.      

Peter åbnede døren og gik ind. 

Han knælede og kiggede rundt 
uden at ane, hvad han skulle 
gøre. Til sidst  rejste han sig og 
gik rundt i kirken, mens han så 
på alle fi gurerne og julekrybben. 
Pludselig greb han en af de små 
fi gurer og løb ud af kirken. Han 
styrtede hjem, gemte figuren 
under sengen og begyndte at 
skrive igen:

Jesus,
Jeg har overtrådt de fleste 
af De ti Bud. Jeg har smidt 

med papirkugler i skolen og 
ødelagt min søsters Barbie-
dukke og mange andre ting. 
Jeg er desperat. Men jeg har 
din mor. Hvis du nogensinde 
vil se hende igen, skal du give 
mig en ny cykel.
Hilsen
Du ved hvem... 

”Kære Jesus,
Jeg har opført mig ok i år, og jeg vil gerne have en ny cykel.”

Hvad gør man, hvis man godt ved, 
at man ikke har været helt god hele året?

Forrige år var vi på sommerferie på Bornholm. En dag var vi på 
cykeltur, og det var en skøn dag. Vi fi k varmen og bestemte, at 
vi skulle have en is. Eneste sted i nærheden var en restaurant, 
og her serverede de udelukkende is i portionsanretninger. 

Med fi re børn var budgettet begrænset. Men min mand insiste-
rede. Børnene og vi skulle have is, og så måtte vi bare dele. Han 
var dog noget bleg, da han kom ud igen. 

- Det bliver 300 kr. for to isanretninger, sagde han. 
- Hvad? sagde jeg. Det kan det da ikke koste. 
- Jo, 150 kr. gange med to. 
Isen var bestilt og det så da også godt ud, da den kom. Den blev 

spist med stor andagt. Tre bidder til hver og nogle bær kunne det 
vist blive til. Og vi var enige om, at det smagte rigtig godt. 

- Nu må I nyde det, børn, for I får aldrig nogensinde så dyr en 
is igen. Børnene nikkede og forstod alvoren og højtideligheden i 
situationen. 

Nu skal det lige indskydes, at min mand er meget kreativ og 
musikalsk begavet. Økonomi og tal er ikke noget, han interesserer 
sig så meget for, og han var sikkert også træt efter at have cyklet 
med den yngste i cykelvognen. Da han havde betalt regningen 
kom han ud og indrømmede, at han havde regnet forkert. Han var 
kommet til at gange med to to gange! Så godt nok var det mange 
penge, men ikke helt så mange som vi havde troet. 

Og hvordan er det så med nåden? Forstår vi, at nåden har kostet 
en dyr pris? At den bliver givet frit, men at den kostede vores Herre 
og Frelser lidelse og død? Måske er det godt nogle gange at tage 
sig tid til at dvæle ved den dyrt købte 
nåde. Så vi i højtidelig andagt indtager 
nadveren og mindes det kød, der blev 
givet, og det blod, der blev udgydt, for 
at vi kan have fællesskab med Gud. 

 Den dyreste pris 

Ønskeliste
 til Jesus

GGaver der gi’raver der gi’r  
meningmening!!

FIND BØGER, FILM OG MUSIK 
I UDFORDRINGENS 

WEBSHOP
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