Udfordringen

Annoncepriser og -formater 2019
Spaltemål: || 1 sp. 41 mm || 2 sp. 86 mm || 3 sp. 131 mm || 4 sp.: 176 mm || 5 sp. 221 mm || 6 sp. 266 mm ||
Annoncer på tekstsiderne: (alle priser er ekskl. moms)

Placering
Størrelse
Forsiden
2 spalter x 75 mm
s. 3
2 sp. x 75 mm
s. 5 + 9
2-3 sp. op til 125 mm
s. 7 + 11
2 sp. x 75 mm
Bagsiden
2 sp. x 125mm
Øvrige tekstsider
Efter aftale...
Maksimum højde 352 mm

Annoncer på rubriksiderne:
Placering
s. 18-20

Størrelse
Efter aftale...

Store formater

Side
Størrelse
1/1
266 x 352 mm
1/2
266 x 170 mm
1/4
131 x 170 mm
Tillæg på 10% ved indryk på tekstsiderne.
Tillæg på 25% ved bestilling af højreside.

Pris/spalte-mm.
I alt
kr. 8,50		
1275,kr. 8,50		
1275,kr. 7,00
ca. 2-3000,kr. 7,00		
1050,kr. 8,50		
2250,kr. 7,00
for 2x75 1050,-

1275

Pris/spalte-mm.
kr. 5,00

Pris
kr. 8500,kr. 5300,kr. 3000,-

Rabatter: (træder i kraft ved samlet bestilling af annoncer i samme størrelse)

Antal indrykninger
3x
4x
5x
10 x
20 x

Forside annonce

Rabat
20%
25%
30%
35%
45%

Sådan regnes prisen ud:

Antal spalter x højde i mm x milimeterpris = pris + moms.
F.eks. En mødeannonce på rubriksiderne:
2 sp x 40 mm x kr. 5,00 = 400,- + moms (kr. 500 i alt)
F.eks. En forsideannonce:
2 sp x 75 mm x kr. 8,50 = 1275,- + moms (kr. 1593,75 i alt)
Der beregnes ikke farvetillæg for annoncer på rubrik- og tekstsider.

Kirkelig Vejviser:

To sider i Udfordringen ved overgangen af hver måned, som bruges af
læserne til kontakt, gaver mv. Du får: - 12 annoncer à 1 sp x 45 mm
- plus 1 års gratis abonnement på Udfordringen Pris: kr. 1.195,- + moms.
Farver kan tilføjes for: 400 kr. årligt plus moms. Obs! - det er et godt
stykke under halvpris for både annoncer og avis.

Halvsides annonce
ARTIKEL . 19

Udfordringen torsdag den 4. februar 2010

Tid til at velsigne
tyskerne igen
Flere kristne har fået profetiske ord om at tilgive tyskerne og bede
tyskerne om tilgivelse for had og afstandtagen.
Af Henri Nissen
Siden Hitler og nazisterne
forførte det tyske folk, har
tyskerne levet i skam. Men
Gud vil igen forløse det
bedste i det tyske folk med
dets rige kristne kultur.
Det er essensen i de profetiske ord, som flere kristne
uafhængigt af hinanden mener
at have modtaget fra Gud.
De profetiske ord og tilskyndelser er kommet gennem de
sidste par år.
Da der fx pinsedag 2009
blev holdt Global Day of
Prayer på Skamlingsbanken i
Sønderjylland, inviterede initiativtagerne en tysk menighed
med, så man kunne forsones
og velsigne hinanden. Det var
formentlig første gang, der
blev talt venligt om og til tyske
medborgere her.
Arrangørerne var sig ikke
dengang helt bevidst, at de
var del af en bevægelse blandt

troende kristne, som har følt
sig tilskyndet til at komme
tyskerne i møde.
I forbindelse med Bedehus
Danmarks årlige bedeuge
i Kolding i januar, blev der
også holdt en ledersamling for
danske kristne ledere.
Her fortalte et par af deltagere om formiddagen om,
at de havde mødt kristne
ude i verden, som mindede
dem om, at Danmark og de
andre små lande rundt om
Tyskland skulle velsigne den
gamle fjende. Tyskerne havde
de ellers kun had og negative
tanker om på grund af de to
verdenskrige og tyske erobringer forud. Danmark mistede fx
Sønderjylland og Slesvig-Holsten til Tyskland i 1864.

Forsoning og tilgivelse
På ledermødet blev der
gennemført en symbolsk forsoningshandling med Jürgen
Galonska, som er præst i
Citykirken i Århus. Han er

født i Tyskland, og selv om
han ingen personlig skyld har i
sine forfædres krigerriskhed og
udryddelse af jøderne, har han
ofte følt en afstandtagen - blot
fordi han var født i Tyskland.
Han havde derfor også brug
for at tilgive danskerne!
Blandt dem, der tilgav tyskerne, var en kvindelig leder,
hvis far var blevet dræbt som
frihedskæmper af tyskerne
under 2. verdenskrig.

Bekræftelse
Om eftermiddagen havde
lederne besøg af finske Thomas Sandell fra Den Europæiske Koalition for Israel.
Han er engageret i at skabe
forståelse for jøderne og Israel
i EU, og han fortalte om, hvordan troende kristne op gennem historien har forsøgt at
hjælpe jøderne og Israel, selv
om magthaverne behandlede
jøderne dårligt.
I en bisætning nævnte Thomas Sandell, at han sidste år

Thomas Sandell arbejder for forståelse for Israel og jøderne i EU. Han mener, at Tyskland igen vil
blive en ledernation i Europa - men denne gang til velsignelse, hvis de kristne forløser tilgivelsen.
var blevet inviteret til en lille
by i Østtyskland, Gotha, og
ikke havde lyst til at komme.
Men Gud gav ham et profetisk
ord om ikke at afvise tyskerne.
Netop fra den lille by var flere
af Europas kongehuse udgået,
og fra den egn var både Luther
og Zinzendorf udgået.
Thomas Sandell ville fortsætte sit foredrag, men de
danske ledere fik ham til at
fortælle om sin oplevelse, der
føltes som en bekræftelse på
formiddagens drøftelser.
Det var hans opfattelse, at
tyskerne med deres rige kultur
og åndelige bevægelser skulle
have været en velsignelse for

tilgive tyskerne og dermed
forløse det, som Gud har
tænkt at velsigne verden med
gennem tyskerne. Han mener,
at Europas fremtid afhænger
af, om ”sønnerne og fædrene
forsones” (Malakias Bog 3,24)
- altså her at det kristne Europa
vedkender sig de jødiske rødder. Han mener, at en af grundene til, at kirken i Europa
står svagt, er at erstatningsteologien har skåret de jødiske
rødder af kristendommen,
som om jøderne var helt ude
af Guds planer. Men hverken
jøderne eller tyskerne er glemt
af Gud - tværtimod.

Europa og hele verden. Men
tyskerne var blevet forført af
de nazistiske løgne og erobrede de omliggende lande.
Man udryddede 6 mio. jøder,
heriblandt formentlig mange
Einstein’er og andre Nobelpris-kandidater, som kunne
have gavnet verden.
Tyskerne har mere end
andre nationer angret og gjort
op med denne onde fortid. I
forbindelse med Ausschwitzdagen for nylig inviterede
landet den israelske præsident
Peres til at tale på hebræisk i
det tyske parlament.
Gud ønsker ifølge Thomas
Sandell nu, at kristne skal

TREDOBBELT GRAMMY AWARD WINNER

Han har sunget

8 SOLO ALBUMS UDGIVET I
MERE END 100 LANDE

til BENNY HINNs

EN STOR INSPIRATION

5300
Alvin Slaughter

helbredelsesmøder

”SUCCES ER EN REJSE, IKKE EN ENDESTATION”

DEN 2. APRIL 2010 I KONCERTSALEN I TIVOLI
LIVE KONCERT MED DANSKE ARTISTER

Mød den amerikanske
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Divine Promotions

TRUE GOSPEL SINGERS

Sponsoreret af:

Hilton Copenhagen Airport
Ugeavisen Udfordringen
Magasinet Domino
Copenhagen Post
Hilton Hotel
UCB TV

BILLETTER: WWW.BILLETNET.DK
WWW.ALVINSLAUGHTER.COM TIVOLI.DK
FACEBOOK: ALVIN SLAUGHTER IN TIVOLI WWW.YOUTUBE.COM
KONCERTSALEN I TILOVI VESTERBROGADE 3 1630 KØBENHAVN
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Børn og unge
i sproglig krise
Samfundet er i en økonomisk krise. Men der er en anden
krise, der handler om vores sprog. Og det påvirker os dagligt.
Af efterskoleforstander John
Østergaard
Lige nu er vi
inde i en finanskrise. Det
er den værste i mands minde. I hvert fald den værste
krise, mange kan huske. Den
har ramt med en hårdhed og
hurtighed, som ingen kan
huske er sket før. Vores adfærd ændres. Og det er ikke
altid hensigtsmæssigt.
Hvad er årsagen? Ingen
ved det, men mange tusinde,
som nu er blevet arbejdsløse,
mærker det. Ikke desto mindre ændrer det vores adfærd
betydeligt. Vi holder igen med
udgifter, der ikke er nødvendige, for om muligt at sætte
til side til rigtig dårlige tider
– måske noget, vi skulle have
gjort, da det var rigtig gode
tider. For det har det været.

Med lidt sund fornuft og historisk kendskab ville vi have
vidst, at denne forbrugsfest
ikke kunne fortsætte.
Men nu ændres vores adfærd drastisk, og det er en
adfærd, som på mange måder
er med til at forværre krisen.
Når vi holder drastisk igen i
vores forbrug, ændres behovet for produktion og dermed
behovet for arbejdspladser.
Grundtvig skrev engang:
”Ordet skaber, hvad det nævner.” Det gælder også her.
Bliver der råbt ”krise”, så er
der krise, og vi agerer derefter.
Ikke altid hensigtsmæssigt.

Sprogkrisen kradser
Men der er en anden krise,
som vi måske umiddelbart
ikke tror påvirker os, og som
vi derfor ikke er så opmærksomme på. Den kan have
en fatal indflydelse på vores
sociale liv i fremtiden. Det
drejer sig om en sproglig

krise. En krise, som i høj grad
påvirker de unges sprog, men
så sandelig også har sin indmarch i mange yngre voksnes
sprog.
Sproget er ved at få en drejning hen imod at blive mere
plat og fornedrende. I flæng
bruger vi udtryk - også udtryk
med seksuelle undertoner,
som er totalt overflødige,
men som især har en ned-

Det er nu, vi
ansvarlige voksne
skal gøre front
mod dette negative
sprog og bryde ind,
når vi hører det
værdigende virkning på dem,
som modtager. Og det er en
kæmpe udfordring for os, der
arbejder med de unge.
Jo oftere vi hører eller bruger det sprog, som de unge
siger bare er ”slang”, jo mere

Sproget blandt børn og unge har udviklet sig til at blive både plat og fornedrende. Det påvirker alle.
smitter det af på os og dem,
der ødelægger deres sprog
med et sådant sprog.

Kulturen er blevet rå
”I forstår os bare ikke”, siger de unge og nægter nogle
gange at tage hensyn. Kulturen
er blevet rå. Så i stedet for at
bekæmpe det, er det blevet
en del af vores sprog og bliver
meget hurtigt til øje-for-øje og
tand-for-tand. ”Du kan bare
komme an, kammerat, så
får du nemlig selv af samme
skuffe”!!!
Selv om det umiddelbart
er et accepteret sprog blandt
nogle, gør det noget ved os
som mennesker, og vi ville såmænd helst være det foruden.

Heldigvis er det dog stadig
sådan, at denne sprogform
overskrider de flestes grænser.
Men gør vi noget ved det?
Konfronterer vi det?
Det er nu, vi som ansvarlige
voksne skal bekæmpe dette
sprog. Et sprog som både på
kort og lang sigt vil forkrøble
os. Er det det, vi ønsker for
vores opvoksende ungdom?
Nej tak!
Men ”ordet skaber også,
hvad det nævner”. Både når
der i flæng siges voldsomme
og ligefrem bestialske ord,
uden man selv tænker over,
endsige lægger mærke til det.
Og modsat når vi roser hinanden og taler pænt til hinanden,
bliver vi trygge og glade. Det

gør vi også, når Jesus siger til
os: Kom til mig, alle I, som
slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give
jer hvile. Ordet er magtfuldt
– det skaber, hvad det nævner
– også det gode.
Det er nu, vi ansvarlige
voksne skal gøre front mod
dette negative sprog og bryde
ind, når vi hører det – både i
de nære relationer og i medierne - og i stedet bruge de
positive, opmuntrende og
opbyggende ord.
John Østergaard er forstander på Rinkenæs Efterskole i
Sønderjylland.

Debat
Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red.
forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Er De dansk?
I disse dage er det 65 år siden,
min mor en nat i februar stillede
spørgsmålet ”Er De dansk?” til
den danske håndlanger, der
sammen med tyske Gestapofolk
brød ind i vores hjem for at arrestere min bror. Han var dog
som andre sabotører ”gået under
jorden”, da det blev for risikabelt
om natten at hente nedkastede
våben til deres aktioner.
Der skulle mod til at stå over
for en bevæbnet landsforræder
og tale til hans dårlige samvittighed, når han samtidig havde
bevæbnede Gestapofolk i ryggen. Jeg overværede optrinnet
og husker, at min mors myndige
ord og uforfærdethed åbenbart
indgød en vis respekt.
Det var danskheden, der
blev kæmpet for dengang. Og
danskerne slog deres lid til, at
”End er der en Gud foroven, som
råder for Danmarks sag.”
I dag 65 år efter kan vi opleve
skræmmende eksempler på,
at danskere inklusive undertegnede, der giver udtryk for
deres danske og kristne sindelag,
bliver groft chikaneret af deres
egne landsmænd.
Med andre ord - historien
gentager sig - så der er stadig
grund til at kæmpe for danskheden og spørge ”Er De dansk?”
Men er der også mod?

Kamma anKjærø
ny munKegade 80
8000 Århus C

Hvorfor ikke
prøve at stå
fast
Torben Juul Christensen skriver her i bladet den 18-2-10
under overskriften ’Hvorfor ikke
prøve med en undskyldning.’
Tænk hvis den vestlige verden
ikke havde stået fast overfor
ånden bag nacismen, men var
begyndt, at sige undskyld .
Tænk hvis den vestlige verden
ikke havde stået fast overfor ånden bag kommunismen, men var
begyndt at sige undskyld.
Men hvad med ånden fra
Islam? Koranen siger ”Allah
forbyde at Gud skulle have en
søn”. Vores bibel siger ”hvem
er løgneren, om ikke han som
nægter, at Jesus er Kristus”. Ja
den siger endda, han er antikristeren, som fornægter faderen
og sønnen.
Kære Torben Juul - Bibelen
siger, at ordet skal være en lygte
for din fod. Jeg er ikke i tvivl
om, hvem ånden i dig peger på,
alligevel mener du vi skal sige
undskyld.
Var det uovervejede ord Jesus
sagde til jøderne, da han sagde
”I har Satan til fader”? Mener du
Jesus burde have givet dem en
undskyldning?
Hvis vore børnebørn kommer
til at leve under muslimsk herredømme med sharialov (som
Dhimmier slaver), så ønsker jeg

vi skal stå fast, også selv om det
fører til en tredje verdenskrig hvad helvede det end må blive.
Vi skal ikke sparke muslimer
i hjertekuglen, men mange
danskere tager da også anstød
af navnet Jesus.
Ja, kærlighed er den ypperligste vej - men er det sand kærlighed, ikke at fortælle muslimer og
danskere, at der kun er frelse i
navnet Jesus Kristus?

niels rønnow
Tjelevej 44
7400 herning

En opmuntring
Lørdag den 27. februar var vi
samlet i Frikirken i Multihuset.
Vi hørte om jordskælvet i Chile
og tsunamivarslet til 50 lande,
med forventning om bølger på
op til 10 meter.
Vi gik i massiv forbøn for
Chile og landene omkring og
bad konkret om, at Gud ville
stoppe bølgerne og forbarme sig
over menneskene, som boede de
berørte steder. Dagen efter (da
tsunamien var varslet) udeblev
den!!!! Én af de højeste bølger
var under 1 meter høj!
Det er på tide, at vi kristne
bliver klar over, at vi har et ansvar.... men også Guds kraft til
at gøre en forskel i den verden
vi lever i. En lille opmuntring i
en kaotisk tid.

BriTT heier-Brown
vieKær 7, FjelsTrup
6100 haderslev

3000

Med korrespondanceskolen

Ny ugentlig TV-serie
Ordet er en ny halvtimes ugentlig
TV-serie på LifeStyleTV, som
sætter fokus på Bibelen og dens
budskab. De første syv afsnit er en
introduktion til Det Nye Testamente.

TV tider

Onsdag kl. 19.30
Fredag kl. 20.30
Lørdag kl. 10.30
Søndag kl. 10.00

www.lifestyletv.dk
SE ordEt på SatEllit-tV | intErnEt StrEaming | on-dEmand

Web annonce

Indstik:

Få dit budskab / girokort ud til ca. 6.000 husstande (ca. 24.000 læsere).
Prisen afhænger af indstikkets vægt. F.eks.:
A4-ark (1-10 gram) i 6.000 aviser = 15.960,00 + moms. = KUN 2,66 kr./husstand!
(Indhent særligt tilbud på store indstik som f.eks. en 2. sektion på 4 eller 8 avissider.)

400

Web-annonce på www.udfordringen.dk:

Udfordringens hjemmeside har over 34.000 individuelle hits om måneden.
Annoncestørrelse= 560 x 430 px. Pris: 400,- + moms for 14 dage.
Format: gif, png eller jpg. Filen må højest være 100 kb.
Banner-annoncer (øverst) 2480 x 400 px. Ring for tilbud.
Kontakt Udfordringens annonceafdeling på tlf. 73 56 15 06 - eller skriv til annoncer@udfordringen.dk

Udfordringen
Annoncevilkår 2019

Spørgsmål:

Du kan altid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål, se hvordan nederst på siden.

Deadline:

Alle aftaler om annoncer skal være på plads senest onsdag kl. 15.00 i ugen, hvor avisen udkommer søndag.
Materiale som skal sættes op af annonceafdelingen skal være Udfordringen i hænde senest tirsdag kl.15.00.
Færdige annoncer skal være Udfordringen i hænde senest torsdag kl. 08.30.

Opsætning og korrektur

Annonceafdelingen er gerne behjælpelig med opsætning af annoncer og korrektur.
Ved annoncer, hvor der kræves mere end 15 min. grafisk design og billedbehandling, tages dog et ekstra gebyr på
300,- + moms pr. påbegyndt time.
Udfordringen fremsender gerne korrektur af annonceproduktionen. De første 2 korrekturer er gratis, den tredje og de
følgende koster 100,- + moms pr. stk.
Udfordringen påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, der har været i korrektur.

Reklamationer:

Skal være Udfordringen i hænde senest 14 dage efter indrykningen. Trykfejl eller andre fejl begået af Udfordringen
godtgøres efter avisens skøn.
NB! ang. farver: Trykmetoden og papirkvaliteten gør, at farver i annoncer og logoer ikke bliver 100% ensartet i alle
udgivelser og aviser. Der kompenseres derfor kun for grove fejlfarvninger.

Indstik:

Indstikket skal falses, hvis det er større end den falsede avis, dvs. ca. 27,5 x 19,5 cm.
Annulleringsbetingelser:
Inden 1 - 2 måneder før Indstikket = omkostningsfrit.
30 dage før Indstikket = faktureres med 25%.
14 dage før indstikket = faktureres med 50%.
Afbestilling skal ske skriftligt.

Generelt

Placering:
Annoncer på rubriksiderne (typisk s. 18-20) placeres efter annonceafdelingens skøn under forskellige kategorier som
møder, stillinger, rejser, bolig m.v...
For særlige placeringer betales ekstra (ligesom forsiden, side 3 og bagsiden).
Annoncer på tekstsiderne placeres fra uge til uge i samråd med redaktionen, med hensyntagen til emner og temaer.
Tekstside-placering og størrelse:
Annoncer på tekstsider skal have en minimums-størrelse på 2 spalter x 75 mm høj.
Farver:
I rotationstryk fremtræder billeder og farver ofte mørkere end man regner med - så tænk lyst!
Farverne kan variere fra avis til avis, så vi kan ikke garantere at f.eks. jeres logo har den nøjagtige farve.
Husk også, at en annonce kan se pragtfuld ud på en oplyst skærm, men skal den kunne læses i en avis, må
bogstaver ikke være for små og baggrundsfarverne ikke så dominerende, at teksten drukner i farveladen.
Hvem kan annoncere?
Udfordringen optager annoncer/indstik for kirker, menigheder, kristelige organisationer m.fl. samt kommercielle annoncer,
der ikke anfægter kristen tro, moral eller etik. Annoncer/indstik står principielt for annoncørens eget ansvar, men avisen
forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider imod avisens kristne grundholdning og redaktionelle linie.
Teknik:
Trykmetode: Offset rotation, max. 40 linier #
Tryksted: Jysk Fynske Medier, Telf. +45 7632 6880.
pt. uddelegeret til JP/Politikens tryk, adresse:
Erritsø Tryk A/S, Bundsgaardsvej 45, Erritsø
7000 Fredericia Telf.+45 7594 2200

Kontakt Udfordringens annonceafdeling på tlf. 73 56 15 06 - eller skriv til annoncer@udfordringen.dk

