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Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,

som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,

skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.

Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,

der er noget herinde,
et strålende minde

med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme

hos moder en gang.

Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig

som stjernen fra Gud,
som leder mig stille

til frelseren lille
med barndommens fryd,

skønt barndommen fl ygted som fuglen,
der rejste mod syd.

O kom til os alle,
du højtidens drot,

om lokken er gylden,
om håret er gråt!

Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,

thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.

Tekst og melodi: Vilhelm Gregersen, 1911

Der er noget i luften...
Tegning fra bogen ”Tak for mad!” af Maria F. Schmidt. Udgivet af Udfordringen. Se mere og hør melodider på www.takformad.dk

adventsstjerner.dk

Brødremenighedens
adventsstjerner

Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, når du køber stjerner

En timE  
mEd BiBElEn

Her er Bibelens 
nøglepassager  

samlet i en lille bog, 
der tager en times 

tid at læse.

www.scandinavia.as

Til uddEling eller mini-studiE

20,-

10,-
100 stk.

1 stk.
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Mor 
med mindre

Kaja Lausten Nielsen

Måske er tiden inde til, at vi vælger mere bevidst  
mellem mindre og mere?  
At vi stopper sammenligningerne og indser,  
at mindre rigtig ofte giver os mere? 

Mindre fordømmelse og mere nåde.
Mindre bedrevidenhed og mere barmhjertighed.
Mindre stress og mere tålmodighed. 
Mindre perfektion og mere rummelighed.
Mindre burde og mere glæde.
Mindre Instagram og mere øjenkontakt.
Mindre facade og mere dybde.

Bogen er en samling klummer, som handler om troen 
og håbet og kærligheden i hverdagen i en børnefamilie. 
Klummerne er krydret med muntre citater fra børnene. 
Du vil helt sikkert kunne genkende dig selv og din  
familie, og forhåbentlig bliver du opmuntret til at  
være mor med mindre.  

K
aja Lausten N

ielsen  
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Udfordringen
- mere mellem himmel og jord...

9 788792 459817

Kaja Lausten Nielsen

Opvokset i Hillerød. Bor i Kr. 
Værløse i Nordsjælland med 
sin mand og deres tre drenge.

Er uddannet kemiingeniør 
og har en Master of Science 
i biokemi fra Weizmann In-
stituttet i Israel. Har arbejdet 
med bioteknologi i det private 
erhvervsliv i 14 år, og har nu 
deltidsarbejde som underviser. 

Hvad har børn  
allermest brug for? 

Det spørgsmål kan man tæn-
ke sig træt over. Men det er 
vigtigt at tage spørgsmålet høj-
tideligt  - uden at tage sig selv 
alt for højtideligt -  og turde 
arbejde med svaret.

Jeg tror, at børn har allermest 
brug for, at vi voksne tør vise 
dem vejen. Tør gå foran og 
sige: Kom med mig. Det er 
denne vej.   

(uddrag fra bogen)

Omslag-mormedmindre.indd   1 01.11.2019   14.01

Af Henri Nissen

– Der er et stort pres på os for-
ældre.  Det er vigtigt at stoppe 
op og overveje andre veje. 
Ikke nødvendigvis de mest 
gængse, men at gentænke, 
om der ikke er mulighed for 
at sætte vort forbrug ned 
og skrue op for trivselen i 
familien.

Sådan siger Kaja Lausten 
Nielsen, som netop har udgivet 
sin første bog ”Mor med mindre”.

– Jeg ønsker at formidle glæ-
den over hverdagen og udfordre 
og opfordre læserne til en tydeli-
gere prioritering i vores liv. 

Hvad er vigtigst? Hvordan 
hjælper vi hinanden i hverda-
gen? Hvordan kan vi give mere 
plads til både troen og håbet og 
kærligheden? spørger hun.

Stoppede i godt job
Kaja gjorde selv alvor af sine 

tanker om trivsel i familien, da 
hun for 11 år siden stoppede i et 
vellønnet job som kemiingeniør  i 
Novo Nordisk. Hun fi k i stedet et 
deltidsjob som lærer i matematik 
på et gymnasium, hvor hun nu 
har været i 9 år. 

Det gav mulighed for at være 
mere sammen med børnene, 
mens de voksede op.

At det blev hende, der gik 
ned i tid, og ikke hendes mand, 
forklarer hun med, at det var det, 
der var muligt for dem. Andre 
må gøre det på den måde, som 
passer bedst for dem. Nogle kan 
måske deles om deltiden, frem-

for at kun moderen går ned i tid. 
– Det lyder måske romantisk, 

men det er ikke en let vej at gå 
ned i tid, og vi skal respektere, 
at vi prioriterer forskelligt, men 
jeg vil gerne opmuntre til at 
genoverveje, hvordan vi får en 
hverdag, hvor alle i familien 
trives, siger hun.

– Jeg synes, vi har brug for 
som kristne og som medmen-
nesker at være mere rummelige 
og mere interesserede i nærvær 
og gode relationer med andre 
end i materielle ting.

Fik mulighed for 
at forske i Israel

Kaja er uddannet som kemi-
ingeniør. En del af sin praktik 
tog hun i Israel ved Weizmann 
Instituttet ved Tel Aviv.

Efter de tre måneders praktik 
blev hun tilbudt at fortsætte i en 
forskergruppe, og ved hjælp af 
stipendier blev det til 3½ år i det 
hellige land.

For Kaja var det noget helt 
særligt at tilbringe så lang tid 
i Israel. 

Hun er vokset op i et kristent 
hjem i Hillerød, så det var i sig 
selv spændende at besøge alle 
de hellige steder, som er omtalt 
i Bibelen. Hun deltog i bevægel-
sen Ordet & Israels udfl ugter. 

– Men det var også spæn-
dende at få indsigt i den jødiske 
baggrund for kulturen og kontra-
sterne, fortæller hun.

Hun læste også hebræisk til 
husbehov, så hun fx kunne læse 
skiltene. 

– Hebræisk er et vanskeligt 

sprog, for det ligner ikke noget, 
vi kender. Det er logisk i sin 
struktur, men det er uden voka-
ler - og så læses det jo bagfra. 
Men jeg begyndte da at forstå 
nogle af de dybere lag i Gamle 
Testamente.

Sven var overrasket 
over at møde kristne

Hjemme igen fi k Kaja job, og 
hun mødte sin mand, Sven. 

Han kom fra en traditionel 
dansk familie i Vejle og var over-
rasket over at møde troende 

kristne i forbindelse med sine 
studier til data-ingeniør i Aalborg. 

Men på den måde kom han 
selv til tro på Jesus Kristus.  

Kaja og Sven bor nu i Kirke 
Værløse i Nordsjælland. 

De har stadig to af børnene 
derhjemme, Daniel på 18, som 
går i gymnasiet, og Lukas på 
14, som går i 8. klasse. Den 
mellemste søn, Simon på 16 år, 
går på Akademiet på Mariager 
Efterskole.

Skrev, mens det stod på
Allerede da børnene var små, 

og det ind i mellem kunne være 
hektisk at være en børnefamilie, 
skrev Kaja sine erfaringer ned, 
og det er disse klummer, hun nu 
har samlet i en bog.

I forordet til bogen skriver hun, 
at hun ikke ville vente til bagefter 
med at skrive, hvor hun havde 
fået tingene på afstand. Hun ville 
skrive midt i det. Så selv om bør-
nene  nu er vokset op, så handler 
bogen om, da de var små.

Udfordringen har allerede 
bragt et par af Kajas klummer.

Klummerne i bogen er skrevet 
med humor, for som Kaja siger, 
så er humor vigtig, når man lever 
i en stor familie. Det tager lige 
toppen af presset!

Tid til fællesskabet
– Jeg oplever, at mange bør-

nefamilier i dag er pressede, 
fordi vi vil alting - samtidig. 

Vi har derfor valgt at prioritere 
tid til familien og tid til andet end 
arbejde. Vi har skåret ned på en 
del ting, men vi mangler ikke 

noget. Vi oplever Guds velsig-
nelse, og vi trives fantastisk godt 
med også at have tid til frivilligt 
arbejde, siger Kaja.

Selv er hun aktiv i børnekirken 
i Højnæskirken, som er en del 
af frikirken Kristent Fællesskab. 

Her er mange børn i kirken, 
så de er delt op i tre grupper: 
Løve-unger fra 4-6 år, de mel-
lemste børn i 7-12 års alderen, 
og teenagere, som har deres 
egen teenkirke.

Uddeling af juleposer
Et af de projekter, som Kaja 

desuden er involveret i, er et 
indsamlingsprojekt til uddeling 
af juleposer.

De seneste år har kirkens 
frivillige fået støtte fra bl.a. de 
lokale virksomheder til at uddele 
tre fyldte bæreposer med alt mu-
ligt godt til julen, til 250 familier 
fra nabolaget!

Kontakten til familierne sker 
simpelthen gennem en annonce 
i Rødovrebladet, som især enlige 
forældre refl ekterer på.

Uddelingen sker ved en festlig 
dag i kirken med æbleskiver og 
kaffe, hvor der både er noget for 
børn og voksne. 

Udover at få noget mad med 
hjem, laver børnene også no-
get kreativt, som de kan tage 
med hjem. Og så er der også 
en julegave, som familien kan 
give videre til andre – i julens 
gavmilde ånd.

Kaja valgte at prioritere familien
Kaja Lausten Nielsen havde et spændende job som forsker ved Novo Nordisk, men tiden med mand og børn kommer ikke igen.

Nu bruger hun bl.a. også fritiden til at hjælpe kirken med at give julemad og julegodter til enlige mødre.

Bogen ”Mor med mindre” er netop udkommet på Udfordringens forlag. 
Den kan bl.a. købes på Hosianna.dk for 98 kr. 
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”Sidste år stod vi og sang på 
Rådhuspladsen, og en hjemløs 
kom hen og lagde sit hoved på 
min skulder. ”Jeg har det ikke 
så godt, vil du bede for mig?” 

- Det ville jeg gerne, og vi 
endte med at synge gospelsange 
sammen, og han havde en rigtig 
god stemme! fortæller musiker 
Lena Løbner fra foreningen Håb 
for Alle.

Hjemløse får navne
- Vi har haft så mange dejlige 

oplevelser, og ”de hjemløse” hed-

der nu deres rigtige navne og 
har delt deres historier med os, 
fortæller Lena. Hun har også fl ere 
gange oplevet, at de hjemløse 
ønsker forbøn. 

For de hjemløse handler det 
ikke så meget gaverne. Derimod 
betyder det noget, at nogen ser 
dem og er til stede sammen med 
dem i alt det svære. Derfor synger 
vi året rundt for både de hjemløse, 
psykisk syge, på hospitaler og på 
hospice i Danmark, på Færøerne 
og på Island, fortæller Lena.

Håb for Alle har de seneste år 
ved juletid uddelt sækkevis af tøj, 

dyner, puder og soveposer til de 
hjemløse.

”Vi glæder os meget til i år og 
næste år, hvor vi holder 10 års 
jubilæum for foreningen Håb for 
Alle,” slutter Lena Løbner.

Man kan støtte arbejdet gen-
nem foreningens hjemmeside.

Bodil

Julehjælp til 
hjemløse i 
København
Igen i år vil frivillige glæde hjemløse med 
julehjælp, sang og musik. 

Mødet med hjemløse på gaden 
i København for 10 år siden fi k 
Lena Løbner (t.h.) og en gruppe 
frivillige til at starte foreningen 
Håb for Alle. 

Skoleeleverne gik op og ned 
ad gågaden i Aabenraa efter 
koncerten og sang vores go-
speludgave af ’Et barn er født’. 

Det fortæller korleder og kom-
ponist Torben S. Callesen om en 
julekoncert med to af korene fra 
GospelFamily i 2009. Siden da er 
konceptet med gospelkoncerter 
bare vokset i popularitet hos sko-
leelever i det syd-og sønderjyske.

Julesang i bussen
I forbindelse med julekoncerten 

for 10 år siden havde Aabenraa 
Kommune stillet Sønderjyllands-
hallen gratis til rådighed. Til 
gengæld optrådte børnekoret 
GospelRoots gratis, fortæller 
korlederen. Ikke færre end 1800 
skoleelever deltog - og de kunne 
slet ikke holde op med at synge 
på vej hjem fra koncerten, hver-
ken på gågaden eller i bussen.

”Rødekro-bussen måtte tage 
en omvej, fordi de havde sat vores 
CD på og hele bussen gyngede 
af fællessang. Da vidste vi, at vi 

havde ramt noget,” husker Torben 
S. Callesen.

2500 til skolekoncert i år
Nu er der venteliste på gospel-

korets koncerter, men over 2.500 
elever skal i år se forestillingen i 
Sønderjyllandshallen. 

Siden 2009 er der kommet et 
GospelTeens kor til, og korene 
har optrådt på de fleste store 
spillesteder i Sydjylland for over 
30.000 elever.

Julegospel-konceptet
Konceptet består af en gospel-

musical over juleevangeliet iklædt 
dansk gospelmusik. Alle kan 
synge med på fællessangene, 
der vises på skærme. 

Kormedlemmerne laver også 
Just Dance-agtige videoer, så 
eleverne kan danse med på 
udvalgte sange. Og lærerne kan 
forberede eleverne på forhånd 
ved hjælp af undervisningsmate-
rialet på foreningens hjemmeside.

Hele koncerten leveres med et 
fl ot scene- og lysshow, som hver 

gang kræver hjælp fra 10 frivillige.

Ny musical: Kongesøn
I år har korene GospelRoots 

og GospelTeens en helt ny ju-
lemusical med til de omkring 
7.000 skoleelever, som kommer 
til skolekoncerterne i år. 

’Kongesøn’, som er skrevet af 
Torben S. Callesen, starter med 
juleevangeliet lige fra bebudel-
sen til vismændenes ankomst. 
Historien får dog et twist med 
pigen Hannah, som uforvarende 
kommer til at overvære Gabriels 
bebudelse. 

Koncerterne er korenes gave 
til skolerne. Foreningen optræder 
gratis, men får udgifterne til trans-
port dækket af fx Kommunerne.

På sigt er det foreningens 
ønske at udvide tilbuddet om 
skolekoncerter til hele landet.

Koncerter i december
3. december, GospelTeens, 

skolekoncert i Vejle Musikteater; 
4. december, GospelRoots, 

skolekoncert i Vejle Musikteater; 

6. december, GospelTeens, 
skolekoncert på Filipskolen; 

7. december, GospelTeens, 
Birkholm Kirkesal i Herlev; 

8. december, GospelTeens i 
Bjolderup Kirke, Aabenraa; 

11. december, GospelTeens, 
Comwell Sønderborg;

12. december, GospelRoots, 
Comwell Sønderborg; 

14. december, GospelTeens, 
Odense Bykirke; 

15. december, GospelRoots, 
Sønderjyllandshallen; 

15. december, GospelTeens, 
Sønderjyllandshallen; 

16. december, GospelRoots, 
Sønderjyllandshallen, 

17. december, GospelTeens, 
Sønderjyllandshallen. 

Siden 2009 har foreningen 
opsat fem julemusicals: Et barn 
er født, Stjernen over Betlehem, 
Håbet er blevet tændt, Min him-
melske jul og fra i år ’Kongesøn’.

Bodil

Julegospel-
musical 
spiller for 
fulde huse
Den nye musical, Kongesøn, opføres 
blandt andet som skolekoncert.

Aarhus: Luciaoptog gennem 
alle regnbuens farver
På Luciadag, den 13. december sidst på eftermiddagen, bæres 
lyset frem af børn mellem 8 og 15 år på toppen af Aros i Aarhus. 

Børn mellem 8 og 15 år, som kan lide af synge, er inviteret til at 
deltage i Aros’ Lucia-workshop. Det bliver en sjov og underholdende 
dag, som slutter med landets smukkeste luciaoptog. Prisen er 40 
kr. pr. barn (inkluderer en lille goodiebag), oplyser arrangørerne.

Luciaoptoget går fra ARoS Public (niveau 3), videre op til Wine & 
Food (niveau 4) og op ad vindeltrappen til niveau 8. Herfra bevæger 
optoget sig videre op til Olafur Eliassons rainbow-panorama. Til 
slut synges hele Luciasangen på gangbroen over det åbne rum 
på niveau 8. 

Man kan også nyde synet af Luciaoptoget fra gaden, når børnene 
bærer lyset frem i alle regnbuens farver.

Luciadagen var oprindelig en festdag for lyset og den katolske 
helgen Santa Lucia. Navnet Lucia kommer fra det latinske ord 
lux, der betyder lys. Lucia var en ung, kristen kvinde, der levede i 
300-tallets Syrien, hvor hun om natten delte mad ud til de fattige. 
Derfor havde hun - ligesom vore dages luciabrude - en krone af fi re 
lys på hovedet, så hun kunne se og samtidig have hænderne fri.

Bodil

På toppen af Aros i Aarhus kan man igen i år se ”Danmarks smukke-
ste Luciaoptog”. Foto: Visit Aarhus

Julekrybbe på Strøget i Aarhus
Igen i år vil der stå en julekrybbe midt på Strøget ved Den Katol-
ske Kirke. Julekrybben er åben fra den 29. november til den 23. 
december med et dagligt arrangement sidst på eftermiddagen.

Ved julekrybben vil der gennem hele december være programmer 
arrangeret af de forskellige kirker og kirkelige organisationer rundt 
om i Aarhus. Der vil fx også være et Luciaoptog, som begynder ved 
Domkirken og går hele vejen op gennem Strøget til Den Katolske 
Kirke. Desuden vil der igen være en julekrybbe-konkurence.

Det fælleskirkelige projekt ”Jesus i Centrum” arbejder for at sætte 
fokus på Jesus, og hvorfor vi fejrer ham - især ved juletid. 

Følgende kirker er med i projektet: Folkekirken, Aarhus Valgme-
nighed, Aarhus Bykirke, Den Katolske Kirke, Citykirken, Saralystkir-
ken, Frelsens Hær, Metodistkirken, Baptistkirken, Adventistkirken, 
Church of Love og Haven Aarhus.

Bodil

Julekrybben i Aarhus

være dig
være sammen 
være modig 
og nysgerrig 
på livets STORE 
og SKÆVE spørgsmål

oasehøjskolen.dk

Vi starter nyt hold 
D. 12. JANUAR 

FORÅRSHOLDET 

2020

H
er er der tid til at 
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VED DU HVOR
VÆRDIFULD DU ER?
Med dybde, indsigt og ømhed, vil Derek 
åbne dine øjne til en af tidens største 
sandheder. Du er uvurderlig for vores 
herre. Bliv fri for skyldfølelse, 
usikkerhed, frygt og skam. 

Grib din specielle plads i Guds 
skabte verden. Når du gør det, vil 
du se dit værd gennem øjnene af 
ham som har givet alt for dig. 

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

PRIS
200,-

NYHED

Multihuset inviterer 
til Juleaften i Haderslev
For første gang inviterer Multihuset i Haderslev til juleaften den 24. december kl. 17.00.

Af Lisbeth Thomsen

Siden Tømrerhandlen på Hirse-
vej i Haderslev for 12 år siden 
blev bygget om til Multihuset, 
har der været holdt en lang 
række forskellige arrangemen-
ter. Og nu inviterer huset for 
første gang til julefest selveste 
juleaften.

Bag arrangementet står en 
gruppe frivillige, først og frem-
mest fra Frikirken i Multihuset. 
Invitationen er sendt ud til 25 
organisationer. Herunder skoler, 
væresteder, børne- og ungdoms-
foreninger, samt Hus Forbi og 
fl ere sociale foreninger/organi-
sationer. Arrangementet er gratis, 
alle er velkomne, og der er gave 
til børnene. 

Initiativtager er 41-årige Dan 
Lundsteen, der i fl ere år har gået 
med tankerne om et sådan ar-
rangement.

- Jeg har to gange i min barn-
dom været med til juleaften for 
hjemløse, og det gjorde et meget 
stort indtryk på mig. At se hvilken 
forskel meget lidt kunne gøre for 
nogle mennesker, ændrede mit 
syn på andre. Dette har været 
en af motivationsfaktorerne. En 
anden har været at høre om og 
læse undersøgelser, der viser, 
hvor mange i vores samfund, 
som sidder alene juleaften og er 
ensomme. Dem vil jeg gerne gøre 
noget for, siger Dan.

Familien er med
Dan er gift med Birthe, og sam-

men har de tre børn i alderen 5 til 
11 år. Men hvad siger børnene til 
at skulle holde juleaften med en 
masse fremmede mennesker?

- Mine børn har efterhånden 
vænnet sig til tanken. Fra at være 

imod til nu rent faktisk at ville 
lave playliste med julemusik til 
aftenen. Min datter Elena på 11 

år vil meget gerne være med til 
at dele pakker ud til de børn, der 
måtte komme, og Silas på 8 har 
også spurgt, om han må være 
med. Den yngste, Lukas, synes 
bare, det er en god ide.  Jeg er da 
rigtig stolt af sådan en lille purk, at 
han kan ønske så godt for andre 
og ikke tænke på sig selv først, 
fortæller Dan. 

Helt snydt for den traditionelle 
juleaften bliver børnene dog ikke, 
da familien holder juleaften selv 
på forskud lillejuleaften. 

Juleaften til 100 gæster
15 frivillige har allerede meldt 

sig til at sørge for det praktiske 
under julefesten, som har plads 
til 100 gæster. Udgifterne dæk-

Ana, Brit og Bjarne er sammen med initiativtager Dan Lundsteen med i arbejdsgruppen, som planlægger 
juleaften i Multihuset. Der er plads til ca. 100 gæster juleaften på Hirsevej 9 i Haderslev.

Dan Lundsteen sammen med 
Lukas på 5, som synes det er en 
god idé at holde jul for andre.

kes delvist af Frikirken i Mul-
tihuset og af Ung Mosaik, en 
børne- og ungdomsforening, der 
også har til huse i Multihusets 
lokaler. Flere supermarkeder har 
bidraget med noget mad/drik-
kelse, og bryggeriet Fuglsang 
har doneret drikkevarer uden al-
kohol til den  alkoholfrie julefest. 
Derudover er man afhængig af 
frivillige gaver for at få enderne 
til at nå sammen.

Middag, juletræ og gaver
Dørene åbnes kl. 17.00, og så 

følger en god gammeldags jule-
aften med middag, oplæsning af 
juleevangeliet, dans omkring ju-
letræet og uddeling af gaver. Der 
vil også blive lavet noget sammen 
med børnene, så alle forhåbentlig 
kan nyde en afslappet og festlig 
aften sammen. 

Tilmelding forgår via facebook 
eller ved kontakt til Dan Lunds-
teen på d.hl@live.dk eller på tlf. 
40769748.

Velgørenhedsarrangementer: 

Det store Himmelske Juleshow i Citykirken er blevet en festlig, årlig 
juletradition i Aarhus. Foto fra 2016.

Tre Himmelske
Juleshows i 2019
Den 13. og 14. december inviterer en række kirker og organi-
sationer i Aarhus traditionen tro til Det Himmelske Juleshow.  
I år er der fl ere muligheder for at opleve det populære show, 
da der er i hele tre forestillinger i Citykirken på Viborgvej 173.

Det Himmelske Juleshow er læk-
ker musik og god julestemning. Men 
det er mere end det! Drømmen er, 
at alle familier, som ansøger om 
julehjælp, skal kunne få det. 

Hverken Kirkens Korshær el-
ler Frelsens Hær kan følge med 
behovet for julehjælp. Derfor får de 
to organisationer hele overskuddet 
fra Det Himmelske Juleshow, som 
har været arrangeret siden 2016.  I 
2018 indsamlede showet 220.000 
kr. til uddeling. 

Det Himmelske Juleshow laves 
af ca. 100 frivillige mennesker, der 
er involveret i alt fra planlægning 
og afvikling af showet til uddeling af 
julehjælpen. Musikken er frit stillet til 
rådighed af Koda og Gramex uden 
betaling. 

Vox pops
Om de tidligere himmelske jule-

shows udtaler to af deltagerne, hhv. 
Dorthe Braüner Lind og Morten 
Hørning Jensen:

”Et fantastisk show for hele fami-
lien! Flot og festligt. Sangere og musikere var yderst professionelle.”

”Det var umuligt ikke at komme i godt humør af Det Himmelske 
Juleshow. Sang, musik og stemning i superligaklasse!”

De medvirkende kirker og organisationer bag Det Himmelske 
Juleshow er:  Aarhus Bykirke, Aarhus Valgmenighed, Citykirken, 
Frelsens Hær, Indre Mission, Kirkens Korshær og Saralystkirken.

Billetterne til hvert af de tre shows koster 225,- kroner + gebyr.
Bodil

Lise Petersen Worm 
(øverst) og Mikkel Kaa-
strup-Matthew (nederst) er 
blandt dette års solister.

Kirken i Kulturcenteret på Dre-
jervej 15 i København holder 
juleaftensdag en festlig guds-
tjeneste for hele familien kl. 
14.00-15.00.

Julegudstjenesten indeholder 
både julefortælling og juleevan-
gelie. Der vil også som sædvanlig 
være masser af musik og sang 
ved julegudstjenesten.

Hvis man kommer i god tid, vil 
der være æbleskiver og gløgg fra 
kl. 13.30-14.00, oplyser Kirken i 
Kulturcenteret.

Bodil

Juleaftensgudstjeneste med gløgg og æbleskiver



Skriv til Poul Henning Krog (Lægepræsten) på email: laegepraesten@poulhenningkrog.dk eller Poul Henning Krog, Degnemosen 3, 5700 Svendborg. 
Ikke alle breve offentliggøres. Du vælger selv, om du vil være anonym. Der kan også anvendes andre eksempler, end de til hver anden uge indkomne.
Hjemmeside: www.lægepraesten.dk - her kan du bl.a. købe lægepræstens bøger og se hvilke foredrag han tilbyder. 

Spørg Lægepræsten

Kære Jonas
Træls og øv – ja, det er ikke 

nemt. Vi kender alle til at blive 
skuffet. Det er en del af menne-
skelivet. Det er især følsomt, når 
samværet med vores nærmeste 
ikke lykkes. Det er ekstra følsomt 
i juletiden, hvor forventningerne 
er skruet op, og alle ser ud til 
at feste. 

Det er mange skuffelser, der for 
dig klumper sig sammen særligt i 
juledagene. Skilsmissen, dette at 
være alene, dine egne svigt, din 
søn der ikke vil se dig, din dat-
ters optagethed af hendes øvrige 
familie og arbejde. 

Hvor skal vi starte? Du har 
vist brug for et samtaleforløb og 

meget forbøn. Du har brug Guds 
trøst og lægedom. 

I terapeutisk sammenhæng 
taler vi om begrebet fusion eller 
sammensmeltning. Vi mennesker 
sammensmelter ind imellem med 
vores dårlige tanker og følelser i 
en så høj grad, at vi mister fodfæ-
ste og livet i nuet, som også er en 
virkelighed. 

Der fi ndes en udvej
Grundtanken i denne terapi er 

at anerkende sin svære virkelig-
hed og samtidig forstå, at livet 
rummer mere end det svære. 
Bibelen underviser os om de 
samme principper. 

”Skal jeg end vandre i døds-

skyggens dal, frygter jeg intet 
ondt, for du er hos mig” (Sal.23.4)

Salmisten David pointerer her 
to ting: 

Der kommer en gang imellem 
svære ting i livet. 

Vi skal ikke skal campere i 

dødsskyggens dal. 
Campering handler her om 

sammensmeltning – fusion. Vi 
slår teltet op midt i det svære, vi 
går i stå, vores vandring stopper, 
vi overvældes af problemerne. 

Jesus siger: ”I skal vandre, 

mens I har lyset, for at mørket 
ikke skal gribe(indhente) jer” 
(Joh.12:35)  

Ikke nok med at vi opsluges 
i skuffelsen og mørket, men vi 
mister også det gode liv i nuet. 
Det er altså dobbelt øv. 

Ved Guds nåde kan du befries 
fra fusion og få øje på livets nu. 
Få øje på den vandring og de små 
handlinger, som giver helt nye 
perspektiver. I en fusion er der en 
tendens til, at vi samler os om alt 
det, der ikke kan blive anderledes. 

Jeg vil opmuntre dig til i bøn at 
kaste din byrde på Herren. Jeg vil 
opmuntre dig til i bøn af få afklaret 
følgende.

Hvad kan du gøre noget ved?
Hvad kan du lige nu ikke gøre 

noget ved? 
Vi mister let modet, når vi ar-

bejder forgæves. Nogle ting må 
vi minimum for en tid lade ligge. 

Jeg har tillid til, at Gud vil sende 
sit lys og vise dig små veje, du 
kan vandre på. 

Julens budskab handler netop 
om, at Guds kærlighed fi nder vej 
selv i en gedelugtende stald i 
Betlehems fl ække. 

Måske du kunne være sam-
men med din datter i en weekend 
i december. Måske du kunne gøre 
en indsats for andre juleaften. Må-
ske du kunne invitere dine venner. 

Du ønskes en glædelig jul midt 
i livets mange udfordringer.

Kærlig hilsen Poul H.

Kære Erna Pedersen
Som teenager er venner og 

kæreste ofte vigtigere end fami-
lie. Du kunne derfor vende det 
positivt og glæde dig over, at 
dit barnebarn er så glad for sin 
mormor, at hun fortsat gerne vil 
komme hjem og nu endda tage 
sin kæreste med. 

Hun er så stolt af dig, at du 
og hendes kæreste nu for første 
gang skal mødes. Det er da stort. 

I ungdomstiden er der mange 
hormoner, der farer rundt. Der 
kan godt være lidt kuk i hormon-
kassen, det var der også for os 
andre. Identitetsdannelse og 
dette at fi nde sit fundament og 
åndelige ståsted er i fuld gang. 

Midlertidig ombygning
For os voksne er det sundt og 

sandt at tænke, at de unge har 
et skilt på hovedet, hvor der står: 

Kære Poul Henning
Jeg skal være alene juleaften og i juledagene. Min søn har 

ikke villet se mig, siden min kone og jeg blev skilt for 2 år siden. 
Min datter er sammen med sin svigerfamilie og har også meget 
arbejde i juledagene. Det er første gang, at jeg skal prøve at 
være alene juleaften. Jeg er ked af det og skuffet. Jeg føler 
mig svigtet og alene. Det gør det ikke nemmere, når jeg taler 
med mine kollegaer, de har et vældigt program i december og 
i juledagene med familie og venner. Har du et godt råd?

Kærlig hilsen
Jonas

Jeg er skuffet, fordi jeg skal holde jul helt alene

Mit barnebarn synes, jeg er gammeldags 
Kære Poul Henning
Mit barnebarn har spurgt mig om, hvorfor jeg er så gammel-

dags. Nu vil hun slet ikke besøge mig til jul. Hun er en sød og 
dygtig pige på fjorten år, og vi har altid haft det godt sammen. Vi 
plejer som familier at være sammen til jul, så hendes reaktion 
rammer mig hårdt. Det handler om, at hun har en tre år ældre 
kæreste. Kæresten skal med på juleferien hos mig, og her har 
jeg sat hælene i. Jeg synes ikke, at det er passende, at to store 
børn skal overnatte sammen i mit hjem. Min datter, som er mor 
til pigen, synes jeg er for gammeldags. Er jeg det? 

Med venlig hilsen
Erna Pedersen

Lukket på grund af midlertidig 
ombygning. Dermed mener jeg, 
at du skal være meget nådig og 
barmhjertig. De unge skal nok 
fi nde vej. At være forelsket og ung 

er en naturlig ting. 
Det seksuelle hører til i æg-

teskabet, sådan ser Bibelen og 
vi ”gammeldags” folk på det. 
Gud har skabt sex, og det er en 

smuk ting. 
Vi kristne skal være 

stolte af, at vi ikke selv 
skal opfinde vores etik 
og holdninger. Vi har i tro 
modtaget et liv i Kristus og 
hans ord, som sætter os fri 
til at leve sandt og sundt. 

Det handler ikke om at 
være gammeldags. Det 
handler om glæden ved 
at hvile i et Gud givent 
fundament. 

Konfl ikt kan undgås
Hvordan dit barnebarn 

og kæreste ser på dette 
emne, ved jeg ikke. Du kan 
i kærlighed dele din hold-
ning, hvis du oplever, du 
skal gøre det. Du bestem-
mer naturligvis ingenting 

i din datters hjem, men kun i dit 
eget hjem. En mulighed var, at de 
to unge sover på hver sit værelse 
i dit hus i juledagene. 

Jeg tænker, at der er en op-

trappet konfl ikt, som med Guds 
kærlighed og visdom kan undgås. 
Både du og dit barnebarn er kede 
af det. Der er alt for meget på spil. 
Tænk på alle de gode år og alle 
de minder, I har haft sammen. 

Du skal ikke forsvare dig og 
tænke, at du er gammeldags. Du 
er en kristen, der har den etik 
og de holdninger, som Bibelen 
anviser. Så enkelt er det. ”For Gud 
har ikke givet os en fej ånd, men 
en ånd med kraft og kærlighed og 
besindighed.” (2Tim.1,7).

Bed Gud om hjælp. Ring da til 
dit barnebarn og fortæl om din 
kærlighed til hende og hendes 
kæreste. Fortæl at de altid også 
i julen er hjerteligt velkomne hos 
dig. Forklar dernæst, at de må 
leve med den detalje, at de får 
hver sit værelse. Julen er glæ-
dens fest. Mon dog ikke, at det 
kan løse op i konfl ikten? 

Med venlig hilsen
Poul Henning 

Salmisten David udtrykker to vigtige principper: Der kommer en gang imellem svære ting i livet. 
Men vi skal ikke skal campere i dødsskyggens dal. 

Fortæl dit barnebarn om din kærlighed til hende og hendes kæreste. Fortæl, 
at de altid er hjerteligt velkomne. De må bare leve med den detalje, at de får 
hver sit værelse hjemme hos dig. Julen er glædens fest. 
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SVAR:

Kære Orla Lindskov
Nu nærmer Julen sig, og man 

hører om ønsker og ønskesedler 
alle vegne. Fra børn og børnebørn 
strømmer det ind med ønsker og 
ønskesedler. Jeg skriver nu til dig 
med mit store ønske. 

Jeg fi k for ca. et år siden kon-
stateret prostata-kræft. En god 
kollega og ven af mig, som har 
holdt Udfordringen i snart mange 
år, har fortalt mig om dit arbejde 
og om din Brevkasse. Han min-
des at have læst for en tid tilbage 
om nogle, der har fået hjælp til mit 
problem gennem forbøn og salve-
dug fra dig. Kunne jeg bede dig 
om forbøn og om en salvedug?  

Jeg er i behandling. Men jeg vil 
jo så gerne også have Jesu hjælp. 
På forhånd tak. 

Juleudsmykningen startede 
her hos os allerede i slutningen 
af oktober, og julen ser næsten 
ud til at blive en større og større 
forbrugsfest år for år. Det handler 
om forbrug, forbrug, forbrug…..

Det er ikke til at være i tvivl om, 
at julens egentlige budskab glider 
i baggrunden i det materielle ræs. 

Det materielle fylder næsten 
børnenes og børnebørnenes liv 
og sjæl totalt her op til jul. 

Ja, hele vort samfund ser ud 
til at være et stort materialistisk 
forbrugs-samfund. Det er, som 
om det at få juleønskerne opfyldt, 
det er julelykken.

 Men vi ved jo alle, at julens 
budskab er noget langt større. 
Julens budskab er et budskab, 
der rækker ind i evigheden. 

Mon julens egentlige budskab 
er ved at fortone sig i vores 
kristne land? Jeg frygter det. 

Vi fristes nok alle mere eller 
mindre til at hoppe op på materia-
lismens vogn og bare køre med. 
Jeg bliver selv fristet og falder i, 
igen og igen, især når jeg er på 
gaveindkøb med min hustru. Men 
det er ikke min hustrus skyld. 
Hun prøver at holde igen. Men 
jeg gribes selv af stemningen, 
forbruger-stemningen. Jeg er ikke 
spor bedre end alle andre.

Mærkværdigt nok fortsætter vi 
også her i landet denne materia-
listiske udvikling på trods af, at vi 
er blevet miljøbevidste som aldrig 

før. Vi skulle holde igen med ”smid 
væk-” og ”spild-mentaliteten”. 

Ja, vi har endda som land sat 

miljø-mål, der ligger helt oppe 
under skyerne. Vore politikere 
ved slet ikke, hvordan vi skal nå 

de mål.  
Jeg håber ikke, at I, som læser 

mit brev, opfatter mig som en sur 

gammel anti-julemand, for det er 
jeg ikke.

Nu tilbage til ønskerne, og især 
juleønskerne. Jeg oplevede fl ere 
gange, da vore børn var små, at 
se børnenes skuffelse, når de 
ikke fi k deres ønsker opfyldt. De 
havde nemlig venner, der fi k store 
gaver. Det fi k vores børn ikke, for 
dengang vores børn var små, 
havde min hustru og jeg ikke 
mange penge at gøre godt med.

Da jeg selv var dreng, var det 
nok endnu værre set med nu-
tidens øjne. Dengang fi k vi kun 
hjemmelavede gaver. 

Men jeg var ikke skuffet, for 
mine forældre sørgede for, at 
mine søskende og jeg fandt 
julefred hos Gud.  Gud var hos 
os juleaften. Min far sagde altid: 
- ”Lad alle jeres ønsker tage vejen 
omkring Gud.”

Derved mærkede jeg, at der 
var mere til mig i livet. I mig vok-
sede ønsket om Gud frem. Og i 
det ønske lever jeg stadigt.

Med julehilsen fra
Manden med gode juleminder.

Kære mand med gode
juleminder
Som julegave har jeg sendt dig 

mine bønner samt en salvedug.
Vi er nu, som du skriver, i 

juleønskernes tid. Men lad mig 
først sige lidt om ønsker i det 
hele taget:

Der er mange, der havde store 
ønsker til livet. Men som ikke fi k 
ønskerne opfyldt. De blev skuffet. 
Nogle blev bitre på livet og følte 
sig uretfærdigt behandlet.

Andre fi k deres ønske opfyldt. 
Men da de fi k ønsket opfyldt, lig-
nede det slet ikke det, de i deres 
fantasi havde forestillet sig. De 
blev også skuffet.

Og når disse to grupper skal 
give gode råd til dem, der er 
nybegyndere i det med at ønske, 
så kan de fx sige til dem: 

”Du skal dæmpe dine ønsker. 
Ønsk ikke for meget. Ønsk med 
begge ben på jorden. Ønsk kun 
det, du er helt sikker på at få. Så 

undgår du i hvert fald at blive 
skuffet.”

Der kom også en røst fra et 
menneske på den anden side 
af Jorden. Han hed Buddha. 
Fra ham lød det sådan her ud 

til mange hundrede millioner af 
mennesker:

”Ønsker fører til skuffelser. 
Skuffelser fører til lidelse. Det er 
bedre at bringe det til hvile alt 
sammen. Stop med ønsker og 

begær, så stopper I lidelsens hjul. 
Så får I hvile og fred.”

Skal vi mennesker da opgive 
alle ønsker?

Der var en apostel, som tænkte 
helt anderledes. Hør hvad han 
sagde: 

”Vær ikke bekymrede for no-
get, men bring i alle forhold jeres 
ønsker frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak. Så vil Guds 
fred, som overgår al forstand, 
bevare jeres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus.” ( Filipperbrevet 
kap. 4, versene 6 og 7 ).

Her møder vi en holdning til øn-
skerne, som er helt anderledes. 

Her når vi op på et anderledes 
og højere plan. Hos apostlen 
Paulus møder vi en helt anden 
holdning. Paulus siger nemlig 
ikke, at vi skal holde op med at 
ønske. Han binder vores ønsker 
sammen med Gud.

Han siger noget i retning af 
det, din far sagde, nemlig: ”Lad 

alle jeres ønsker tage vejen om-
kring Gud.”

Paulus siger ikke: ”Ønsk, ønsk, 
ønsk.” Han siger heller ikke: 
”Dæmp ønskerne.”

Nej, han siger: ”Bring alle dine 
ønsker frem for Gud i bøn.”

Det betyder så ikke, at du som 
kristen får alle dine ønsker opfyldt 
i modsætning til andre.

Nej, du lader derimod Gud sor-
tere på dine ønsker. Du lader Gud 

sortere de skadelige ønsker fra. 
Og i stedet for opfyldelse af 

skadelige ønsker, får du en mæg-
tig gave, nemlig: Du får Guds 
fred, og du får dit hjerte og dine 
tanker bevaret hos Jesus. Det 
er det største, vi mennesker kan 
ønske os.

Med venlig hilsen
 Orla Lindskov

Julens budskab drukner i materialisme

Lad dine ønsker tage vejen omkring Gud

Vi fristes nok alle mere eller mindre til at hoppe op på materialismens vogn og bare køre med. 

Du kan lægge dine ønsker over til Gud og opleve hans fred.
Kære Orla Lindskov.
For nogle måneder siden 

skrev jeg til dig og bad om din 
forbøn og om en salvedug. Du 
skal bare vide, at det gav mig 
en utrolig hjælp. Smerterne for-
svandt helt, og det vil jeg gerne 
sige tak for. 

Kærlig hilsen og glædelig Jul, L.

 MIN OPLEVELSE:           

Ønsker du også en lille 
salvet dug tilsendt? 
Se hvordan øverst på siden. 
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– Mit mål i livet er at gøre noget for Gud. Indtil han siger 
stop, vil jeg fortsætte, siger countrylegenden Dolly Par-
ton, som nu er aktuel med en ny serie på Netflix.

Den 73-årige sangerinde fortalte i oktober under et inter-
view med The Christian Post om en skelsættende oplevelse 
i barndommen. En ældre kvinde havde en dag sagt til hende: 
”Du er salvet!”

– Vi voksede op i kirken, og min bedstefar var pinsepræ-
dikant. Så helbredelse ved bøn og det at blive salvet var ikke 
noget nyt for os. Men da den gamle dame fortalte mig, at jeg 
var salvet, vidste jeg ikke, hvad det var. Jeg troede, at det var 
noget med olivenolie, fortæller Dolly Parton. Hun spurgte dog 
sin mor og fik at vide, at udtrykket handler om, at Gud har 
givet hende en gave til at gøre noget specielt.

– Netop det udløste en slags overbevisning i mig, fordi jeg 
tror, det var meningen, at jeg skulle gøre noget godt, fortæl-
ler kunstneren, som har haft oplevelsen med i baghovedet 
livet igennem.

– Jeg følte mig altid an-
svarlig overfor Gud. Jeg 
følte, at jeg skulle gøre 
noget for Ham, fortæller 
Dolly Parton og tilføjer, at 
sådan er det stadig. ”Jeg 
prøver stadig at gøre det. 
Jeg synder hele vejen, 
men gør mit bedste, og be’r 
om tilgivelse 70 gange syv 
gange,” understreger hun.

Dolly Parton siger, at hun 
hver dag beder til Gud, og 
at hun virkelig føler, at hun 
har både et kald og en 
opgave. 

– Jeg ved ikke, hvad 
det er, men jeg føler, at 
Gud tidligt fortalte mig det 
gennem en følelse af, at jeg skulle fortsætte, til han bad mig 
om at stoppe. Han har ikke sagt noget om at stoppe endnu, 
siger hun og tilføjer: ”Så jeg har ikke tænkt mig at trække mig 
tilbage endnu. Men jeg ved bare, at jeg vil gå, til jeg ikke kan 
gå længere, fordi jeg tror, at jeg kan gi’ noget til denne verden. 
Indtil Gud siger stop, vil jeg fortsætte.” 

Ny Netflix-serie
Den 22. november havde antologien ’Dolly Parton's Heart-

strings’ premiere på streamingtjenesten Netflix. Serien består 
ifølge Netflix af ”otte historier, som fejrer familie, tro, kærlighed 
og tilgivelse”. Hver episode er inspireret af en af Dolly Partons 
ikoniske sange.

– Sange er historier sat til musik. De sange, jeg har skrevet, 
er historier fra mit liv. Hver triumf, hver kamp, hvert smil, hver 
sorg. Det er mine minders melodier, det er mine hjertestrenge, 
siger Dolly Parton i traileren til serien.

Sangene, som repræsenterer hver episode, er: Two doors 
down, If I had wings, J.J. Sneed, These old bones, Down from 
Dover, Sugar Hill, Cracker Jack og Jolene.

Foruden Dolly Parton selv medvirker bl.a. Athena Akers, 
Kathleen Turner, Ginnifer Goodwin og Ny’Jal Blair i serien. 

KPK/Bodil

Dolly Parton oplever det som et kald fra Gud at lave musik. 
Nu er hun også aktuel med en ny serie på Netflix.

’Jeg lever for  
at tjene Gud’

Af Michael Bobjerg

I Aalborg deler Bethaniakir-
ken julegaver ud til børn. Det 
samme gør Kolding Kirkecen-
ter. Projektet hedder ”Gaven” 
og bag indsatsen står Jakob 
Engell, der i en ung alder 
har startet organisationen 
Hands&Feet.

Jakob Engell leder i dag or-
ganisationen Hands&Feet, som 
har inspireret kirker i Aalborg 
og Kolding til at dele julegaver 
ud til børn i familier, der ikke har 
råd til at give julegaver. Han har 
de senere år sat gang i flere 
initiativer for at give udsatte en 
god og hyggelig jul, men det var 
en tur om på den anden side af 
jordkloden, der tændte lysten til 
at lave socialt arbejde.

- Jeg havde været på mis-
sionsrejse til Filippinerne. Vi så 
rigtig mange behov. Jeg tog hjem 
og tænkte, at jeg gerne ville rejse 
nogle penge og omsætte dem til 
at møde de her behov, fortæller 
Jakob Engell. – Men jeg oplevede 
også en lyst til at gøre noget for 
dem i Danmark, som har behov. 

Hjemlig jul
I 2014 tog han initiativ til arran-

gementet ”Hjemlig Jul” i Kolding, 
hvor han sammen med en flok 
frivillige inviterede på en juleaf-
ten med alt, hvad der hører med 
af mad, hygge og gaver. I 2016 
blev arrangementet gentaget, og 
denne gang blev der også delt 
varmt vintertøj ud.

Det var den samme længsel 
efter at hjælpe, der satte Jakob 
i gang med det seneste initia-
tiv, hvor han sidste år startede 
projektet ”Gaven”, hvor familier, 
der er presset økonomisk, kan 
søge om at modtage gaver til 
deres børn. 

- I Danmark er der nogle, som 
har brug for en ekstra håndsræk-
ning her til jul. Der er især brug 
for at gøre noget for børn, der 
kommer fra en presset familie-
baggrund. Det fik mit hjerte til at 
slå. Og så er det spændende at 
søsætte noget, der kan være til 
glæde for nogen i en svær tid. For 
dem er julen ekstra svær, for her 
vil man jo gerne have det godt, 
fortæller den unge entreprenør.

Vælger selv gaven
I det nye projekt kan den en-

kelte familie vælge mellem nogle 
udvalgte gaver, fx et løbehjul, 
en laserpistol eller noget andet 
specifikt børnelegetøj. Sidste år 
blev der delt 130 julegaver ud i 
Kolding. Især valgmuligheden 
mellem gaverne ser han som en 
styrke i konceptet.

- Når børnene bliver glade, 
bliver forældrene også glade. Og 
så er vi med til at skinne lys ind 
i noget, der ellers kunne være 
lidt træls. Det er jo ofte familier 
med stress, lav indkomst, brudte 
relationer, siger Jakob Engell, 
der erkender, at en enkelt gave 
ikke kan gå ind og hjælpe på en 
depression. - Men det kan hjælpe 
det enkelte barn. 

Skaber gode minder
Når forældrene har valgt ga-

verne, bliver der i samarbejde 
med sponsorer købt ind og gjort 
klar til, at familierne kan komme 
til et arrangement med julehygge 
i den lokale kirke, hvor gaverne 
deles ud. Kirkens frivillige går 
rigtig meget op i at skabe en helt 
særlig eftermiddag for børnene. 
Der er stande med hyggelige ting 
for børnene, og forældrene kan 
få en kop kaffe og en snak med 
de frivillige.

- Gaven kan give børnene 
en hyggelig dag, og det skulle 
også gerne blive et godt minde 
i december. 

Vil være en VEN-tor
I år er arrangementet krydret 

med en bibelfortælling om julen. 
For Jakob Engell er det netop 
vigtigt, at de gode gerninger føl-
ges med et ord om, hvem der har 
motiveret ham til at lave socialt 
arbejde.

- Vi ønsker ikke kun at lave so-
cialt arbejde. Jesus har svaret på 
rigtig mange af vores spørgsmål. 
Folk skal ikke påduttes noget, 
men vi skal favne folk, som de er, 

siger Jakob Engell.
I dag er Bethaniakirken i Aal-

borg og Kolding Kirkecenter 
med i projektet. Han oplever, at 
det er vigtigt, at kirker ikke blot 
laver hjælpearbejde ude i den 3. 
verden, men også herhjemme.

- Det handler om at være Jesu 
hænder og fødder i den by, man 

er sat i. Vi skal lære at være en 
VEN-tor. En mentor på venne-
basis, som kan tale kærlighed, 
men også sandhed. Fortælle, at 
vi er skabt og har et formål med 
at være her. 

Jakob skaber glædelig 
jul for udsatte børn
En tur til Filippinerne satte Jakob i gang med at hjælpe andre. Nu inspirerer han unge og gamle 
i Danmark til at hjælpe, så udsatte børn kan få en god julegave.

Jakob Engell (tv.) sammen med sin kone Anette og julemanden, da de i 2018 inviterede børn på julehygge og 
gaveuddeling. Foto: Niels-Ove Skøtt

I albummet 16 Biggest Hits 
fra 2007 findes blandt andet 
numrene Jolene, I Will Always 
Love You, Coat Of Many Colors, 
Two Doors Down, Heartbreak 
Express og Romeo.

Video-julekalender i 31 afsnit
Kristian Larsen, som er konsulent i Luthersk Mission Børn 
og Unge, har sammen med sin voksne datter Johanna lavet 
video-julekalenderen ”Gumles Jul”. 

Gumles Jul består af 31 afsnit, hvor Kristian sammen med duk-
ken Gumle klipper, klistrer, illustrerer, fortæller og synger julens 
evangelium for familiens yngste. 

Det er en julekalender, der faktisk handler om jul. Den er 100 
procent selvproduceret af far og datter, lige fra manus til kulisser, 
dukker, rekvisitter, lys, lyd og optagelser, oplyser Luthersk Mission. 

Kalenderen har i alt 31 afsnit, dvs. et for hver dag i december. 
Foruden Kristian og Johanne medvirker et børnegospelkor.

Man kan se Gumles jul på hjemmesiden www.gumle.tv 
Bodil

Video-julekalenderen ’Gumles Jul’ fortæller hver dag i december 
juleberetningen i børnehøjde.
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Kbh. Kulturcenteret, Drejervej 17, 2400 København NV
Søndag 24. november kl. 14.00. Info: 22 77 74 18.

Korsør Pinsekirken, Tornborgvej 96, 4220 Korsør
Mandag 25. november kl. 19.00. Info: 22 90 60 47.

Randers Evangeliesalen, den Apostolske Pinsekirke
Alsikevej 33, 8920 Randers
Lørdag 30. november kl. 14.00. Info: 40 19 12 22.

Odense Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense
Lørdag 07. december kl. 14.00. Info: 21 42 30 56.

Møder i Norge fra 9. -11. januar. 

Nexø Frikirke, Købmagergade 27C, 3730 Nexø
Fredag 24. januar kl. 19.00. Info: 51 81 44 82.

Rønne Pinsekirken, Sagavej 5, 3700 Rønne
Lørdag 25. januar kl. 14.00. Info: 29 72 94 95.

Hurup Thy Sydthy Uddannelsescenter
Jernbanegade 21, 7760 Hurup Thy
Onsdag 29. januar kl. 19.00. Info: 21 47 90 73.

Odense Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense
Lørdag 01. februar kl. 14.00. Info: 21 42 30 56.

Vejle Bykirken, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
Søndag 02. februar kl. 13.00. Info: Info. 41 68 76 36.

Aalborg Citykirke, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV
Lørdag 22. februar kl. 14.00. Info: 21 73 22 06.

Hadsund KulturCenteret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund
Søndag 23. februar kl. 10.00. Info: 22 91 75 24.

Christiansfeld Morgenstjernen, Jernbanegade 1.
Søndag den 1. marts kl. 14. Info: 51 31 65 99.

Thisted Pinsekirken, Tilstedvej 20, 7700 Thisted
Søndag 15. marts kl. 10.30. Info: 20 94 06 67.

Odense Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense
Lørdag 04. april kl. 14.00. Info: 21 42 30 56.

Vejle Bykirken, Grejsdalsvej 16, 7100 Vejle
Søndag 05. april kl. 13.00. Info: Info. 41 68 76 36.

Frederiksværk Kulturhuset, 
Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk. 
Lørdag 18. april kl. 14.00. Info: 25 78 43 42.

Helbredelsesmøder 
med Hans Berntsen

Fortsættes side 5. 

Sædding Efterskole

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

 Bogen om Hans Berntsen
MIRAKLERNE OG MANDEN

184 SIDER I FARVER
INDBUNDET 

KR. 200,-

Udfordringens bøger & musik
7356 1504 - 7456 2202

Helbrederen har selv 
sygdom tæt inde på livet
Hans Berntsens hustru Bente er netop blevet opereret for kræft i bugspytkirtlen. Men den 
kendte forbeder fortsætter med at bede for syge, og mange bliver fortsat helbredt.

Af Henri Nissen

Bente ligger fortsat på Rigs-
hospitalet, mens jeg intervie-
wer Hans Berntsen i telefonen. 
Før han tager ind for at besøge 
hende, forklarer han, hvordan 
det er at bede for andre syge, 
mens man selv har svær syg-
dom i familien.

– Jeg siger altid på mine mø-
der, at sygdom kan ramme os alle. 
Det har ikke noget med troen at 
gøre, om man bliver syg, mener 
den kendte helbreder. 

– Når et menneske kommer til 
mig, for at jeg skal bede for ham 
eller hende, så tager jeg deres 
ønske og lægger det i Guds hånd. 
For det er altid det bedste for os 
at være i Guds hånd.

Og som jeg også har sagt 
hundredvis af gange på mine 
møder, så er det heldigvis ikke 
op til mig at afgøre, om nogen 
skal helbredes. Det er op til den 
himmelske komité, siger han med 
sin nordjyske humor.

38 år med forbøn
Den tidligere Volvo-direktør fi k 

som ung familiefar et kald til at 
bede for helbredelse af syge. 

Det skete ved en dramatisk 
ulykke på motorvejen i Tyskland, 
hvor de blev påkørt af en 32 tons 
stor lastbil og slæbt af den 200 
meter. Alligevel slap de alle le-
vende fra det. Midt i vragresterne 
lå et opslået Ny Testamente. Hans 
første hustru Inges øjne faldt 
på Markus 13:33, ”Pas på, vær 
årvågne. For I ved ikke, hvornår 
tiden er inde.” 

De tog nu deres travle liv op 
til overvejelse og begyndte at 
gå i kirke igen, og den effektive 
erhvervsmand tog Jesus’ bud 

alvorligt om at helbrede de syge. 
Da han begyndte at bede for 

venner og kolleger, blev flere 
helbredt. Efterhånden holdt han 
offentlige møder, og det har han 
nu gjort i 38 år. Og det er vel at 
mærke uden at de syge betaler 
noget som helst for forbønnen. 

Mange helbredelser
Blandt de tusinder af helbredte 

er også mennesker, som har haft 
kræft, sklerose, parkinson - og 
ikke mindst rygproblemer.

I en ny bog om Hans Berntsen, 
som udkom for to år siden, fortæl-
les om nogle af miraklerne. Blandt 
de mest opsigtsvækkende er:

* En lille dreng, Anton, der var 
født uden venstrehjerne, og hvor 
nye scanninger efter forbøn viser, 
at der nu er hjernemasse i begge 
hjernesider. Og drengen fungerer 
næsten normalt.

* Sara Cecilie Nielsen fra Aal-
borg, som havde hul i hjertet og 
var skrevet op til en hjertetrans-
plantation. Spontant efter Bernt-

sens forbøn pumpede blodet 
igen, og en scanning viste, at 
hullet nu var forsvundet.

Og der er mange andre små og 
store eksempler i bogen.

Den lidende tjener
Paradokssalt nok har Hans 

selv måttet have indopereret to 
nye hofteskåle. Og endnu værre: 
Hans første hustru, Inge, som 
også var med til at helbrede 
mange ved Guds kraft, døde for 
fi re år siden af kræft. 

Hans blev for tre år siden gift 
med Bente og fl yttede til Farum. 

– Selv om Bente nu er blevet 
ramt af sygdom, så oplever vi en 
stor fred midt i det hele. For vi har 
lagt det i Guds hånd. 

Det største mirakel er at få 
Guds fred i hjertet ved troen – hel-
bredelsen er bare en sidegevinst, 
bemærker Hans. 

– Med Guds hjælp og de dyg-
tige lægers indsats, så tror vi på, 
at Bente kommer sig, siger Hans 
fortrøstningsfuldt. 

Stor operation
Når kræften blev opdaget i 

Bentes tilfælde, skyldtes det, 
at hun havde et mere uskyldigt 
problem med maven. 

Ved undersøgelsen kunne 
hun ikke få slangen ned gennem 
halsen. I stedet blev hun scannet, 
og det viste sig, at der var kræft i 
en del af bugspytkirtlen.

Ved en operation er dele af 
bugspytkirtlen nu blevet fjernet, 
og desuden er tolvfi ngertarmen 
og galdeblæren opereret væk.

– Men operationen gik plan-
mæssigt, og selv om Bente na-
turligvis er meget træt, så går det 
nu hurtigt fremad, og der er håb 
om, at hun ikke får diabetes, fordi 
bugspytkirtlen ikke er helt fjernet. 

Så vi er ved godt mod. 

Forsømmer ikke
Bente og Hans havde planlagt 

at tage til Afrika i november. Det 
blev så afl yst på grund af opera-
tionen. Men ellers har Hans ikke 
forsømt nogle af de mange møder 
rundt i landet. Han er nu 74 år, 
men stadig frisk og frejdig. 

– Jeg slæber dog lidt på benet, 
efter at jeg brækkede min fod ved 
et fald ned ad en trappe, indrøm-
mer han gerne. 

På listen til højre kan man se, 
hvor han kommer i den kom-
mende tid og taler og beder for 
alle de syge, der ønsker det. 

Han lover ikke helbredelse, 
men mange oplever det alligevel. 
Og som Hans siger:

– Jeg har den erfaring, at 
der sker noget, når man beder.  
Måske kom der en fred i hjertet. 
Måske kom der et overskud til at 
klare problemerne. 

Se også Berntsens hjemme-
side: missiondanmark.dk.

Sara Cecilie 
Nielsen fra Aal-
borg oplevede 
en spontan 
helbredelse 
på et møde i 
Randers. Hun 
undgik derved 
en hjertetrans-
plantation.

Bente og Hans Berntsen ved 
deres bryllup for tre år siden. Nu 
er Bente ramt af kræft.
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Lukasevangeliet – Kapitel 2 – vers 1-20

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser 
Augustus om at holde folketælling i hele verden. 

Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, 
til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids 
hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin 
forlovede, som ventede et barn. 

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun 
fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i 
en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, 
og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor 
frygt. Men englen sagde til dem: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette 
er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en 
krybbe.” Og med ét var der sammen med englen en himmelsk 
hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til 
himlen, sagde hyrderne til hinanden: “Lad os gå ind til Betlehem 
og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.” 

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen 
med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte 
de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der 
hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men 
Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. 
Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad 

der havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Mattæusevangeliet 2, 1-12 fortæller:
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, 

se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og 
spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele 
Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræ-
sterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle 
fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er 
der skrevet ved profeten:

       Du, Betlehem i Judas land,
      du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
      Fra dig skal der udgå en hersker,
      som skal vogte mit folk, Israel.«

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og 
forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. 

Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg 
jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, 
for at også jeg kan komme og tilbede det.« 

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, 
som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille 
over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres 
glæde meget stor. 

Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og 
de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og 
frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 

Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage 
til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

 
Illustrationerne er fra filmen ”Vejen til Betlehem”.

Juleevangeliet om Jesus’ fødsel

Josef drog fra Nazaret til Betlehem for at lade sig indskrive sam-
men med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. 

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte 
sin søn, den førstefødte.

I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt 
nattevagt over deres hjord, og de blev grebet af stor frygt. Men 
englen sagde til dem: “Frygt ikke!” 

Og de fandt Maria og Josef sammen med barnet.

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og for-
hørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. 

Da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og 
spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans 
stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« 

Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de 
faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frem-
bar gaver til det, guld, røgelse og myrra. 

Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte 
dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede 
over dem. 
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JULEPRÆDIKEN                        Af Jens Fischer-Nielsen

Tidl. missionær i Bangladesh, 
højskolelærer og sognepræst. 

Forfatter til ”Et godt liv”.

Det er godt at give gode ga-
ver, men …

Der er fokus på gaver på til 
jul. Der er krise, hvis vi ikke har 
råd til gaver. Og der kan være 
krise, hvis vi ikke kan fi nde på 
en gave til ham/hende, der har 
alt. Nogle bliver overanstrengte 
i forsøget på at gøre alle glade 
med gaver, pyntning og mad. 
Faktisk kan den bedste gave 
være fritagelse fra at give eller 
modtage gaver. 

Min barndoms bedste 
julegave 

Den ideelle gave er personlig, 
brugbar og overraskende. Så-
dan var min fars gave nogle år:

- En enkelt stor gave til hver 
af os seks børn var fars bidrag 
til juleglæden, i hvert fald nogle 
å r som jeg tydeligt husker. Far 
var opfi ndsom. Og han lavede 
selv gaverne. Et å r var det en 
hylde til hver, et å r stylter og et 
å r skabe.

Den bedste gave var ska-
bene. Det var gamle persona-

leskabe fra en fabrik. Far havde 
malet dem grønne. Jeg har mit 
endnu. Jeg kan ikke smide 
det ud, selvom det har mistet 
glansen. Der var et stort ”J” på  
lå gen. Det er forbogstavet i mit 
navn, klippet ud i hvidt karton 
og limet på  under nøglehullet. 
Skabene var for store til at blive 
pakket ind; derfor var de dækket 
med tæpper, da vi gik rundt om 
juletræet og sang julesalmer. 

Jeg blev meget glad for ska-
bet. Det var mit skab helt alene. 
Her kunne jeg opbevare alle 
mine værdiulde ting: Børnebi-
belen og et par andre bøger, 
sparebøssen og min pung 
med opsparede penge fra den 
ugentlige 25-øre, som jeg fi k 
til slik. 

Personlig, brugbar og 
overraskende

Guds gave til verden, barnet i 
krybben, som viste sig at være 
verdens frelser, opfyldte disse 
kriterier: 

- Personlig. Barnet kom med 
frelse og fred - ikke bare til ver-

den, men til dig og mig. 
- Brugbar for enhver som vil 

modtage med et åbent hjerte. 
- Overraskende? Der var 

forventninger til, at Gud ville 
sende en frelser – men måden 
hvorpå han ankom, var meget 
overraskende. Og det blev ved. 
Den ydmyge indgang blev 
en vedvarende stil, som fort-
satte gennem frelserens virke 
på jorden. Det var en meget 
stærk kontrast til stilen hos de 
dengang brutale herskende 
magthavere. ”Fred på jorden til 
mennesker med Guds velbe-
hag!” Gaven beskrives fra hver 
sin vinkel af evangelisterne i 
Det Nye Testamente: De er alle 
overvældet af gaven som udtryk 
for Guds kærlighed. 

Vi er kaldet til at give 
gaven videre

Det kristne budskab er en 
grundsten i vores danske kultur 
og velfærdssamfund. Men det 
virker, som om kravene, travlhe-
den, pengene, uroen, medierne 
er ved at overdøve kristentroens 

stilfærdige udtryk. Vi længes 
tilbage. Vi hører politiske røster, 
der vil bevare ”det Danmark, vi 
kender”. 

Uden den kristne åndelige 
dimension kan vi ikke bevare 
det Danmark, vi kender. Hver 
generation er kaldet til selv at 
modtage gaven fra Gud og give 
den videre.  

- Det er lettest at give noget 
videre, som vi selv er begej-
stret for. Derfor gælder det om 
at fi nde ud af, hvorfor vi selv 
er glade for at være kristne. 
Mange mennesker oplever, at 
de har mistet noget værdifuldt. 
Og er kede af det – for hvad 
blev der af meningen med 
tilværelsen? Og hvad blev der 
af pejlemærkerne til det gode 
meningsfulde liv?

- ”Vinterfest” er isnende kold. 
Din julefejring kan blive varm 
og god blot ved at sørge for at 
læse juleevangeliet, synge et 
par salmer og bede Fadervor. 
Bevar Danmark som et kristent 
land – inviter Jesus med til jule-
fejringen i dit hjem. 

Genopdagelse
Mennesker oplever i disse 

år, at de har brug for genopda-
gelse. Ikke bare af julens betyd-
ning, men kristendommens. Der 
er selvfølgelig mange, som bare 
overdøver den indre stemme, 
som skriger efter mening, men 
der er også nogle, der gør 
noget.

- En af dem er Åse. Hun 
tog med på ALPHA-kursus i 
en kirke i Kolding. Hun havde 
besluttet at give kristendom-
men et års chance. Hvis det 
gav mening, ville hun hænge 
på, ellers gå videre. Det gav 
mening, og nu føler hun  sig let 
og glad – og kan ikke holde sig 
væk fra kirken. 

- En anden er Helen, hun var 
buddhist, men ville gerne lære 
Gud at kende. Hun fi k undervis-
ning. Blev døbt. Levede 10 år 
med en ny glæde, mening og 
vished. Hun fi k alvorlig kræft. Da 
jeg sidst så hende, lå hun dø-
ende på sygehuset med sit kors 
om halsen. Hun fortalte, at en 
sygeplejerske havde spurgt: Er 

du en kristen? Da hun svarede 
JA, udbrød sygeplejersken: ”Det 
er en stor fordel”. Jeg ved ikke, 
hvad sygeplejersken lagde i 
ordene … Men det er rigtigt. 
Det er en kæmpe fordel at have 
Jesus i hjertet, både når man 
skal leve, og når man skal dø. 

- Mange fra andre religioner 
opsøger kirken i disse år og øn-
sker at konvertere. Jeg kender 
fl ere, som oplevede stor frihed 
og glæde ved at modtage Jesus 
som Herre og Frelser.

- Og mig selv. Det skete al-
lerede i barndommen. En dag 
var der én, som sagde: Jens, 
du skal ikke kigge ind i dig selv 
for at fi nde troen. Du skal se på 
Jesus. Og det har jeg så gjort 
siden. Med det fokus har jeg 
indtil videre fået et godt liv – og 
jeg føler mig overbevist om, 
at sammen med Jesus vil det 
ende godt. Og efterfølgende 
vil der være Himmelfest - ikke 
vinterfest. 

For Silvia, børnene og 
alle andre, Som kæmper, 
går dagene ofte ud i et. De har 
ingen mulighed for at koble af el-
ler unde sig selv lidt ekstra. Den 
ene hverdag afløser den anden. 
Normalt ville julen ikke have 
været noget specielt for Vasile og 
Iuiana, men det er ikke længere 
tilfældet. Julen sidste år, blev ikke 
som alle andre jule. De fik nem-

lig besøg af Mission Uden Græn-
ser og den lokale kirke. Med sig 
havde de en julepakke med mad, 
små gaver, julegodter og bøger, 
som fortalte om Guds søn, der 
kom til jorden som et lille barn. 
Endelig fik Silvia og børnene lov 
til at opleve ægte juleglæde.

I løbet af det sidste år har Silvia 
og børnene modtaget fast hjælp 

fra Mission Uden Grænser, og 
det får de også i fremtiden. Men 
der er stadig mange familier i 
Østeuropa, som behøver hjælp 
denne jul.

Juleglæde 
midt i håbløsheden

„Jeg har ofte ladet børnene spise det sidste mad, vi havde,  
og sagt at jeg var mæt og ikke behøvede noget selv“, fortæller den enlige mor,  

Silvia fra Moldova, forsigtigt. Men med et ustoppeligt gåpåmod og hjælp fra  
Mission Uden Grænser er hun og børnene blevet ved med at kæmpe.

ved aT STøTTe akTion  
JUleHJælp og give en JUle-
pakke Til en Familie, er dU 
med Til aT Sprede JUleglæde 
Til menneSker i nød.

gi’ en JUlepakke
For 150 kr. kan du give en pakke 

med julemad og små gaver  
til en fattig familie i Østeuropa.

SMS Julehjælp 
til  1245  

og støt med 150 kr.

Bankoverførsel  
Reg.nr. 9712  

Kontonr. 0741793075
Mobilepay
80703

Skriv din adresse i emnefeltet, 
hvis du ønsker skattefradrag.

Mærk overførslen med  
”MUG julepakke”

www.missionudengraenser.dk/jul

Julens gave
Julen er blevet til ”vinterfest” hos fl ere forretningskæder, men dur det til noget?
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Af Jens Fischer-Nielsen

Juleaften var årets højdepunkt 
sammen med den forudgå ende 
adventstid. Jeg kan stadig, for 
mit indre øje, se skyggerne 
fra bå ndene i adventskransen, 
som hang på  et stativ ud fra 
væggen i spisestuen. Skyg-
gerne gik op ad væggen og hen 
over loftet.

Med adventskransen tændt 
og med det elektriske lys slukket 
sang vi ”Vær velkommen Herrens 
å r” inden morgenmaden. 

É t vers og é t lys første uge i 
advent. To vers og to lys anden 
uge og så  videre, indtil ventetiden 
med alle fi re vers og alle fi re lys 
var forbi, og adventskransen blev 
erstattet med juletræet.

Før vi nå ede så  langt, havde 
det været min og min lillebror 
Svends fødselsdage henholdsvis 
10. og 11. december. Vi fejrede 
begge fødselsdage den 10., så  vi 
kunne få  gaver samtidig, men der 
var rundstykker og horn begge 
dage til morgenmad. De blev 
hentet hos bageren, som vist kun 
havde de to slags morgenbrød 
dengang, lavet af samme dej.

Først efter vores fødselsdage 
må tte der pyntes til jul med 
kravlenisser og andet stads. Dog 
var julekalenderen i gang fra 1. 
december. Det var en papmodel 
af Vor Frue Kirke, Domkirken i 
København – på  Sjælland - hvortil 
man skulle sejle med færge, og 
hvor vi endnu aldrig havde væ-
ret. Efter den 24. december var 
Domkirken pludselig væk. Næste 
å r blev den pakket ud og sat sam-
men igen, og vi begyndte forfra 
med efter tur - forventningsfuldt - 
at å bne lå gerne ind til de skønne 
billeder. Vi var seks børn, så  det 
blev fi re å bninger til hver.

Nisser, engle, julebag...
Det undrer mig stadig, at min 

gode og fromme far gik op i at 
pynte med kravlenisser rundt 
i stuerne. Vi havde også hver 
vores sprællenisse, hvor far 
sirligt havde skrevet vores navn 
og å rstal på  bagsiden. På  min 
stå r der ”Jens 1952” – jeg fi k den 
altså  som 6-å rig! Hvordan kunne 
far acceptere disse ugudelige 
væsener, som endda kunne slå  
ud med arme og ben, nå r man 
trak i snoren? Nu var ”sprællenis-

serne” nok slet ikke nisser, men 
julemænd. Siden har jeg lært, at 
julemandens historie er meget 
kristelig, men det hørte vi ikke 
noget om dengang.

Juletræet var derimod mere 
”helligt”, på  det kunne far (og mor 
med ham; de var altid solidariske) 
kun acceptere hvide ting så som 
engle, stjerner, klokker, roser 
og lys.

Mor havde travlt
Mor havde travlt op til jul. 

Små kager, klejner, chokolade- 
kugler, hjemmelavet leverpostej 
og så  selvfølgelig gaverne. En 
vigtig ting var julebagningen med 
os børn – vi fi k en stor klump 
brunkagedej hver. Vi må tte lave 
lige, hvad vi ville af klumpen. Det 
blev til en hel då se fuld af dejlige 
brunkager og pebernødder. Vi 
må tte tage då sen med på  vores 
værelse, eller hvor vi ville sidde 
og smovse. Då sen var som regel 
tom, nå r det blev aften, eller i 
alle tilfælde inden næste dag 
var omme.

En særlig god gave
En enkelt stor gave til hver var 

et af fars bidrag til juleglæden, 
i hvert fald nogle å r som jeg 
tydeligt husker. Far var virkelig 
opfindsom i forbindelse med 
disse store julegaver til os børn. 
Og han lavede dem selv. Et å r var 
det en hylde til hver, et å r stylter 

og et å r skabe.
Det bedste var å ret, da vi fi k 

skabene. Jeg har mit endnu. Det 
var vist gamle personaleskabe fra 
en fabrik. Far havde malet dem 
grønne. Mit har skiftet farve nogle 
gange og er blå t nu. Det er ca. 
en halv meter højt og halv meter 
bredt og 25 cm. dybt. Der var et 
stort ”J” på  lå gen under lå sen (det 
var forbogstavet i mit navn) – det 
var klippet ud i hvidt karton og 
limet på . Skabene var for store til 
at blive pakket ind; derfor var de 
dækket med tæpper.

Jeg blev meget glad for skabet. 
Det var mit skab helt alene, og 
det kunne lå ses. Her kunne jeg 
opbevare alle mine værdiulde 
ting: Børnebibelen, Drengebogen, 
billedbogen ”Den tumpede hvalp”, 
sparebøssen og min pung med 
opsparede penge fra den ugent-
lige 25-øre, som jeg fi k til slik. 

Fra et bestemt å rstal var mor-
fars gave hvert å r 100 kr. til hver. 
Det var voldsomt mange penge. 
Indtil da havde jeg kun kendt til 
25-ører, 2-kroner - og 5-kroner, 
hvis det gik højt. Morfars gaver 
hjalp mig til at forsta,� at penge 
- hvis der er nok af dem - kan 
bruges til noget stort.

Juleaften med ensomme
I de ni å r, hvor vi boede i Oden-

se, holdt vi juleaften hjemme om 
eftermiddagen. Om aftenen var vi 
med til juleaften for ”sprittere og 

hjemløse” (som det hed sig for 
at gøre det mere dramatisk) på  
KFUM på Klosterbakken, som var 
fars arbejdsplads. Vi børn kendte 
derfor ikke dengang til skikken 
med at gå  i kirke juleaften. 

I den store mødesal på  2. sal 
var der dækket op ved lange 
borde. Der var risengrød til forret 
og fl æskesteg, sovs og kartofl er 
til hovedret. Der var også  en nis-
seøl til hver. Der var salmesang 
omkring juletræet, som havde 
levende lys; og der var en rigtig 
brandmand som brandvagt. Og 
der var underholdning ved os 
børn - jeg spillede et par numre 
på  blokfl øjte. 

Til sidst var der kaffebord og 
godteposer til alle. Godteposen 
var det bedste. Jeg elskede dens 
indhold: en appelsin, et eller 
to æbler (det var dem, der gav 
posen vægt), flødekarameller, 
pebernødder og må ske et par 
lækre overraskelser mere.

Gå turen mellem hjemmet og 
KFUM juleaften var noget meget 
specielt. Vi gik fra Enghavevej via 
Hunderupvej til Klosterbakken 
og hjem igen på  de mørke men-
nesketomme gader i juleaftens-
stilheden. Hvert å r - som jeg 
husker det - under en funklende 
klar stjernehimmel.

Juleaften med en død 
farfar i huset

Juleaften 1960 døde farfar 

ovenpå , på  det der var min sto-
resøsters værelse, til hun rejste 
hjemme fra. 

Her havde han opholdt sig 10 
dage. Det var, efter at vi var fl yttet 
til Hillerød. Han var kommet fra 
Kolding for at være under mors 
omsorg den sidste tid. Morfar bo-
ede på  sit værelse i stueetagen.

Den juleaften var vi børn blevet 
sendt i kirke alene - uden mor og 
far. I Hillerød var vi begyndt at gå  
kirke juleaften. 

Da vi kom hjem, fortalte far, at 
farfar var død og lå  oppe ovenpå  
... og der skulle han bare ligge, 
mens vi holdt jul nedenunder. 

Så dan var far sikker på , at 
farfar ville have sagt, at det skulle 
være, hvis han kunne sige noget. 

Vi holdt juleaften – må ske lidt 
afdæmpet, men jeg husker ikke, 
at der var skå r i juleglæden. Der 
var også  julegave fra farfar det 
å r, men bedst var morfars gave.

Lynkinesere og 
midnatsgudstjeneste 

Da jeg blev lidt større, var jule-
aften en skuffelse. Virkeligheden 
levede ikke op til forventningerne. 
Lidt ked af det gik jeg i seng, men 
heldigvis kom snart nytå rsaften. 

Det helt store ved nytå rsaften 
var affyringen af lynkinesere. De 
kunne fyres af under en då se, 
der fl øj op i luften, eller i nabo-
ens skraldespandshus med et 
kæmpe brag til følge – eller i 

”Møntporten” ved Frederiksborg 
Slot på  vej til midnatsgudstjene-
ste i Slotskirken. 

Vi havde nu ikke mange or-
dentlige kinesere og slet ingen 
kanonslag, selvom man dengang 
kunne købe det hele uden hensyn 
til alder eller sikkerhedsudstyr. 

Fyrværkeri var dyrt – og unød-
vendigt. Lidt havde vi dog, men 
det meste var nok futtet af i løbet 
af dagen; vi kunne jo ikke vente. 

Lige meget hvor meget ballade 
vi havde lavet, sad vi stille inde i 
Slotskirken i bøn til Gud, nå r klok-
ken slog 12 slag. Det var en god 
må de at begynde det nye å r på .

Nytå rsaften må tte man også  
lave nytå rsløjer. De værste løjer, 
jeg har været med til, var, da vi i 
Odense afmonterede genboens 
tunge jernlå ge og møjsommeligt 
fi k den slæbt over i nogle buske 
på  den anden siden af Hjallese-
vej. Desværre – eller heldigvis 
– fortrød vi nytå rsdag og må tte 
bære den tilbage igen, inden 
naboen kom hjem fra nytå rsferie. 

Den då rlige samvittighed og 
efterfølgende genopretning af 
skaden tyder på , at vi havde få et 
en god opdragelse.

Uddrag af Jens Fischer-Niel-
sens bog ”Et godt liv – fyldt med 
udfordringer”.

Senere i livet rejste artiklens forfatter til Indien og Bangladesh, hvor 
han mødte den senere så kendte Moder Teresa, som fi k Nobelprisen 
for sit arbejde blandt fattige og døende i Calcutta.

Vores barndoms jul betyder mest
Kan du huske juleaften derhjemme hos mor og far og dine søskende...? 
Jens Fischer-Nielsen fortæller i sin erindringsbog ”Et godt liv” bl.a. meget andet om sin jul i en børnefl ok på seks.

På et familiebillede fra før jeg begyndte at gå i skole, sidder jeg som den eneste og vinker med hånden: Her 
er jeg, kan I se mig? Jeg hedder Jens, og jeg er ikke ”nobody”. 

”Dagens Udfordring” sen-
des gratis på mail (fx til din 
smartphone). 

Det er et udvalgt bibelord til 
hver dag, som kan opmuntre og 
sætte tingene i perspektiv.

Det er kan bestilles på hjem-
mesiden udfordringen.dk.

På nettet eller som email kan 
man også få andagter bl.a. her:

www.folkekirken.dk/dagensord
www.dagens-ord-andagt.dk
www.jesusnet.dk
www.netkirken.dk

Den kristne radio UCB udgiver 
også et gratis hæfte ”Et Ord til Da-

gen” med inspirerende andagter, 
skrevet i et moderne sprog. Det 
udsendes til interesserede fi re 
gange årligt. Desuden indeholder 
hæftet en daglig bibellæseplan.

Du kan bestille hæftet gratis 
på telefon 32 340 112 eller på 
ord@ucb.dk. Udgifterne dækkes 
af frivillige gaver fra taknemlige 

læsere.
Der fi ndes i øvrigt en del an-

dagtsbøger af kendte forfattere, 
som kan købes i nogle boghand-
ler eller i Udfordringens bogsalg. 
(Se www.Hosianna.dk)

Få en gratis daglig inspiration pr. mail
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Af journalist 
Tina Varde

L e d e r e n  a f 
kontaktcenter 
Klippen - for 
hjemløse og 

misbrugere på Vesterbro i 
København, var som ung helt 
ude af kurs. 

Det star tede, da Steffen 
Reimers-Nielsen som 13-årig, 
sammen med en gruppe jævn-
aldrende unge i Sønderjylland, 
indledte en selvdestruktiv affære 
med alkohol og hash. 

Kombineret med depression 
førte hans misbrug bl.a. til tre 
selvmordsforsøg i påvirket til-
stand. Men han blev heldigvis 
hjulpet og fik livsglæden tilbage 
som 26-årig efter en overnaturlig 
oplevelse, som forandrede alt.

Han tog efterfølgende en ud-
dannelse i Kristendom, kultur og 
kommunikation samt en kandi-
datgrad i socialt arbejde. Steffen 
Reimers-Nielsen har også høstet 
erfaringer som projekt-, kursus- 
og børnekirkeleder … plus alt 
det løse.

- Jeg bliver aldrig træt af at 
fortælle min historie, for det er 
så vigtigt at inspirere andre, siger 
Steffen Reimers-Nielsen, der er 
taknemlig for, at han blev hjulpet.

Den mest livsbekræftende del 
af hans ungdom starter, da han 
finder vej til en kirke:

- I maj 2012 flyttede jeg fra 
Sønderjylland i håb om at starte 
på en frisk. Jeg fik job på en 
døgninstitution for mennesker 
med autisme, og fjorten dage 
senere opsøgte jeg Kirken i Kul-
turcenteret på Nørrebro, fordi jeg 
gerne ville starte på et mønster-
brydningskursus. 

- På det tidspunkt boede jeg på 
et lejet værelse på Frederiksberg, 
og jeg havde ikke engang penge 
til at tage bussen, så jeg måtte 
gå derhen. Jeg var ved at vende 
om flere gange på vejen dertil, 
men så tog jeg mig sammen. Da 
jeg ankom, tænkte jeg: ”Det her 
er jo ikke en kirke,” fordi den er 
så anderledes, fortæller Steffen 
Reimers-Nielsen.

Mønsterbrydningskurset kunne 
han ikke få lov til at deltage i, for 
det var henimod slutningen af et 
længere forløb, som man skulle 
følge fra starten. Men lederen 
greb ham heldigvis alligevel.

- Lars Due-Christensen invite-
rede mig med til en gudstjeneste 
i Lyngby Frikirke i juni måned. 
Først tænkte jeg, at det skulle jeg 
ikke, for det lød vanvittigt, men 
lige op til sendte han mig også 
en sms og spurgte, om jeg kom. 
Og det er jo noget af det vigtig-
ste – at holde fast i mennesker 
og sige: ”Hej, jeg kan se, du har 
det skidt …”

”Du ligner lort”
- Sina fra Sønderjylland var 

en af de første, som kunne gen-
nemskue, hvordan jeg havde det. 
Indtil da var hun var den eneste, 
der spurgte ind til det – og en 
dag ligeud sagde til mig: ”Jeg 
synes, du ligner lort. Du skal gøre 
noget!” Det var provokerende, 
men megafantastisk, at nogen 
sagde det så direkte. I dag ville 
hun i øvrigt sige det på en anden 
måde, understreger han. 

Sina, der var ærlig og inspi-
rerede ham til at søge hjælp, og 
Lars, der greb ham, da han gjorde 
det, var med til at bane vejen for, 
at han blev hjulpet.

Fra sommeren 2012 indtil ja-
nuar 2013 blev Steffen Reimers-
Nielsen med jævne mellemrum 
inviteret til kaffe og samtale 
hjemme hos den tidligere frikir-
kepræst Lars Due-Christensen.

- Han inspirerede mig også 
til at tage et Alpha-kursus (Kur-
susforløb om den kristne tro, 
red.) i Lyngby Frikirke, selvom 
jeg tænkte: ”Det er ikke noget for 
mig.” Men jeg hang i, og i februar 
2013 startede jeg på mønster-
brydningskurset. Det rykkede! ... 
i forhold til at begynde at arbejde 
med de problemer, jeg havde, 
forklarer lederen af Klippen. 

Gud som lykkepille
Steffen Reimers-Nielsen bliver 

dog ikke synderligt forandret, før 
en forårsdag i 2013, hvor han i 
en alder af 26 år har følgende 
oplevelse:

- Jeg vågnede midt om natten 
og havde det, som om jeg fik 
”elektrisk stød”. Jeg satte mig op 
i sengen og tænkte: ”Hvad sker 
der her?” Det var som om, jeg 
havde fået stød med en kraftig 
hjertestarter. Jeg kunne mærke, 
at jeg blev helt vildt varm i krop-
pen. Efter at jeg havde fået stød, 
mærkede jeg varmen brede sig 
ud i min krop. 

- Det føltes lidt ligesom, når du 
en kold vinterdag kommer ind og 
får varmen igen. Varmen bredte 
sig i mig indefra og ud, og jeg faldt 
snart i søvn igen. Den nat tænkte 
jeg ikke over, at det kunne være 
forbundet med en overnaturlig 
oplevelse.

- Da jeg vågnede næste mor-
gen, kunne jeg mærke, at noget 
var ”galt” – var anderledes i hvert 
fald: Jeg var hverken sur eller de-
primeret … noget jeg ellers stort 
set havde kæmpet med hver dag, 
siden jeg var 13 år gammel, for-
tæller Steffen Reimers-Nielsen.

Han for talte Sina, der var 
blevet hans kæreste, om ople-
velsen, men forholdt sig ellers 
afventende.

- Som en god skeptiker måtte 
jeg teste det en uge, to uger, en 
måned, et halvt år … for kan det 
virkelig passe, at jeg kan vågne 
hver dag uden at have de nega-
tive følelser?

- Jeg var rigtig glad og havde 
det godt. Efter ti måneder stop-
pede jeg med at teste det. Det 
har varet ved lige siden, jeg har 
det stadig sådan.

Et nyt liv
Efter den stærke overnaturlige 

oplevelse var Steffen Reimers-
Nielsen endelig i stand til at 
fuldføre en uddannelse. 

Tidligere var han startet på 

både handelsskole, som han 
skippede lige inden praktikop-
holdet, gymnasie- og pædagog-
uddannelse, mens han stadig 
boede i Sønderjylland, hvor han 
er født og opvokset.

- Efter oplevelsen med at få 
downloaded varme, kærlighed, 
begyndte jeg at studere ”Kristen-
dom, kultur og kommunikation” på 
Diakonissen på Frederiksberg. 
Det er en fire-årig uddannelse, 
som jeg gennemførte. 

- I 2016 blev jeg ansat som 
projektmedarbejder på Klippen, 
og jeg mærkede en brand og lyst 
til at gøre noget i det felt. Både på 
grund af min historik med alkohol 
og stoffer, men også fordi jeg 
gerne vil bruge mit liv på en god 
måde – gerne vil gøre noget godt 
for andre, forklarer han.

Kandidat i socialt arbejde
Deadline for tilmelding var 

overskredet, da Steffen Reimers-
Nielsen året efter søgte ind på 
en kandidatuddannelse i socialt 
arbejde på Aalborg Universitet, 
fordi han gerne ville kvalificere 
sig yderligere. Alligevel kom han 
til sin store overraskelse ind.

I april 2018 udløb projektstillin-
gen på Klippen, men han fortsatte 
som frivillig indtil årsskiftet 2019, 
hvor han skulle skrive kandidat-
opgave.

- I løbet af foråret 2019 skal 
Klippen så bruge en ny leder, 
og det job søger jeg. Jeg er i 
bøn, taler med venner om det, 

og det ender med, at jeg starter 
1. august – kort efter at jeg er 
blevet far til Elias, fortæller Stef-
fen Reimers-Nielsen, der blev gift 
med Sina, der turde sige tingene 
rent ud til ham og har været en 
uvurderlig støtte. 

Parret er med i Lukas Fæl-
lesskabet (et kristent fælles-
skab baseret på et folkekirkeligt 
grundlag, red.) og bor i Hellerup, 
hvor de har en lejlighed og laver 
diakonalt arbejde. 

Hans forældre er i øvrigt også 
gået troens vej. De er aktive i en 
kirke i Sønderjylland. 

- De er blevet kristne, fordi de 
har fundet ud af, hvem Jesus er. 
Sina og jeg har bare fortalt dem 
om, hvad Han gør for os, tilføjer 
Klippens leder.

Steffen Reimers-Nielsen har i 
dag ofte folk til forbøn i Klippen. 
Han ved, at Gud også elsker mis-
brugere og er glad for at kunne 
bidrage til at helbrede dem.

Steffen fik en 
’lykkepille’  
af Gud
Steffen Reimers-Nielsen hjælper misbrugere og hjemløse på Vesterbro 
– helt uden at dømme, for han ved, hvad det handler om. Først i  
mødet med troen kom han ud af ungdommens depression og misbrug.

Efter at det meste var mislykket fra han var 13 til 26 år, fik den kristne leder Steffen Reimers-Nielsen en nat 
en livsforvandlende åndelig oplevelse, der fik ham ud af både misbrug og depression.

- Da jeg vågnede 
næste morgen, kunne 

jeg mærke, at noget 
var ”galt” – var an-

derledes i hvert fald: 
Jeg var hverken sur 
eller deprimeret...
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"Jeg tror, jeg så hele himlen 
foran mig og den almægtige 
Gud selv!” 

Sådan udbryder den 56-årige 
Georg Friedrich Händel, mens 
tårerne strømmer ned ad hans 
blege kinder. Han siger det til 
den tjener, som kommer med 
mad til ham.

Händel er bleg, men der er 
en særlig glød i hans øjne. Han 
har oplevet noget helt særligt. 
Formentlig et syn, en åbenbaring 
af den himmelske verden.

Han spiser næsten ikke, og 
han har ikke været uden for en 
dør i tre uger, mens han skriver 
noder, synger og slår takten med 
en dirigentstok i værelset i det lille 
hus på Londons Brook Street. 

Ustoppelig
For tre uger siden, den 21. 

august 1741, åbnede han en 
pakke, hvori der lå et brev fra 
hans ven, digteren Charles Jen-
nens, som bl.a. havde skrevet 
teksten til hans oratorier Saul og 
Israel i Egypten. Jennens havde 
sammensat et manuskript til et 
værk, han kaldte ”Messias”.

Da Händel modvilligt læser 
teksten, sker der noget i ham!

I de følgende godt tre uger er 
han nærmest utilnærmelig for an-
dre, han spiser og sover næsten 
ikke, men skriver i en skaberrus.

Mange mener, at Händel skrev 
musikken ud fra en overnaturlig 
åbenbaring af den himmelske 
verden - sådan som hans ord til 
tjeneren antyder. 

I hvert fald er han dybt påvirket 
af teksterne, og siden ser man 
den ellers ikke særligt religiøst 
anlagte Händel på knæ i kirken 
”længe hensunket i bøn“.

Efter kun 24 dage har han 
skabt et af de største værker i 
musikhistorien: Oratoriet Mes-
sias. Det er på 260 sider med par-
titurer, næsten tre timers musik 
med udødelige korsatser og arier 
som det kendte ”Hallelujah”-kor, 
”For unto us a child is born” (Et 
barn er født os), og ”I know that 
my redeemer liveth” (Jeg ved, at 
min forløser lever).

Bach og Händel
Georg Friedrich Händel kom 

ligesom den anden  store kom-
ponist i senbarokken, Johann 
Sebastian Bach, fra Tyskland 
og blev endda født samme år, i 
1685. Men deres liv formede sig 
vidt forskelligt.

Bach blev født i en familie af 
organister og komponister, der 
næsten naturligt førte ham ind 
i musikken. Derimod ønskede 
Händels far Georg, som var både 
kirurg og barber, at sønnen skulle 
fokusere på noget fornuftigt, som 
han kunne leve af. 

Men allerede som dreng viste 
Georg Friedrich så bemærkel-
sesværdige musikalske evner, at 
hans fars arbejdsgiver, hertugen 
af Sachsen-Weissenfels, fik fade-
ren overtalt til at lade sønnen få 
musikundervisning.

Hvor Bach tilsyneladende 
havde det bedst med relativt 
langvarige engagementer som 
organist og musikalsk instruktør, 
var Händel rastløs og søgte for-
andring og nye impulser.

Händel blev fascineret af den 
italienske operastil. Han fik hurtigt 
berømmelse og stjernestatus 
både i sit hjemland Tyskland og 
i Italien, og i England fik han 
venskabelige forbindelser til både 
adel og kongehus.

Det første slagtilfælde
Men den 13. april 1737 falder 

Händel om i sit arbejdsværelse i 
sit hjem i Westminster i London. 
Tjeneren kalder på en med-
hjælper og en læge ser, hvilken 
tilstand, den kraftige mand er i. 

De er overbeviste om, at det 
er slut. Hvis han overlever, bliver 
han aldrig igen den, han var, og 
han kommer i hvert fald ikke til at 
skrive mere musik. Et slagtilfælde 
har gjort ham lam i højre side, 
og det ser ud til, at han også har 
taget skade på hjernen. Der skal 
et mirakel til at gøre ham rask, 
mener lægen.

Da han kommer til hægterne 
anbefaler lægen og vennerne 
Händel at tage på et kurophold i 
Aachen i hans fødeland Tyskland. 
Her trodser han lægernes råd 
om ikke at blive i det varme vand 
i mere end højst tre timer, fordi 
hans hjerte ikke ville kunne klare 
mere. Händel bliver i vandet i ni 
timer dagligt! Og langsomt får han 

bugt med lammelsen og kommer 
igen til kræfter.

Händel oplevede det som at 
få livet igen.

Men hans prøvelser er ikke 
slut. De følgende år kæmper han 
med pengenød og nedtrykthed. 
Han undrer sig over, om der er en 
mening med, at han ikke døde, da 
han fik sit slagtilfælde.

Nåede bunden
Händels operahus, der havde 

fået så stor popularitet et par år 
tidligere, er i 1741 gået af mode 
og konkursen truer nu. Den 
italienske operastil med sine 
smægtende melodier, som Hän-
del mestrer til perfektion, fanger 
ikke længere Londons publikum. 

Til trods for råd fra venner og 
kolleger fortsætter Händel af nød 
med at skrive og opsætte nye 
operaer i denne stil - i håb om, at 
vinden igen vil vende.

Men det gør den ikke, og det 
er en træt og prøvet mand, der 
modtager Jennens ukonventio-
nelle manuskript til et oratorium 
om Jesu liv. 

Et anderledes oratorium
I modsætning til en almindelig 

oratorisk libretto har Messias ikke 
engang en handling. Et oratorium 
er normalt en slags kirkemusi-
kalsk modstykke til operaen. Vi 
følger en bibelsk handling, hvor 
det dramatiske forløb skildres af 
solisterne, der synger personer-
nes roller, sådan som det sker i 
Bachs store passionsspil.

Messias er anderledes. Tek-
sterne er hovedsageligt bibel-
ske citater og bearbejdelser af 
disse. Relativt få af teksterne 
er fra de fire evangelier, for ho-
vedvægten er i stedet tekster 
fra Det Gamle Testamente fra 
profeternes bøger, især Esajas. 
Der bruges mange passager fra 
Salmernes bog, og teksterne fra 
Ny Testamente kommer især fra 
Johannes’ Åbenbaring, Korinter-
brevene samt nogle tekster fra 
Lukas, Mattæus, Johannes og 
Hebræerbrevet.

Det er den måde, som tekster-
ne er sammensat på, der skaber 
værkets momentum. 

Messias er delt i tre. Den 
første del handler om Frelseren, 

der skal komme. Anden del 
dvæler ved lidelseshistorien og 
kulminerer i det vidunderlige Hal-
lelujah med tekst fra Johannes’ 
Åbenbaring. Den 3. del handler 
om den opstandne og herlig-
gjorte Kristus og det evige liv. Det 
indledes med værkets smukkeste 
melodi, sopran-arien ”I know that 
my redeemer liveth” med tekst fra 
Jobs bog: "Dog ved jeg, at min 
løser lever, til sidst skal han stå 
frem på jorden.” (Job 19,25)

Disse tekster griber Händel 
på en meget speciel måde. De 
bliver et vendepunkt i hans egen 
karriere og hans liv.

Indtil da var den fysisk store 
mand kendt for at føre sig frem 
med et stærkt temperament, som 
han let fornærmede folk med.

Tæt på bunden
I sommeren 1741, da Händel 

komponerer musikken til Mes-
sias, er hans popularitet i London 
i bund. Han har dog modtaget en 
invitation til at komme til det min-
dre mondæne Dublin for at lede 
en koncertoptræden af nogle af 
hans værker. 

Den oprindelige opsætning af 
Messias finder derfor ikke sted i 
London, men i Irlands hovedstad 
den 13. april 1742. 

Forestillingen er en velgøren-
hedskoncert til fordel for gældsof-
re. Og dens succes med 700 
tilhørere betyder, at 142 mænd 
kan frikøbes fra gældsfængsel. 

Inspireret af den strålende 
modtagelse af værket i Irland 
opsætter Handel en forestilling 
af Messias i Londons Covent 
Garden året efter. 

Det bliver dog en skuffelse for 
komponisten. Salen er ikke fyldt, 

og publikum viser kun moderat 
entusiasme. Forestillingen er i 
sig selv kontroversiel. Messias 
er nemlig et stærkt åndeligt in-
spireret værk. Og mange mener, 
at det ikke er passende at opføre 
værket i en verdslig teatersal. 

Efter et stykke tid genopføres 
Messias som en velgørenheds-
koncert til gavn for et børneho-
spital The Foundling Hospital i 
Lambs-Conduit-Fields. 

Kongen rejser sig
Blandt de 1500 publikummer er 

kongen, George II. Da Halleluja-
koret begynder og ordene ”for the 
Lord God Omnipotent reigneth“ 
(Herren vor Gud, den Almæg-
tige, har taget magten) rejser 
kongen sig spontant op og bliver 
straks fulgt af den dybt grebne 
forsamling.

Siden har det været skik, at 
publikum rejser sig, når det før-
ste Ha-a-allelujah i det berømte 
kor lyder.

Efter dette leder Händel selv 
et stort antal populære forestil-
linger af Messias, mange af dem 
til fordel for velgørende formål.

Händel vender sig nu helt til 
den oratoriske form. Fra hans 
hånd følger bibelske mester-
værker som Samson, Joseph og 
hans brødre, Judas Maccabeus 
og Joshua. 

Han ville dø langfredag
Händel mødte mere modgang i 

sit liv. Han fik flere slagtilfælde, og 
hans syn blev ringere og ringere. 
Og blind var han for længst blevet, 
da han fredag den 6. april 1759 
var med til en sidste opførelse af 
Messias, det værk, han selv satte 
mest pris på. 

”Jeg vil gerne dø langfredag i 
det håb at blive forenet med den 
kære Gud, min nådige Herre 
og Frelser, på hans opstandel-
sesdag,“ sagde han. Han dør 
påskelørdag morgen, den 14. 
april 1759.

Han får en statsbegravelse i 
Westminster Abbey, og omkring 
3.000 følger ham til graven.

På trods af sin tyske oprindelse 
betragtes Händel som Englands 
nationale komponist, og selv efter 
hans død bliver hans kompositio-
ner stadig mere populære, især 
Messias. 

Andre komponister er også 
inspireret. Den unge Mozart var 
dybt rørt, da han hørte oratoriet. 
Han orkestrerede selv Messias, 
så det passede til den klassiske 
orkesterstil i Wien med fløjter, 
klarinetter og tromboner. 

De hyppige opførelser af ora-
toriet har næsten altid fuldt hus. 
Det samme gælder også de po-
pulariserede versioner som den 
rockede "Young Messiah” (ikke 
at forveksle med filmen af samme 
navn) og den soul-inspirerede ”A 
Soulful Celebration” med Quincy 
Jones og en lang række soul- og 
gospelstjerner i solistrollerne. 

De mange cd-optagelser og 
tv- og koncertversioner – og 
nyopførelser til jul – griber fortsat.

Artiklen bygger bl.a. på Martin 
Alfsens bog ”Jesus i musikken” 
(se Hosianna.dk), Stefan Zweigs 
Stjernestunder og andre kilder. 
Teksten er redigeret af Henri Nis-
sen til dette julenummer.

Händel skrev sit 
pragtværk Messias 
– efter at have set 
ind i det himmelske
Händels Messias opføres ofte til jul, og dets Halleluja-kor er et  
af de mest kendte klassiske værker. Og ’Young Messiah’  
formidler de stærke bibelske tekster til nye generationer.



Marcel Ruiz har rollen som John 
Smith og Chrissy Metz spiller 
Joyce. I fi lmen optræder rapperen 
Lecrae og basketballspilleren 
Stephen Curry.
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Filmen Breakthrough:

Sand historie om vaskeægte mirakler
”Patienten døde.
Moderen bad til Gud. 
Patienten blev levende igen.”

Sådan skrev en dybt forundret 
læge i journalen i januar 2015, 
da en druknet teenager pludselig 
fi k pulsen tilbage. Det skete efter 
45 minutter uden livstegn, trods 
intensiv behandling på hospitalet. 
Lægerne havde opgivet patienten 
og lod den dybt rystede mor gå 
ind for at tage afsked med sin 
14-årige søn. 

Identitetsproblemer
John blev som spæd adopteret 

fra Guatemala af missionærparret 
Joyce og Brian Smith. 

I fi lmen er der konfl ikter mellem 
den 14-årige og hans forældre. 
John er vild med at spille basket-
ball, men træneren truer med at 
tage ham af holdet, hvis han ikke 
afl everer en fristil om sin familie.

John har svært ved at forholde 
sig til, at hans biologiske forældre 
efterlod ham. Også den hand-
lekraftige mor Joyce har sine 
konfl ikter, ikke mindst med pastor 
Jason i den kirke, familien kom-
mer i. Hun hader både Jasons 
frisure, hans musikstil og en hel 
del andre ting.

Ulykken
John Smith var faldet gennem 

isen på en sø i Missouri. I mod-
sætning til sine to kammerater, 
som hurtigt blev reddet op, for-
svandt John helt ned under isen. 

Minutterne gik. Håbet om at 
redde drengen var ikke-eksiste-
rende. Redderne havde endda 
mistet håbet om at fi nde ham, for 

der var stærk strøm i søen. Men 
en stemme beordrede den ene 
redder tilbage. Stående i vågen 
blev han ved med at søge under 
isen, indtil stagen fi k fat i drengen.

Redderne startede straks med 
hjertemassage. Derefter gik det 
stærkt til hospitalet, hvor lægerne 
gjorde alt for at redde ham. Men 
da der var gået en time, måtte 
de opgive. På det tidspunkt var 
Johns mor ankommet, og lægen 
kunne ikke andet end fortælle 
den triste sandhed og lade hende 
være alene med sin døde søn.

Der er puls igen!
Joyce var alene med sin døde 

søn, mens hele staben af læger 
og sygeplejersker stod stille 
uden for stuen. Joyce rørte ved 
drengens kolde fødder. Slap dem 
igen og prøvede at tale til ham. Så 
råbte hun til Gud: ”Hellige Ånd, 
bring min søn tilbage!”

Personalet ude på gangen 
hører til deres store overraskelse, 
at hjertelyden er startet igen. 
Lægen får patienten overført med 
helikopter til et andet hospital, 
hvor en ekspert i drukneulyk-
ker, Dr. Sutterer, skal overtage 
behandlingen. For John er ikke 
ved bevidsthed. Han bliver lagt i 
kunstig koma, og hans mor følger 
med til det nye hospital.

Nu er også far Brian ankommet 
til hospitalet. Det samme er pastor 
Jason. Han er faktisk ikke til at 
drive derfra, så Joyce må bare 
acceptere hans tilstedeværelse.

En tiger-mor
Den stærkt overvægtige Joyce 

får problemer med sin sukkersy-

ge, mens hun våger over sønnen. 
Først da lægen, Brian og pastor 
Jason insisterer, tager hun et hvil 
og får det lidt bedre.

Det går desværre den forkerte 
vej med John. Kammeraterne, 
som blev glade, da de hørte, at 
han levede, er nu ved at opgive. 
Men Joyce får dem alle til at bede 

for John, selv om far Brian for 
længst er holdt op med at håbe. 
For i bedste fald - hvis John våg-
ner op - vil han være en grønsag 
resten af livet.

Behandlingen er udsigtsløs. 
John får det værre og værre. 
Hans lungerbliver fyldt med vand. 

Joyce og Jason mener, at John 

reagerer ved at trykke deres hæn-
der, mens de taler med ham om 
baskeballstjerner. Men lægerne 
tror ikke på det. De forbereder 
Johns pårørende på det værste, 
når de stopper respiratoren.

Det bliver da også voldsomt. 
John slår omkring sig og kæm-
per vildt, mens hans mor kalder 
på ham.

Men det ender godt. John slår 
øjnene op og genkender sin mor. 
Og nu må endnu et hold læger 
forholde sig til, at der er sket et 
mirakel. 

Dr. Sutterer havde aldrig set 
et tilfælde, hvor det gik så hurtigt 
ned ad bakke. Lungerne blev 
fyldt med vand og organerne 
svigtede et efter et. Nu må lægen 
erkende, at patienten er vågen og 
klar - og få dage senere kan gå 
i skole igen.

Mirakler i stribevis
Efterhånden bliver det klart, 

at der ikke kun er et, men en hel 
stribe eksempler på, at Gud styrer 
begivenhederne. 

Joyce er blevet forberedt  til de 
dramatiske begivenheder gen-
nem bibelstudier i sin cellegruppe.

Redderne har netop været på 
øvelse, hvor de har genopfrisket 
alle livredningsteknikker ved 
drukneulykker. Da John er for-
svundet under isen, vil to af dem 
opgive eftersøgningen. Men den 
ene får besked om at gå tilbage. 
Han adlyder i den tro, at det er 
indsatslederen, der siger det. 
Men indsatslederen havde på 
det tidspunkt travlt med at yde 
førstehjælp til Johns kammerater.

- Det er et problem, for jeg er 

ateist, udbryder redderen, da 
sandheden går op for ham.

Medierne følger udviklingen og 
holder lokalsamfundet orienteret. 
Og mens John kæmper for sit liv,  
holder basketballholdet bøn for 
ham. Det samme gør hele skolen.

Da det hele ender godt, må 
John forholde sig til det mærke-
lige, at det lige netop var ham, 
der skulle opleve disse mirakler. 

Den gribende fi lm kan nu fås på 
DVD med danske undertekster. 
Hermed stærkt anbefalet.

Virkelighedens John Smith har 
oplevet ufattelig kærlighed både 
fra adoptivforældrene, kirken og 
hele lokalsamfundet. Bag det 
hele kan han se, at Gud selv har 
trukket i trådene. Nu forbereder 
han sig på en fremtid som kristen 
prædikant...

Bodil

Johns Smith faldt gennem isen i januar 2015 og forsvandt. Et kvarter senere blev han fundet - livløs. Men da var en hel stribe af mirakler allerede begyndt at ske...

John Smith havde været under isen i 15 minutter. Genoplivningen 
startede ved søbredden og fortsatte på hospitalet. John havde væ-
ret død i en time, da lægerne gav op. Men Johns mor råbte til Gud 
- og pludselig kunne lægerne og sygeplejerskerne ude på gangen 
høre bip-lyde. Johns hjerte var begyndt at slå igen.

Skuespillerne fra Breakthrough ses her til venstre, mens virkelig-
hedens John, Joyce og Brian Smith står til højre. Også præstepar-
ret og redderen, som efter oplevelsen med John måtte opgive sin 
ateisme, er med på billedet. 

Marcel Ruiz har rollen som John 
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En novelle af Heidi Bobjerg

Toppen klemte om hendes 
ømme ribben, men det kunne 
ikke være anderledes. Hun så 
godt ud, det var det vigtigste. 
Den seneste kunde havde 
været mere hårdhændet, end 
hun brød sig om, men det nyt-
tede ikke at være pivet. Der 
var gode og dårlige sider ved 
alt slags arbejde, det havde far 
altid sagt, og hvor havde han 
haft ret. Især i forhold til de 
dårlige sider. 

Nu havde hun gjort rent, stået 
ved samlebånd, ekspederet 
reservedele og løbet med rekla-
mer. Hvis hun gjorde sig umage, 
kunne hun godt finde et par 
gode ting ved hvert af de job, 
hun havde haft, det var straks 
lidt sværere med det nuværende. 

Turen ned gennem gågaden 
med stikkende blikke i nakken 
var overstået på få minutter. De 
falske granguirlander ruskede i 
krogene på facaderne, træerne 
strittede med deres nøgne grene 
og blinkede indforstået til hende 
med deres tusindvis af LED-
øjne. Forude banegården og den 
store plads foran, hvor et kæmpe 
juletræ havde tilkæmpet sig et 
midlertidigt overherredømme. 
Julen sagde hende ikke rigtig 
noget. Al den snak om fred på 
jord og i mennesker velbehag 
var jo bare ord. Det gjorde ingen 
forskel i virkeligheden, bagefter 

kørte alt videre med de samme 
velkendte hakker i pladen og i 
samme skæve rille. Sporskiftet 
havde sat sig fast, men der var 
tilsyneladende ingen, der havde 
tænkt sig at gøre noget ved det. 
Nej, julen havde aldrig været 
hendes højtid, ikke som barn og 
heller ikke nu. Hun havde ikke 
noget imod at sidde alene, det var 
en dag som alle andre, bortset fra 
at hun plejede at holde fri. 

Folk hastede forbi hende med 
kufferter og juleindkøb i store po-
ser og med næserne betænkeligt 
tæt på deres lysende skærme. 
Hun skannede ansigterne, det var 
efterhånden ikke svært at spotte 
potentielle kunder i mængden. 

Hvis nogen spurgte hende ud 
om det, ville hun ikke være i 
stand til at forklare det. Intuition, 
erfaring, kroppens instinktive 
advarselslamper efter utallige 
afvisninger og ophobede mærker 
efter de gange, hun havde taget 
fejl. Måske. Men det var bare et 
gæt. I virkeligheden gik hun efter 
mavefornemmelsen, og der var 
langt mellem de dårlige kunder 
nu. Hun var god til sit job, og det 
var mere, end hun nogensinde 

havde været. Alligevel gnavede 
en lille slange sig dybere og 
dybere ind i hendes kød, eller må-
ske skulle hun hellere sige sjæl. 

Der var også kendte ansigter 
på pladsen, hvilket sagde hende 
noget om, at hun gik her alt for 
ofte. Konen henne på bænken 
sad og hang ind over sin rollator, 
der sad hun ofte. Jakken var for 
tynd til denne årstid, og ret slidt. 
Hjemløs var hun nok ikke, men 
hjemme var åbenbart ikke et sted, 
hun havde lyst til at opholde sig 
ret meget. For mange spøgelser, 
måske. Minder om et andet liv 
på alle vægge og kommoder, en 
sur lugt af eddike fra vasketøjet 
og hengemte æbler fra en kasse 
i køkkenet. Bananfl uer i en sky 
over skraldespanden. Ingen til 
at hjælpe med at få ryddet ud i 
skramlet. 

Hus Forbi-manden stod der 
også. Hun købte aldrig hans avis, 
men hun snakkede med ham ind 
imellem. Han holdt til nede ved 
herberget, overnattede af og til 
under broen om sommeren, el-
lers hos skiftende bekendte. Hun 
havde lånt ham sin sofa sidste 
år, da han var syg, og sneen lå 
i dyner overalt. Hun havde ledt 
efter ham, da han ikke stod på 
sin vante plads, og fundet ham 
inderst i cykelskuret, rystende af 
kulde og stiv som et bræt. 

Så var der ham med DSB-
uniformsjakken. Jernbanetossen, 
kaldte hun ham i sit stille sind. 

Han trissede rundt og fandt ting 
og sager på jorden. Mønter. Tyg-
gegummi. Små papirlapper, som 
han vred den sidste mening ud af. 
En slags kodeord for dagen, som 
han havde forsøgt at forklare hen-
de for længe siden. Dengang var 
det en stump af en indkøbsliste, 
han havde vist frem. Mælk, stod 
der, kiks, bananer. Hun havde 
stukket ham en halvtredser, og 
han var straks gået i Netto for at 
købe ind. Så mange stumper af 
liv havde hun efterhånden suget 
op på sin vej, at hun snart ikke 
længere vidste, hvem hun selv 
var. Nogle af kunderne forsøgte 
også at tørre deres livshistorie af 
på hende, men hun lod deres ord 
løbe gennem kroppen uden mod-
stand, som en bæk der hastigt 
risler videre på sin vej. De havde 
ikke krav på hendes følelser, de 
betalte ikke for hendes sjæl. 

I dag fejede en isnende vind 
folk hurtigt hen over pladsen, 
det var for koldt til at tage sig 
god tid, men der stod dog en 
lille fl ok fra Frelsens Hær med 
trompeter og guitarer og sang 
julesange foran ventesalen. 
Lidt til højre for dem gik en ung 
mand rundt med en stak fl yers 
og delte ud til dem, der gad tage 
imod. Det var ikke så mange. 
De fl este drejede ikke engang 
hovederne, men skridtede lige 
forbi med stive blikke. Hun 
havde allerede planlagt en rute 
uden om de optrædende, så 
langt fra uddeleren som muligt, 

da en stemme tæt på afbrød 
hendes tankestrøm.

– Må jeg stille dig et spørgs-
mål?

Hun ville ryste på hovedet og 
skynde sig videre, men desværre 
kom hun til at se ham ind i øjnene. 
Et eller andet dybt inde rørte 
på sig. Hun havde set de øjne 
før. Nej. Hun havde set nogle 
tilsvarende øjne før. For mange 
år siden, da hun var lille.

– Øh, svarede hun.
Oh, wow, hvor intelligent. Hun 

hang på den, for sent at bakke ud. 

Hjernen var allerede i fuld gang 
med at fi nde en hurtig udvej.

– Måske lyder det fjollet, fort-
satte den unge mand optimistisk, 
– men har du ondt et sted, er 
du syg?

– Øh, nej ... altså ...
Manden kiggede venligt på 

hende, ventede tilsyneladende 
på, at hun skulle beslutte sig. 

– Tja, mine ribben ... begyndte 
hun. – Øh, jeg væltede på cyklen 
... altså ... i går.

Lam forklaring, men den unge 

mand lod sig ikke sådan stoppe. 
Et sted inderst inde undrede hun 
sig selv over, at hun overhovedet 
svarede. Hvad ragede det ham? 
Og hvilket krav havde han over-
hovedet på en forklaring?

– Jeg tror på Gud, sagde han, 
– altså på Jesus.

– Nå!
– Han blev jo ikke liggende i 

den krybbe, du ved.
– Det gjorde han vel ikke, nej ...
Hun smilede uvilkårligt af det 

billede, hans kejtede indledning 
kaldte frem på hendes indre 
skærm.

– Han lever i dag, og jeg vil 
gerne bede for dig. Det plejer at 
hjælpe.

– Altså, det der pis tror jeg 
ikke på!

Hun nåede ikke at æde sine 
ord, før de spruttede ud over 
den unge mand. Mærkeligt nok 
blev han hverken vred eller for-
nærmet, blot en smule forlegen, 
så det ud til.

– Men det behøver du heller 
ikke, sagde han. – Det er nok, at 
jeg tror på det.

– Okaaay ...
Virkelig underligt. Hun havde 

en snurrende fornemmelse i 
fi ngrene, og selv om hun havde 
mest lyst til at gå sin vej, føltes 
det, som om hendes fødder var 
limet til fl iserne. 

Hvis den unge mand bare 
vidste ... ja ... hvad hun var for 
en, så ville han nok slet ikke have 
spurgt hende.

Fortsættes side 18.

Fred på jord
– Må jeg stille dig et spørgsmål? Hun ville ryste på hovedet og skynde sig videre, men desværre kom hun

 til at se ham ind i øjnene. Et eller andet dybt inde rørte på sig. Hun havde set de øjne før. 
Nej. Hun havde set nogle tilsvarende øjne før. For mange år siden, da hun var lille.

Alligevel gnavede en 
lille slange sig dy-

bere og dybere ind 
i hendes kød, eller 
måske skulle hun 
hellere sige sjæl. 

Lam forklaring, men 
den unge mand lod 

sig ikke sådan stoppe. 
Et sted inderst inde 

undrede hun sig selv 
over, at hun overho-
vedet svarede. Hvad 

ragede det ham? 
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Fred på jord - Fortsat fra side 17

Dansk
Europamission
Dansk

Guds Gidsel: En sand historie 
om forfølgelse, fængsling og 
udholdenhed
Andrew Brunson havde været 
missionær i Tyrkiet i 23 år, da han 
uforvarende blev en del af et 
storpolitisk spil og uretmæssigt sad 
to år i tyrkisk fængsel på grund af 
falske anklager om blandt andet 
spionage, terrorisme og 
våbensmugling, før han endelig 
blev løsladt i oktober 2018.

Andrew skriver personligt og 
medrivende om sin tid i fængsel. 
Han gennemgik en dyb 
troskrise, men oplevede også 
hvordan Gud på forunderlig vis 
styrede begivenhederne og 
brugte ham i sin plan.

Flot hardbackudgave, 258 sider. 
Pris: 249,-

Køb den på forfulgtekristne.dk/butik 

Den perfektejulegave

– Må jeg? fortsatte han.
– Øh, ja, så skidt da, hørte hun 

sig selv sige.
Og så begyndte han. Før hun 

nåede at overveje, om det var 
pinligt, og hvor lang tid, han mon 
ville bruge på det, var han færdig. 
Det prikkede stadig i fi ngrene, 
og hun følte sig pludselig varm 
indeni. Han udstrålede en ro og 
venlighed, som fi k hende til at 
slappe af, det var hun nødt til at 
indrømme over for sig selv. 

– Hvad så? sagde han. – Hjalp 
det?

– Øh ...
Det var dog utroligt, så mange 

øh’er hun fi k lukket ud. Hun mær-
kede efter, var det ikke lidt bedre 
end før med de ribben? Eller må-
ske var det noget, hun bildte sig 
ind. Han stod jo der med sådan et 
forventningsfuldt blik, og selv om 
hun var lidt irriteret, havde hun 
ikke lyst til at skuffe ham.

– Måske, sagde hun så.
– Jeg beder lige igen, sagde 

manden, og før hun nåede at 
protestere, var han i gang.

Denne gang lagde han sin 
hånd på hendes ryg, mens han 
sagde et par korte sætninger. 
En varm strøm skyllede igennem 
hende, efterfulgt af et rislende 
kuldegys ned langs med rygra-
den. Det gav et sæt i hende, og 
manden fl yttede med det samme 
sin hånd. 

– Nej, nej, sagde hun, – bliv 
ved! Jeg tror, det hjælper. 

Og det gjorde det faktisk. Efter 
tredje gang var smerten i rib-
benene helt væk. Hun vidste 
ikke, hvad hun skulle stille op 
med sig selv, smilede nervøst til 
den unge mand, tog den fl yer, 
han rakte frem mod hende, og 
mumlede et hurtigt ”tak”, før hun 
fi k sig samlet sammen til at gå. 
Han stod og smilede fjoget efter 
hende. Hun kastede et hurtigt 
blik på papiret i hånden, før hun 
krøllede det sammen og prop-
pede det i lommen: en invitation 
til forskellige julearrangementer i 
en eller anden kirke.

Hvad var det? Var hun lige 
blevet healet midt på banegårds-
pladsen? Hun kunne ikke forklare 
det, men pludselig havde hun 
mest lyst til at gå hjem. Det gik 
dog ikke. Hun havde ikke fl ere 
kontanter, og heller ingen piller 
derhjemme, så hun kunne ikke 
holde fri i dag. Hun rystede ople-
velsen af sig, så godt hun kunne, 
og smuttede ind på pensionatet 
ved siden af banegården. Der 
plejede at være bid, selv om hun 
skulle betale procenter til vagten. 

Øjnene var der igen om natten. 
Intense, sådan nogle øjne, man 
ikke kan gemme sig for. Mærkeligt 
nok havde hun heller ikke lyst til at 
gemme sig, selv om de brændte 
sig hele vejen gennem tøj, hud 
og kød og helt ind i hjertet. Det 
var ikke sådan nogle øjne, der 

klædte hende af tøjstykke for 
tøjstykke, det var ikke på den 
måde. De skrællede lag på lag af 
hendes mentale forsvar og fandt 
hende liggende i fosterstilling i en 
snavset barneseng på et værelse 
i en baggårdslejlighed for mange 
herrens år siden. 

Hun huskede pludselig den nat. 
Mor var ikke kommet hjem, og 
hun var så bange, at hun sitrede, 
men hun turde ikke stå ud af 
sengen. Man skulle ikke stå ud af 
sengen om natten, der kunne ske 
de mest forfærdelige ulykker. Især 
fordi bøhmanden gik omkring i 
lejligheden om natten, og hvis 
man tilfældigvis stødte på ham, 
kunne man være sikker på, at 
der ville ske noget grimt. Da mor 
stadig ikke var kommet hjem om 
morgenen, stod hun op, klædte 
sig på og gik ned til Hansen i stue-
lejligheden i opgangen ved siden 
af. Det var dér, hun havde set 
dem, øjnene. Det var de øjne, hun 
pludselig var kommet i tanke om 
på banegårdspladsen dagen før.

Hun vågnede med et sæt med 
denne erindring som et lysende 
bånd i hjernen. Hun var drivvåd 
af sved, selv om dynen lå nede 
på gulvet. Hvad var der med 
Hansen, hvorfor huskede hun 
ham pludselig nu? De boede i 
lejligheden et par år, hun gik i de 
små klasser, og mor var ofte ude 
om natten. Om det var natarbejde 

eller noget andet, vidste hun ikke, 
men hun skulle selv stå op og gå i 
skole, fordi mor stadig sov. Så var 
det, at hun gik ned til Hansen, så 
snart hun vågnede om morgenen, 
og han havde altid cornfl akes og 
rugbrødsmadder klar til hende, 
når hun kom. Han havde også 
en bog, han læste op fra, en bør-
nebibel med fl otte illustrationer i 
klare farver. Hun elskede den bog 
og alle historierne, selv om hun 
nåede at høre fl ere af dem mange 
gange. Hansen var allerede gam-
mel dengang. Nu var han sikkert 
for længst død og borte. 

En tristhed satte sig i brystet 
på hende, kulden krøb ned fra 
væggene, og hun følte sig plud-
selig kold og klam. Hun gik ud 
på badeværelset og stod længe 
under bruseren. Den morgen, hun 
var vågnet op med i erindringen, 
var sidste gang, hun havde set 
Hansen. Hun så heller ikke sin 
mor igen, resten af barndommen 
boede hun i skiftende plejefami-
lier – og på institutioner, da hun 
blev teenager og holdt op med at 
tro på bøhmanden.

Hansen var en slags julemand 
for hende, huskede hun: I decem-
ber fi k hun en adventskalender, 
og juleaften kom han op med en 
gave, fl æskesteg, brune kartofl er 
og et juletræ. Så pyntede de træet 
med de guirlander, musetrap-
per og hjerter, hun havde lavet i 
SFO’en, lagde gaven under træet 
og dansede rundt om det, læste 
juleevangeliet fra børnebiblen og 
snakkede om jul i gamle dage. 

Når hun tænkte efter, var det 
nok det tætteste, hun kom på en 
erindring om ”fred på jord og i 
mennesker velbehag”. Hansen 
bragte begge dele med sig, og 
han smittede. Hun spurgte ham 
aldrig, hvorfor han kom op til dem, 

og hvorfor han ikke holdt jul hos 
sin egen familie. Måske havde 
han ingen. Hun mærkede rødmen 
skyde op i kinderne, pludselig fl ov 
over aldrig at have tænkt på at 
købe en gave til ham. Men hun 
var jo så lille.

Hun kunne ikke ryste øjnene af 
sig. De fulgte hende hele dagen, 
og uden at ville det ledte hun 
efter den unge mand på gågaden 
og ved banegården. Hun vidste 
ikke helt, hvad hun ville sige til 
ham, måske at ribbenene stadig 
ikke gjorde ondt, men hun fandt 
ham ikke. 

Så kom hun i tanke om fl yeren. 
Hvor havde hun gjort af den? Hun 
ledte i jakkelommen og i tasken, 
men den var væk. Måske kunne 
hun få en ny, hvis der stadig gik 
nogen rundt og delte den ud, men 
der var ingen musikanter eller folk 
med fl yers på banegårdspladsen 
nu. Hun rynkede panden og for-
søgte at rekonstruere dagen i går. 
Pensionatet, ja, måske havde hun 
lagt den fra sig der. Hun skyndte 
sig derhen, men det var en anden 
receptionist, der var på vagt, og 
han målte hende med øjnene, da 
hun stak næsen indenfor. Han 
havde ikke set nogen fl yer. Hun 
bad ham lede under disken og 
i papirkurven, men han rystede 
bare på hovedet og nikkede mod 
døren. 

Bænken ved banegården 
sendte ispile op i bagdelen på 
hende, da hun satte sig, men 
fødderne værkede, og hun havde 
brug for at tænke sig om. Hvorfor 
var den flyer lige pludselig så 
vigtig? Hun havde ikke engang 
lyst til alt det der julehejs. Lige nu 
var den bare hendes eneste for-
bindelse til det barndomsminde, 
hun ellers forlængst havde glemt 
alt om. Julefred – hele året. Det 
var essensen af Hansen. Det var 
dét, den unge mands blik havde 
mindet hende om. Hvis den virke-
lig fandtes og ikke kun var tomme 
ord, så ville hun faktisk gerne 
fi nde den igen. 

Jernbanetossen kom trissende 
tværs over pladsen, hun så ham 
med det samme, den langsomme 
gang i skiftende retninger, til-
syneladende uden mål. Det var 
skraldespandene, han gik efter i 
dag. Der røg et par tomme fl asker 
ned i bæreposen, et halvtomt 
drikkebæger fra 7–Eleven. Nu 
skiftede han retning igen og 
kom hen imod hende. Han nik-
kede og hilste med hånden mod 
kasketten, før han dykkede ned 
i skraldespanden ved siden af 
bænken, hun sad på. Der røg en 
dåse ned i posen, så fi skede han 
en stak papirer op og gryntede 
tilfreds. Hendes opmærksomhed 
blev med det samme vakt, da hun 
så de røde og grønne farver. En 
hel stak julefl yers! Lige dér for 
næsen af hende. Hun prikkede 
forsigtigt jernbanemanden på 
skulderen, og han delte gladeligt 
ud af sin skat. 

Hun fi k et tandløst grin med 
i købet og kvitterede med et 
ordentligt kram. Fred på jord og i 
mennesker velbehag – det kunne 
da aldrig skade at prøve. 

Hun kunne ikke ryste 
øjnene af sig. De 

fulgte hende hele 
dagen, og uden at 
ville det ledte hun 

efter den unge mand 
på gågaden og ved 

banegården.
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Giv et abonnement i gave!
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
- Med den trykte avis har man også adgang til alle artikler på nettet.

  Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 46:

Solveig L.H.Clausen
Kongensgade 2,1.
6070 Christiansfeld 

Kodeord: Suspenderet

Du kan også vinde, hvis du 
fi nder kodeordet i denne uge, ved 
at sammensætte de bogstaver, 
der 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 onsdag den 
04.12.2019. 

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 og fi lm.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Find fl ere end 
1.000 varer på 

Bøger, fi lm, 
musik, m.m.
Abonnenter 

får 5 pct. rabat.
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Møder & Arrangementer

Orla Lindskov Christensen
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 1. december 2019 kl. 19.00 
i Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Udfordringen
 Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld 
tlf.: 74562202

Annoncer: 
tlf. 7356 1506

Lørdag  7. december kl. 15.00
Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, 

2500 Valby, København. Tlf.: 2815 5327. 
Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Orla Lindskov taler og beder for syge

Ferie & Rejser

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

Bogsalg

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte 
kontaktformularen på hjemmesiden 

under ’Kontakt Udfordringen’. 
Har du ikke adgang til internettet, kan du 

ringe til kontoret mandag-fredag kl. 10 - 15.

Er avisen udeblevet? 

EN TIME  MED BIBELEN
Her er Bibelens Q º J O HS D V V D J HU � �V D P O HW � L � HQ � O L O O H� E R J � �G HU � W D J HU � HQ � W L P HV �W L G � D W � O ¨ V H.

www.scandinavia.as

Til UDDELING eller MINI-STUDIE

20,-

10,-
100 stk.

1 stk.

Søndag den 22. September 2019    Uge 39

... den kristne ugeavis

   Er du Hjerms nye organist?!•   Højmesser     •   Familiegudstjenester•   �� � mer     •   Levende kirkeliv
Er det dig� så se s� llingsopslaget på www.hjermkirker.dk

Efterskolernes DagSøndag d. 29. september kl. 13.00-17.00 
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Hedemøllevej 31  I  8850 Bjerringbro  I  T: 86685021  I  E: hedemoelle@hedemoelle.dk  I  W: www.hedemoelle.dk

Interview
med Norine 
og Andrew
Brunson
Side 12-13

Jeg var på
randen af
selvmord

Andrew Brunson er her genforenet med sin hustru, Norine, efter det lange fangenskab i Tyrkiet, hvor han blev beskyldt for at ville omstyrte den tyrkiske stat. Til højre ses intervieweren, Samuel Nymann Eriksen. 

Af Bodil Lanting

En hel stribe bandeord og nedladende betegnelser var svaret til KLF, Kirke og Medier, da Esben Kjær i det ugentlige program Bagklog kommente-rede lytterforeningens kritik af radioværtens mange bandeord.

I ”Bagklog på P1”, hvor Esben Kjær havde besøg af tidligere minister Ritt Bjerregaard, tog radioværten til genmæle mod den seneste udgave af KLFs magasin. Her kan man læse en række lyt-teres reaktioner på sprogbrugen 

i Bagklog. 
- Desværre forholdt Esben Kjær sig ikke til kritikken af hans sprogbrug i programmet, men brugte anledningen til at komme – må vi antage – med sin uforbe-holdne mening om KLF, skriver generalsekretær Mikael Arendt Laursen fra KLF, Kirke og Medier. 

Respektløst svar
Radioværten besvarede kri-tikken fra KLF med en række ualmindeligt grove kommentarer. Han sagde blandt andet:

”Hvis sådan en samling skin-hellige slatne bussemænd med 

hovedet alt for langt oppe i andre folks røv synes, jeg bander for meget, så er de kraftedme til at lukke op og skide i.”
Esben Kjær tiltaler kritikerne som ”kristelig lyttere og fjern-pissere” og ”en samling frelste helligfranser”, og slutter satirisk: ”Fuck hvor er jeg ked af det”.KLFs generalsekretær kom-menterer på hjemmesiden:”Esben Kjærs kritik af KLF er ussel. Hans omtale af menige medlemmer af KLF er respektløs. Alle har lov til at komme med ris og ros til radio- og tv-programmer uden at frygte, at journalister, 

værter og redaktører bruger de-res platform til karaktermord mod den, der rejser en kritik. 
Behandler DR seer- og lytter-henvendelser på samme måde?” spørger Michael Arendt Laursen.

Redaktionschef beklagerI en kommentar til KLF, Kirke & Medier svarer redaktionschef på P1, Judith Skriver, den 10. september:
”Præmissen for ’Bagklog på P1’ er ret klar – det er et skarpt og ofte satirisk program, hvor vi tager grovfi len i brug. Vi samler op på ugens begivenheder på en 

anderledes, forfriskende og ofte provokerende måde...”
Judith Skriver erkender, at man i det omtalte program gik for vidt.”Vi går gerne til kanten og bruger karikerende og kradse formuleringer, men i dette tilfælde var anledningen ikke den rette. KLF skal selvfølgelig have lov til at formidle de holdninger, der måtte være blandt medlemmerne til programmets sprogbrug,  uden at vi benytter lejligheden til at svare igen i programmet. 

Uanset at tanken var at lave en sjov og bidende kommentar, så kom det til at fremstå for voldsomt. 

Det beklager jeg.
Det er aldrig hensigten at træde på nogen – tværtimod vil vi meget hellere have, at lyt-terne trækker på smilebåndet. Jeg glæder mig dog over, at KLF fortsat vil lytte med, når vi sender Bagklog på P1 på lørdag,” fastslår Judith Skriver.

Generelt skal man helst undgå bandeord. Men DR skal også afspejle dagligsproget, og her kan bandeord fx. formidle menne-skers følelser, forklarer lytter- og seerredaktør Jesper Termansen til Kristeligt Dagblad. 

P1-vært besvarer kritik med groft angreb ”Bagklog” er et godt program om ugens begivenheder. Men der er ingen grund til at  bruge bandeord, mener KLF, Kirke og Medier.

felixrejser.dk/
oberammergau

Oberammergau
2020

Læs mere om vores rejser til

Nu er den her: 

”JEG VIL BYGGE MIN KIRKE” 
- første bog fra Forlaget GRACEGATE! 
Bogen er en samling af 4 små hæfter, som hver især berø-
rer en del af det kirkebyggeri, Jesus har lovet os. Som det 
centrale i bøgerne står åbenbarelser af Jesu’ fuldbragte værk 
på korset.

Bogen er på 260 sider og udgives også på engelsk. De 4 
små hæfter, som er indeholdt i bogen, kan købes enkeltvis.

Informationer fi ndes på www.gracegate.dk

Lene Rydahl - Jeg vil bygge min kirke: 225,- kr.  
De 4 små hæfter kan købes enkeltvis for 95,- pr. stk.

Møder med redaktøren

27.11. 17.00 Undervisning af Mandegruppe i Vejle. 
Sted oplyses af Bjarke Holt Pedersen 20 30 83 15.
8.12. 10.00 Prædiken i Missionsforbundets kirke i Aabenraa.
16.2. 14.00 Bedstefar i 1. verdenskrig. Morgenstjernen, Chr.feld.
23.2. kl 19.30 Sønderbog Menighedshus: Ligesom i Noahs dage.
4. 3. kl. 12-15 Onsdagstræf i Karlslunde Strandkirke
1.4. kl. 18.00 Sønderborg Y’s Men: Fundet af Noahs Ark.
28.5. kl. 19.30 Vor Frelsers Hus, Aabenraavej 2A, Løgumkloster
Om bøn for syge - og tilbud om forbøn i praksis. 

Aftal et møde med Henri Nissen og vær med 
til at gøre Udfordringen kendt. Kontakt henri@
udfordringen.dk eller tlf. 5131 6599.

Vil du støtte udforskningen 
af det formentlige fund af 
Noahs Ark på Mt. Ararat?

Udfordringen er med i arbejdet. Giv gaver med 
skattefradrag via Missionsfonden på 

konto 9570 - 0006 139450 mrkt. 
”Projekt 6133 Bibelsk Arkæologi og Research”.

Se: noahsark-discovery.com

 

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

 Velkommen i den nye  

Du går glad hjem! Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse
Forbøn for frelse - Åndsdåb og syges helbredelse

Du går glad hjem!

Velkommen  i  PERLEPORTEN

Oplev Jesu lidelseshistorie opført af en hel landsby. 
Det verdensberømte Passionsspil er kendt verden 
over, og er en imponerende oplevelse. Efter passions-
spillets stærke oplevelser fortsætter vi til det smukke 
ferieparadis på Opatijas Riviera ved Kvarnerbugten på 
halvøen Istrien.
Rejseledere: Rhoda og Stig Christensen, Sønderborg

Læs mere om rejsen på 
felixrejser.dk/oberammergau507 
eller bestil program på 7592 2022

OBERAMMERGAU 
OG KROATIEN

16. - 26. juni

Lørdag den 7. december, kl. 11.45-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler:  Josef Kristensen
og Claus Aagaard
Emne: Vær menneske
Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding senest onsdag før mødet
på: Facebook – Aglow København 
eller sms på tlf. 2617 5524

Claus Aagaard,
Josef Kristensen

Få dagens gratis bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et 
dagligt bibelord til inspi-
ration sendt, så gå ind på 
hjemmesiden udfordringen.
dk og tilmeld dig via ikonet 
”Dagens Udfordring” ca. 
midt på hjemmesiden. 

Så vil du modtage Dagens Udfordring, som består af et bibel-
vers, og et par link til de nyeste historier i avisen samt bogtilbud. 

Alpha er et kursus, 
hvor vi sammen 
udforsker meningen 
med livet og den krist-
ne tro. Der er kurser i 
hele landet. Find et i 
nærheden af, hvor du 
bor på hjemmesiden 
alphadanmark.dk

Udforsk
Liv
Tro
Mening

a
lp
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d
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Undervisning

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Søndag 8/12: Mattias Lekardal: Helbredelse, profeti, tegn og undere
Søndag 15/12: Johny Noer: Solopgangen fra det høje   Luk. 1, v. 67-80

Søndag d. 1/12 kl. 10:30
Anders Ova
 Helligåndens vejledning

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

Kommende møder: BEMÆRK!  Mandag 25/11  19:00 
Johny Noer: Fortsat gennemgang af Åbenbaringsbogen

Søndag d. 24/11 kl. 10:30
Tony Acheampong
 International City Baptist Church
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Stillinger

Realkreditrådgivning
• Har du det bedste realkreditlån?
• Udnyt friværdien!
• Op� mér Boliggæld og pension!
• Betal mindst muligt – hør hvordan!

Ring for en uforpligtende snak om dine muligheder.
Telefon: 2498 5151.  
Mail: ta@realraad.dk

Torben Cilwik Andersen
Realkreditrådgiver
RealRåd A/S

Erhverv

Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

Deadline for annoncer til 
juleavisen 1. december er
tirsdag d. 26. november

Mørkholt Strand Camping er en moderne tre-stjernet cam-
pingplads, som også danner ramme om bibelcampings, lejre og 
konferencer. 

• Har du lyst til at stå for udvikling og planlægning af den daglige 
drift såvel som af større arrangementer og begivenheder på 
pladsen?

• Kan du lede og tilrettelægge i samarbejde med mange forskelli-
ge medarbejdere og partnere?   

• Kan du se dig selv som virksomhedsleder i Indre Mission og 
står inde for bevægelsens formål og værdier?

Vil du gerne vide mere, så ring til virksomhedschef Ingrid Bjerre,  
tlf.: 8227 1203 / 2145 4745 eller mail til ingrid.vb@indremission.dk 

Se hele stillingsopslaget på 

Campingchef 
Mørkholt Strand Camping

 

Vi søger en campingchef som kan skabe rammer for ferie og 
mission
 

GENOPSL AG

indremission.dk/job

ARTsalling gallery
Peer Laigaard - Sønder Alle 3, Ramsing, 7860 Spøttrup

sallingkunst@hotmail.com - 21 68 69 68

Salme 122:6 ”Bed for fred i Jerusalem”

Kunst & Tro

Planlæg at tage på en sommercamp – og bliv fornyet!

Lejren foregår på Rudehøj Efterskole, Rude Havvej 11, 8300 Odder. Se alle oplysninger på hjemmesiden Plus-Oase.dk Tlf. 40 59 17 00.

Gordon Tobiassen - Jens Fischer-Nielsen - Per Hyldgaard - Susanne og Poul H. Krog - Karin Kühl -Jørgen Vium - Helene og Mogens Svendsen - Peter Tinggaard - Stig Christensen - Henri Nissen

Hver sommer arrangerer folkekirkelige foreninger og frikirker sommercamps med et 
spændende og relevant kristent indhold. Find mere på udfordringen.dk/sommercamps.

Blandt de største lejre er SommerOase, som samler 5.000 deltagere. Her er et væld af 
møder, seminarer og andre tilbud. Se mere på www.sommeroase.dk.

Plus-Oase er en mindre lejr med få hundrede deltagere. Her er ingen børne- og ungdoms-
program, men til gengæld er det overskueligt, og alle kan være med til alt, hvad der fore-
går. Man kan bo på værelse eller camping og spise på cafeteria. 

Plus-Oase fokuserer altid på liv og kraft ved Helligånden. I år er temaet: Glæde og Håb
i det daglige liv. Blandt talerne er Israels-eksperten Gordon Tobiassen, verdens-evangeli-
sten Per Hyldgaard, psykiateren Poul Henning Krog og fru Susanne, der begge er præ-
ster, Karin Kühl, der helbreder syge ved Guds kraft på gaden, forlæggeren Jørgen Vium, 
der har stor indsigt i Islam og terrorisme, præsteparret Helene og Mogens Svendsen, 
der tager sig af seksuelt misbrugte, Peter Tinggaard, der har en passion for bøn og faste, 
præsterne Stig Christensen og Jens Fischer-Nielsen og journalisten Henri Nissen. – 
Og der bliver masser af tid til gode, dybe samtaler. 

Køb bøger om tro 
let og enkelt på:

 
Hosianna.dk

Også e-bøger, 
fi lm, musik og 

helseprodukter
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Kristne TV-kanaler

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

Aalborg Kristne TV
Riikimækivej 6, 9200 Aalborg SV
Tlf. 41 29 14 05 - AKTV.dk
Udsendelserne kan ses på AKTV’s 
hjemmeside: AKTV.dk 
Sendetider: Man-, Tirs-, Torsdag, 
Fredag og Søndag: 17.00 - 18.00.
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

UCB TV / Radio
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satel-
lit 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
SERVERSKIFT:
UCB’s har været nødt til at skifte 
server. Indtil de forskellige directo-
ries bliver opdateret, (gælder også 
APP til Iphone og Androi) kan man 
lytte via UCB.dk/lyt eller direkte 
på serveren i Frankfurt: https://
s2.radio.co/s6f04f551c/listen

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

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

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

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

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

Tysksprogede tv-kanaler og kristen lokalradio

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 
grader E= øst. Engelsk kanal. Un-
dervisning / forbøn for syge. Eks-
tra parabol muligvis nødvendig. 
Program og teknisk support: www.
revelationtv.com

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - tirsdag 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.

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

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

Nordsjællands Kristne 
Radio & Radio KUR

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

København 
Rhema Radio

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

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

Kristen Lokalradio, 
Århus

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

Norea Radio Danmark
Webradio - http://norea.dk

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

Tysksprogede 
TV-Kanaler

Tysksprogede TV-Kanaler med 
satellitmodtagelse: Canal Digital: 
Via Astra modtages bibeltv.de og 
hopechannel.de 
Udsendes fra stationer nær Ham-
borg: Hopechannel.de: 
Tirsdage kl. 21.15 - 22.00:  5 per-
soners bibelkreds-samtale under 
mottoet Die Bibel-Das Leben, pro-
duceret af den tyske Adventistkirke. 
Bibeltv.de: 
Tirsdage kl. 22.00 - 22.30: ICEJ - 
Faszination Israel med Gottfried 
Buhler 

Den 24. december kl. 17.00 sender GOD TV ”Christmas on Broadway”. Juleshowet i de ikoniske rammer på 
Beacon Theatre i New York fejrer Jesu fødsel med forrygende julemusik, teater, dans m.m. Aftenens vært er 
sangeren Sheila Walsh. Desuden medvirker Gaither Vocal Band, Charles Billingsley & Michael Sanchez og 
Voices of Lee Singers. Se i tv-oversigten, hvordan du kan modtage GOD TV..

  - Find julegaven i Udfordringens webshop  

Tænder et lys
Linda Andrews synger de 
elskede engelske ”Christmas 
Carols” på dansk. CD med 10 
sange. Kr. 99,95

Babysalmesang
10 år med BabySalmesang 
i Høje Kolstrup Kirke fejres 
med ny udgivelse med alle 
sangene. CD kr. 149,00

A merry little Christmas
CD med 13 kendte julesange, 
salmer og gospel i en ny, 
nordisk og forfriskende tone. 
Med gæstesolister. Kr. 99,95

Let me sing of Christmas
Unity Gospel Chior synger 13 
smukke julesange. Danske, 
engelske og en enkelt svensk. 
Salmer og gospel. Kr. 99,95

John var død i 45 minutter
- men så råbte hans mor til Gud...
”Breakthrough” er den sande 
beretning om 14-årige John Smith, 
som faldt gennem isen på en sø i 
Missouri. Der gik 15 minutter inden 
han blev reddet op. 
På hospitalet arbejdede de i 27 
minutter uden at se livstegn. Hvor 
længe skulle de fortsætte? Og hvil-
ken tilstand ville John være i, hvis 
han vågnede op igen?
116 minutter. Fra 11 år. 129 kr.

Dvd nyhederJulesange og salmer

Overcomer
Træneren John Harrisons liv ændrer 
sig drastisk, da hans high school 
basketballhold og hans drømme om 
state championship knuses under 
uventede nyheder. Træneren indvil-
liger modvilligt i at træne terrænløb, 
og her møder John den håbefulde 
atlet Aryn, hvis håb og bønner, 
inspirerer ham. Produceret af 
Kendrick brødrene. (War Room, Fi-
reproof). Udgivelsesdato: 18.12.19.
119 minutter. 149,95 kr.

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 
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Udfordringens Forlag 
- mere mellem himmel og jord

Jens Fischer-Nielsen

Et godt liv
– fyldt med udfordringer

Jens Fischer-Nielsen har oplevet mere end de fleste. 

Han har hilst på både Moder Teresa og Indira Gandhi. 

Han og familien er blevet truet og overfaldet af røvere i 

Bangladesh, mens de var missionærer. Og han er en af 

personerne i Bjarne Reuters roman ”Bundhu”. 

Jens har været fødselshjælper for et helt nyt kirkesam-

fund af kristne bengalere, som han stadig følger og 

forsøger at lære ”Divine Administration”.

De fleste herhjemme kender nok Jens fra hans tid som 

højskolelærer på Haslev Udvidede Højskole eller som 

en nytænkende og utraditionel sognepræst i Esbjerg. 

Mange kender ham også fra arbejdet blandt indvan-

drere eller fra Danmission og Dansk Oase.

I denne bog kigger Jens tilbage på det gode liv, som 

han føler, han har fået – af bare nåde. Vi følger ham 

lige fra barndommen i en stor familie og i tiden som 

lærling i en isenkrambutik – til alle de udfordringer,  

der siden fulgte. 

Det er fornøjelig læsning! Og bogen hjælper os til at se 

det positive i livet.

9 788792 459800

OMSLAG-Et godt liv-mørkere.indd   1 27-10-2019   17:16:15  198,-

Fornøjelig læsning af Jens 
Fischer-Nielsen, som fortæller om 
sit liv. Han har oplevet mere end 
de fl este. Han har hilst på både 
Moder Teresa og Indira Gandhi. 
Han og familien er blevet truet og 
overfaldet af røvere i Bangladesh, 
mens de var missionærer. 
Læs om ”Et godt liv - fyldt med 
udfordringer” og blive opmuntret og 
inspireret. 230 sider. 198 kr.

Ny bog

Bestil på Hosianna.dk eller tlf. 7456 2202 
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LEDER

Af redaktør Henri Nissen

Julen er anledning 
til eftertanke og tro
Denne juleavis deles gratis ud 
til tusindvis af danskere ved 
hjælp af Udfordringens egne 
læsere. 

Udfordringen er en selvejende 
fælleskirkelig ugeavis med stof 
fra både folkekirken og frikirker. 

Avisen lever af abonnemen-
ter og annoncer, og avisen er 
uafhængig af såvel kirker som 
organisationer.

Juleavisen udgives for at minde 
os alle om, at vi holder jul på 
grund af Jesu fødselsdag.

Men hvorfor er der grund til at 
fejre den fødselsdag? 

Lad os lige repetere bibelhisto-
rien sammen:

Paradisets Have
Kort sagt skabte Gud menne-

sket til at leve i uskyldig glæde 
og ubekymrethed – i Paradis. 

Men vores forfædre lod sig 
friste af det onde – symboliseret 
af en slange. Satan bildte Adam 
og Eva ind, at de kunne blive gud-
dommelige, hvis de gjorde oprør 
og tvivlede på Guds ord. 

Men i stedet blev de ulyk-
kelige og skyldbetyngede. De 
begyndte at anklage hinanden. 

Det tabte Paradis
Efter at de blev jaget ud af 

den harmoniske Edens Have, 
kom mennesket længere ud i det 
onde. De første kapitler af Bibelen 
fortæller, hvordan den ene af 
Adams sønner, Kain, dræbte sin 
bror Abel af misundelse. Snart 
fulgte alle de andre synder, som 
mennesker siden har lidt under. 

Gud griber ind
Efter at Gud mange gange og 

på mange måder havde forsøgt 
at kommunikere med menne-
sket – fx gennem De 10 Bud og 
profeterne – besluttede Gud at 
sende Jesus. 

Han blev født af en ung pige, 
Maria, i en stald i Betlehem. 

Selv om han åbenbart bare 
var et fattigt lille barn, kom nogle 
astrologer rejsende fra østerlan-
dene, fordi de havde set en stor 
stjerne, som tydede på, at en 
mægtig konge var født (se bogen 
”Jesus i stjernerne). Også nogle 
hyrder kom for at se, hvad der 
var sket. De havde oplevet engle 
forkynde, at barnet ville skabe 
fred på jord - i mennesker, der 
tager imod.

Syndebukken
Som voksen fortalte Jesus 

gennem tre hektiske år, hvordan 
vi kunne få tilgivelse og blive for-
sonet med Gud. Nemlig gennem 

hans korsfæstelse, hvor han 
ofrede sig – som en syndebuk 
for al verdens skyld. 

Han lærte os, at Gud er kærlig 
og elsker enhver af os – selv om 
vi ikke fortjener det.

Jesus viste sin autoritet gen-
nem de helbredelser og mirakler, 
som han udførte så mange af.

I de første århundreder spredte 
kristendommen sig med stor hast 
i hele den daværende kendte 
verden. 

Romerriget og andre brutale 
riger brød sammen efter først at 
have forfulgt de kristne. Sådan 
kom kristendommen også til det 
hedenske Danmark. Vikingerne 
hærgede dengang brutalt i andre 
lande, tog slaver og ofrede endda 
mennesker til deres guder. Men 
kristendommen gjorde op med al 
denne ondskab. 

Kirken levede desværre ikke 
altid op til Jesu ord, men jævnligt 
blev folket fornyet gennem ånde-
lige vækkelser. 

Kristen i dag - men 
på den fede måde

Også i dag er det muligt at tage 
imod Jesus, få tilgivelse og lade 
hans Helligånd forvandle ens liv. 
Også i dag kan man opleve over-
naturlige helbredelser. (Vi fortæl-
ler ofte om disse i ugeavisen og 

på Udfordringen. dk.)
Når du har en personlig tro og 

relation til Jesus, er det muligt at 
opleve den slags overnaturlig 
hjælp. For Jesus er den samme i 
dag, som i går, ja til evig tid. (Hebr.
brevet 13,8)

Vi kan få evigt liv
Jesus er ikke bare et godt men-

neske. Han er Vejen, Sandheden 
og Livet. Faktisk lover Bibelen, at 
»enhver, som tror på ham, ikke 
skal fortabes, men have evigt 
liv« (Johannesevangeliet 3,16).

Når du dør, vil din personlighed 
nemlig fortsætte med at leve 
for evigt. Mange nærdøde kan 
fortælle om en ny virkelighed bag-
ved døden. Nogle oplever noget 
himmelsk, andre et helvede. 

Derfor er det meget vigtigt, 
at vi tager imod Guds udstrakte 
redningskrans, mens vi lever. 

Jo før, des mere gavn får vi af 
det – allerede her og nu.

Jul med Jesus
I dag er mange ateister eller 

tilhører en anden religion. Men 
de fl este af os er døbte og kon-
fi rmerede. Og uanset hvem vi er, 
er julen en god anledning til at 
tage imod Jesus – igen.

Julens Udfordring giver nogle 
ledetråde. De gamle julesalmer 
fortæller også det gode budskab. 
Syng dem! Lad ikke julens ind-
hold drukne i nisser og under-
holdning, men fi nd ro til at bede 
til din Skaber i denne jul.

Jesus lover i Ny Testamente: 
»Bed, så skal I få. Søg, så skal 
I fi nde. Bank på, så vil døren 
blive lukket op for jer.« (Lukas 
evangeliet 11,9) 

Tro til daglig
Det er en god idé jævnligt 

at læse i Ny Testamente og få 
relevant undervisning, fx gen-
nem kristne bøger. Noget af det 
vigtigste er et fællesskab med 
andre, som tror. Det kan være en 
levende menighed i folkekirken 

eller en frikirke, eller nogle gode 
troende venner, som man kan 
dele liv med.

Jesus gjorde alt, hvad der er 
nødvendigt for, at vi kan få et godt 
liv - OG et evigt liv efter døden. 

Men vi må selv tage imod 
gaven og holde fast i det nye 
liv, ved at praktisere det. 

Vær forberedt på, at det ikke 
altid er let. Folk forstår ikke altid 
den åndelige virkelighed. 

Det er derfor, vi udgiver Udfor-
dringen. For selv om du måske 
har været troende i mange år, 
så har vi alle brug for at give 
troen noget at leve af, så den 
ikke kvæles i tvivl og hverdagens 
bekymringer. 

Glædelig Jul!

Julen handler jo egentlig om Jesu fødsel. Her er Maria (Keisha Castle-Hughes), og Josef (Shohreh Aghdash-
loo) med deres nyfødte i den smukke fi lm ”Vejen til Betlehem”.

Annonce:

KNÆK JULENØD’EN
Nøden har ingen pauseknap, vi kan trykke på, imens vi holder jul. Netop i denne tid, 
hvor hyggen gløder på fuldt blus, har stadigt flere ude i verden svært ved at finde  
ly for krig, fattigdom og klimaforandringer. 
 
Du kan KNÆKKE JULENØD´EN med et meningsfuldt gavekort. 

Køb det på www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD´EN  

Bestil og køb gavekortet på:
www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD´EN  

Bestil og køb gavekortet på:
www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD´EN  

Bestil og køb gavekortet på:
www.missioneast.org/gavekort

KNÆK JULENØD´EN  

Bestil og køb gavekortet på:
www.missioneast.org/gavekort



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Vind gavekort til bøger og fi lm

(Juleavis/2019)

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

Udfordringen

– Ja tak, jeg vil gerne prøve den  
fælles kristne ugeavis Udfordringen!
___ ½ år for 248 kr. (normalt 348 kr. - spar 100 kr.!)
___ et helt år for kun 398 kr. (normalt 648 kr. - spar 250 kr!)  
___ prøv 1 måned - og betal derefter opkrævningen, hvis du ønsker at fortsætte
___ til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
Net-abonnement (bestil på hjemmesiden) med fuld adgang til bladresider 1 år 298 kr.

                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: __________________ ____________________

Obs! Tilbuddet gælder kun ved bestilling inden 31. december 2019.

Juletilbud på Udfordringen!
Send en sms til 21 97 11 11 med din adresse – eller brug kuponen. 

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

1: Hvad hed Marias mand?
a) Anders
b) Herodes
c) Josef

2. Hvor lagde Maria sit nyfødte barn?
a) I sin egen seng
b) I en krybbe 
c) I en hængekøje

3. Hvor var hyrderne,  da de så englene?
a) I byen for at købe korn
b) Ude på marken 
c) I kirken til juleaften

4. Hvad medbragte de vise mænd?
a) Bøger og heste
b) Madvarer
c) Gaver af guld, røgelse og myrra

5. Hvad hed den onde konge?
a) Baltzazar IV
b) Josef
c) Herodes 

Svarene kan fi ndes i juleevangeliet side 14 i 
avisen. Send svarene til mail@udfordringen.
dk senest den 1. januar 2020.  
Vinderne får direkte besked.

Svar på de 5 spørgsmål om julen og vær med i konkurrencen 
om 10 gavekort á 250 kr. til webshoppen Hosianna.dk.

Julens Udfordring 
er en gave fra:

Bestil fl ere ekspl. à 5 kr. plus porto hos:
Udfordringen, den kristne ugeavis, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. Tlf. 74 56 22 02. mail@udfordringen.dk

Evt. navn på lokal uddeler:

UDFORDRINGENS JULENUMMER 2019BagsidenBagsidenBagsiden

Julen. Kærlighedens og gavernes fest. Et billede af idyl og 
hjemlig hygge. Et instagram-billede, som måske lige har fået 
en ekstra tand af den der juleglimmerglansbillede-effekt. 
Men det er jo sådan vi husker den, julen. I familiens skød. 
Alle traditionerne, gran, pynt og gaver … og maden. Glem 
ikke maden. Andesteg, fl æskesteg, brune og hvide kartofl er, 
rødkål, syltetøj, risalamande - mmmm….

Der er sådan, jeg husker min barndoms jul. Den fortættede 
os fra køkkenet, når mor åbnede ovnen og beklagede sig over, 
at stegen ikke var klar endnu. For el-nettet i vores lille by kunne 
slet ikke følge med, når alle indbyggerne synkront forsøgte at få 
sværen sprød. Al maden var sat på bordet på nær de varme retter. 

- Vi må ikke glemme det sure, sagde min mor til min storesø-
ster, og bad hende fylde syltede asier op i en lille skål, mens hun 
tjekkede, om hun havde husket at gemme et par hele mandler til 
risalamanden. 

Ti minutter senere gik hun selv en runde omkring julebordet 
for at tjekke, om alt var i orden. Jo, alt var som det skulle være 
… Men hov …

- Du måtte altså godt fylde skålen helt op, sagde min mor be-
brejdende til min søster.

- Jamen, det gjorde jeg også, indvendte hun. Men min mors blik 
var bestemt, og skålen måtte en tur ud i køkkenet og fyldes med top.

Tiden gik, og ovnen pressede de sidste varmegrader ind i den 
stakkels and. Nu var vi klar til at spise. Min mor bar fadet med 
stegen ind på bordet og satte den ved side af den lille krystalskål, 
der lige var blevet fyldt op, men nu blot havde lidt gennemsigtig 
væske i bunden.

- Hvem har spist alle asierne?! råbte hun.
Neden under bordet havde jeg siddet og holdt min egen lille 

julefest. Asier smagte nu ikke så dårligt, men da jeg på min mors 
kommando stak hovedet frem, var mine ører nok lige så røde som 
den rand om munden, de sure asier havde skabt. 

Julen kan så let komme til at handle om, hvad man kan skrabe 
til sig af gaver og mad. I vores overfl od kommer den første juls 
enkelthed til at råbe til os. Det var ikke dunsten fra dyrene i stalden 
eller den sparsomme servering, som var julens sødme dengang. 
Sødmen var Guds gave. En dyb kærlighed til os i form af et spæd-
barn, der en dag skulle redde os fra vores ondskab.

Efterhånden har jeg lært, at julen handler mere om at give end 
om at blive overmæt. Og jeg har lært at håndtere mine søskendes 
traditionelle juledrillerier ved den årlige jule tam-tam:

- Skal du ikke have lidt fl ere asier, Michael?
Jeg tror, de mener det sødt. Men man må 

jo tage det sure med det søde.

I denne 
sure juletid

Af Michael Bobjerg
Journalist


