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Derfor får du 
denne juleavis

ANNONCER:

’Julens Udfordring’ er julenummeret af den 
fælleskirkelige ugeavis Udfordringen. 

Nogle abonnenter deler ekstra eksemplarer af 
julenummeret ud til venner og bekendte, gode 
naboer – eller tilfældige postkasser i deres by. 
Desuden sendes avisen ud med bude i ud-
valgte områder. 

Juleavisen udgives for at give alle en god 
advents- og juletid, hvor vi husker, hvorfor vi 
egentlig fejrer jul.

Fra fi lmen Vejen til Jerusalem. 

ANNONCER:

adventsstjerner.dk

Brødremenighedens
adventsstjerner

Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, når du køber stjerner
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Prins Joachim efter sin sygdom:

Vi takker vores 
Skaber hver dag
- Vi kunne mærke støtten fra 
danskerne. Den sympati, som 
kom os alle sammen i møde, er 
virkelig gået lige i hjertet på os.

Det fortalte prins Joachim i 
DR’s 21 Søndag den 15. no-
vember, hvor han gav sit første 
interview, siden han i sommer 
blev ramt af en blodprop i hjernen.

Prinsen, hvis navn er hebraisk 
og betyder ”Jahve opretter” el-
ler ”Jahve genrejser”, modtog 
journalist Stéphanie Surrugue på 
sit kontor i Paris, hvor han nu er 
Danmarks forsvarsattaché.

Takker for livet
Journalisten bemærker indled-

ningsvis, at prinsen ser ud til at 
være i god form, og det bekræfter 
han. Samtidig er der stadig noget, 
han må arbejde med.

- Det er ikke kun den fysiske 
form, men også de ting, man 
tænker på, når man bliver ramt: 
Min kone og mine børn, den aller-

nærmeste familie, vi er alle ramt.
Jeg blev ramt fysisk, men de 

var jo på første parket. Derfor er 
familien også en del af denne 
heling, og vi takker vores Skaber 
for hver eneste dag. Simpelthen, 
siger prins Joachim.

Danskernes støtte
Prinsen fortæller, at han nu 

må passe på, lytte til gode råd 
og løftede pegefi ngre - samt nyde 
livet og sine nærmeste.

- Nyde og være min Skaber 
taknemlig for, at det gik så godt, 
og at jeg kan sidde her i dag, 
understreger han.

Også støtten fra danskerne 
har varmet og været mærkbar 
for hele familien, forklarer prins 
Joachim. Han bliver bedt om at 
forholde sig til Frankrigs aktuelle 
situation med udgangsforbud og 
terrortrusler, og svarer, at ”det er 
virkelig underlige tider og ikke 
noget at spøge med”.

Verden bliver aldrig den sam-

me igen, fastslår prinsen. Men 
gennem de mange skelsættende 
begivenheder har han og familien  
lært at leve et nyt liv med en ny 
taknemlighed.

- Vi nyder hvert øjeblik, vi har, 
konkluderer prinsen, da han skal 
sammenfatte sine tanker om 
året 2020.

Fremtiden
Som forsvarsattaché i Frankrig 

er prins Joachim ansat på fuldtid 
i 3 år med mulighed for et års 

forlængelse. Og arbejdet kræver 
meget, også fordi det foregår i 
udlandet, erkender han. Samtidig 
er det for tidligt at sige noget om 
fremtiden:

”Græsset vil altid være grøn-
nere på den anden side, men 
det hænger vi os ikke i,” slutter 
prinsen, der sammen med sin 
familie koncentrerer sig om at 
leve i nuet.

Bodil

- Vi takker vores Skaber hver eneste dag. Simpelthen, siger Prins Joa-
chim i et interview 3½ måned efter sin blodprop.

 - Det er jo en sindssyg trans-
formation for mig. Det er ikke 
mere end fem år siden, at jeg 
nærmere tilbad djævlen!

Det siger ”Klovn-komikeren” 
Casper Christensen i et interview 
med Ud & Se i oktober. Her ind-
rømmer skuespilleren sin tidligere 
grænseoverskridende adfærd - 
og fortæller, at han blev døbt i år 
på sin 52 års fødselsdag.

 
Alt føltes rigtigt

Tidligere mente komikeren, at 
troende mennesker måtte være 
hjerneskadede. Men efterhånden 
fi k han selv en fornemmelse af, at 
der fandtes ”noget mere”. Og det 
førte til, at han sammen med sin 
1-årige søn, Jagger, blev døbt i 
Hornbæk Kirke på deres fælles 

fødselsdag den 22. august i år. 
”Fantastisk dag, alt føltes rigtigt 

og fuld af glæde, og Isabel for-
ærede mig et guldkors, som jeg 
bærer om halsen,” siger Casper. 
Om sit tidligere liv siger han til 
Ud & Se:

– Gennem årene har jeg sagt 
alt det, man ikke må - opført mig 
grænseoverskridende og fortalt 
om utroskab, kønssygdomme, 
drukture og skilsmisser, men intet 
har været så svært at tale om som 
min tro på, at Jesus er i nærhe-
den, siger Casper Christensen.

Jesus hørte bøn om hjælp
Komikeren siger selv, at der 

er sket en u-vending i hans liv, 
og at det kræver mod at tale om 
troen på Gud. Men han gør det 
alligevel, blandt andet i et inter-

view med Iben Maria Zeuthen i 
P1-podcasten ”Tal til mig”.

Her fortæller Casper, at han 
efter nogle intense år med stoffer, 
alkohol og et smuldret værdi-
grundlag, gik rundt med en ”evig 
skyldfølelse”. Lige til den dag, da 
han bad Jesus om hjælp.

- Så forsvandt det! Jeg følte 
pludselig, at nogen var sammen 
med mig - Jesus eller en store-
bror. Det var en guddommelig 
kraft, der var tæt på, forklarer han.

Storebror er med
– Når jeg fx skal i dette ra-

diostudie med dig, så beder jeg 
om, at ”storebror” må være med. 
Og der sker ikke noget med mit 
hjerteslag, når jeg hører, at ”nu er 
vi på” Jeg føler mig tryg. 

Jeg har mit back-up, jeg er her 

med ”Den Store”, fastslår komi-
keren, der betegner sig selv som 
”nyfødt og genfødt”.

– Jeg har en del Jesus-statuer 
i hjemmet - når man nu er blevet 
fan, slutter en glad Casper Chri-
stensen i interviewet på P1.

Bodil

’Klovnen’ Casper blev døbt

- En dag bad jeg til Gud. Og så 
skete der det, at det virkede, 
fortæller Casper Christensen.

Jesus hjalp mig af med min skyldfølelse, siger den omvendte kunstner. 

Søgte Allah - fandt Jesus
Nabeel Qureshi beskriver sin 
dramatiske rejse fra islam til 
kristendommen, lige fra ud-
vikling af venskaber, diverse 
undersøgelser og overnatur-
lige drømme undervejs. 

”Søgte Allah, Fandt Jesus” 
fortæller på en spændende 
og tankevækkende måde, en 
stærk historie om sammen-
stødet mellem islam og kri-

stendommen i en mands 
hjerte - og den fred han 
til sidst fandt i Jesus.   199,-
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I samtale med 
Mikkel Wold og 
Joan Øhrstrøm

Om livet og døden.
Om Gud i mørket.
Om tro og livsmod.
Om at være søgende.
Om at være troende...

310 sider - kr. 249,95

Køb den på Hosianna.dk / 74562202

Bodil Jørgensen om tro

Bodil Jørgensen
oplevede at Gud 
også var i mørket, 
da hun var nærdød
Vi bringer her nogle udsnit af journalist Joan Øhrstrøms samtalebog  
– ”Gå med fred” – med Bodil Jørgensen og Mikkel Vold.

– Det, jeg opdagede i forbin-
delse med min ulykke, var, at 
tæppet blev revet væk under 
mig. 

– Alle de gule sedler, jeg havde 
skrevet på hele mit liv, fløj op i 
luften og til alle sider og kunne 
pludselig ikke bruges til noget, 
fortæller Bodil Jørgensen. 

Hun fortæller i samtalerne med 
Mikkel Vold bl.a. om den ulykke, 
hvor hun svævede mellem liv og 
død og nær havde mistet livet. 

Hun nævner i den forbindelse, 
at julen ligesom forbinder os med 
evigheden.

Ind under jul...
– Pludselig kan man miste det 

hele. Der er nogle kræfter, som 
bor i en, og som forbinder os til 
evigheden, og man bliver dybt 
berørt deraf. 

De kræfter er det værd at tære 
på og lede efter. Især hvis man 
har det som i sangen Ind under 
jul, hvor er det trist, hvor der i 
første strofe står: 

”Ind under jul, hvor er det trist, 
snefog og kulde og korte dage, 
sindet bøjer sig ned til sidst, véd 
ikke, hvor det skal modet tage. 
Mindre og mindre af dag det lyser, 
hjertet i kulde og mishåb gyser, 
kommer ej jul?” 

Altså, kommer det ikke snart? 
Det, der skal til, for at jeg ikke 
uddør. Men så kommer håbet i 
fuldstændig uventet form. Gud 
lader sig føde som menneske, 
som et lillebitte barn. Man be-
høver ikke være kristen, man 
skal bare høre historien. At der 
fødes et barn. Kristus vokser op 

og kan sådan set ingenting. Han 
er ikke uddannet, han har ingen 
bankkonto, han har ikke noget 
at give. Ud over sin kærlighed 
som et barn, der lægger sig i sin 
mors arme.

Ved juletid holder jeg af at 
høre Bachs juleoratorium, Jesus 
bleibet meine Freude. Det er, 
som om man bliver fyldt af det 
håb, som musikken er skrevet 
ind i, historien om Jesu fødsel, 
og som har inspireret de største 
historiefortællere. H.C. Andersen 
– og Selma Lagerlöf, som også 
trækker sine små geniale Kristus-
legender ud af samme historie.

Dødsoplevelsen
Om dødsoplevelsen fortæller 

Bodil Jørgensen:
– Jeg husker, at jeg kunne føl-

ge med i noget af det, der skete, 
og jeg tænkte: ”Jeg dør måske.” 

I starten var jeg bange, men 
jeg måtte følge med eller svæve 
eller flyde …

Jeg så så mange smukke lilla 
blomster, rododendroner i hund-
redvis, som jeg sejlede rundt i. 
Og så var der nogle små  dyr, der 
bed sig selv i halen. Det har jeg 
spekuleret meget over, hvad det 
mon skulle betyde.

Ormeslangen
– Ja, hvad var det, der bed sig 

selv i halen, hvad var det? spør-
ger Mikkel Wold i bogen.

– Det var sådan en orme-
slange, og det uhyggelige ved 
den var, at det blev ved, en 
mærkelig sammenblanding af 
noget kødeligt og åndeligt. Det 
kødelige havde en ende gennem 

den orm, men den blev bare ved 
med at bide sig i halen. 

Jeg tænkte: ”Gå nu væk, nu 
har jeg forstået det eller set det.” 

Og pludselig steg jeg til vejrs 
ud af hospitalssengen, og så 
hang jeg der, og der var seks 
meter ned, og jeg kunne se mig 
selv ligge på mit sygeleje – og jeg 
kunne se min familie, velkendte 
ansigter, der stod tæt omkring 
mig, og min mor og far. Mine for-
ældre havde på det tidspunkt væ-
ret døde i nogle år, og min mand 
sagde: ”Så. Nu er Bodil død.” 

Jeg ved ikke, om det var tanker, 
eller hvad det var, men så faldt jeg 
tilbage i noget mørke og den der 
dunkende lyd.

Det var nok respiratoren, jeg 
kunne høre. Man kan høre sin 
egen vejrtrækning, forskudt ved 
siden af, og mit hjerte kunne jeg 
høre, tror jeg. For der var en lyd 
indeni, hele tiden. Og jeg havde 
en svævende følelse, men under 
pres, som under vand eller under 
jord. Under noget materie af en 
slags. Jeg kiggede ind i et tæt 
mørke, og jeg ville tilbage. Jeg 
ville tilbage.

Og så havde jeg pludselig 
denne her mærkelige følelse af, 
at Gud var i det mørke. 

Det var en stor trøst, også fordi 
jeg kunne give slip. Jo mørkere 
det blev, desto mere turde jeg 
træde ind i mørket. Der var en 
mening. Jeg så ikke lys eller en 
beredt vej, tonestiger eller engle, 
men Gud var i mørket.

Bad Fadervor som barn
– Fra da af havde jeg det, som 

om alt var, som det skulle være. 
Jeg ville bede fadervor, husker 
jeg, men jeg kunne ikke huske 
ordene.

– Kunne du ikke huske fader-
vor? spørger Mikkel.

– Ikke et ord ... Jeg bad fa-
dervor hver aften som barn, og 
i mange år var det en trygheds-
skabende remse, jeg ikke helt 
forstod. Hvis jeg ikke havde 
mumlet den, så ville jeg gerne 
have, at min far lod døren stå på 
klem. Men når jeg havde bedt 
fadervor, fandt jeg fred i mørket 
på mit værelse, ligesom jeg igen 
mærkede Gud i mørket, da jeg lå 
i respirator, hvor jeg troede, jeg 
skulle dø. Erkendelsen af det er 
en trøst for mig indtil næste gang, 
for der kommer jo en næste gang. 

Det kan være, at der er masser 
af lys til den tid. Det ved man ikke. 
Men dengang var der bare mørkt.

Gud var i mørket
– Men du oplevede, at Gud var 

i mørket?
– Ja, i det mørke, hvor jeg ikke 

længere vidste, hvem jeg var. 
Jeg lå og tænkte: ”Er jeg mon 
en kvinde? Er jeg en mand? Har 
jeg børn?” Jeg var i sådan en 
svævende tilstand. Og jeg fløj og 
svævede eller flød. Og det har 
jeg også læst om flere steder, 
andre, der har haft de her nær-
dødsoplevelser, at meget af det, 
de oplever, er skønt og svævende 
og sugende og mørkt.

I lang tid efter havde jeg en 
stor lyst til at befri mennesker fra 
ormehalen, fra hamsterhjulet, så 
de kunne se livet med øjne, der 
kan se Guds herlighed.

– Når du siger det, så tænker 
jeg, det er udtryk for, at sanserne 
bliver skærpet for det, der er 
vigtigt, når man er så meget på 
nedtælling.

Farvel til livet
– For noget tid siden fik jeg 

også lov til at følge en kvinde, jeg 
engang kendte, af sted, en ældre 
døende dame, i København. 

Hun var min søns tidligere 
matematiklærer. Hun havde 
ingen familie i København. Jeg 
kendte hende ikke så godt, men 
det kom jeg til. Det var et levet 
liv, hun havde haft, med brændte 
broer og alt, hvad der nu hører til 
sådan et liv. Og det kunne jeg jo 
ikke hjælpe med, men jeg kunne 
følges med hende. 

Der var desværre ingen præst, 
det ville hun rigtig gerne have 
haft. Men så læste jeg op for 
hende fra alle mulige steder i Det 
Nye Testamente. Og vi sang. Det 
var rigtig fint. Og hun følte sig klar.

Det var der, jeg kunne mærke 
hendes angst for at give slip, 
og så kunne jeg bare holde om 
hende og lægge armene om 
hende og følge hende. Hun var 
så lillebitte og tynd. Så sagde jeg: 
”Nu flyver vi.” Og så pakkede hun 
sig ligesom lidt sammen i sengen, 
og så døde hun faktisk.

– Men det, du selv oplever, når 
du ligger der og svæver mellem 
liv og død, er jo, hvis jeg forstår 
det rigtigt, at du føler dig grebet 
af Gud eller favnet, spørger Mik-
kel Vold.

Favnet og fundet
– Ja, favnet og fundet, og det 

var også en genkendelig følelse 
af at være tryg. Men det var en 
tryghed i dybt mørke, et mørke, 
vi ikke er herre over. Jeg var ikke 
længere herre over mit eget liv, 
og jeg skulle ikke forholde mig til 
et regnskab, hvor længe jeg skal 
leve. For det var ikke op til mig, 
om jeg levede en, to eller syv 
dage til. Det eneste, jeg skulle, 
var at give mig hen. 

Håbet i mørket
Man har netop også brug for 

et håb om, at Gud er i mørket, 
når man ser lige ind i det, efter et 
pludseligt og ufatteligt dødsfald. 
For selvom døden nok er det ene-
ste sikre i tilværelsen, kan den, 
som du siger, alligevel komme 
bag på os. Og døden kan være 
svær at forstå. En afgrundsdyb 
gåde. 

Sådan havde jeg det, da mine 
forældre døde, selvom de var 
langt oppe i årene. De var der jo 
lige, og så var de der pludselig 
aldrig mere. 

Og når nogen dør, mærker 
man netop, hvor kort livet er i 
forhold til den svimlende fornem-
melse af evigheden.

I bogen taler skuespilleren Bodil Jørgensen med Marmorkirkens præst Mikkel Wold om at genvinde livsmo-
det og finde trøst midt i sorgen og fortvivlelsen. Foto: Les Kaner. 



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

Af Bodil Lanting

Den 74-årige country-sanger-
inde Dolly Parton har netop 
udgivet sit 47. album. Det er 
julemusik-videoen A Holly 
Dolly Christmas, som handler 
om vigtigheden af tilgivelse. 

I sangen ”Christmas on the 
Square” fortælles om en rig, men 
krævende og sur kvinde ved navn 
Regina Fuller, som vender tilbage 
til sin hjemby, da hendes far dør. 

Men hun nøjes ikke med at del-
tage i begravelsen. Hun begynder 
at smide folk ud af deres huse og 
sælge byen, så der kan blive byg-
get et storcenter i stedet.

I starten truer Regina indbyg-
gerne med alvorlige konsekven-
ser, hvis de ikke er ude af deres 
hjem senest juleaften. Men efter-
hånden som hun tilbringer mere 
tid i byen og genser en gammel 
flamme, begynder tingene at 
ændre sig.

Tilgivelse gør godt for alle
I et interview med The Christian 

Post fortæller Dolly Parton: 
”Der er meget godt at sige om 

tilgivelse. Det åbner én for, at 
andre gode ting kan komme til. 
Hvis du hele tiden går rundt med 
en masse had og vrede og gem-
mer på en masse indædthed, så 
gør du hverken noget godt for dig 
selv eller andre. 

Det er bare så meget bedre at 
tilgive,” fastslår sangerinden.

En syngende engel
I musikvideoen spiller Dolly 

Parton en engel, mens karakteren 
Regina Fuller spilles af Christine 
Baranski. 

Filmen, der er tilgængelig på 
Netflix fra den 22. november, 
indeholder 14 af Dolly Partons 
egne sange, blandt andet en om 
bøn og en om kærlighed.

A Holly Dolly Christmas er 
Dolly Partons første julealbum 
i 30 år.

Et kald fra Gud
Sidste år fortalte countrylegen-

den under et interview med The 
Christian Post om en skelsæt-

tende oplevelse i barndommen. 
En ældre kvinde havde en dag 
sagt til hende: ”Du er salvet!”

Som barnebarn af en pinse-
prædikant troede lille Dolly, at det 
handlede om at bede og salve 
syge med olivenolie. Men Dol-
lys mor forklarede, at den ældre 
kvinde mente, at Gud havde givet 
hende en gave til at gøre noget 
helt specielt.

Og denne gave og opgave 
er et kald fra Gud til at synge, 
forklarede Dolly Parton.

– Jeg følte mig altid ansvarlig 
overfor Gud. Jeg følte, at jeg 
skulle gøre noget for Ham, fortalte 
Dolly Parton. Hun tilføjede, at hun 
vil fortsætte med at synge, til Gud 

beder hende om at stoppe.
”Han har ikke sagt noget om at 

stoppe endnu, så det har jeg ikke 
tænkt mig at gøre,” fastlog Dolly 
Parton sidste efterår.

Formue til corona-vaccine
Nu prøver hun så at opmuntre 

folk i corona-tiden med sin Holly 
Dolly julevideo. 

Samtidig er det kommet frem, 
at hun har doneret en million 
dollars (6,2 millioner kroner) til 
Vanderbilt University i Nashville, 
som sammen med medicinalsel-
skabet Moderna er langt fremme 
med testningen af en lovende 
corona-vaccine.

Julefi lm om 
tilgivelse og 
genoprettelse

Dolly Parton oplever det som et kald fra Gud at lave musik. Nu optræ-
der hun som engel i en musicalen A Holly Dolly Christmas på Netfl ix.

Den 14. oktober 2020 fyldte 
Sir Cliff Richard 80 år. Han har 
været aktiv sanger og musiker 
i mere end 60 år og solgt over 
250 millioner plader/cd’er. Og 
så er han kristen og ønsker at 
gøre en forskel for andre.

Cliff slog i 1958 igennem med 
den første engelske rocksang 
”Move it!” Dengang brugte han 
sit fødenavn Harry Webb. Han var 
forsanger i The Drifters og senere 
The Shadows.

Fik fred med Gud
I bogen ”Mit liv” (Schønberg) 

fortæller Cliff, at han som barn 
var vant til at komme i kirke, men 
da han gik til konfi rmationsforbe-
redelse, forstod han ikke et ord 
af, hvad der blev fortalt. Han blev 
derfor ikke konfi rmeret og lagde i 
nogle år troen på hylden.

Først som voksen fi k Cliff nogle 
kristne venner, som kunne hjælpe 
ham med svar på hans mange 
spørgsmål. 

En dag erkendte han, at han 
ikke kunne få svar på alt, men til 
gengæld få fred med Gud ved at 
tage imod Jesus i sit hjerte. 

Hans offentlige bekendelse 
kom, da Billy Graham inviterede 
ham til at deltage i nogle møder.

Nødhjælp
Troen har fulgt ham siden og 

ført ham ind i et meget stærkt 
engagement i nødhjælpsarbejde i 
den 3. verden. Først gennem den 
kristne nødhjælpsorganisation 
Tearfund og siden gennem sin 
egen The Cliff Richard Charitable 
Trust. På et tidspunkt besluttede 
han, at overskuddet fra hver 10. 
koncert skulle gå til kristent hjæl-
pearbejde.

Han begyndte at udgive gos-
pelplader og holde gospelkon-
certer allerede i 1969. I år 2000 
indspillede han Milennium Prayer 
(Fadervor til melodien Auld Lang 
Syne), der blev et kæmpe-hit og 
solgte 1,4 millioner eksemplarer.

Hits og andagter
Igennem sin mere end  60 års 

karriere har Cliff Richard glædet 
publikum med hits som The Young 

Ones, Congratulation, Summer 
Holyday, Miss you Nights, Devil 
Woman, We don’t talk anymore, 
From a distance. Og mange 
andre.

Cliff har også skrevet en slags 
andagtsbog ”Jesus – dig og mig”, 
som er udgivet på dansk af forla-
get Scandinavia.

Henri/Bodil

Cliff opmuntrer corona-isolerede

Sir Cliff Richard’s sang ”Millennium Prayer” (Fadervor) fra årtusindskiftet er med på hans corona-playliste.

Cliff Richard opfordrede i marts 2020 folk til at blive hjemme - og sammensatte en playliste 
med hits fra sine 60+ år i musikbranchen. 

Julegospel-musical streames  
til alle skoler via YouTube
Planerne om at lade 8.000 skoleelever se musicalen KONGE-
SØN i Esbjerg, Kolding og Aabenraa den 10. og 11. december 
er opgivet på grund af corona-restriktioner. I stedet vil Gospel 
Musical Akademi streame musicalen til alle landets skoler. 

For at lade korforeningens julekoncert komme fl ere skoler til 
gode har Akademiet investeret i streamingudstyr og fi re kameraer. 
”Kongesøn” vil blive streamet gratis til alle landets skoler den 10. 
december hhv. klokken 9.00 og 11.00. Det kan potentielt blive 
Danmarks største streamede julekoncerter via YouTube, oplyser 
korleder Torben S. Callesen.

Invitationen sendes nu til alle danske skoler, så de kan tilmelde sig 
streamingen og forberede sig på koncerten via Gospel Musical Aka-
demiets undervisningsmateriale på hjemmesiden gospelfamily.dk.

Gospel Musical Akademiet er en del af Den Folkeoplysende 
Forening Aabenraa GospelFamily. GMA har to kor, GospelRoots og 
GospelTeens. Begge kor har omkring 40 dygtige og erfarne korsan-
gere, og de opførte også musicalen ”Kongesøn” i 2019.

Bodil

Musicalen ”Kongesøn” fra Gospel Musical Akademi i Aabenraa 
streames i år gratis til alle danske skoler den 10. december.

Den primære målgruppe for ”Kongesøn” er elever fra 0.-6. klasse.
Foto fra forestillingen i 2019.
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Af Henri Nissen

En kold decemberdag for fem 
år siden fl ygtede en familie fra 
Afghanistan. De havde ingen 
anelse om, hvor de ville ende. 
De ville bare væk fra de mus-
limske Taliban-krigere.

Familien var selv muslimsk, 
men tilhørte shia-retningen, lige-
som de fl este i nabolandet Iran. 
De følte sig ikke længere sikre 
i det borgerkrigshærgede land.

– Vi besluttede at flygte og 
solgte alt, hvad vi kunne i løbet af 
to dage. Da vi tog afsted, havde 
vi ingenting med os. Vi lod møbler 
og alting stå, fortæller moderen 
Reyhane.

Hendes forældre boede i Iran. 
Derfor havde de pas-avant til at 
tage over grænsen, men kun til 
forældrenes by. 

Flugt gennem Iran
– Derfra kørte vi 24 timer tværs 

gennem Iran. Chaufføren blev 
stoppet af politiet, men vi blev 
ikke opdaget. Vi var skjult under 
en stak blade i en varevogn. 
En anden gang kørte han bare 
fra politiet, fortæller de to piger 
Yegane og Yalda, som tydeligt 
husker spændingen under den 
dramatiske fl ugt. De var selv kun 
8 og 4 år. 

Da de nåede til grænseområ-
det, måtte de gå i 6 timer over 
bjergene i regn og kulde. 

I Tyrkiet måtte de undgå poli-
tiet, mens de i 18 timer kørte med 
en bus fra øst-Tyrkiet til havne-
byen Ishmir i det vestlige Tyrkiet.

– Vi skulle prøve at komme til 
Grækenland med en stor gum-
mibåd om natten. Hvis vi ikke 
kom ud af Tyrkiet, ville vi måske 
ende i en fl ygtningelejr i fl ere år, 
fortæller pigerne.

– Båden var overfyldt. Måske 
var der plads til 40 personer, 
men vi var over 100. Vi lå ovenpå 
hinanden, fortæller de. 

Båden sank
Og nu blev det endnu farligere.
På vej ud af havnen om natten 

så de, at en anden gummibåd 

sank, og måske druknede fl ygt-
ningene i bølgerne... 

Motoren på deres egen gum-
mibåd gik i stykker, og båden  
måtte vende om. De kom nu i 
havn igen og måtte overnatte til 
næste dag på et hotel. 

– Vi var kolde og klamme og 
meget beskidte, så vi fi k et bad 
og fi k sovet, før vi næste nat kl. 2 
skulle prøve at fl ygte igen i gum-
mibåden, fortæller moderen.

– Det var koldt den nat i decem-
ber. Vi havde kun almindeligt tøj 
på. Og bølgerne var store. Vi var 
alle meget bange.

Bad til Jesus
– Mens vi lå der, begyndte jeg 

at bede. Som shia-muslim plejede 
jeg at bede til de 12 imamer. Jeg 
havde også en lomme-koran med 
mig, men da jeg lå der og var 
bange, bad jeg ikke til imamerne 
- jeg bad til Jesus.

– Hvorfor gjorde du det?
– Jeg forstod det heller ikke, 

men da jeg bad til Jesus, blev 
jeg rolig. Og bølgerne faldt til ro. 

– Men kendte du noget til Je-
sus og kristendommen?

– Som muslimer vidste vi in-
genting om kristendom. Vi havde 
ikke nogen bibel. Vi vidste kun, at 
Jesus var Marias søn. Og Gud 
kunne ikke have en søn, det var 
blasfemisk, sagde man. 

Hjemme i Afghanistan undgik 
vi også at have kontakt med de 
amerikanske soldater. De var jo 
”vantro”, dvs. kristne, så derfor 
skulle vi ikke hjælpe dem. 

Den hemmelige tv-kanal
– Hvordan begyndte du så at 

interessere dig for Jesus? 
– Mens vi boede i Afghanistan, 

gik jeg hjemme som husmor. 
En dag, da jeg ville se satellit-

tv, kom jeg tilfældigt ind på en 
kanal, hvor de sang om Jesus. 
De sang: ”Gud er en far for os”. 

Det fi k mit hjerte til at falde til 
ro. For ellers var jeg altid bange 
for Gud (Allah). Min mor truede 
mig med Allah, når jeg ikke holdt 
de religiøse regler. På den måde 
blev jeg bange for Gud. Men her 
sang de, at Gud var en far for 

os, og at han elskede os. Det var 
noget helt andet. 

Næste dag tændte jeg igen 
for den samme kanal, Muhabet, 
og jeg mærkede, at mit hjerte 
blev roligt. 

Jeg fortalte det til min mand, 
og han så også kanalen og mær-
kede også Guds fred.

Men andre måtte ikke vide, at 
vi så kristent tv. Ellers kunne det 
blive farligt for os.

Hjælp i havsnød
– Da vi nu lå der ude på havet 

mellem Tyrkiet og Grækenland 
i regn og blæsevejr med store 
bølger i en gummibåd, så bad jeg 
til Jesus. Vi havde jo set de andre 
gå ned med båden. Vi vidste, at 
det var farligt. Og det hjalp. Jeg 
fi k fred i mit hjerte, og regnen 
stoppede, og bølgerne faldt til ro.

Jeg kunne sige til Hassan: 
Hvorfor er du bange? Vi har en 
god far, som passer på os.

– Ja, vi råbte til Jesus, og det 
hjalp, bekræfter Hassan.

– Vi kom stille og roligt til Græ-
kenland om morgenen. Vi var  
meget forkomne. Men nogle gav 
os tæpper og varm mælk, for at 
vi ikke skulle dø i kulden.

Vi forsøgte at fi nde politiet for 
at melde os som fl ygtninge. Vi 
gik langt. Så kom der en bil. En 
masse fl ygtninge kravlede ind i bi-
len. Men da vi kom hen til politiet, 
sagde en iraner til os, at vi skulle 
skynde os at løbe væk. Ellers ville 
vi komme i et usselt fængsel, hvor 
vi kunne risikere at dø.

Så løb vi væk og kom i stedet til 
et asylcenter. Her var også koldt, 
og der var kun jordgulv, så vi frøs 
meget. Vi fandt noget træ, så vi 
kunne tænde et bål og varme os.

Vi måtte vente i tre dage her på 
at få et stykke papir, så vi kunne 
rejse videre op i Europa. 

Vi kom nu med et tog nordpå. 
Vi rejste igennem en del lande. Til 
sidst nåede vi til Berlin i Tyskland. 

Datteren blev syg
– Min yngste datter var nu me-

get syg, og jeg tænkte, at det var 
frygteligt, hvis mine børn skulle 
dø, fordi vi havde valgt at fl ygte.

I Berlin mødte vi en iranskta-
lende mand, som spurgte, om 
vi havde brug for at komme på 
sygehus. Så skulle vi bare tage 
med et tog og fortsætte, indtil det 
stoppede ved endestationen. Det 
gjorde vi så. Men toget fortsatte 
med at køre helt til Hamborg og 
bagefter til København. Vi vidste 
ikke engang, at vi var kommet 
over grænsen til Danmark. Vi var 
vant til store afstande, og der var 
dejligt varmt i toget.

Stop i København
– Til sidst stoppede toget i Kø-

benhavn. Min datter var nu meget 
syg af feber. Vi tog på hospitalet, 
og der blev taget blodprøver osv. 
Så kom politiet, men de var ven-
lige. De spurgte, om vi gerne ville 
blive på hospitalet. Ja, det ville vi 
gerne. Så fi k vi lov til det.

Bagefter kom vi på asylcentret 
Sandholmlejren nord for Køben-
havn. Vi fik et værelse, varmt 
tøj og mad. Efter et døgn blev vi 
sendt videre til et fl ygtningecenter 
i Ebeltoft. Her boede vi de næste 
to måneder.

Julemanden taler farsi
– Vi blev godt behandlet, men 

jeg var meget nervøs. Vi stod der 
med tre små børn og vidste ikke, 
hvad der skulle ske, fortæller 

moderen.
– En dag kom min datter Yega-

ne og sagde, at hun ville fortælle 
mig noget sjovt. 

– Jeg har set Baba Noel (ju-
lemanden), og han talte vores 
sprog! sagde hun. 

Det viste sig, at det var en ira-
ner, som havde klædt sig ud som 
julemanden og nu delte gaver og 
slik ud til børnene. Han lavede 
sjov for børnene.

Da jeg fandt ud af, at manden 
var kristen, ville jeg meget gerne 
snakke med ham. Jeg måtte 
vide mere om kristendommen. 
Det rørte mig meget, at de her 
behandlede os så godt, selv om 
vi var muslimer. 

Jeg spurgte derfor denne krist-
ne iraner om at hjælpe mig med 
at fi nde en kirke. 

Efter to måneder i Ebeltoft blev 
vi sendt videre til asylcentret i 
Esbønderup på Nordsjælland.

Det var indrettet i et gammel 
sygehus, så her fi k vi mere plads, 
og der var badeværelser og gode 
forhold for familien.

Opholdstilladelse
– Efter et år her fi k vi opholdstil-

ladelse. Vi kendte jo ikke meget til 
Danmark, så da vi blev foreslået 
at komme til Kolding kommune, 
sagde vi bare ja tak.

Den første måned blev vi sendt 
til Christiansfeld, hvor nogle 
lokale flygtningevenner hurtigt 
blev vores venner. Børnene fi k et 
ekstra bedsteforældrepar i Bodil 
og Gunnar Haunstrup (tidl. gene-
ralsekretær for Mission Afrika). 

Den 1. maj fl yttede vi i et lejet 
hus i Lunderskov, så børnene 
kunne gå i skole. De trives godt 
og snakker allerede godt dansk.

Hassan har nu arbejde som 
chauffør, og jeg arbejder i en 
daginstitution. Min drøm er at 
blive sygeplejerske.

Vores ældste søn vil gerne 
være kok. Han er rigtig god til at 
lave mad. 

Jul for første gang
– Vi har nu holdt jul et par gan-

ge. Først sammen med mange 
andre, og derefter lige så stille 
for os selv. 

Vi vil gerne fejre Jesus, for 
han er Guds gave til os. Han er 
ligesom en gæst, der kommer på 
besøg i julen, og derfor laver vi 
mad og pynter op for ham.

Vi er meget glade for at være 
her i Danmark. Vi kommer i kir-
ken. Og vi går på et bibelkursus 
i missionshuset i Kolding for at 
lære mere om kristendom. Det 
er meget spændende, at Gud 
virkelig elsker os.

Nu kan en 
afghansk familie
endelig fejre jul
De fl ygtede over hals og hoved, og fl ugten blev meget farlig, da de sej-
lede i en overfyldt gummibåd på Middelhavet. Men de nåede til Dan-
mark, hvor de tidligere muslimer nu kan fejre en kristen jul.

Yalda og Yegane har her malet en tegning til deres danske reserve-bedstemor Bodil. 

Vores Gud er en overflodens Gud. Han er ikke fattig, 
ikke nærig, ikke begrænset. Alligevel føler vi det ofte, 
som om Guds velsignelser er gået os forbi, og vi 
oplever, at vi kæmper for at have nok.

Gud ønsker at give dig sit riges generøse velsignelser. 
Begynd i dag at leve et liv i overflod. 200,-

Kan købes hos alle boghandlere eller på:
WWW.DEREKPRINCE.DK

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

NYHED
DU KAN MODTAGE
GUDS OVERNATURLIGE  
OVERFLOD

Der er solgt over 2 mio. bøger på verdensplan af Derek Prince



Skriv til Poul Henning Krog (Lægepræsten) på email: laegepraesten@poulhenningkrog.dk eller Poul Henning Krog, Degnemosen 3, 5700 Svendborg. 
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Spørg Lægepræsten

I mange familier er der forskellige holdninger til corona-anbefalingerne, når det kommer til fejring af julen. 
Skal de store familier dele sig op, eller er det sikkert nok at samles?

De svære følelser er ikke så forfærdelige, pinlige og negative, som 
du antager. De kan netop være hjælpsomme til at sætte ord på nogle 
sandheder.

Kære Poul Henning
Juleinvitationer og antal er blevet temmelig kompliceret i vores 

familie. Normalt skulle vi være 17 juleaften, men formentlig fast-
holdes regeringens ønske om, at vi kun kan samles 10. De 17 er 
alle aldre, og nogle er også særlig sårbare på grund af sygdom. 
Det har affødt mange holdninger og lidt heftige diskussioner. 
Nogle i familien siger, at vi blot skal bede til Gud. Han passer 
på os, så de 17 er ikke noget problem. Dermed bliver det et 
åndeligt problem, som handler om manglende tro og dette at gå 
imod al den frygt, som vælter ind over samfundet. Hertil svarer 
andre, at den personlige tro er personlig, men andre skal ikke 
udsættes for en unødvendig risiko. Flere henviser til Bibelen og 
fastholder, at vi naturligvis skal underordne os myndighederne. 
Endelig er der dem, der foreslår en pragmatisk løsning med 
opdeling af gæster på forskellige dage. Dette synspunkt bliver 
så igen anfægtet, for grundtanken er, vi skal begrænse os til 
færrest muligt og netop kun udvælge en lille tæt fast familie 
eller vennegruppe på 9, vi løbende mødes med. Dertil kommer 
dem, der synes, at vi skal udskyde festen, idet vaccinen er på 
trapperne. Der er dog enighed om, at vi alle har et hensyn til os 
selv og vores næste. Tak om du vil hjælpe os til at få en fredelig 
jul uden for meget forvirring.

Kærlig hilsen Jette

Kære Jette
Ja, det er vist genkendeligt for 

de fl este. Der er mange hold-
ninger og tilgange til Covid-19 
i praksis. Jeg vil tilskynde til 

taknemlighed, vores land tak-
ler krisen bedre end de fl este 
andre lande. Overordnet vil jeg 
opmuntre til stor rummelighed 
og personlig frihed. Det er helt 

ok, at vi i dette spørgsmål har 
mange vinkler og tilgange. Alle 
skal naturligvis selv vurdere og 
personligt fi nde vej i de konkrete 
handlinger, det må vi respektere 
100%. Vi skal ikke dømme hin-
anden. Alle kan fi nde eksempler, 
der bekræfter, at de har ret. I for-
sigtighed kan der strammes op, 
og i afslappethed kan der løsnes 
op. Diskussionen udløser fl ere 
underliggende temaer om etik, 
moral, tro og næstekærlighed. 

Fagligt set er problemet, at 
Covid-19 har en lang inkuba-
tionstid på optil 2 uger, og at 
vi kan smitte uden at vide det. 
Selvom vi følger alle de anviste 
regler, kan ingen af os altså 
være helt sikre. Vi kan og skal 
alle hele tiden arbejde på dra-
stisk at nedsætte risikoen for 
smitte, men vi kan ikke fjerne 
den. 

Nogle vælger en virtuel løs-
ning og opdeling i mindre grup-
per. Jeres 17 skulle i så fald 
vælge to fester på to forskellige 
steder plus en virtuel løsning. 
Højdepunkterne kunne da føl-
ges virtuelt en fest ad gangen. 

Jeg har tillid til, at I fi nder den 
løsning, der er bedst for jer. 

Ja, vi må midt i Covid-19-over-
vejelser ikke glemme julens 

herlige budskab. 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.”(Luk 2:10-11)

Kærlig hilsen 
Poul Henning

Kære Poul Henning 
Jeg glæder mig til julen, men jeg er også bange for den. De 

store følelser kommer ofte i spil i vores familie, når vi mødes i 
julen. Nogle gange er juledagene endt med både brag og for 
meget indtag af vin. Det kan være ganske smertefuldt og pinligt. 
Ja, det burde ikke være sådan. Vi mødes ikke så tit, og vores 
store, lidt dysfunktionelle familie består af mange halvsøskende 
og børnebørn. Jeg vil gerne, at vi bare kunne mødes og hygge 
os, julen er jo hjerternes fest. På forhånd tak for et godt råd.

Kærlig hilsen Bo 

Kære Bo
Jeg forstår din bekymring. 

Julen er fyldt med forventnin-
ger. De fl este er i julen mere 
følsomme og sentimentale. 
Generelt, men måske særligt 
i sammenbragte familier, kan 
alene det at få logistikken, 
særlige ønsker og aftaler på 
plads, være en stor udfordring. 
Vores forventninger bliver nemt 
for høje, og der løbes ofte for 
hurtigt for at gøre alle tilfredse. 
Er mange småstressede, kan 
julen let blive et følelsesmæs-
sigt virvar. 

Udfordringen med de svære 

følelser skal nok lige præcis 
ikke løses i de sidste to uger i 
december, men positivt set kan 
der ske noget, der åbner vores 
øjne op for noget, vi i rette tid 
må tage hånd om. Jeg bringer et 
citat fra min bog PsykiaTro, der 
udkommer den 10. december:

ACT-terapi kommer os også 
til hjælp. Joshua J. Knabb har 
i sin bog en fi n metaforisk be-
skrivelse af ”to byer”: ”Når du 
oplever smerte, er der to veje 
at gå. Den første vej leder til 
accept - og til at man forfølger 
sine værdier. Naturligvis leder 

denne vej til en by fyldt med 
potentiale for vanskeligheder og 
nød. Fordi indbyggerne er villige 
til at leve deres værdier ud, vil 
de uundgåeligt komme til kort 
ind imellem, og det vil lede til 
tristhed, smerte, frygt og angst. 
Disse følelser, set fra byens 
perspektiv, er på ingen måde 
problematiske isoleret set, idet 
de også kan berige hverdagen. 
For disse indbyggere handler 
sorgen om, at de er gået glip af 
noget vigtigt, og hjælper dem 
til igen at blive forbundet med 
deres værdier og forfølge det, 
som virkelig betyder noget. 
Angst er en vigtig følelse, der 
gør opmærksom på behovet 
for at handle og foregribe, at 
noget går galt i fremtiden. Vrede 
hjælper dem med at forstå, at 
der er sket en uretfærdighed, 
som det er nødvendigt at af-
hjælpe. Skyld minder dem om, 
at der er brug for, at noget skal 
gøres godt igen. I denne by har 
ubehagelige følelser et formål, 
så de undgås og afværges ikke 
nødvendigvis. Byboeren rum-

mer generelt set hele spektret 
af følelser på grund af den ind-
stilling, at i det indre liv tilbydes 
muligheden for at opleve hele 
livet i stedet for kun de positive 
følelser i hverdagen. 

Den anden vej leder til et liv 
i en by, hvor man lever i forskel-
lige former for misbrug og bedø-
velse. I denne by er der øjeblikke 
med glæder, især når tristhed, 
angst, frygt og vrede undertryk-
kes. Da de ubehagelige følelser 
ikke bruges som signaler, kæm-
per byens indbyggere med at 
forbinde sig til deres værdier 
og går glip af et liv tilegnet en 
dybere fornemmelse af mening, 
vitalitet og ildhu.”

Jeg vil med dette citat give dig 
ro. Du skal acceptere virkelig-
heden og ikke være bange. De 
svære følelser er ikke så forfær-
delige, pinlige og negative, som 
du antager. De kan netop være 
hjælpsomme til at sætte ord på 
nogle sandheder, der i Guds ti-
ming skal mødes med stor nåde. 
Jeg vil derfor tilskynde til, at du 

beder meget for din familie og 
de kommende juledage, for Je-
sus kom vidunderligt ind i vores 
verden med den rette dosering 
i alle situationer af både nåde 

og sandhed. En genial opskrift, 
vi kan lære meget af. 

Kærlig hilsen
Poul Henning 

Hvordan skal vi blive enige om julefejringen?

Svære følelser kan bringe noget godt frem
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SVAR:

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi jeg ønsker at høre din me-
ning om vores situation. Fra 
starten vil jeg gerne sige, at jeg 
aldrig før har fejlet noget.

Jeg er en mand på 53. Jeg er 
selvstændig erhvervs-drivende. 
Min hustru og jeg driver sammen 
en forretning, som ligger centralt 
i København. 

Min hustru har i mange år væ-
ret syg. Men hun har efter bedste 
evne og på nedsat tid hjulpet til 
med at passe forretningen. Dog 
er hun blevet dårligere i det sidste 
halve år.

Vi har derfor set os nødsaget 
til at ansætte en førstemand i for-
retningen. Han er heldigvis meget 
dygtig. Han har stor erfaring, da 
han kommer fra en forretning, der 
er gået konkurs. 

Vi har også ansat en ung pige, 
som blev student her i sommer. 
Hun skulle oprindeligt have været 
på trekking med en veninde ovre 
i Australien. Men det blev opgivet 
på grund af coronaen. 

Den unge pige er meget kun-
de-venlig. 

Disse to ansættelser har vi 
haft råd til, da vores forretning 
på trods af tidernes ugunst har 
klaret sig godt. 

Men nu er jeg blevet bekymret 
for, hvordan vi skal klare jule-
handelen med al dens travlhed. 
Julehandlen starter jo tidligt 
hvert år. Hvorfor er jeg nu blevet 
bekymret?

Jo, der er sket det, at jeg efter 
lang tid med maveproblemer og 
mavesmerter har fået konstateret 
mavesår, fremskredet mavesår. 
Det har nedsat min arbejdsevne 

betydeligt.
Jeg har aldrig kunnet forstå 

min hustrus klager og bekymrin-

ger, hendes træthed og uoplagt-
hed. Jeg har dog været nødt til 
at overtage mange af de huslige 

pligter. Tiden har desuden været 
svær for mig, fordi hun ind imel-
lem har været meget gnaven over 
for mig. Endda også i forretningen 
med kunder på medhør. 

Hun har tit sagt, at jeg ingen-
ting forstår, fordi jeg altid har væ-
ret rask. Hun har endda antydet, 
at Gud måske skulle sende syg-
dom til mig, for at jeg skal forstå 
de syges lidelser. Denne sidste 
udtalelse har hun dog fortrudt og 
sagt undskyld for.

Men nu med mit mavesår, 
nu forstår jeg bedre hendes si-
tuation, altså efter at jeg selv er 
blevet syg. Jeg prøver nu virkelig 
at vise hende omsorg. Meget 
mere end før. 

Dog siger hun fortsat, at jeg 
skulle have været opmærksom 
på hendes legemlige problemer 
fra starten af, da hun blev syg. 

Min hustru og jeg er begge 
kristne. Vi mødte hinanden på en 
kristen sommerlejr.

Men nu skal du så høre:
 Jeg ved fra nogle numre af 

Udfordringen, som vi har fået af 
gode venner, at du opfordrer syge 
til at blive bedt for fl ere gange. Det 
læser vi i din Brevkasse. Det vil 
min hustru og jeg gerne benytte 
os af. Vi har også selv bedt.

Jeg har forstået det sådan ud 
fra det, du skriver i din Brevkasse, 
at hvis der ikke sker noget med 
det samme ved bøn og forbøn, så 
kan man blive ved med at bede. 
Det gør man så i den tro, at der 
dog sker noget i den rigtige ret-
ning; men måske langsommere 
end man havde forventet.

Venlig hilsen fra
Manden med mavesår

Kære Mand med mavesår
Det er sikkert rigtigt, når man 

siger, at man ikke bliver klog på 
noget, før man selv har prøvet 
det.  Dette gælder også for 
sygdom, savn, modgang. 

Den, der aldrig har været 
syg, ved jo i virkeligheden ikke, 
hvad det vil sige at være syg. 

Du har nok været noget 
handicappet i forhold til din 
hustrus situation. Din hustru 
har nok oplevet, at du har stået 
så underligt udenfor hendes 
situation med sygdom. Du har 
ikke kunnet leve dig ind i den. 
Med din hustrus sygdom har 
du nok famlet lidt rundt i blinde. 

Din hustru har så på den 
anden side heller ikke formået 
at forstå dit handicap, som er 
uvidenhed om sygdom.

”Man bliver først en rigtig sy-
geplejerske, når man selv har 
prøvet at være alvorligt syg!”

Sådan sagde for år tilbage 
den kendte sygeplejerske 
Charlotte Munck til sine elever 
på Bispebjerg hospital. Hun 
kendte til sunde, såvel som til 
syge mennesker.

Du kære mand med mave-
sår, nu er du altså selv blevet 

syg, og nu får du så mulighed 
for at forstå syge menneskers 
situation. 

Du vil kunne forstå din hu-
stru bedre, håber jeg: nemlig 
forstå - hendes beklagelser, 
hendes bekymringer, hendes 
træthed og uoplagthed, hen-
des selvoptagethed og gna-
venhed. Alt det vil du nu forstå 

bedre, fordi du selv prøver at 
drikke af sygdommens bæger. 
Bare tænk på, at du nu alle-
rede er plaget af bekymringer 
for forretningen og julehandlen 
netop på grund af sygdom.

Men hør: Hvis du vil lade 
Gud bruge dig, så får du nu 
gode betingelser for at kunne 
blive til hjælp for andre syge. 

Hvis du vil, kan Gud nemlig 
danne dig til at blive en hjælp 
for andre, der har det svært.

Det er før set, at gennem 
lidelser blev et menneske dan-
net til at være en velsignelse 
for andre.

Salmedigteren Brorson fi k 
den store sorg, at hans ældste 
søn Nicolai, da han kun var el-

leve år gammel, blev sindssyg 
og samtidig lam i underkrop-
pen. Denne sorg satte varigt 
sit aftryk i Brorsons hjem og i 
Brorson selv.

Hans sorg kom til at præge 
hans salmer. Hans salmer kom 
til at bringe trøst til tusinder af 
danske og norske hjem. Især 
nok til de hjem, der havde 
psykisk syge og psykisk syge 
børn. 

Gang på gang er det set, at 
Gud brugte menneskers lidel-
ser til at danne dem til at kunne 
trøste andre med de samme 
lidelser. Med de ord tales der 
om Paulus i det ny Testamente.

Nu det, du nævner til slut i 
dit brev: 

- Hvad nu der, hvor der ikke 
sker noget med det samme 
ved bøn og forbøn? 

Der er mit råd til dig: - Bliv 
ved med at bede! - for der sker 
nemlig altid noget godt ved 
bøn og forbøn. 

Svar på og opfyldelse af bøn 
og forbøn kan komme lang-
somt. Nogle gange kommer 
svar og opfyldelse også helt 
anderledes, end vi forventede.

Med venlig hilsen
 Orla Lindskov

Jeg er bekymret for juletravlhed og sygdom

Bed - og brug din erfaring til at trøste andre

Jeg blevet bekymret for, hvordan vi skal klare julehandelen med al dens 
travlhed. 

Gang på gang er det set, at Gud brugte menneskers lidelser til at danne dem til at kunne trøste andre med 
de samme lidelser. Kære Orla Lindskov.

Jeg skrev til dig om min mand 
og fik en salvedug tilsendt til 
ham. Efter ganske få dage skete 
der virkelig noget med ham. Han 
kom ud af sin depression. Han 
siger selv, at det er ovre nu.

Tak til Jesus og tak for bøn-
nens forvandlende kraft.

Velsignet hilsen fra ’En hustru’

 MIN OPLEVELSE:           

Ønsker du også en lille 
salvet dug tilsendt? 
Se hvordan øverst på siden. 
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Hjælp et barn til et bedre liv 

www.agapeindien.dk 

Bliv sponsor i  
Agape Indien Danmark  

 
En kristen organisation 
der hjælper nogle af de 

fattigste børn i Indien til 
et bedre liv. 

Glade jul
Komponist: Fr. Gruber, 1818
Tekst: B.S. Ingemann, 1850

Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul!

Hid de fl yver med paradisgrønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,

lønlig iblandt os de går,
– lønlig iblandt os de går!

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,

evig er englenes sang,
– evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!

Engle sjunger om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,

salig er englenes sang,
– salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!

Engle bringer til store og små
bud om ham, som i krybben lå;

fryd dig, hver sjæl, han har frelst,
– fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

Glade jul, dejlige jul
I år har den elskede danske julesalme 170 års jubilæum. 

Men der fi ndes en rørende forhistorie til ”Verdens kendteste julesang”.

En enlig mor, en digterpræst, 
et ødelagt orgel og en effektiv 
komponist hører alle med til 
historien om “Stille Nacht, 
heilige Nacht”. 

Østrigeren Joseph Franz 
Mohr (1792-1848) var præst i 
den katolske kirke i Oberndorf 
nær Salzburg, da han offentlig-
gjorde teksten til ”Stille Nacht, 
heilige Nacht”.

”Uægte barn” blev præst
Joseph Franz Mohr blev født 

af en ugift syerske ved navn 
Anna Schoiberin. Hans far, le-
jesoldaten Franz Mohr, fl ygtede 
fra både hæren og Josephs 
mor, før drengen blev født.

Joseph viste sig at være 
velbegavet, og en sponsor hjalp 
ham til at få en højere uddan-
nelse. Som uægte barn skulle 
han dog have pavens tilladelse 
til at læse teologi - men det 
lykkedes, og i 1815 blev han 
ordineret som præst. 

Pastor Mohr s første embede 
var i en valfartskirke i alpelands-
byen Mariapfarr. Han blev dog i 
1817 forfl yttet til Oberndorf ved 
Salzburg, hvor han blev hjælpe-
præst. Her fi k han  kontakt med 
skolelæreren Franz Gruber, der 
var organist i nabobyen. 

Juleaftensdag 1818
En kold juleaftensdag i 1818 

om morgenen skulle præsten 
forberede midnatsmessen. Men 
fordi orglet var ødelagt af fugt, 
tog han sit juledigt, som han 
havde skrevet et par år tidligere, 
og gik tre kilometer hen for at 
besøge sin gode ven, organi-
sten i byen Arnsdorf bei Laufen.

Og Franz Gruber svigtede 
ikke præstens tillid. Til mid-
natsmessen samme aften var 
musikken til Stille Nacht klar, 
og salmen blev spillet og sunget 
akkompagneret af kor og guitar.

”Verdens kendteste julesal-
me” er nu gendigtet på mindst 
121 sprog. I år er det 170 år 
siden, at den danske salme-
digter B. S. Ingemann skrev 
sin gendigtning af salmen til 
Grubers melodi.

Pastor Mohr blev forflyttet 
fl ere gange, før han blev i lands-
bypræst i Wagrain. Her grund-
lagde han stedets første skole. 
Han oprettede også en fond til 
at støtte fattige børns skolegang 
og var med til at systematisere 
ældreomsorgen.

Den lokale skole er opkaldt 
efter Joseph Mohr, der døde i 
1848, og der bliver værnet om 
hans grav på den nærliggende 
kirkegård.

Franz Xaver Gruber var organi-
sten, der den 24. december 1818 
fi k travlt med at skrive en melodi 
til præstens salme. Samme aften 
blev salmen introduceret i kirken 
akkompagneret af kor og guitar.

En klassiker blev 
født i julen 1818

Forfatteren af salmen ”Stille Nacht” var den østrigske katolske præst 
Joseph Mohr, som havde et stort hjerte for fattige. Han var selv møn-
sterbryder som barn af en ugift syerske. I et kapel i Oberndorf, som er 
navngivet efter julesalmen, kan man se dette glasmaleri af præsten.

B. S. Ingemann 
(1789-1862) var 
lektor i dansk sprog 
og litteratur ved 
Sorø Akademi.
Han skrev mange 
af vore kendte 
morgensalmer for 
børn, fx. I østen 
stiger solen op og 
julesalmer som 
Glade jul og Dejlig 
er jorden.

(Maleri af Wilhelm 
Marstrand 1860)

Guldalderdigteren Bernhard 
Severin Ingemann er kendt for 
sine lyse, glade børnesalmer. 
Men hans egen opvækst var 
alt andet end smertefri.

Bernhard Severin Ingemann 
blev født i 1789 som den yngste 
i en børnefolk på otte. Allerede 
som ti-årig mistede han sin far, 
der var præst. Ti år senere døde 
hans mor og tre søskende af 
tuberkulose. Også de sidste fi re 
brødre døde tidligt, og tragedierne 
præger stemningen i Ingemanns 
tidlige digtning.

Guldalder-digter
Som ung gjorde han frivillig 

militærtjeneste i Kronprinsens 
Livkorps. Senere startede Inge-
mann på jurastudiet og begyndte 
samtidig at udgive et væld af 
salmer og sange. Han var ven 
med en række kendte personer 
fra guldaldertiden som forfatteren 
H.C. Andersen, billedhuggeren 
Bertel Thorvaldsen og digteren 
Adam Oehlenschlæger.

B.S. Ingemann debuterede 
med værket ”Digte” (1811). Heref-
ter fulgte tre andre digtsamlinger 
og tre skuespil. Ingemann forlod 
i 1817 jurastudiet uden embeds-
eksamen for i stedet at studere 

litteratur på Sorø Akademi, der 
var kulturens højborg i den dan-
ske guldalder. 

Under rejser i Italien, Tyskland, 
Frankrig og Schweiz i årene 
1818-1819 blev han inspireret 
til at skrive romantisk litteratur, 
blandt andet ”Eventyr og Fortæl-
linger” (1820). Ingemann har også 
skrevet en række historiske roma-
ner om blandt andre Erik Menved 
og Valdemar Sejr.

Den produktive forfatter har 
også skrevet en selvbiografi i 
to bind, som udkom i 1862, dvs.  
efter hans død.

Akademiet i Sorø
Efter studierne i Sorø blev B.S. 

Ingemann i 1822 lektor i dansk 
sprog og litteratur ved akademiet, 
hvor han senere blev direktør. 

Med både fri bolig og en fast 
stilling blev han nu endelig - efter 
ti års forlovelse - gift med maler-
inden Lucie Mandix. Han støttede 
sin hustru i hendes kunstneriske 
arbejde, hvilket ikke var alminde-
ligt på den tid.

Salmer for børn
Ægteparret Ingemann fi k aldrig 

børn, men Bernhard Severin 
skrev en række morgensalmer 
til brug for eleverne i Sorøe Aca-
demies Skole (1822) og Morgen-
sange for Børn (1837).

Han har også skrevet de kend-
te og elskede julesalmer Glade 
Jul, Dejlig er jorden og Julebudet 
til dem, der bygge. 

Selv den ateistiske litteratur-
kritiker Georg Brandes erkendte 
værdien af Ingemanns salmer og 
har kaldt dem ”uforgængelige”.

Bodil

Børnenes digter 
skrev ’Glade jul’
B.S. Ingemann oplevede mange tragedier. 
Men hans salmer er fulde af lys og glæde. 

Den unge B. S. Ingemann er her 
malet af C.W. Eckersberg, ca. 
1816 (Frederiksborgmuseet).

B.S. Ingemann var gift med Lucie 
Marie Mandix 1792-1868), der 
har malet mange altertavler.
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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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Af dr. Billy Graham

Julens Jesus gør alting nyt
Endnu engang har verden 
travlt med juleforberedel-
serne. Men midt i alle forbe-
redelserne kan vi glemme 
den Jesus, hvis fødselsdag 
vi egentlig fejrer.

Det er helt klart, hvad det 
drejede sig om den allerførste 
jul: Gud kom til verden som et 
menneske.

Den begivenhed er så vig-
tig, at man grundlagde en ny 
tidssregning, og mennesker  
af alle slags begyndte at leve 
et helt nyt liv.

Da englene kom
For godt 2.000 år siden var 

der pludselig en engel, der 
viste sig for nogle forbavsede 
og forfærdede hyrder uden for  
Betlehem med disse ord:
’I nat er jeres Frelser født i 
Davids by. Det er Messias, og 
han er jeres herre.’ 

Englen havde allerede sagt 
til Josef, at Marias barn skulle 
kaldes Jesus, ”for han skal 
frelse sit folk fra deres synder”.

På dette tidspunkt i historien 
havde Israels folk længe set 
frem mod den konge, Messias, 
der skulle udfri dem fra ro-
mernes undertrykkelse. Guds 
særligt udvalgte konge skulle 
føre Israel fremad mod endnu 
større herlighed og rigdom, 
end man havde set det under 
kong David tusind år tidligere.

Men ingen drømte om, at 
det lille barn i krybben i Betle-
hem var netop denne salvede 
konge, kongernes konge og 
herrernes herre.

Simeon så Gud i en baby
Der var dog nogle få, fromme 

mennesker, som forstod noget 
om, hvem Jesus var - allerede 
fra hans fødsel.

Den gamle Simeon så ind i 
Jesu ansigt og erklærede, at 
her var den, der skulle være 
et lys for hedningefolkene og til 
herlighed for Guds folk.

Guds folk, Israel, havde i 
mange år levet i lyset af loven 
og profeternes ord. Samtidig 
havde de set mod himlen og 
ventet på, at Gud ville komme 
ned til dem.

Det gjorde han virkelig, den-
gang for 2.000 år siden i stal-
den i Betlehem.

Jesus blev afvist
Gud sendte Jesus for at 

skabe forsoning mellem sig 
selv og hele verdens befolk-
ning.

Men fordi mennesker var 
blinde for deres egne synder, 
så de ikke, hvem Jesus vir-
kelig var.

De korsfæstede Jesus, som 
længtes efter at frelse dem. De 
nægtede at tage imod Guds 
salvede konge.

Verden har stadig brug for 
Frelseren. Mennesker har 
brug for at blive frelst fra deres 
synd. Men hvis mennesker 
ikke indser, at de er syndere, 
tager de heller ikke imod frel-
sen fra Gud. 

Verden er stadig præget af 
krige og ondskab. Men hvorfor 
er det sådan?

Jesus forklarede det, da 
han sagde: 

- Fra hjertet udgår onde tan-
ker, mord, ægteskabsbrud, 
utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd 
og bespottelser. ’

Indtil disse ting bliver rykket 
op med rode, vil verden i både 
moralsk og åndelig forstand 
bare gå baglæns. Vi vil aldrig 
kunne gøre fremskridt.

Kan verden blive bedre?
Mange har prædiket om 

næstekærlighed for at bringe 
fred og kærlighed mellem 
mennesker. Alle verdens for-
skellige religioner siger: ’Gør 
det gode!’ - men de sætter os 
ikke i stand til at blive gode.

Vores allerstørste problem 
er vores synd. Vi er dømt til 
at mislykkes, hvis vi vil skabe 
sociale reformer uden først at 

gøre noget ved ondets rod, 
nemlig synden.

Mange kan ikke se, at men-
nesker er bundet af synd og 
egoisme, og at vi lever i oprør 
mod Guds vilje.

Vi kan slet ikke redde denne 
verden uden Gud. Det eneste, 
vi kan gøre, er at ændre nogle 
ydre ting.

Vi kan ikke frelse os selv, for 
vi kan ikke befri os selv fra syn-
dens magt og konsekvenser.

Men Gud kan frelse os, fordi 
hans søn, Jesus Kristus, døde 
for os. Gennem det liv Jesus 
levede, og gennem den død 
han døde, kan vi få del i hele 
Guds frelse.

Julen fortæller os, hvad det 
kostede Gud at frelse os.

’For således elskede Gud 
verden, at han gav sin Søn den 
enbårne, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv’, står der i 
Johannesevangeliet 3:16.

Jesus er vor chance
Jesus vil gøre det for os, 

som ingen anden nogensinde 
vil kunne gøre: han fjerner 
vor skyld og forsoner os med 
Gud. Det får vi del i, når vi 
åbner vores hjerte for ham.

Jesus vil rejse os op fra 
et liv i synd til et liv i retfær-
dighed.

Han vil forsone os med livet 
og med vore medmennesker.

Han vil give os nyt håb, nye 
mål og nye glæder.

Han vil forny vore følelser 
og give os en ny og god vilje.

Alle de gode etiske værdier 
kan ikke frelse os. Men det 
kan Jesus Kristus.

Når Jesus kommer ind i et 
menneskes liv, kan han forny 
alt. Og det menneske, som ta-
ger imod Jesus, bliver et ’nyt 
menneske’. Det er vores håb.

Sådan er den Jesus, som 
vi fejrer i julen.

Israels folk havde længe 
ventet på, at Gud skulle 
gribe ind og komme dem 
til undsætning mod de 
romerske undertrykkere. 
Men ingen havde fore-
stillet sig, at Gud ville 
komme til dem som et 
lille barn, der blev født 
i en stald i byen Betle-
hem.

Englene fortalte hyrderne om frelseren, som var blevet født. Jesus kom for at gøre det, som ingen anden kan, nemlig befri os fra syndens magt
og konsekvenser. Jesus kan give os et helt nyt liv og nyt håb, forklarer evangelisten Billy Graham i denne juleprædiken.

Præst, forfatter og åndelig rådgiver for fem af 
USAs præsidenter (1918–2018)

Verden har stadig 
brug for Frelseren. 

Mennesker har brug 
for at blive frelst 

fra deres synd.

Tilmeld dig gratis på udfordringen.dk
Eller send en mail til lisbeth@udfordringen.dk 

Du kan nårsomhelst melde fra igen.

HJÆLP TIL TRO
Hvordan tager man imod Jesus i 
sit liv? – Hør lige her:

1. Der fi ndes en Gud, som har skabt 
dig. Han elsker dig, som du er lige nu.

2. Du og jeg har vendt Gud ryggen. 
Det har alle mennesker. Bibelen kal-
der kløften mellem Gud og mennesker 
for synd. Det virker nogenlunde som 
når rødderne fjernes på et træ. Det 
visner.

3. Vi kan ikke selv løse dette 
problem. Her hjælper hverken med 

politisk arbejde eller fromme øvelser. 
Det vidste Gud godt. Derfor gav han 
os Jesus Kristus. Han er den eneste 
vej til Gud.

4. Nu er det vores ansvar at vælge. 
Hvad gør vi med Jesus Kristus? For at 
få fællesskab med Gud igen, må vi 
tage imod Jesus Kristus i vore hjerter.

5. Det kan ske gennem en enkel og 
ærlig bøn, f.eks sådan:

“Jesus, hvis det her er rigtigt, så vil 
jeg leve med dig. Tilgiv mig, at jeg har 
vendt dig ryggen. Fra nu af åbner jeg 
mig for dig. Tag hånd om mit liv. Og 
fyld mig med Helligånden.”

Her begynder det nye liv. En lille 
spire indefra, som vokser til en fast 
tillid. Skridtet bliver til en vandring.

Læs i Bibelen. Begynd med Ny 
Testamente, fx Johannes evangeliet 
kapitel 1:12, 3:16 og 14:6.

Find sammen med andre troende. Der 
fi ndes kristne fællesskaber overalt. Du kan 
fi nde annoncer for nogen af dem i Udfor-
dringen. Her er både frikirker og aktive 
folkekirke-menigheder og hus-grupper af 
mennesker, som tror på Jesus. 

Det afgørende er ikke, hvilken kirke 
det er. Find det sted, hvor du føler dig 
bedst hjemme og får opfyldt dine ånde-
lige behov.
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Ateisten overgav 
sig først til Gud, 
da hun så Jesus...
Af Eva Krath-
Andersen

Asrin fra Iran har 
været i Danmark 
siden 2005 og taler 
fl ydende dansk. Hun var ateist, 
men da hun oplevede Guds 
kraft og en Jesus-åbenbaring, 
overgav hun sig...

 Asrin er født ind i en kærlig, 
iransk familie af høj status i 
Teheran. Faderen drev et stort 
arkitektfi rma med mange ansatte, 
og de offentlige myndigheder var 
blandt kunderne. 

Asrin blev gift med en mand, 
der var politisk aktiv i et demo-
kratisk parti. Situationen blev ret 
hurtigt farlig for ham, så i 2000 
fl ygtede parret til Norge sammen 
med deres lille nyfødte dreng. 

De fi k asyl og arbejde. Men 
efter fem år i Norge fl yttede de til 
Danmark, hvor de endte med at 
gå fra hinanden. 

Enlig mor med natarbejde
Asrin oplevede de følgende 

år som meget vanskelige. Hun 
havde natarbejde i et pakkeri, 
men kunne ikke sove om dagen. 

Det var svært at være enlig 
mor under de forhold. Senere fi k 
hun arbejde som tjener og som 
tolk, og hun tog en HF-eksamen. 

Efter flere forgæves forsøg 
på at komme ind til politiet og 
dernæst jurastudiet, lykkedes det 
hende at komme ind på social-
rådgiverskolen. Hun er nu snart 
færdiguddannet og har fået job 

ved kommunen. 

Blev tolk i en kirke
– I 2015 kom der mange fl ygt-

ninge til byen, og en dag spurgte 
en kristen kvinde, om jeg kunne 
tolke på søndagsmøderne for de 
mange flygtninge, der var be-
gyndt at komme i kirken. Det ville 
jeg godt prøve, selv om jeg ikke 
brød mig om religiøsitet. 

I et halvt år tolkede jeg så ofte, 
jeg kunne, men jeg var stadig ate-
ist og skulle absolut ikke døbes 
sammen med de andre fra Iran 
og Afghanistan, fortæller Asrin. 

Det var Gud, der tolkede
En søndag var Asrin meget 

træt og presset og kunne slet 
ikke overskue at skulle tolke. Ved 
starten af mødet sagde hun ud i 
luften: ”De siger jo, at du hjæl-
per mennesker. Så må du godt 
hjælpe mig i dag”.

Prædikenen begyndte, og nu 
oplevede Asrin noget ekstraordi-

nært. En kraft og en klarhed kom 
over hende og overtog hendes 
stemme. Samtidig var al træthed 
som blæst væk.

– Det var pludselig ikke mig, 
der tolkede. Ordene bare flød 
ud af mig. Og denne dag kunne 
jeg tolke hvert eneste ord – alt, 
hvad der blev sagt på dansk, fi k 
jeg oversat ordret til farsi. Det 
gik vanvittigt godt. Det var noget 
igennem mig, der talte.. Jeg var 
helt i chok over oplevelsen og 
vidste ikke, hvad jeg skulle tænke 
om det hele, husker Asrin. 

Jesus viste sig
Om eftermiddagen lagde hun 

sig for at tage en lur. 
– Mens jeg sov, så jeg i en 

drøm Jesus stå i døråbningen til 
mit soveværelse...! Jeg vågnede 
og slog øjnene op – og så ham 
i vågen tilstand ligesom i drøm-
men, han stod kun nogle få meter 
fra mig...! 

Hvordan så han ud?
– Han havde brunt, halvlangt 

hår og skæg og var iført en brun 
kappe. Synet var lidt sløret, men 
tydelig nok til, at jeg kunne se 
detaljer. Han lignede Jesus fra 
A.D. Kingdom and Empire, som 
jeg har set på Netfl ix. 

Han sagde ingenting, han smi-
lede kun… Jesus blev stående 
i lang tid, og jeg rejste mig for 
at ringe til to af mine venner fra 
kirken, der fejrede kobberbryllup 
og havde gæster. De kom over til 
mig senere på dagen, men nåede 
desværre ikke at se Jesus. 

En glad kristen 
Nu havde Asrin fået beviser 

nok. Hun gav sit liv til den Kristus, 
hun havde mødt ansigt til ansigt, 
og hun blev døbt. 

– Inden jeg blev kristen, var 
mit liv mørkt, og jeg var selvop-
taget. Nu er jeg omsorgsfuld og 
opmærksom på mine omgivelser, 
fortæller hun. 

– At blive kristen betød også 
for mig, at jeg mistede venner. 
Men så har jeg jo fået andre 
venner. Mine iranske søskende 
er skuffede over mig. De forstår 
ikke, hvordan det er at være kri-
sten. Jeg håber og tror på, at de 
kommer med en dag, siger Asrin 
og tilføjer:

Hver dag er et mirakel
– Hver dag er et mirakel! En tid 

havde jeg det økonomisk svært. 
Der skal mange penge til, når 
man også har bil. Men netop som 
jeg havde brug for det, ringede 
kommunen og tilbød mig job efter 

min praktiktid. 
Engang kunne jeg ikke betale 

en regning, som jeg havde fået. 
Kort efter var der en i kirken, der 
gav mig en kuvert og sagde: ”Jeg 
har fået en åbenbaring om, at jeg 
skal give dig det her”. I kuverten 
lå der penge, der præcis passede 
med størrelsen på min regning.

Asrin er ud over kirken med 
i en netværksgruppe og sætter 
stor pris på det nære fællesskab.

– Vi er som en lille familie. Det 
er meget værdifuldt for mig, der 
ikke har nogen fra min familie her 
i Danmark. Jeg har ikke været i 
Iran, siden jeg fl ygtede – det er 
for farligt for mig. 

Elsker juletiden
I det muslimske Iran anerken-

der man ikke kristne højtider. Men 
Asrin har elsket julen, lige siden 
hun forlod landet.  

– Jeg elsker jul. Jeg har fejret 
jul hvert år, siden jeg fl ygtede, 
fordi det er en dejlig tradition. 

Men efter at jeg er konverteret, 
har jeg fejret julen som en kristen, 
dvs. jeg har fejret Jesu fødsel. 

Det kan måske lyde mærkeligt, 
men jeg pynter til jul allerede i 
november. Jeg glæder mig til 
juleaften som et lille barn. Da jeg 
boede i Iran, holdt man ikke jul, 
men dengang var der heller ikke 
så mange kristne i Iran, som der 
er nu. 

Hvad drømmer du om for frem-
tiden, Asrin?

– Jeg kunne godt tænke mig at 
arbejde som socialrådgiver i en 
hjælpeorganisation eller fl ygtnin-
gelejr – eller i kriminalforsorgen. 

Jeg har arbejdet for Røde Kors 
som frivillig på Kærshovedgård i 
halvandet år, og jeg har været 
med i bibelcafeen i Bording. Jeg 
vil gerne gøre en forskel for mine 
medmennesker. Det er noget af 
det, jeg drømmer om, siger Asrin, 
der ud over dansk også taler farsi, 
kurdisk, afghansk og engelsk. 

Inden jeg blev kristen, var mit liv mørkt, og jeg var selvoptaget. Nu er jeg omsorgsfuld og opmærksom på 
mine omgivelser, fortæller Asrin, som føler, at hver dag er et nyt mirakel. 

Jesus, som han ser ud i tv-serien 
AD Kingdom and Empire.

Han så ud, ligesom i Netfl ix-serien AD Kingdom and Empire, siger hun.
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Julesalmer skabte fred og venskab
mellem soldaterne i skyttegravene
Af Henri Nissen

Jes var en ung selvbevidst 
landmand på Als. Han skulle 
snart overtage slægtsgården 
Fæbrogaard. Men så udbrød 
1. verdenskrig...

Jes fi k udsættelse, fordi han 
netop havde ligget til sengs 
i tre måneder med en farlig 
sygdom. Men omsider måtte 
han afsted. 

Det var svært at sige farvel til 
hustruen Trine, de var næsten 
nygifte. Trine var gravid i 6. 
måned, da de blev gift, og de 
havde nu fået en lille datter, 
Anna, som Jes holdt meget af. 

Da den unge Jes stod klar til 
at rejse med toget til Slesvig, 
kom en ven hen til ham med 
Salme 91.

”Jeg tror, det er til dig, Jes,” 
sagde han. Og salme 91 blev 
hans håb i alle de rædsler, 
han gennemlevede i fronten 
og i skyttegravene de kom-
mende år. 

”Du skal ikke frygte for nat-
tens rædsler eller for pilen, 
der flyver om dagen, ikke 
for pesten, der breder sig i 
mørket,eller for soten, der 
hærger ved højlys dag.

Om end tusinder falder ved 
din side, ti-tusinder ved din høj-
re hånd, dig skal intet ramme,”  
lød løfterne i den salme, som 
Jes hagede sig fast ved, når 
angsten greb ham. 

Han havde ellers strittet 
imod Gud med arme og ben, 
selv om hans forældre et par 
år før var blevet omvendt i en 
vækkelse.

Jes ville ikke omvendes. 
Men da han kom i havsnød på 
vej til Fyn, lovede han bod og 
bedring. Det glemte han dog 
hurtigt.

Men senere blev han ramt 
af en nyresygdom, som de 
fl este døde af - og dér overgav 
han sig. 

Han drog således i krig som 
ny-kristen med en levende tro.

På Vestfronten
Efter nogle udmattende må-

neder i Rusland, hvor flere 
kammerater omkom af ud-
mattelse, blev han sendt til 
Vestfronten. 

I fi re år fra 1914-18 kæmpe-
de tyskerne med franskmænd 
og englændere om nogle få 
kilometer fra skyttegrav til 
skyttegrav.

Ca. 9 mio. mennesker om-
kom, 5 mio. blev meldt savnet, 
og lige så mange fi k skader 

på krop og sind. Mange kunne 
ikke holde ud af tale om krigen, 
da de kom hjem. De forsøgte at 
glemme de forfærdelige ting, 
de havde set - eller selv gjort...

Udover at ligge og skyde 
efter hinanden forsøgte de på 
skift at overmande modstan-
derne i deres skyttegrave. Det 
skete ofte ved nærkampe på liv 
og død med trukne bajonetter, 
som de forsøgte at jage i hjertet 
på modstanderen for ikke selv 
at blive dræbt. 

En særlig juleaften
Den første juleaften i krigen 

i 1914 hørte engelske soldater 
i skyttegravene pludselig de 
tyske soldater synge: ’Stille nat, 
hellige nat’. 

De menige engelske sol-
dater svarede med ’The First 
Noel’.

Derefter sang de begge: ‘O 
Come, all ye Faithful’ på hver 

deres sprog.
Med ét var den hadefulde 

krigsstemning forduftet. Næste 
morgen vovede en tysk soldat 
sig et sted op af skyttegraven 
med  et lille juletræ, som han 
gik henimod englænderne 
med. De havde nær skudt ham, 
men da de hørte, at han på 
engelsk ønskede dem ”Merry 
Christmas!” kravlede de selv op 
af gravene. Fjenderne gav hin-
anden hånden. De udvekslede 
gaver med uniformsknapper, 
huer, mad, cigaretter, postkort, 
chokolade, ost og øl, snaps og 
cognac.  

Mindst ét sted spillede fjen-
derne også fodbold på den 
frosne jord, som efter lang 
tids regn og mudder var fros-
set hård.

Men snart var krigen tilbage.
Frankrig forbød under trussel 

om dødsstraf ”fraternisering 
med fjenden” og censurerede 

begivenheden fra medier og 
historiebøger i mange år.

De kommende juleaftner 
blev soldaterne forhindret i at 
blive venner med fjenden. 

Min bedstefar fortæller, at 
han selv var meget trist, da 
han juleaften i 1915 sad ensom 
på vagt og tænkte på dem 
derhjemme. 

Men hans overordnede var 
selv dansk og inviterede de 
danske soldater til juleaften, 
hvor de sang de danske jule-
salmer. Han havde også sørget 
for julegaver til dem hjemmefra. 
Det gjorde et stort indtryk på 
dem alle, da offi ceren herefter 
læste juleevangeliet. 

Senere var Jes sammen 
med sine tyske kammerater 
om julens sange og budskab. 

De sønderjyske soldater 
blev ikke skånet. De blev netop 
sendt ud i fronten, hvor mange 
af dem blev dræbt. 

Jes fortæller om, at mange 
soldater havde en anelse for-
ud, om at de ikke ville komme 
tilbage fra et angreb. Og de fi k 
ofte ret.

Den særlige nat
En bestemt nat i 1916 var 

Jes’ gruppe fanget i en skyt-
tegrav og måtte forsøge at 
komme tilbage til reservestil-
lingen. Offi ceren aftalte med 
soldaterne, at de på hans 
kommando skulle springe op 
af graven enkeltvis og løbe 
væk. Det var livsfarligt, men de 
havde ikke noget valg. 

Den første kammerat, der 
sprang op, blev straks ramt af 

en kugle og trimlede om i et hul. 
Jes var den næste. Han sprang 
op og løb, men mærkede et 
hårdt slag mod halsen og faldt 
om i samme hul. Han hørte i 
mørket kammeraten gurgle de 
sidste lyde, så var han død. 
Jes mærkede selv blodet løbe 
fra halsen og tænke, at han nu 
selv snart ville dø.

Men på grund af sin tro følte 
han en overnaturlig fred og 
tænkte, at nu var han på vej til 
himmerige. Så besvimede han.

Han fi k først senere i et brev 
at vide, at Trine den samme nat 
på samme tid var blevet vækket  
af et syn. Hun så ild over det 
hele og en mand, der faldt... 

Hun tog sine to små piger op 
i sengen og sagde: ”Vi skal 
bede for far”.

Da Jes ude på slagmarken 
igen kom til bevidsthed, var 
alt stille. Blodet var standset. 
Han forbandt sig med noget tøj 
og forsøgte at komme tilbage 
til lazarettet. Undervejs faldt 
han igen om og besvimede. 
Men han blev samlet op af 
samaritter, som bragte ham til 
lazarettet. 

En østrigsk læge tilså ham 
og undrede sig over dette 
”Wunderschuss”. For havde 
kuglen blot ramt 1-2 mm til 
hver af siderne, havde den 
revet halspulsåren eller nakke-
hvirvlen i stykker, og Jes havde 
været død på stedet.

Men Jes og Trine var ikke i 
tvivl om, at det var Gud, der 
havde hørt deres bøn og stået 
ved løftet om beskyttelse. 

Krigsfange
Selv mistede Jes alle sine 

kammerater i gruppen, da et 
angreb på englænderne slog 
fejl. De blev opdaget, da de 
krøb frem i mørket og kraftigt 
beskudt. 

Da Jes var alene tilbage, 
kravlede han over til en anden 
gruppe og fortsatte kampen 
sammen med dem. Men til 
sidst måtte de overgive sig. 
De kom i fransk krigsfangen-
skab og blev senere overført 
til England, hvorfra de først 
i 1919 vendte hjem til det 
forarmede Sønderjylland, 
som i 1920 stemte sig hjem 
til Danmark igen.

Ca. 30.000 danskere i det besatte Sønderjylland blev tvunget til at deltage i 1. verdenskrig på tysk side. Blandt dem var min bedstefar Jes Nissen. 
Han måtte forlade sin unge kone og deres nyfødte datter for at gå i krig på både Østfronten og Vestfronten. Og så blev han skudt gennem halsen...

Tyske og britiske soldater udveksler gaver og gode ønsker ved fronten i julen 1914. Men 9 millioner blev dræbt fra 1914-18...

En autentisk dansk roman
Kun 24 år måtte Jes 

forlade Trine og to små 
piger for at deltage i 1. 
verdenskrig som dansk 
sønderjyde i det tyskbe-
satte Nord-Slesvig. 

Han blev såret af et 
skud gennem halsen, og 
hans bror blev levende 
begravet – men begge 
overlevede mirakuløst. 

En biografi sk, roman 
bygget 90 pct. på Jes 
Nissens egne dagbøger, 
breve og beretninger.
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Kun 24 år gammel måtte Jes 
forlade sin unge kone Trine og 

deres to små piger på Als for selv 
at deltage i 1. verdenskrig.

Som dansk sønderjyde i det tysk-
besatte Nord-Slesvig var han 

tvunget til at deltage på tysk side 
– først i Rusland og bagefter på 

Vestfronten i Belgien og Frankrig.

Han blev livsfarligt såret af et 
skud gennem halsen, og hans 

bror blev levende begravet flere 
gange – men begge overlevede 

mirakuløst og endte i engelsk 
krigsfangensskab, før de endelig 

fik lov at komme hjem i 1919.

Kort før krigen oplevede Jes en 
åndelig krise, og troen fik stor 

betydning for ham i krigen.

En biografisk autentisk roman  
bygget på Jes Nissens egne dag-

bøger, breve og personlige be-
retninger, levendegjort af hans 

sønnesøn, journalist 
Henri Peter Nissen.

Med tro, håb og kærlighed  
gennem 1. verdenskrig
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Det endte godt... Jes og Trine med deres første fi re børn.



FØRSTE HISTORIE,
- der handler om spejlet og 

stumperne
Se så! nu begynder vi. Når vi 

er ved enden af historien, ved vi 
mere, end vi ved nu, for det var 
en ond trold! Det var en af de 
allerværste, det var ,,Dævelen”. 
En dag var han i et rigtig godt 
humør, thi han havde gjort et 
spejl, der havde den egenskab, 
at alt godt og smukt, som spej-
lede sig deri, svandt der sam-
men til næsten ingenting, men 
hvad der ikke duede og tog sig 
ilde ud, det trådte ret frem og 
blev endnu værre. 

De dejligste landskaber så 
ud deri som kogt spinat, og de 
bedste mennesker blev ækle el-
ler stod på hovedet uden mave; 
ansigterne blev så fordrejede, 
at de ikke var til at kende, og 
havde man en fregne, så kunne 
man være vis på, at den løb ud 
over næse og mund. 

Det var udmærket morsomt, 
sagde Djævelen. Gik der nu 
en god, from tanke gennem et 
menneske, da kom der et grin i 
spejlet, så trolddjævelen måtte 
le ad sin kunstige opfindelse. 
Alle de, som gik i trold-skole, 
for han holdt trold-skole, de 
fortalte rundt om, at der var sket 
et mirakel; nu kunne man først 
se, mente de, hvorledes verden 
og menneskene rigtigt så ud.

De løb omkring med spej-
let, og til sidst var der ikke et 
land eller et menneske, uden 
at det havde været fordrejet 
deri. Nu ville de også flyve op 
mod himlen selv for at gøre 
nar af englene og Vorherre. Jo 
højere de fløj med spejlet, des 
stærkere grinede det. De kunne 
næppe holde fast på det; højere 
og højere fløj de, nærmere Gud 
og englene. 

Da sitrede spejlet så frygteligt 
i sit grin, at det for dem ud af 
hænderne og styrtede ned mod 
jorden. Her gik det i hundrede 
millioner, billioner og endnu 
flere stykker, og da netop gjorde 
det meget større ulykke end før. 
Thi nogle stykker var knap så 
store som et sandkorn, og disse 
fløj rundt om i den vide verden, 
og hvor de kom folk i øjnene, 
der blev de siddende. 

Og da så de men-
nesker alting forkert, 
eller havde kun øje 
for, hvad der var galt 
ved en ting; thi hvert 
lille spejlgran havde 
beholdt samme kraft, 
som det hele spejl 
havde. Nogle men-
nesker fik endogså en 
lille spejlstump ind i 
hjertet, og så var det 
ganske grueligt galt, 
det hjerte blev ligesom 
en klump is. 

Nogle spejlstykker 
var så store, at de blev 
brugt til rudeglas, men 
gennem den rude var 
det ikke værd at se 
sine venner, andre kom i briller, 
og så gik det dårligt, når folk 
tog de briller på for ret at se og 
være retfærdige. Den Onde lo, 
så hans mave revnede, og det 
kildrede ham så dejligt. Men 
ude fløj endnu små glasstumper 
om i luften. Nu skal vi høre: 

ANDEN HISTORIE
En lille dreng og en lille pige
Inde i den store by, hvor der 

er så mange huse og men-
nesker, så at der ikke bliver 
plads nok til, at alle folk kan få 
en lille have, og hvor de fleste 
må lade sig nøje med blomster i 
urtepotter, der var dog to fattige 
børn, som havde en have noget 
større end en urtepotte. De var 
ikke broder og søster, men de 
holdt lige så meget af hinanden, 
som om de var det. 

Forældrene boede lige op 
til hverandre; de boede på to 
tagkamre; der, hvor taget fra 
det ene nabohus stødte op til 
det andet, og vandrenden gik 
langs med tagskæggene, der 
vendte fra hvert hus et lille vin-
due ud; man behøvede kun at 
skræve over renden, så kunne 
man komme fra det ene vindue 
til det andet.

Forældrene havde udenfor 
hver en stor trækasse, og i den 
voksede køkkenurter, som de 
brugte, og et lille rosentræ; der 
var ét i hver kasse, det voksede 
så velsignet. Nu fandt forældre-
ne på at stille kasserne således 

tværs over renden, at de næ-
sten nåede fra det ene vindue til 
det andet og så ganske livagtigt 
ud som to blomster-volde. 

Da kasserne var meget høje, 
og børnene vidste, at de ikke 
der måtte krybe op, så fik de tit 
lov hver at stige ud til hinanden, 
sidde på deres små skamler 
under roserne, og der legede 
de nu så prægtigt.

Om vinteren var jo den for-
nøjelse forbi. Vinduerne var 
tit ganske tilfrosne, men så 
varmede de kobberskillinger på 
kakkelovnen, lagde den hede 
skilling på den frosne rude, og 
så blev der et dejligt kighul, så 
rundt, så rundt; bag ved tittede 
et velsignet mildt øje, ét fra hvert 
vindue; det var den lille dreng og 
den lille pige. Han hed Kay, og 
hun hed Gerda. Om sommeren 
kunne de i et spring komme til 
hinanden, om vinteren måtte 
de først de mange trapper ned 
og de mange trapper op; ude 
føg sneen.

”Det er de hvide bier, som 
sværmer,” sagde den gamle 
bedstemoder.

”Har de også en bidronning?” 
spurgte den lille dreng, for han 
vidste, at imellem de virkelige 
bier er der sådan en.

”Det har de!” sagde bedste-
moderen.

”Hun flyver der, hvor de svær-
mer tættest! Hun er størst af 
dem alle, og aldrig bliver hun 
stille på jorden, hun flyver op 
igen i den sorte sky. Mangen 

vinternat flyver hun igennem 
byens gader og kigger ind 
ad vinduerne, og da fryser 
de så underligt, ligesom med 
blomster.”

”Kan snedronningen komme 
herind?” spurgte den lille pige.

”Lad hende kun komme,” 
sagde drengen, ”så sætter jeg 
hende på den varme kakkelovn, 
og så smelter hun.”

Men bedstemoderen glat-
tede hans hår og fortalte andre 
historier.

Om aftenen, da den lille Kay 
var hjemme og halvt afklædt, 
krøb han op på stolene ved 
vinduet og tittede ud af det lille 
hul. Et par snefnug faldt derude, 
og et af disse, det allerstørste, 
blev liggende på kanten af den 
ene blomsterkasse. 

Det voksede mer og mer, 
det blev til sidst til et helt fru-
entimmer, klædt i det fineste 
hvide flor, som sammensat af 
millioner stjerneagtige fnug. 
Hun var så smuk og fin, men af 
blændende, blinkende is, dog 
var hun levende; øjnene stirrede 
som to klare stjerner, men der 
var ingen ro eller hvile i dem.

Hun nikkede til vinduet, og 
vinkede med hånden. Den 
lille dreng blev forskrækket og 
sprang ned af stolen; da var det, 
som der udenfor fløj en stor fugl 
forbi vinduet.

Næste dag blev det klar frost 
- og så blev det tø - og så kom 
foråret, solen skinnede, det 
grønne pippede frem, svalerne 

byggede rede, vinduerne kom 
op, og de små børn sad igen 
i deres lille have højt oppe i 
tagrenden over alle etagerne.

Roserne blomstrede den 
sommer så mageløst; den lille 
pige havde lært en salme, og i 
den stod der om roser, og ved 
de roser tænkte hun på sine 
egne; og hun sang den for den 
lille dreng, og han sang med:

”Roserne vokse i dale,
der få vi barn Jesus i tale!”
Og de små holdt hinanden 

i hænderne, kyssede roserne, 
og så ind i Guds klare solskin 
og talte til det, som om Jesus-
barnet var der. Hvor det var 
dejlige sommerdage, hvor det 
var velsignet at være ude ved 
de friske rosentræer, der aldrig 
syntes at ville holde op med at 
blomstre.

Kay og Gerda sad og så i bil-
ledbogen med dyr og fugle, da 
var det - klokken slog akkurat 
fem på det store kirketårn - at 
Kay sagde: ,,Av! det stak mig i 
hjertet! og nu fik jeg noget ind 
i øjet!”

Den lille pige tog ham om hal-
sen; han plirrede med øjnene: 
nej, der var ikke noget at se.

”Jeg tror, det er borte!” sagde 
han; men borte var det ikke. Det 
var just sådan et af disse glas-
korn, der sprang fra troldspejlet, 
det fæle glas, som gjorde, at alt 
stort og godt, der afspejlede 
sig deri, blev småt og hæsligt, 
men det onde og slette trådte 
ordentlig frem, og hver fejl ved 

en ting blev straks at bemærke. 
Den stakkels Kay havde også 
fået et gran lige ind i hjertet. 
Det ville snart blive ligesom en 
isklump. Nu gjorde det ikke ondt 
mere, men det var der.

”Hvorfor græder du?” spurgte 
han. ”Så ser du styg ud! jeg 
fejler jo ikke noget! Fy!” råbte 
han lige med ét, ”den rose der 
er gnavet af en orm! Og se, den 
der er jo ganske skæv! Det er 
i grunden nogle ækle roser! 
De ligner kasserne, de står i!” 
og så stødte han med foden 
hårdt imod kassen og rev de 
to roser af.

”Kay, hvad gør du!” råbte den 
lille pige; og da han så hendes 
forskrækkelse, rev han endnu 
en rose af og løb så ind ad sit 
vindue bort fra den velsignede 
lille Gerda.

Når hun siden kom med bil-
ledbogen, sagde han, at den 
var for pattebørn, og fortalte 
bedstemoderen historier, kom 
han alle tider med et men - ja, 
kunne han komme til det, så 
gik han bag efter hende, satte 
briller på og talte ligesom hun; 
det var ganske akkurat, og så 
lo folk ad ham. 

Han kunne snart tale og gå 
efter alle mennesker i hele 
gaden. Alt, hvad der var aparte 
hos dem og ikke kønt, det vid-
ste Kay at gøre bagefter, og så 
sagde folk: ,,Det er bestemt et 
udmærket hoved, han har, den 
dreng!” men det var det glas, 
han havde fået i øjet, det glas, 

H. C. Andersens eventyr 
var ofte inspireret af kri-
stendommen. Det gælder 
ikke mindst Snedronnin-
gen. 
Udfordring: Find de bibel-
ske temaer i dette eventyr. 
(Synd, hovmod, djævelen, 
selvopofrelse, kærlighed, 
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der sad i hjertet, derfor var det, 
han drillede selv den lille Gerda, 
som med hele sin sjæl holdt 
af ham.

Hans lege blev nu ganske 
anderledes end før, de var så 
forstandige: - en vinterdag, som 
snefnuggene føg, kom han med 
et stort brændglas, holdt sin blå 
frakkeflig ud og lod snefnuggene 
falde på den.

”Se nu i glasset, Gerda!” sag-
de han, og hvert snefnug blev 
meget større og så ud som en 
prægtig blomst eller en tikantet 
stjerne; det var dejligt at se på.

”Ser du, hvor kunstigt!” sagde 
Kay, ”det er meget interessante-
re end med de virkelige blom-
ster! og der er ikke en eneste fejl 
ved dem, de er ganske akkurate, 
når de blot ikke smelter!”

Lidt efter kom Kay, med store 
handsker og sin slæde på ryg-
gen; han råbte Gerda lige ind i 
ørerne: ”Jeg har fået lov at køre 
på den store plads, hvor de 
andre leger!” og af sted var han.

Der henne på pladsen bandt 
tit de kækkeste drenge deres 
slæde fast ved bondemandens 
vogn, og så kørte de et godt 
stykke med. Det gik just lystigt. 

Som de bedst legede, kom 
der en stor slæde; den var gan-
ske hvidmalet, og der sad i den 
én, indsvøbt i en lådden, hvid 
pels og med en hvid, lådden 
hue; slæden kørte pladsen to 
gange rundt, og Kay fik hurtigt 
sin lille slæde bundet fast ved 
den, og nu kørte han med. Det 
gik raskere og raskere lige ind 
i den næste gade; den, som 
kørte, drejede hovedet, nik-
kede så venligt til Kay, det var, 
ligesom om de kendte hinanden. 

Hver gang Kay ville løsne sin 
lille slæde, nikkede personen 
igen, og så blev Kay siddende; 
de kørte lige ud af byens port. 
Da begyndte sneen således 
at vælte ned, at den lille dreng 
ikke kunne se en hånd for sig, 
medens han for af sted; da slap 
han hurtigt snoren for at komme 
løs fra den store slæde, men det 
hjalp ikke. Hans lille køretøj hang 
fast, og det gik med vindens fart. 

Da råbte han ganske højt, 
men ingen hørte ham, og sneen 
føg, og slæden fløj af sted; imel-
lem gav den et spring, det var, 
som om han for over grøfter 
og gærder. Han var ganske 
forskrækket, han ville læse sit 
fadervor, men han kunne kun 
huske den store tabel.

Snefnuggene 
blev større 
o g 

større, til sidst så de ud som sto-
re, hvide høns; med ét sprang dè 
til side, den store slæde holdt, 
og den person, som kørte i den, 
rejste sig op, pelsen og huen var 
af bare sne; en dame var det, så 
høj og rank, så skinnende hvid, 
det var snedronningen.

”Vi er kommet godt frem,” 
sagde hun, ”men er det at fryse? 
Kryb ind i min bjørnepels!” og 
hun satte ham i slæden hos sig, 
slog pelsen om ham, det var, 
som om han sank i en snedrive.

”Fryser du endnu?” spurgte 
hun, og så kyssede hun ham på  
panden. Uh! det var koldere end 
is, det gik ham lige ind til hans 
hjerte, der jo dog halvt var en 
isklump; det var, som om han 
skulle dø; - men kun et øjeblik, 
så gjorde det just godt; han 
mærkede ikke mere til kulden 
rundt om.

”Min slæde! glem ikke min 
slæde!” det huskede han først 
på; og den blev bundet på en af 
de hvide høns, og den fløj bagef-
ter med slæden på ryggen. Sne-
dronningen kyssede Kay endnu 
en gang, og da havde han glemt 
lille Gerda og bedstemoderen 
og dem alle derhjemme.

”Nu får du ikke flere kys!” 
sagde hun, ”for så kyssede jeg 
dig ihjel!”

Kay så på hende; hun var 
så smuk; et klogere, dejligere 
ansigt kunne man ikke tænke 
sig; nu syntes hun ikke af is, 
som dengang hun sad uden for 
vinduet og vinkede ad ham; for 
hans øjne var hun fuldkommen. 
Han følte sig slet ikke bange, 
han fortalte hende, at han kunne 
hovedregning, og det med brøk, 
landenes kvadratmile og ’hvor 
mange indvånere’,. 

Og hun smilede altid; da syn-
tes han, det var dog ikke nok, 
hvad han vidste. Og hun fløj med 
ham, fløj højt op på den sorte 
sky, og stormen susede og bru-
sede. De fløj over skove og søer, 
over have og lande; nedenunder 
susede den kolde blæst, ulvene 
hylede, sneen gnistrede, hen 
over den fløj de sorte, skrigende 
krager, men ovenover skinnede 
månen så stor og klar, og på 
den så Kay den lange, lange 
vinternat; om dagen sov han 
ved snedronningens 
fødder.

TREDJE-SJETTE  
HISTORIE

Gerda savner Kay, og går ud 
for at lede efter ham. Hun ofrer 
sine kære, røde sko undervejs, 
så hun barfodet må kæmpe sig 
igennem mange forskellige farer, 
før hun endelig finder frem til Kay 
i snedronningens slot.

SYVENDE HISTORIE
Hvad der skete i snedron-

ningens slot, og hvad der siden 
skete

Slottets vægge var af den 
fygende sne, og vinduer og døre 
af de skærende vinde. Der var 
over hundrede sale, alle belyst 
af de stærke nordlys, og de var 
så store, så tomme, så isnende 
kolde og så skinnende. 

Aldrig kom her lystighed, 
ikke engang så meget som et 
lille bjørne-bal, hvor stormen 
kunne blæse op, og isbjørnene 
gå på bagbenene og have fine 
manerer; aldrig en lille smule 
kaffekommers af de hvide ræve-
frøkener; tomt, stort og koldt var 
det i snedronningens sale.

Nordlysene blussede så nøj-
agtigt, at man kunne tælle til, 
når de var på det højeste, og 
når de var på det laveste. Midt 
derinde i den tomme, uendelige 
snesal var der en frossen sø; 
den var revnet i tusinde stykker, 
men hvert stykke var så akkurat 
lig det andet, at det var et helt 
kunststykke. 

Midt på den sad snedronnin-
gen, og så sagde hun, at hun 
sad i forstandens spejl, og at 
det var det eneste og bedste i 
denne verden.

Lille Kay var ganske blå af 
kulde, ja, næsten sort, men han 
mærkede det dog ikke, for hun 
havde jo kysset kuldegyset af 
ham, og hans hjerte var så godt 
som en isklump. 

Han gik og slæbte på nogle 
skarpe, flade isstykker, som 
han havde lagt på alle mulige 
måder, for han ville have noget 
ud deraf. Kay gik også og lagde 
figurer, de allerkunstigste, det 
var forstandsisspillet. 
For hans øjne 
var figu-

rerne af den allerstørste 
vigtighed; det gjorde det glas-
korn, der sad ham i øjet! 

Han lagde hele figurer, men 
aldrig kunne han finde på at 
lægge det ord, som han just 
ville, det ord: evigheden. Sne-
dronningen havde sagt: ”Kan 
du udfinde mig den figur, så 
skal du være din egen herre, 
og jeg forærer dig hele verden 
og et par nye skøjter.” Men han 
kunne ikke.

”Nu suser jeg bort til de varme 
lande!” sagde snedronningen, 
”jeg vil hen og kigge ned i de 
sorte gryder!” - Det var de 
ildsprudende bjerge, Ætna og 
Vesuv, som man kalder dem. - 
,,Jeg skal hvidte dem lidt!” - og 
så fløj snedronningen. 

Kay sad ganske ene i den 
mange mile store, tomme issal 
og så på isstykkerne og tænkte 
og tænkte, så det knagede i 
ham; ganske stiv og stille sad 
han, man skulle tro, han var 
frosset ihjel.

Da var det, at den lille Gerda 
trådte ind i slottet, der var skæ-
rende vinde; men hun læste en 
aftenbøn, og da lagde vindene 
sig, som de ville sove i de store, 
tomme, kolde sale. 

Da så hun Kay, hun kendte 
ham, fløj ham om halsen, holdt 
ham så fast og råbte: ”Kay! 
søde, lille Kay! så har jeg da 
fundet dig!”

Men han sad ganske stille, 
stiv og kold; - da græd den 
lille Gerda hede tårer, de faldt 
på hans bryst, de trængte ind 
i hans hjerte, de optøede is-
klumpen og fortærede den lille 
spejlstump derinde; han så på 
hende, og hun sang salmen:

”Roserne vokse i dale,
der få vi barn Jesus i tale”

Da brast Kay i gråd; han 
græd, så spejlkornet trillede ud 
af øjnene, han kendte hende 
og jublede: ”Gerda! søde 
Gerda! - hvor har 
d u  d o g 

været så længe? Og hvor har 
jeg været?” Og han så rundt om 
sig. ”Hvor her er koldt! hvor her 
er tomt og stort!” og han holdt sig 
fast til Gerda, og hun lo og græd 
af glæde. Det var så velsignet, 
at selv isstykkerne dansede af 
glæde rundt om, og da de var 
trætte og lagde sig, lå de netop 
i de bogstaver, som han skulle 
udfinde, så var han sin egen 
herre, og snedronningen ville 
give ham ’hele verden og et par 
nye skøjter’.

Og Gerda kyssede hans 
kinder, og de blev blomstrende; 
hun kyssede hans øjne, og de 
lyste som hendes; hun kyssede 
hans hænder og fødder, og han 
var sund og rask.

Snedronningen måtte gerne 
komme hjem, hans fribrev stod 
skrevet der med skinnende is-
stykker.

Og de tog hinanden i hænder-
ne og vandrede ud af det store 
slot; de talte om bedstemoder 
og om roserne oppe på taget; og 
hvor de gik, lå vindene ganske 
stille, og solen brød frem. 

Og de første, små fugle be-
gyndte at kvidre. 

Skoven havde grønne knop-
per, og ud fra den kom ridende 
på en prægtig hest, en ung pige 
med en skinnende rød hue på 
hovedet og pistoler foran sig; det 
var den lille røverpige.

Hun kendte straks Gerda, og 
Gerda kendte hende, det var 
en glæde.

”Du er er en rar fyr til at tra-
ske om!” sagde hun til lille Kay; 
”jeg gad vide, om du fortjener, 
man løber til verdens ende for 
din skyld! - Men fortæl mig nu, 
hvorledes det er gået dig, og 
hvorledes du fik fat på ham!”

Og Gerda og Kay 
fortalte beg-
ge to.

”Og snip-snap-snurre-bas-
selurre!” sagde røverpigen, tog 
dem begge to i hænderne og 
lovede, at hvis hun engang kom 
igennem deres by, så ville hun 
komme op og besøge dem.

Men Kay og Gerda gik hånd 
i hånd, og som de gik, var det 
et dejligt forår med blomster og 
grønt; kirkeklokkerne ringede, 
og de kendte de høje tårne, den 
store by. 

Og de gik ind i den og hen 
til bedstemoderens dør, op ad 
trappen, ind i stuen, hvor alt stod 
på samme sted som før, og uret 
sagde: ”dik! dik!” og viseren dre-
jede; men idet de gik igennem 
døren, mærkede de, at de var 
blevet voksne mennesker.

Roserne fra tagrenden blom-
strede ind ad de åbne vinduer, 
og der stod de små børnestole, 
og Kay og Gerda satte sig hver 
på sin og holdt hinanden i hæn-
derne; de havde glemt som en 
tung drøm den kolde, tomme 
herlighed hos snedronningen. 

Bedstemoder sad i Guds 
klare solskin og læste højt af 
Bibelen: ”Uden at I blive som 
børn, komme I ikke i Guds rige!”

Og Kay og Gerda så hinanden 
ind i øjnene, og de forstod på én 
gang den gamle salme:

”Roserne vokse i dale,
der får vi barn Jesus i tale!”

Der sad de begge to voksne og 
dog børn, børn i hjertet, og det var 
sommer, den varme, velsignede  
sommer.
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Læs mere om Betlehemsstjer-
nen og de gamle stjernebilleder 
i bogen ”Jesus i Stjernerne”. 
128 sider, 148 kr. Hosianna.dk.

Af Henri Nissen

I den vestlige fornufts-ver-
den fristes vi til at tro, at reli-
gion er forældet. Men Jesus 
er faktisk det vigtigste, der 
er sket i verdenshistorien. 
Han var endda forudsagt 
i stjernebillederne, hvor 
en helt særlig konjunktion 
markerede hans fødsel!

Ofte fremstilles det i Vesten, 
som om man knapt nok ved, om 
Jesus har levet. 

Men Jesu liv og betydning 
er bevidnet i mere end 24.000 
oldtidsmanuskripter! Heraf 5.000 
komplette manus af Ny Testamen-
te på græsk og 10.000 på latin, 
samt 9.300 på andre sprog fra 
de første ca. 300 år efter Kristus.

Til sammenligning fi ndes der 
kun 30 kopier af Platons skrifter, 9 
af Josephus’ værk om den jødiske 
krig og 8 kopier af Herodots ma-
nuskripter. Cæsars galliske krige, 
som alle historikere anerkender, 
kender vi kun fra 10 kopier...

Men Ny Testamente er en 
troværdig kilde. Og ganske ene-
stående i hele verdenshistorien.

Enhver påstand om, at Jesus 
ikke har levet, eller at Ny Testa-
mentes bøger skulle være forfal-
skede, holder ikke.

Jesus er i øvrigt også omtalt 
i historikeren Josephus’ skrifter.

Stjernerne fortæller
Selv stjernerne fortæller om 

Jesus: Det var ikke tilfældigt, at de 
”vise mænd” fra Østen dukkede op 
i den lille fl ække Betlehem. 

Den mærkelige stjerne, som der 
fortælles om i Mattæus-evangeliet 
i forbindelse med Jesu fødsel, er 
mere end et eventyr. 

Med computerprogrammer kan 
man nemlig nu skrue stjernehim-
len tilbage og se, at der netop 
omkring Jesu fødsel var en hel 
række af specielle konjunktioner 
(dvs. at to eller fl ere planeter kom 
tæt på hinanden - set fra jorden). 

De fl este forskere er i dag enige 
om, at den store stjerne må have 
været, da Venus, Jupiter og 
Regulus fl ere gange omkring år 
3-2 f. Kr. var så tæt sammen, at 
de så ud som én mægtig stjerne. 
(Når det ikke var år 0 skyldes det 
bl.a., at der senere gik uorden i 

kalendersystemet.) 
Det har været så stor en astro-

nomisk begivenhed, at det har 
blæst turbanen af datidens astro-
loger i Østen! 

At det foregik i Løvens stjerne-
billede forklarer, hvorfor ”de vise 
mænd” dukker op i jødernes land 
og ikke i Rom.

Løven er Judas stjernebillede. 
(Judas Løve - se fx 1. Mosebog 
49,9 eller Hoseas’ Bog 5,13).

Judas stamme boede i den syd-
lige del af Israel, hvor Jerusalem 
ligger. Derfra blev de vise mænd af 
skriftkloge ledt videre til Betlehem 
- for det var dér, Messias ifølge 
Gamle Testamente skulle fødes. 
(Se Mikas bog 5,1-8).

Mange ledetråde
Østens vise mænd var astro-

logisk kyndige, fremgår det, og 
derfor har de også kendt til de 
ledetråde til en Messias-skik-
kelse, der fi ndes i alle de gamle 
stjernetegn. 

Desværre kan vi ikke her be-

skrive alle detaljer. Men det er ret 
påfaldende, hvor meget tegnenes 
symboler og navne ligner Bibe-
lens profetier. Det kan slet ikke 
være tilfældigt. (Alle tegnenes 
ledetråde til Bibelen er beskrevet 
i min bog ”Jesus i Stjernerne”.)

De ”vise mænd” fra Østen 
var såkaldte magi’er, folk med 
forstand på astrologi. Måske var 
de Zarathustra-præster fra Iran. 
Det har haft en speciel betydning 
for dem, at det var de to stærkest 
lysende planeter, Jupiter og Ve-
nus, der mødtes i nærheden af 
Regulus i Løvens tegn. Hvorfor?

Kongernes konge og 
Himmeldronningen

Jupiter er nemlig fra æld-
gammel tid blevet betragtet som 
Konge-planeten (gudernes gud) 
pga. størrelsen set fra jorden. 

Venus kaldes den lysende mor-
genstjerne i Bibelen og forbindes 
i astrologien med modergudinden 
– Isthar hos babylonerne, Isis hos 
egypterne, den nordiske Freja, 
den græske Aphrodite, osv. Altså 
en meget vigtig stjerne/gudinde 
for alle – og forbilledet var for-
mentlig Eva eller Noas hustru, 
som begge blev moder for alle folk.

For datidens astrologer betød 
mødet mellem Jupiter og Venus, 
at gudernes Gud ville forene sig 
med Himmeldronningen - og at 
Jomfruen ville blive med barn. 

Og dette specielle barn skulle 
ifølge stjernebillederne være 
både gud og menneske. I stjer-
nebillederne er der en helt, som 
frelser den lænkede kvinde fra 
uhyret ved selv at blive såret 

og hugget i hælen... Alle disse 
billeder er kendt fra de gamle 
stjernetegn, før astrologien kørte 
af sporet.

’Stjernen stod stille!’
Astronomiske computerpro-

grammer viser, at Jupiter og 
Venus mødtes første gang d. 12. 
august år 3 f. Kr. Derefter kom 
Jupiter den 14. september i kon-
junktion med Regulus, en anden 
kongestjerne. Jupiter fortsatte så 
forbi Regulus, men standsede 
– „stjernen stod stille“ skriver 
Mattæus (2,9) – for derefter at gå 
tilbage og passere Regulus igen 
den 17. februar år 2 og endelig en 
tredje gang den 8. maj år 2 f. Kr. 

En meget bemærkelsesværdig 
sløjfeformet bevægelse!

Og så kommer det helt store 
show, da både Jupiter, Venus og 
Regulus igen mødes med en mi-
nimal afstand (nemlig 3/60 grad, 
månens diameter er til sammen-
ligning ½ grad). Det sker præcis 
kl. 20.02 den 17. juni år 2 f.Kr.

De to planeter har set ud som 
én mægtig lysende stjerne på 
aftenhimlen. Hvis vismændene 
befandt sig på vej fra Jerusa-
lem øst for Betlehem, mens den 
tredobbelte stjerne viste sig på 
aftenhimlen i vest, så kan det 
bogstaveligt talt have set ud, som 
om stjernen stod over byen og 
stalden, hvor jomfru Maria fødte 
Jesus-barnet!

„Da de så stjernen, var deres 
glæde meget stor“, skriver Mat-
tæus (2,10). Det forstår man. Det 
har været deres livs oplevelse og 
bekræftelse.

De vise astrologer har kunnet 
rejse tilfredse hjem og fortælle 
om en ny verdenshersker – og 
få generationer senere var troen 
på Jesus også kommet til deres 
lande - Irak, Iran eller Indien.

Svar til dem, 
der ikke søgte

Stjernernes bevægelser, som 
fi k Østens hedenske astrologer 
til at søge efter Jesus Kristus, er 
et vidunderligt eksempel på, at 
Gud rækker ud til alle. 

Gud er ikke blot en lokal gud 
for jøderne, selv om de var hans 
udvalgte folk og havde indgået en 
pagt med Gud. Nej: „Jeg havde 
svar til dem, der ikke spurgte, 
jeg var at fi nde for dem, der ikke 
søgte mig,“ står der i Esajas’ Bog 
kap. 65.

Astrologi som religion advares 
der imod i Bibelen. Og med god 
grund, for kanaanæerne m.fl. 
ofrede små børn i deres astrologi. 

Stjernerne skal ikke dyrkes - og 
de skal heller ikke styre vores liv 
via horoskoper. De er kun tegn, 
fortæller Bibelen.

Betlehems-stjernen var fra ti-
dernes morgen fastlagt i stjerner-
nes baner som et tegn. I „tidens 
fylde“ skulle også den bekræfte, 
at Jesus var verdens frelser.

Han var Judas Løve, og han 
var også barnet i Jomfruens 
stjernebillede. 

Ja, alle stjernetegnene fortæl-
ler bibelhistorie om Jesus - selv 
om de var kendt allerede på Jobs 
tid – formentlig over 2.000 år før 
Kristus. 

Ufatteligt, men sandt.

Historiens centrum 
Alt dette viser os, at Jesus ikke 

blot var en stor profet og fi losof. 
Nej, han var forudsagt i årtusin-
der. Ikke blot i Gamle Testamen-
tes skrifter, men også i andre 
folks skrifter og i stjernetegn, som 
var fælles for de gamle kulturer. 

Jesus er det vigtigste, der er 
sket i verdenshistorien. Det er 
derfor, kalenderen viser 2020 
år - til markering af, at Jesus blev 
født. Selv tidsregningen er ind-
rettet efter denne skelsættende 
begivenhed. Alle andre historiske 
holdepunkter blev mindre vigtige, 
fordi Jesus kom til verden.

Det er derfor, alle kirker ringer 
med klokkerne til jul. 

De forkynder, at Jesus er Guds 
svar til dem, der spørger om en 
mening med livet i vores materia-
listiske og ateistiske tid. At han er 
”vejen, sandheden og livet”. 

Han er ifølge Bibelen ethvert 
menneskes mulighed for at få 
tilgivelse - og evigt liv efter døden. 

En ukuelig tro
Evangeliet om Jesus bredte sig i 

løbet af få generationer til hele den 
daværende kendte verden - og fi k 
det brutale romerske verdensrige 
til at bryde sammen. 

Uanset hvor mange totalitære 
regimer, der siden har forfulgt de 
kristne, så har man aldrig kunnet 
udrydde troen. Tværtimod - jo 
mere, man forfølger de kristne, des 
fl ere bliver de! 

Kristendommen er heller ikke 
i tilbagegang, som vi ofte tror i 
Vesten. Selv i det kommunistiske 
Kina er ca. 10 pct. nu troende 
kristne - trods forfølgelser.

Ca. 33% af verdens godt 7 mia. 
er kristne. Men i dag bor 75% af 
verdens kristne i Afrika, Asien, 
Syd- og Mellemamerika. 

I Europa, som i tusind år har 
været velsignet med kristen kultur, 
har kortsigtede politikere travlt 
med at fjerne kristendommen. 

Men det er jo meningsløst at 
ville afskaffe Gud – hvis han er til. 

Intet menneske kan ændre på 
det, der er fastlagt af Skaberen – 
selv i stjernerne. 

Moderne computerprogrammer viser, at der var en ’Betlehemsstjerne’ ved Jesu fødsel. 
Da kongeplaneten Jupiter mødtes med planeten for modergudinden Venus i Løvens bil-

lede, vidste astrologer fra Østen, at de skulle rejse til Jerusalem.

Var der virkelig enVar der virkelig enVar der virkelig enVar der virkelig enVar der virkelig enVar der virkelig en
Betlehemsstjerne?Betlehemsstjerne?Betlehemsstjerne?Betlehemsstjerne?Betlehemsstjerne?Betlehemsstjerne?
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ADRA Danmark er en udviklings- og nødhjælpsorganisation, hvis arbejde bygger  
på et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte  

menneske i centrum. Vi arbejder for, at mennesker har lige ret og muligheder.  
Vi planter håb, så mennesker kan høste udvikling og retfærdighed.

Hvilket træ skal
din gave ligge under i år?

  Køb verdens vigtigste julegave
Vi sender dig et flot julegavebevis, som du kan printe ud,  

skrive en hilsen i og give videre. Støt via MobilePay: 123 842  
og mærk donationen med den ønskede gave samt din email. 

Eller køb årets gave på www.adra.dk/jul.

Skolesæt til Syrien
110 kr.

Grøntsagsfrø til Sudan
220 kr.

Ged til Etiopien
490 kr.

Mad til Yemen
720 kr.

Hus til Uganda
11.800 kr.



Jul i Brødre-
menighedens
Christiansfeld
Af Henri Nissen

Christiansfeld er som et jule-
eventyr. Få andre byer har så 
megen sjæl som denne lille 
by - og så er det endda kun en 
afglans af det, der var engang. 

Det begyndte altsammen nede 
i Europa, hvor religions krigene 
rasede, og kristne blev forfulgt, 
hvis ikke de hørte til den her-
skende kirkeretning. Den gamle 
Brødrekirke i Tjekkiet (Jan Hus 
m.fl.) blev næsten udslettet. 

Men en ny Brødremenighed 
opstod fra 1722 af flygtninge, der 
fik lov at slå sig ned på ved grev 
Zinzendorfs gods i nærheden af 
Dressden i Tyskland.

Herrnhut (under Herrens be-
skyttelse) kaldte de deres by, 
og snart skød lignende kristne 
byer op i Tyskland, Holland - og 
Danmark. 

Ikke så ortodoks, men
mere varmhjertet

Brødremenigheden adskilte 
sig fra den herskende ortodokse 
lutherdom ved, at lægfolket havde 
en aktiv rolle - og præsten var 
også en bror. Følelseslivet og 
inderligheden, som også er kendt 
fra pietismen, betød meget. Både 
i liturgien og i livet spillede Jesu 
lidelse og kærlighed til synderen 
en stor rolle. Men Brødremenig-
heden var også en fornyelses-

bevægelse, for Helligånden var 
faldet over dem og drev de første 
generationer til verdens vanske-
ligste steder for at forkynde det 
gode budskab.

Som andre nye bevægelser 
stødte de på modstand. Og ikke 
mindst fra dem, der egentlig lå 
dem nærmest - pietisterne. Fx 
Hans Egede på Grønland og bi-

skop Brorson i Ribe, som i første 
omgang advarede imod disse 
nye brødre, men som senere faldt 
dem hjerteligt om halsen. 

Brødremenigheden var fra 
starten tværkirkelig og har aldrig 
forsøgt at danne kirkesamfund i 
Danmark, man ville forny det, der 
allerede var. Guds kirke gik jo på 
tværs af alle kirkesamfund.

Åndelig frihed 
og egnsudvikling

Christian den VII og Struense 
gav tilladelse til at opføre byen 
efter at have set, hvor driftigt Zeist 

i Holland fungerede. Christians-
feld blev oprettet som et åndeligt 
fristed - og egnsudvikling.

I 1773 var de kun 22 beboere, 
da de gik i gang med at bygge en 
ny by på en mark ved Tyrstrup-
gaard. Men de fik hjælp fra tyske 
brødre og fra de mange danske-
re, som gennem brødrenes stil-
færdige missionsarbejde havde 
oplevet en åndelig fornyelse.

De byggede først et mindre hus 
som samlingssted - senere blev 
det Danmarks første børnehave.

Præsteboligen var også et af 
de første huse. Og hotellet, som 
i starten rummede de tilrejsende 
håndværkere, blev senere meget 
besøgt, fordi det lå ud til den da-
værende hovedvej. Selv konger 
og hertuger kom og boede her, 
når der fx skulle forhandles om 
fred efter krige.

Søstre og brødre 
- og familier

I løbet af ca. 20 år blev det 
meste af byen anlagt, bl.a. med 
en kæmpemæssig kirke og tre 
store fleretagers fælleshuse - 
kaldet Søstrehuset, Brødrehuset 
og Enkehuset.

Om man ville leve enligt eller 
i familier kunne man selv be-
stemme, men pga. forventningen 
om Jesu nære genkomst foretrak 
mange at leve i fælleshusene, 
hvor de levede af håndværk og 
småindustri.

Sådan så det ud i gamle dage, når søstrene samledes til aftensang i den store kirkebygning iført 
deres hvide sjaler og kyser. Maleri af Jeppe Madsen Ohlsen.

Jeppe Madsen Ohlsen blev født 1891 i Christi-
ansfeld. Efter at have forsøgt sig som barber og kunstklinker 
rejste han fra byen og blev kunstmaler. 

Han vendte tilbage som 40-årig som alkoholiker og fik 
lov at bo i husvilde-huset, det tidligere brandsprøjte-hus, 
fra 1931-38. 

Som en anden van Gogh hutlede han sig gennem tilvæ-
relsen, mens han malede sin by og dens mennesker. Især 
fra skyggesiden - også rent bogstaveligt... Næsten alle hans 
billeder er dystre. Han malede ofte døden og gravstederne 
på ”Gudsageren”, og det er tydeligt, at han maler det ånde-
ligt varme fællesskab som en betragter - udefra.

Nu og da hjalp folk i byen ham ved at købe et af hans 
malerier, men de fleste brød sig ikke om hans billeder. Nu 
er de imidlertid steget kraftigt i værdi. En stor samling findes 
i dag på Brødremenighedens museum i Søstrehuset, mens 
andre er i privat eje.

Sprøjtehuset var husvil-
debolig for maleren Jeppe 
Madsen Ohlsen og hans 
forhutlede familie. Efter 
nogle gode år i Christians-
feld, hvor han malede sine 
bedste malerier, forlod han 
byen og flyttede familien 
til Eritsø. Men da han var 
mere optaget af maleri og 
druk end af at forsørge 
sin familie, sendte sognet 
hustruen på fattiggård og 
børnene blev tvangsfjernet 
og spredt. Selv døde han 
som alkoholiker.
I dag er her offentligt toilet.

Her ses Brødremenighedens foretagsomme handelshus Spielwerg & Co. på et tidligt fotografi. 

Døden optog maleren unaturligt meget. Her er et maleri af en begravelse i vintersneen. Normalt 
gik der et basunorkester foran båren ud til kirkegården Gudsageren.

18 . REPORTAGE Udfordringens julenummer 2020



Stjernen over Bethle-
hem, kunne man fristes 
til at kalde dette maleri 
af Jeppe Madsen Ohl-
sen. Men det er nu kun 
”Måneskin i Christians-
feld” - mens en søster 
med sin hvide kyse går 
på besøg hos andre 
søstre og brødre i de 
hyggelige huse.

Nederst et andet af Mad-
sen Ohlsens malerier 
af Bibelen, der i denne 
by flittigt blev læst - ved 
stearinlysets svage 
skær.

Artiklens forfatter har beskre-
vet Christiansfelds åndelige 
historie i bogen Hjerternes By 
på Udfordringens forlag.

Adventsstjernen ved 
Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld

 

Maleri af Birthe Engedal. www.engedalkunst.dk 

Byen voksede hurtigt, og 1845 
nåede den et indbyggertal på 761 
medlemmer. De fik deres rene 
vand fra en kilde 3 km borte - 
bragt dertil gennem udhulede 
træstammer til en brønd foran 
kirken. 

Stærkt fællesskab
Hver morgen og aften mødtes 

man i de store korsale, som var 
indrettet i hvert fælleshus, og 
ved højtiderne var der en aktivitet 
uden lige med samlinger flere 
gange om dagen. 

Hver morgen sang vægteren 
dagens løsensord - et vers fra Bi-
belen - som man kunne at tænke 
over, mens man arbejdede.

I Brødremenig heden er der 
stadig specielle samlinger - fx 
tidligt påskemorgen og til kær-
lighedsmåltid med krydret te og 
rosinboller i kirken.

I adventstiden mødes man 
stadig hver onsdag aften til aften-
sang, og juleaftensdag er der en 

meget tidlig morgengudstjeneste 
kl. 7.30! Om aftenen fyldes kirken 
igen, men først kl. 19, og her er 
det en tradition, at alle børn får 
et tændt lys. Da folk boede tæt 
på kirken, bragte man lyset med 
hjem, uden at det gik ud, så man 
kunne tænde juletræet med det. 

I kirken har man fra gammel 
tid stillet et krybbebillede op 
med lys i. Og juletræet er pyntet 
med de specielle adventsstjerner 
med lys i.

Der er også gudstjeneste ju-
lemorgen og 2. juledag sidst på 
eftermiddagen.

Flittige og dygtige
I byen var der et væld af små 

industrier, fx hattemagere, uld-
varefabrik, ovnsætteri, marga-
rinefabrik, flere bagerier (som 
indførte honningkager til Dan-
mark), vævestole til bomuld, 
silke og linnedhandel og andre 
specialvirksomheder, som ofte 
overgik, hvad man ellers kendte 

til herhjemme.
Menighedens handelshus 

Spielwerg & Co drev en omfat-
tende handel. En tobaksfabrik 
havde i 1864 en årsproduktion 
på 4 millioner cigarer, 175.000 
pund røgtobak og 25.000 pund 
skråtobak.

Et frivilligt brandværn blev 
oprettet i 1778 og 100 år senere 
udbredt i hele Sønderjylland, hvor 
man i snart sagt hvert sogn inve-
sterede i en fælles brandsprøjte 
og havde frivillige brandværn.

Brødremenigheden gik også 
foran med en bedre pædagogik. 
Der blev oprettet både drenge- 
og pigeskole, og hertil kom der 
elever fra Sverige og Norge. 
En af dem var H.C. Andersens 
kæreste, Riborg Voigt, og den 
norske forfatterinde Camilla Col-
let Wergeland.

Kontakt til hele verden
Byen havde kontakt til Tysk-

land, Holland, England, Sverige, 

Norge - og missionsområderne 
i Afrika, Grønland, Amerika, De 
Vestindiske Øer.

Byen var nemlig centrum for 
moderne mission - især under 
præsten og salmedigteren Niels 
Johannes Holm (som bl.a. skrev 
”Gør døren høj, gør porten viid”). 
Han stiftede et selskab, der blev 
til Brødremenighedens Danske 
Mission, og brødremenigheden 
inspirerede til start af flere andre 
danske missionsselskaber. 

Når missionærerne kom hjem 
fra Tanzania, Grønland eller 
Vestindien, boede de i byen og 
medvirkede ved missionsstæv-
ner. Her kom interesserede helt 
fra Fyn og Vestjylland for at høre 
missionærerne fortælle. Nogle af 
dem bragte udstoppede vilde dyr 
og fremmedartet kunsthåndværk 
med sig i en tid, hvor der ellers 
var meget lidt viden om den store 
verden udenfor Danmark.

En af de hjemvendte var Mama 
Larsen, hvis fantastiske livshisto-
rie man kan læse om i ”Mama 
Larsen fortæller”. Som lille hyr-
depige på heden hør te hun 
kaldet til missionær og begyndte 
at uddanne sig. Senere hørte 
hun navnet Tabora, men først i 
England opdagede hun, at der 
virkelig fandtes et Tabora nede 
i Tanzania - og der rejste hun så 

ned i 34 år. 
Som pensioneret boede hun i 

de lokaler på 1. sal i Søstrehuset, 
hvor Udfordringen senere havde 
kontorer. Avisen har ikke noget 
organisatorisk tilhørsforhold til 
Brødremenigheden, men føler 
sig i samme ånd som de pionérer, 
der grundlagde byen.

Fra fornyelse til tradition
Søstrene er i dag forsvundet fra 

huset, og det samme er de 5 mis-
sionsselskaber og et forlag, som 
holdt til i stueetagen. Søstrehuset 
er nemlig blevet gennemrenove-
ret - tilbage til den oprindelige 
stil - med et stort tilskud på 65 
mio. fra A.P. Møllers fond. Det er 
blevet meget smukt.

Man kan dog stadig købe 
både Løsensbogen, Husandagts-
kalenderen, Adventsstjernen og 
honningkager i Danmarks mær-
keligste by, hvor brødre og søstre 
fortsat begraves i hver sin side af 
kirkegården. 

Byen kom i 2015 på UNESCOs 
verdensarvs-liste over bevarings-
værdige byer. Det er nemlig den 
bedst bevarede af alle Brødre-
menighedens byer. Nu strømmer 
tusindvis af turister til byen.

Efter næsten 250 år kan det 
hele måske virke lidt museums-
agtigt. Men selv om traditionerne 

og historien nu dominerer, skal 
man ikke glemme, at det begynd-
te som en fornyelsesbevægelse, 
der ville bringe den personlige og 
hjertelige kristendom tilbage til de 
stivnede kirker. 

De ville ud med evangeliet til 
verdens vanskeligste steder. Og 
de var villige til at ofre deres liv 
i tjeneste for Gud og de menne-
sker, de ville hjælpe. 

Og Brødremenighedens Dan-
ske Mission arbejder fortsat i bl.a. 
Tanzania og Congo. 

Brødremenighedens adventsstjerne spreder sit lys i vintermørket - bl.a. foran Brødremenighedens 
Kirke. Her har Birthe Engedal indfanget den specielle stemning en juleaften. Maleriet er i år trykt 
som plakat i A3-format. Det sælges for 100 kr. til fordel for Udfordringens arbejde i Afrika. Plakaten 
kan bestilles i Udfordringens netboghandel Hosianna.dk eller på tlf. 7456 2202. 

”Der ventes på rutebil fra Haderslev” - udenfor Brødremenighedens Hotel. En tavle på hotellets 
mur fortæller om kongelige besøgende og om forhandlinger om våbenstilstand i krige.
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Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Giv et abonnement i julegave!
 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:

Anne-Grethe Pedersen
Gl. Ålborgvej 32 A
9300 Sæby

Kodeord: Intelligentstest

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 Udfor-
dringen i hænde senest onsdag 
den 2.12.2020. Vinderen offent-
liggøres i avisen som udkommer 
søndag den 6.12.20.

(NB! Krydsordet udskiftes til 
juleavisen til næste uge).

Obs! Du kan IKKE benytte den 
portofri kupon på bagsiden 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.

... den kristne ugeavis

oasehojskolen.dk

... til at tage på Oasehøjskolen.Vi giver dig tilmed 5.000 kr. 
i rabat, hvis du tilmelder dig forårsholdet inden den 1. oktober 2020.

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Danskere ved for lidt om forfulgte kristne
Af Bodil Lanting

Danskerne ved alt for lidt om-omfanget af forfølgelsen af kristne i verden. Det skyldes dels manglende dækning i medierne, dels at emnet fylder for lidt i den kirkelige debat.
En telefonundersøgelse fore-taget af Megafon for ”Tænketank for forfulgte kristne” påviser en ry-stende uvidenhed i befolkningen.Selv om kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i ver-

den, mener kun 29 procent af danskerne, ifølge undersøgelsen, at forfølgelse af kristne er et stort problem. Til sammenligning mener hele 44 procent af de ad-spurgte, at forfølgelse af muslimer udgør et stort eller endda meget stort problem.
Danskerne har generelt heller ikke kendskab til, hvor i verden kristne forfølges mest.

Et kald til kirkerneTænketank for forfulgte kristne, der har biskop emeritus Karsten 

Nissen som formand, vil nu sende en række anbefalinger til regeringen for at sætte fokus på problemet med den manglende mediedækning. Generalsekretær i Open Doors Danmark, René Brocelius Otte-sen, der selv er ressourceperson for tænketanken, erkender, at der skal informeres mere om forfulgte kristne blandt danskerne. Han vil fx også satse mere på at infor-mere de store skoleelever.Samtidig ser han resultatet af Megafonundersøgelsen som et 

symptom på, at de danske kirker er i fare for at glemme fortællin-gen om korset.
- Det er tydeligt, at danskerne ikke er bevidst om omfanget af de kristenforfølgelser, vi ser for øjeblikket. Forfølgelserne er en realitet for mere end 265 millioner mennesker i de 50 lande, som Open Doors monitorerer. Og tal-let ser ud til at vokse, ifølge den igangværende research for 2021. Jeg mener, det er et wakeup call til kirkerne i Danmark. Vi lever i en fredfyldt boble, hvor 

de forfølgelser, som typisk har kendetegnet en voksende kirke, er fraværende. Det har skabt en farlig ligegyldighed for den præmis, som forfølgelsen er for en kirke, som er relevant og som oplever vækkelse. - Det er den ene side. I Dan-mark er vi formet af en kristen kulturarv; en kultur som også har en smertefortælling. Hvis ikke danskerne hører den, mister vi ganske enkelt et element i det at være dansk.
Fortsættes side 4

- Undersøgelsen fra Megafon er ikke overraskende, men folks uvidenhed bør føre til selvran-sagelse, også i kirkerne, mener René Ottesen fra Open Doors.

Kirken bør tale om forfølgelse. Vi tror på både korset og opstandelsen, siger Open Doors’ generalsekretær.

Roman nu klar i nyt oplagKun 24 år og ny-kristen må Jes forlade Trine og to små piger - som dansk sønder-jyde i 1. verdenskrig. Men troen hjalp ham mirakuløst igennem både Rusland og skyttegravene i Frankrig. En spændende autentisk roman bygget på dagbøger og personlige beretninger. 

Jes i Krig  Med tro, håb og kærlighed  gennem 1. verdenskrig

Jes i Krig. 170 sider, 198 kr. 

Hvor kommer hjælpen fra?
Inger Ottesen fortæller sit spændende vidnesbyrd om, hvordan hun søgte i det alter-native for at kunne hjælpe an-dre - men følte sig bedraget af okkulte undertoner. Hvor kommer hjælpen fra?180 sider. Kun 198 kr.

- Vores 
forskellighed genspejler 

Guds kreativitetVi har brug for hinandens forskelligheder 
mener Oddrun Rønne, der voksede op i tre 
forskellige afrikanske lande. Side 3.

20. September 2020 * Uge 39 * Årgang 48 

... den kristne ugeavis

      Den 1. November 2020 *       * Uge 45 * Årgang 48 

BØRNENE ØNSKER SIG 
MAD TIL JUL

CORONAKRISEN RAMMER DE FATTIGSTE

Se indstikket i avisen!

adventsstjerner.dk

Brødremenighedens

adventsstjerner

Du støtter Brødremenighedens Danske Mission, når du køber stjerner

Fri fragt på 

julegave-bøger.  

Læs mere på side 13. 

Fri fragt på 

julegave-bøger.  

Læs mere på side 13. 

Fødselsdags-
interview med 
Jørn Hyldgaard 
Læs side 3.

Allehelgensdag - bedre end Halloween Dansker i SAT-7
Hjælper med at bringe evangeliet til Iran. - Side 19

Vi mindes ikke de døde med skræk og rædsel, men ser frem til at mødes i den himmelske herlighed. - Side 9
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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

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/

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.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  en-
gelsk. Det danske program Ordet 
sendes: Lørdag kl. 18.30, Søndag 
kl. 10.30, Mandag kl. 18.30, Tirs-
dag kl. 10.30. www.lifestyletv.dk 

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 findes 20 web kanaler 
24/7.GOD Channel kan også 
ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 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. Indgår 
i TV-pakken hos MoreTv. Findes 
i mange bredbånds- og kabelnet. 

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 
Hotbird 3, 13º øst. Sender kristent 
tv på arabisk 24 timer i døgnet. 
Program-oversigt: www.sat7.org

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

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

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

Kristen lokalradio

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

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

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

 

Kristen Lokalradio, 
Århus

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

Radio fri-born.dk
P i n s e k i r k e n 
Bornholm, Sa-
gavej 5, Rønne 
sender interne-
tradio 24 timer 
i døgnet. Radio 
fri-born.dk kan findes på compu-
teren, mobil, DAB-Radio, online-
radiobox.com. 

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

Tysksprogede  
TV-Kanaler

Tysksprogede TV-Kanaler med 
satellitmodtagelse: Canal Digital: 
Via Astra modtages bibeltv.de og 
hopechannel.de / Udsendes fra 
stationer nær Hamborg: 
Hopechannel.de: Tirsdage kl. 
21.15 - 22.00:  5 personers bibel-
kreds-samtale under mottoet Die 
Bibel-Das Leben, produceret af 
den tyske Adventistkirke. 

Nu 4 kristne 
kanaler på 
MoreTV.dk
MoreTv, som er Danmarks 
billigste udbyder af kana-
ler (49 kr./mdr.), har nu fået 
4 kristne kanaler udover 
de danske og de andre 
udenlandske.

De fire kanaler er:
GOD TV - en international 

kristen TV kanal, som sen-
der programmer om tro fra 
hele verden.

TBN - Trinity Broadcasting 
Network, verdens største 
kristne TV-netværk. 

SBN - en kristen kanal 
(tidl. Jimmy Swaggart) med 
sydstats-sang og undervis-
nings programmer.

NRB TV - er en kanal som 
også har nyhedsstof, set fra 
en kristen vinkel.

Hør fortællinger 
om oplevelser
med Gud
På YouTube kan du høre helt almindelige 
danskere fortæller om, hvordan de har oplevet 
Gud i deres liv. De to-minutters interviews er 
produceret af Per Bracher. 

Rebekka Christensen var på missionsrejse og 
mødte en mand med en brækket skulder. Hun bad 
for ham, og han blev helbredt.

Martin Lysgaard lyttede til en trompetsolo på 
en koncert. Pludselig randt tårerne ned af hans 
kinder, og han oplevede et stærkt gudsnærvær... 

Heidi Winther Rasmussen fik piskesmæld efter 
en bilulykke og levede i smerter i 12 år. Ti timer 
om dagen var hun sengeliggende og brugte 
meget tid på at bede til Gud. Et dag fik hun et 
syn, hvor Jesus trådte på en slanges hoved, og 
hun mærkede Guds helbredende kraft som en 
sitren gennem hele kroppen. Hun har nu været 
rask i seks år.

Hør den fulde fortælling og mange andre på 
YouTube-kanalen ’AvisenUdfordringen’ under 
seneste videoer. Eller hør dem direkte på Udfor-
dringen.dk, hvor de er at finde nederst til højre.

Rebekka Christensen bad for en brækket skulder.

Martin Lysgaard oplevede Gud til en koncert.

Heidi Rasmussen blev helbredt efter 12 års sygdom.
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Leder

Af redaktør Henri Nissen

Julen har meget 
mere at byde på...! 
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 i Gamle Testamente 
– besluttede Gud at sende Jesus. 

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

Selv om babyen åbenbart var 
et fattigt lille barn, kom nogle 
astrologer rejsende fra øster-
landene. De havde set en stor 
stjerne, som tydede på, at en 
mægtig konge var født (se for-
klaring i artiklen side 20). Også 
nogle hyrder kom for at se, hvad 
der var sket. De havde om nat-
ten på marken oplevet lysende 
engle, der forkyndte, at barnet 
ville skabe fred på jord - i men-
nesker, 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.

”For således elskede Gud 
verden, at han gav sin søn den 
eneste, for at enhver som tror på 
ham ikke skal fortabes men have 
evigt liv.” (Johs.ev. 3,16)

Kraft bag ordene
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 
og indførte et civiliseret samfund. 

Kirken levede desværre ikke 
altid op til Jesu ord, men jævnligt 
blev kirken og folket fornyet gen-
nem åndelige vækkelser. 

Kristen på den seje 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 
overnaturlige helbredelser. (Vi 
fortæller ofte om disse i avisen 
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 
bagved døden. Nogle oplever no-
get himmelsk, andre et helvede... 

Derfor er det meget vigtigt, at vi 
tager imod Guds tilbud om frelse, 
mens vi lever. 

Jo før, des mere gavn får vi af 

det – allerede her og nu.

Jul med Jesus
I dag er de fleste af os døbt, 

men mange er ateister, og nogen 
tilhører en anden religion. Men 
uanset hvem vi er, er julen en 
god anledning til at tage imod 
Jesus i hjertet – igen.

Julens Udfordring giver nogle 
ledetråde. De gamle julesalmer 
fortæller også det gode bud-
skab. Syng dem! Lad ikke julens 
indhold drukne i nisser og un-
derholdning, men find ro til at 
bede til din Skaber i denne jul 
(som prins Joakim gør, se side 2).

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

Tro til daglig - fremover
Det er en god idé jævnligt at 

læse i Ny Testamente og få re-
levant undervisning, fx gennem 

kristne bøger. Find en levende 
menighed - enten i folkekirken 
eller en frikirke, eller find nogle 
gode troende venner, som du 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. Og selv om vi 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 film ”Vejen til Betlehem”.

Gode film, der styrker din egen tro

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

Overcomer
Træner John Harrisons liv ændrer 
sig drastisk, da hans high school 
basketball-hold og drømmen om 
mesterskabet knuses under uven-
tede nyheder. Han må finde nye 
veje... DVD.
119 min. 149,95 kr.  Tilladt for alle

Paul - Apostle of Christ
Fra sin fængselscelle fortæller 
Paulus sin egen historie om li-
vet som Jesus’ apostel. Han var 
kristen-forfølgeren, der blev om-
vendt. Siden da har han overlevet 
utrolige ting.
DVD. 103 min. 98 kr. Fra 15 år.

The Shack - Hytten 
En udsædvanlig film omkring Gud 
og tro på en tilgængelig måde. 
Filmen er domineret af samtaler 
omkring dybe spørgsmål, såsom 
Guds væsen, samt en kærlig Gud 
og det onde i verden.
DVD. 133 min. 99,95 kr. Fra 11 år

Breakthrough 
Da Joyce Smiths adopterede søn 
John falder gennem isen på en 
sø i Missouri, synes alt håb ude. 
Men Joyces urokkelig tro inspirerer 
lokalsamfundet til at bede for John. 
Baseret på en sand beretning.
116 min. 129,95 kr.  Fra 11 år

The Star
Et lille, men tappert æsel ved navn 
Bo, tager mod til sig og bryder fri af 
sin daglige trummerum. Han tager 
på eventyr og møder nye venner. 
Sammen følger de en stor stjerne. 
Et juleeventyr om tro og venskab.
DVD. 83 min. 98 kr. Fra 7 år



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Vind gavekort til bøger og fi lm

(Juleavis/2020)

+++ 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 oplevede Bodil Jørgensen, 
da hun svævede mellem liv og død?

a) Himlen
b) Engle
c) Gud var i mørket

2. Hvad er melodien til Cliff Richard’s 
millennium-hit?

a) Abide With Me
b) Auld lang syne 
c) Perleporten

3. Hvilket instrument blev Stille 
Nacht først spillet på?

a) Violin
b) Orgel
c) Guitar

4. Hvad medbragte de vise mænd?
a) Krydderier
b) Varme tæpper
c) Gaver af guld, røgelse og myrra

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

Find svarene i avisens artikler.
Send dem til mail@udfordringen.dk se-
nest den 1. januar 2021.  
Vinderne får direkte besked.

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

Julens Udfordring 
er en gave fra:

Bestil fl ere eksemplarer hos:
Udfordringen, den kristne ugeavis, Jernbanegade 1, 
6070 Christiansfeld. Tlf. 74 56 22 02. mail@udfordringen.dk

Evt. navn på lokal uddeler:

UDFORDRINGENS JULENUMMER 2020BagsidenBagsidenBagsiden

I 2011 var min mand ansat på et Blå Kors værested, hvor de 
skulle holde julefest. Brugerne og personalet havde været i 
kirke og mødte op på feststedet, hvor vi som familie til væ-
restedets leder stødte til selskabet. Der var juledekorationer 
og juletræ og julemad og ris à l’amande. 

Flere snakkede om, hvor dejligt det var med de seks børn, der 
var til stede til sådan en julefest. Højdepunktet var, da julemanden 
skulle komme. De voksne vidste jo nok, hvem der var julemanden, 
men de glædede sig til at se børnenes reaktion. 

Og jo, det var min mand, der havde æren af at spille julemand 
ved den anledning. Han kom udklædt med pude på maven dækket 
af en rød jakke og holdt oppe med et kraftigt bælte. Med huen på 
hovedet og det hvide skæg var forklædningen fuldendt. 

- Ho-ho-ho, sagde han med dyb stemme. Er der nogen artige 
børn til stede?

Kasper var på det tidspunkt vores yngste barn på 5 år. Han har 
altid været meget nysgerrig og den, der skulle først ud på nye 
eventyr. Hvis nogen lavede en tryllekunst, skulle han nok prøve 
at lure den af. Så da hans far var væk, og julemanden kom, var 
det endnu en gåde, der skulle løses. 

Og da han fi k øje på julemandens sko, var han ikke i tvivl. Det 
var far, og det havde han gennemskuet. Så han løb hen og ville 
løftes op. Op kom han, og det første Kasper gjorde var at trække 
ned i skægget. 

- Se, det er far! 
Jo, den var god nok. Det var far. 

Når vi kender en person godt nok, kan de klæde sig ud, så me-
get de vil – men vi genkender dem. Når vi lærer Gud at kende, så-
dan rigtig at kende som vores far, så kan vi også kende ham igen. 

Selv levede jeg uden rigtig at kende Gud de første 20 år af mit liv. 
Bagefter kunne jeg godt se, Han havde givet mig hints. Som den-
gang jeg mistede mit armbåndsur på en gåtur, og jeg bad til Gud: 

- Hvis du er der, vil du så lade mig fi nde mit armbåndsur igen? 
Umiddelbart efter mærkede jeg uret under min trøje ind mod ma-
ven. Jeg har aldrig luret, hvordan det kunne ske. Men jeg opsøgte 
ikke relationen til Gud i den forbindelse.

Jeg syntes, kristendommen og Bibelen virkede kedelige. Lige-
som en domkirke set udefra. Jo, den er da stor og prægtig, men 
kigger man på vinduerne, er de grå, døde og kedelige. Lige til man 
træder ind ad døren. Så vækker solens stråler de farvestrålende 
motiver til live, som fortæller historier om liv, død, opstandelse 
og det evige liv. 

Med Gud er det på samme måde. Vi må tage et skridt i tro ind 
i Hans verden, Hans ord, Hans menighed. Når vi så åbner os for 
Hans nærvær, vil Han vise sig for os og røre 
ved vores hjerter. 

Nu genkender jeg Ham i hverdagens 
små mirakler, fordi jeg kender Ham som 
min far. 

Om glæden ved 
at genkende sin far

Af Karin Juul Jensen
Projektchef, Destination 

Nordvestkysten




