
Kraftig papbog med skønne illustrationer og alle de kend-
te danske bordvers. Til glæde og gavn for hele familien!

Hvordan når vi danskerne med evan-
geliet om Jesus Kristus i 2019?

Udfordringen har i 47 år fortalt de gode 
nyheder gennem en trykt papiravis, og det vil 
vi blive ved med i mange år endnu. 

Desuden lægger vi alle artikler ud på vores 
netavis udfordringen.dk, og udvalgte artikler 
lægges på avisens Facebook-side, som har 
fl ere tusinde brugere.

Men kan vi gøre mere? 
Kan vi gøre det bedre? 
Udfordringen ønsker at opmuntre til den 

mest effektive form for mediemission.  
Vi har i år en pulje af hensatte midler på 

200.000 kr., som på grund af skattereglerne 
skal deles ud i år.

Bestyrelsen har besluttet, at den skal gå til 
nye eller igangværende projekter i Danmark, 
der kan forbedre kommunikationen af det 
kristne budskab.

Alle kan søge om støtte fra puljen ud fra 
nedenstående kriterier. 

Det er bestyrelsen for Fonden Den Selv-
ejende Institution Udfordringen, der tager 
stilling til ansøgningerne.

Vi uddeler i alt op til 200.000 kroner til 
projekter, der for eksempel har fokus på 
at udbrede evangeliet via nye, digitale 
medier. 
Det kan være projekter, der sigter bredt, 
eller har en specifi k målgruppe.
Der kan søges om mindst 5000 kroner, 
højst 100.000 kroner.
Vi forbeholder os ret til at ikke at uddele 
puljen eller kun at uddele puljen delvist.
Både menigheder, enkeltpersoner, orga-
nisationer og projektgrupper kan søge 
om støtte.
Både nye projekter, igangværende projek-
ter og pilotprojekter kan søge støtte. Pro-
jekter, der peger fremad og kan inspirere 
andre, er særligt velkomne.

Ansøgningen skal indeholde:
Kortfattet projektbeskrivelse.
Budget for projektet.
Navne og adresser på projektdeltagerne 
og/eller kontaktpersoner.
Oplysning om projektets tilknytning til 
menighed/organisation.
Oplysning om, hvortil eventuel støtte kan 
udbetales. 

Projekter, der støttes, skal – på et senere 
tidspunkt – indsende regnskab og kortfat-
tet evaluering til bestyrelsen for Fonden 
Den Selvejende Institution Udfordringen.
Ansøgninger skal være modtaget senest 
25. oktober 2019 kl. 12 for at komme i 
betragtning. Vi forventer at kunne besvare 
ansøgningerne medio november.
Alle ansøgninger vil blive behandlet for-
troligt.

Vi glæder os til at høre fra jer – send 
ansøgningen til:

Bestyrelsen for Fonden 
Den Selvejende Institution Udfordringen
Jernbanegade 1
6070 Christiansfeld
Eller via email til: 
bestyrelse@udfordringen.dk

Har du spørgsmål – så kontakt bestyrelses-
formand Stig Christensen

stig-t@christensen.mail.dk
eller redaktør Henri Nissen.
henri@udfordringen.dk

Torsdag den 10. oktober har 
Pandrup Bibliotek indbudt 
Simon Jacobsen til at holde 
foredrag om vækkelser i 1700-
, 1800- og 1900-tallet, hvor 
blandt andet Missionsforbun-
det, Adventistkirken, Guds 
Menighed og Kristi Menighed 
havde deres virke på egnen 
omkring Pandrup.

Simon Jacobsen har gravet 
dybt i arkiver og gamle aviser, 
hvor han blandt andet har fundet 
ud af, at der var en Herrnhuter-
brødrekreds i Saltum gennem 
100 år, og den opstod, før brød-
rene byggede Christiansfeld i 
1770’erne.

Adventisterne: Danskameri-
kaneren John G. Mattesen, som 
stiftede adventistsamfundene i 
Norden, begyndte sin mission i 
landsbyen Alstrup ved Pandrup 
1877, hvor den første menighed 
blev stiftet. Han fik en gruppe 
gårdejere til at bygge et af Dan-
marks første forsamlingshuse få 
måneder efter sin ankomst. Byg-
ningen blev omtalt som ”Alstrup 
Domkirke”.

Kristi Menighed: Den ameri-
kanske brødremenighed, Schwar-
zenau Brethren, som i dag kaldes 
Kristi Menighed, blev stiftet af 

danskamerikaneren Christian 
Hope, som dannede sin første 
menighed i Hjørring 1876. 

Missionsforbundet: Den frie 
mission, Frimissionen eller Det 
Danske Missionsforbund, som 
det hedder i dag, blev dannet i 

1888, efter en gruppe mænd 
mødtes på Vanggaard i Stenum 
ved Brønderslev.

Guds menighed: Morris John-
son, som Simon Jacobsen skrev 
om i bogen ’Den store vækkelse’, 
stiftede Guds Menighed i Dan-

mark og Sverige. Han begyndte 
sin virksomhed i Løkken, hvor den 
store vækkelse udsprang. Kaas 
ved Pandrup blev centrum for 
kirkesamfundets virke i Norden 
gennem en lang årrække. 

Baptistkirken: Baptisterne 
har altid været fl agskibet blandt 
frikirkerne i egnen ved Pandrup, 
og deres kirke i Pandrup er en 
ener blandt baptistkirker i landet 
med kirketårn, krypt, kalkmalerier 
og mosaikrunder. 

Ud over de nævnte menig-
heder har også Pinsekirken, 
Apostolsk Kirke og Maran Ata 
Menigheden haft deres virke i 
egnen ved Pandrup. 

Simon Jacobsen fi k i 1960’erne 
sin handelsuddannelse i Pandrup. 
Hans slægt ejede herregården 
Lundergård vest for Jetsmark 
Kirke, kirken ved Pandrup, i 
1700-tallet. 

Siden 2012 har Simon Jacob-
sen skrevet en del lokal- og kirke-
historie samt evangeliske bøger. 

I år er Jacobsen bl.a. forfatter af 
Aalborgbogen 2019 med temaet 
’Aalborgensiske landliggere ved 
Vestkysten’, som Selskabet for 
Aalborgs Historie udgiver inden 
nytår.

Det netop offentliggjorte fi nanslovsforslag for 2019 viser, at 
den socialdemokratiske regering viderefører den indsats for 
tros- og religionsfrihed, som den tidligere regering igangsatte. 

Den tidligere regering udpegede en ambassadør for tros- og 
religionsfrihed, ligesom Danmark også har en ambassadør vedr. 
klima samt teknologi og digitalisering (tech-ambassadør).

Ambassadøren leder en mindre enhed i Udenrigsministeriet, 
som ikke sigter på at opbygge en organisation i ministeriet, men 
skal sikre, at arbejdet for trosfrihed integreres i ministeriets øvrige 
arbejde, hvor det er relevant. 

Ambassadør for trosfrihed, Michael Suhr, udtalte i et interview i 
Udfordringen i januar 2019: 

"Ideen er, at jeg fl yder mellem forskellige dele af ministeriet, som 
beskæftiger sig med aspekter af dette emne. Jeg har en lille enhed 
til at støtte mig og skal ikke opbygge en organisation i organisatio-
nen, men skal virke som katalysator for området og skabe fokus 
samt fremme, at indsatsen integreres i de forskellige områder, 
hvor religions- og trosfrihed kan spille ind. Vi skal eksternt fremme 
trosfrihed, herunder for kristne i verden, men også internt, i forhold 
til, hvordan vi håndterer sager, der er knytter sig til religions- og 
trosfrihed i ministeriet." 

Generalsekretær i Dansk Europamission, Samuel Nymann 
Eriksen, er opmuntret: 

"Selvom vi forventede, at den nye regering ville videreføre den 
fi ne indsats, som den tidligere regering påbegyndte, var den nye 
regerings første fi nanslovsforslag dog imødeset med en hvis spæn-
ding, da partierne til venstre for midten ikke i samme grad som blå 
blok har markeret tydelig støtte til eksempelvis forfulgte kristne. 

Det er derfor glædeligt, at indsatsen fortsætter. Så sendt som 
for to uger siden havde Dansk Europamission en forfulgt kristen i 
Udenrigsministeriet, og medarbejderne udviste, ligesom ved tidli-
gere besøg, stor interesse for den førstehåndsviden, vi bidrog med".


