
Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlem-
mer, som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup 
eller guldbryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.
dk eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christians-
feld.  Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. 
Hurra, eller sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder 
returneres kun, hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre 
måneder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.
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Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og folke-
kirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel kirker som 
organisationer. 
Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post Pedersen, 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen og journalist Kristian Pahus.

Adresse: Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
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Missionsfondens projekter ’5127 Udfor-
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bank-konto nr. 9570 0006 139450. Tak!
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Nanna fra Esbjerg er rejst hjem
Nanna Ovesen, en kendt ”missionær” i Esbjerg og abonnent på 

Udfordringen, er stille sovet hen den 22. november. Hun nåede at 
blive 95 år. Hun boede i Skjoldsgade 55 i Esbjerg. 

Jens Erik Jakobsen foretager begravelsen torsdag den 4. de-
cember 13.30 fra Apostolsk Kirke.

Af Henri Nissen

Danske kristne må igen 
igang med at være ”men-
neskefi skere”.

Det mener den tidligere for-
sikringsmand og direktør for 
GOD tv i Skandinavien, Simon 
Jacobsen, Hjørring.

Han har selv gennem besøgt 
alle husstande i Hjørring ved at 
gå fra dør til dør med et spør-
geskema om kristent tv. Det 
brugte han som kontaktskaber 
til mange gode samtaler om 
troen og livet efter døden.

- Jeg vil gerne have menne-
sker med til himlen, siger den 
nu pensionerede Simon. 

- For hvis de ikke kommer 
med til himlen, så går de fortabt. 

Simon Jacobsen mener, at 
kirkerne og de kristne i Dan-
mark igen må igang med at 
være ”menneskefi skere” - så-
dan som Jesus sagde til fi ske-
ren Peter: Fra nu af skal du 
være menneskefi sker.

Altså ”fange” mennesker for 
Guds rige og himmelen. 

Hvordan gør man det?
Ja, Simon har prøvet det 

masser af gange, når han gik på 
gaden eller tilfældigt snakkede 
med mennesker, han mødte.

Han har fået trykt en lillebitte 
bog, som man altid kan have 
på sig. Bogen hedder ”Guds 
gave til dig” og fortæller ganske 
enkelt om frelsen. 

En anden kontaktskaber er  
et ”Boarding Pass To Heaven”, 
og snart kommer en speciel en 
lommebibel ’Bibelen Guds gave 
til dig’, som også indeholder 
vidnesbyrd fra mennesker, som 
har oplevet, at det virker!

Ved hjælp af sine nordiske 
kontakter har Simon også fået 
den lille mini-bog trykt på norsk, 
og svensk. Indtil nu er der trykt 

30.000 ekspl. Kirker i Danmark, 
Færøerne, Norge, Finland og 
Sverige har købt særudgaver 
med sit deres navn, logo og 
kontaktoplysninger. De anven-
der bogen til, at deres medlem-
mer kan nå ikke-kristne med 
evangeliet.

- Hver kristen har sikkert 
25-50 ikke-kristne personer i 
sit netværk, og en norsk un-
dersøgelse viser faktisk, at 
mennesker omkring os forven-
ter, at vi er mere aktive med at 
dele vor tro. 

Det siges, at 70 % af væksten 
i menighederne kommer fra 
medlemmernes kontaktflade 
- familie, venner, kolleger og 
øvrige netværk. Derfor er det 
en god lille bog at give til dem, 
som man ønsker at få med til 
himlen, mener Simon. 

Boarding Pass
En dag på GOD TV’s nordi-

ske kontor i Hjørring nævnte 
Simon Jacobsen for Sven-
Axel Conrad, som arbejdede 
på GOD TV i nogle år, at han 
længe havde tænkt på at lave 
en traktat som en billet til him-
len. Her fødtes tanken om et 

boardingpas til himlen. De sid-
ste år er der blevet produceret 
tusindvis af ’Boarding Pass To 
Heaven’ på forskellige sprog. 

De fleste elsker at rejse 
og véd, at de skal have et 
boardingpas for at komme om 
bord på et fl y. Derfor er det  let 
at komme i kontakt med ikke-
kristne, på gaden eller hvor man 
færdes, ved at tilbyde et gratis 
boardingpas. Derved får man 
mulighed for at fortælle dem 
om vejen til himmelen - livets 
vigtigste rejse, siger Simon.

- Mange rejser i dag ’all 
inclusive’, men ikke mange 
véd, at rejsen til himmelen er 
’all inclusive’ og også ’pre paid’. 

’Boarding Pass to Heaven’ 
produceres i specialudgave til 
menigheder, kirker og enkelt-
personer, der får egen tekst og 
kontaktinformation på bagsiden. 

Passet leveres i størrelsen 
20 x 8 cm, samme størrelse og 
kvalitet som fl y-boardingpasset. 
Forskellen er bare, at det kan 
åbnes, og vilkårene for rejsen 
er beskrevet indeni.

Special-bibel
Sidste skud er en pocket-

bibel - et nyt testamente med 
livsbeskrivelser om, hvad Jesus 
har gjort i menneskers liv. 

Den er udviklet sammen med 
Bible For The Nations, som har 
produceret hundredtusindvis af 
specialbibeler i mange udgaver 
på over 15 sprog. Fx udkom 
Biker Bible på dansk i 2003, og 
Street Bible i 2004. Læs mere 
på www.bible-for-the-nations.
com 

Også her kan kirker få deres 
eget logo med, hvis de giver 
besked nu inden trykningen 
i 2015.

Afhængig af oplaget vil me-
nigheder kunne få biblerne til 
25-35 kr., mens enkelteksepla-
rer koster 69 kr. stykket.

Vi kan lære det
Simon Jacobsen er nu også 

blevet faglærer i menneske-
fiskeri, og han har en enkel 
og klar undervisning, som er 
motiverende. Der lægges et 
vigtigt grundlag for en evan-
gelisk livsstil, hvor man når de 
fortabte i verden. Tilhørerne 
bliver opfl ammet og får lyst til at 
være menneskefi skere. 

Han deler egne erfaringer 
om, hvordan man når menne-
sker med evangeliet i en travl 
hverdag. Han har blandt andet 
bedt med fl ere forretningsfolk 
til frelse, deriblandt to naboer.  

Flere hundrede mennesker 
har lært menneskefiskeri på 
Simon Jacobsens seminar, som 
han har holdt rundt om i Norden. 

”Vil du hjælpe Jesus med at 
opsøge de fortabte?” spørger 
Simon Jacobsen.

Svaret burde være indly-
sende, men hans erfaring er, 
at man i mange kirker hellere 
vil underholdes...

Alle kristne bør være 
’menneskefi skere’

Onsdag d.  10. december 
fylder Johannes An-
dersen, Strandparken i 
Århus 70 år.

På dagen holdes der 
”Åbent hus” hvor venner, 
naboer og familie er 
velkomne mellem 9.00 - 
16.00

Hurra!

Brødremenighedens Danske 
Mission (BDM) har antaget 
Thomas Kildeholm Jensen 
(25) som missionær i Tan-
zania.

Thomas, der bliver færdig 
som pædagog til februar, skal 
udsendes i begyndelsen af 
marts 2015.

Thomas K. Jensen bor i 
Herning, hvor han er med i 
ledelsen af den evangelisk-lu-
therske frimeninghed Herning 
Bykirke. Desuden kommer han 
i Indre Mission.

Thomas har været aktivt 

engageret i børnearbejdet i 
Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler og har været fri-
tidsforkynder for børn og unge.

I foråret 2014 havde Thomas 
sin 3. praktikperiode på Peter’s 
House i Sumbawanga, som er 
Brødrekirkens hjem for foræl-
dreløse børn. 

I Tanzania skal Thomas 
arbejde blandt børn og unge i 
Rukwa, løse opgaver på Peter’s 
House, have kontakt til BDM’s 
volontører og supervisere 
medarbejderne på et nyopført 
børnehjem i Uvira i DR Congo.

Bodil

Thomas skal være 
missionær i Tanzania

Udfordringen bag udendørs 
gospel-koncert i Christiansfeld
I samarbejde med handels-
standsforeningen har Udfor-
dringen fået South City Gospel 
Choir til at synge julen ind på 
torvet i Christiansfeld søndag 
den 21. december.

Det sker fra kl. 14, og i pausen 
er der mulighed for at besøge byens butikker - eller Udfor-
dringens nye hus i Jernbanegade 1, hvor der er gratis gløgg 
til alle og mulighed for at købe bøger og aviser uden porto. 
Man kan også købe ægte honningkager og den traditionelle 
adventsstjerne i byens butikker. Og South City Gospel Choir 
vil sælge deres nyeste CD.

Christiansfeld by er netop blevet smukt restaureret med 
brosten på alle gader i bymidten. Byen bliver optaget på 
UNESCOs verdensarv-liste over bevaringsværdige byer m.m. 

- Vi håber, at mange af vores læsere vil besøge den hyg-
gelige kristne fristad, som Brødremenighedens folk fi k lov at 
grundlægge i 1772, siger redaktør Henri Nissen.


