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Erik Friberg mistede i 2018 
sin kone Gurli. Kræften var 
ellers kommet under kon-

trol, men pludselig brød den ud 
igen og spredte sig i hele krop-
pen.
 »Vi tog hen på Rigshospitalet 
for at få svar på en scanning af 
hjernen,« fortæller Erik. Det så 
ikke godt ud, og de blev klar 
over, hvilken vej det gik. Men 
midt i det hele oplevede Gurli 
og Erik håb.
 »Min kone havde i mange år 
levet i troen på Jesus – været 
glad for håbet om herligheden 
hjemme hos Gud.«
 I bussen hjem sad Gurli og 
nynnede på en sang og spurgte 
så Erik, hvad det egentlig var for 
en sang.
 »Sangen var Gud vi er i gode 
hænder. Det blev vores sang 

Da Erik Fribergs kone døde af kræft, 
følte hun sig tryg helt ind i døden
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det næste halve år, for Gurli hvilede 
i, at hun var i Guds hånd.«
 Gurli var klar over, at hun skulle 
dø, men det skræmte hende ikke.
 »Hun var ikke bange for at dø, 
men hun var bange for, hvad der vil-
le komme før døden, hvad der ville 
komme af smerter, og hun var ked af 
at skulle skilles fra sine kære,« min-
des Erik.
 »I det halve år oplevede jeg, lige 
til det sidste, at hun var tryg i, at hun 
var i Guds hånd. Det var for mig en 
ekstra opmuntring, og hun blev et 
vidnesbyrd for mig og mange andre.«

 De nåede også at snakke tingene 
igennem, og Erik kan ikke komme i 
tanke om noget, de ikke nåede at ta-
le om.
 »De sidste 14 dage på hospice 
havde vi mange gode samtaler, både 
Gurli og jeg imellem og med venner, 
der kom på besøg. Hun kunne trygt 
hvile i at være i Guds hånd,« fortæller 
Erik.
 »Hun var overbevist om, at når 
hun lukkede øjnene for sidste gang, 
så ville hun sove, til Jesus kommer 
og vækker hende op. Den tryghed 
blev et godt vidnesbyrd for mig,« si-
ger han.
 Erik har altid fundet en særlig glæ-
de i at fortælle om det kristne håb.
»Så langt, som vi kunne følges med 
Gurli, så vi, at det også bar ind i evig-
heden,« understreger han.

Morten Stubkjær Klausen

Læs mere om håb på: 
 jesusnet.dk/svar/3676

Landsleder for IM’s 
tværkulturelle arbejde Krista 
Rosenlund Bellows, Videbæk, 
holder to minutters andagt 
i uge 14



En af hans disciple, Andreas, Simon Peters 
bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng 
her, han har fem bygbrød og to fisk; men 
hvad er det til så mange?«.

Fra søndagens tekst i kirkerne:

Johannesevangeliet kapitel 6, vers 1-15

Andreas havde ikke regnet med, 
at fem brød og to fisk kunne 
bruges til at mætte fem tu-

sinde sultne personer. Skulle de for-
deles, ville der ikke engang blive en 
lille smule til hver.
 Men da Jesus tog imod brødet og 
fiskene, blev alle alligevel mætte. 
Hvordan uddelingen har foregået, 
ved vi ikke. Jeg forestiller mig, at der 
under vild jubel fløj med brød og fisk 
over det hele, fordi folket opdagede, 
at jo mere der blev uddelt, desto me-
re blev der at uddele. Til sidst var der 
tolv kurve tilovers med mad.
 For Gud er det ikke et spørgsmål 
om, hvor mange ressourcer vi har til 
rådighed, når han ønsker at bruge os 
i sin tjeneste. Selv om vi står over for 
store opgaver og må indse, at det, vi 
kan gøre, ikke rækker langt, så kan 
vores smuler i Guds hænder alligevel 
gøre en stor forskel. 

Den gode jord

 I Efeserbrevet kapitel 3, vers 20, 
står der: »Gud virker gennem os med 
sin kraft og kan gøre meget mere, 
end vi beder om eller forstår« (Bibe-
len på hverdagsdansk).
 Et er i hvert fald sikkert: Det er 
godt at komme til Gud med sine pro-
blemer.

Søren Juul Skovenborg

Alle blev 
mætte
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Den ultimative X Factor
nierne sidder helt i skabet. Uanset 
om det er nye artister som Pentato-
nix, Ed Sheeran, Maroon 5 eller gam-
le kunstnere som Bach, Händel, Pa-
chelbel.
 Men når jeg oplever musikken 
live, når jeg synger alene eller sam-
men med andre, mærker jeg også 
himlen åbne sig. Jeg får en forsmag 
på livet efter døden. Jeg mærker et 
sug af evighed.
 I glansbillederne får man det ind-
tryk, at himlen er klokkeklang, eng-
lesang og lyserøde skyer. Det lyder 
pænt fesent. Jeg forestiller mig noget 
langt mere konkret: Det er blå him-
mel, varme, grønt græs og den fede-
ste koncert i mands minde. En kon-
cert, vi alle er med til at skabe og er 
en del af. Det er den ultimative X Fac-
tor, hvor vi alle er vindere, fordi Jesus 
så gerne vil have dig og mig med til 
en musikfest, der aldrig slutter!

Stefan Vase 
Fra jesusnet.dk

Når jeg hører musik eller 
selv synger, mærker jeg lidt 
af den himmelske X Factor

Jeg ved ikke, hvordan du har det 
med musik. Måske er du vild med 
at synge, eller måske er du mest 

til at lytte til musik. Uanset hvad hol-
der langt størstedelen af os af musik.
 Derfor er der musik i radioen, i 
fjernsynet, på din telefon, i super-
markederne – når vi mødes med an-
dre mennesker. Ja, og så kan man al-
tid spekulere i, hvorfor X Factor træk-
ker mange seere – først på DR og nu 
på TV 2. Konkurrence-elementet er 
nok et stærkt trækplaster. Men jeg 
er så naiv, at jeg også tror, at musik-
kens væsen tiltrækker seere.
 Musik er for mig noget ganske 
magisk. Det gør mig højstemt, som 
var jeg beruset, forelsket – eller over-
træt. Livet åbner sig op, når harmo-Fo
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