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JEG ER BLEVET ET 
GLADERE MENNESKE
Tom Hansen fik et nyt møde med Gud og 
kirken gennem Fangekoret

Foto: Morten Stubkjær Klausen



For en del år siden meldte Tom Han-
sen sig ud af folkekirken.
 »Jeg følte ikke, at jeg havde no-

gen tilknytning til kirken. Jeg er døbt og 
konfirmeret, men jeg havde egentlig aldrig 
taget stilling til det med tro«. Det ændre-
de sig, da han fik en dom på syv års fæng-
sel.
 »Pludselig havde jeg rigtig meget brug 
for at få tilgivelse for det, jeg havde gjort. 
Jeg havde brug for at søge en mening med 
tingene, og jeg kunne mærke, at jeg sad 
fast i selvmedlidenhed og havde brug for 
at komme videre.
 Den hjælp fandt han i kirken og hos 
Gud.
 »Jeg begyndte at komme i kirken, da 
jeg sad i fængsel, og jeg er fortsat med at komme i kirken og har også meldt mig ind 

i Folkekirken igen,« forklarer Tom, der fær-
digafsonede for to år siden, men stadig er 
med i Fangekoret
 »Fangekoret betyder meget for mig. 
Det var det, der trak mig over i kirken den-
gang. Det var ikke så meget for at tale 
med præsten, men mere fordi, jeg altid 
har været glad for at synge; alene i bilen, 
når der ikke var andre,« smiler Tom.

Jesus som følgesvend
Han fortæller, at der ikke var ret meget 
interessant at lave i fængslet, så han gik 
over i kirken, hvor han var med til at øve 
salmer til gudstjenesten om søndagen og 
for at høre prædikenen til gudstjenesten.
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Missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev v/Kjellerup, 
holder to minutters 
andagt i uge 40
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 »Der blev talt rigtig meget om, at Gud 
tilgiver alt. Alle er syndere, og vi skal alle 
videre.« Det betød rigtig meget for Tom.
 »Jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle vi-
dere i mit liv, blev jeg nødt til at kunne til-
give mig selv for det, jeg havde gjort. Jeg 
blev også nødt til at få tilgivelse fra andre, 
men mest af alt blev jeg nødt til at kun-
ne slippe det og komme videre. Hvis Gud 

 I fængslet fylder de spørgsmål ikke så 
meget
 »Hvis nogen finder fred i at gå i kirke, 
så gør de det. Det er også det eneste sted, 
man kan møde fanger fra andre afdelin-
ger.«

Et gladere menneske
Toms kirkegang har ændret hans liv.
 »Efter, at jeg har givet slip på den skyld 
og skam, jeg bar rundt på, er jeg blevet et 
gladere menneske. Jeg har et meget bed-
re liv i dag, end jeg havde dengang. Jeg har 
en vejleder og rådgiver, som følger mig. 
Jeg står aldrig med de store beslutninger 
alene. På den måde er det blevet et meget 
nemmere og bedre liv«

Morten Stubkjær Klausen
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Ærlig rådgivning om følelser, 
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Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på filmogtro.dk

HVIS GUD TILGIVER ALT, 
MÅ JEG OGSÅ KUNNE 
TILGIVE MIG SELV

tilgiver alt, må jeg også kunne tilgive mig 
selv,« understreger han.
 Tom har i kristendommen fundet en 
vejleder.
 »Jesus er min følgesvend. Det er ham, 
jeg bruger som vejleder, når jeg står i si-
tuationer, hvor jeg tænker: ’Hvad skal jeg 
gøre nu? Hvad er den rigtige vej at gå?’
 Man kunne måske tro, at der bliver set 
skævt til kirkegængere i fængslet, men 
det er ifølge Tom ikke tilfældet.
 »Folk bliver ikke drillet og betragtet 
som anderledes på grund af det. Det er 
måske i virkeligheden mindre tabu at gå i 
kirke i fængslet, end det er ude i den vir-
kelige verden.«

Modtag dagligt en 

gratis SMS-andagt 

fra Indre Mission. 

Send SMS til:

 26 230 999
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Eller: 

AFMELD ANDAGT



BEKYMRINGER 
NYTTER IKKE NOGET
Bekymringer hører med til at være men-
neske. Vi kan ikke lade være, selv om vi 
dybest set ved, at de ikke nytter. »Hvem 
af jer kan lægge en dag til sit liv ved at 
bekymre sig?« spørger Jesus. Nej, de kan 
tværtimod tage dage fra vores liv, fordi vi 
kan blive syge af bekymringer.
 Bekymringer kan også spærre vejen 
til Gud for os. »I kan ikke tjene både Gud 
og mammon,« siger Jesus. Vi kan blive så 
optaget af at tjene penge og sikre vores 
fremtid, at der ikke er plads til det, som 
har med Gud og evigheden at gøre.
 Hvem vil i Danmark gå for lud og koldt 
vand, hvis vi skylder penge? Anderledes 
var det faktisk med dem, Jesus færdedes 
blandt. For dem var føde og klæder ikke en 
selvfølge. Alligevel anbefaler han at huske 
på, at når Gud har været i stand til at give 

I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvor-
dan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan 
får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne 
jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I træn-
ger til alt dette.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 24-34

VÆR IKKE 
BEKYMREDE

os livet, kan han også finde ud af at give 
os det, som vi i det daglige liv har brug for.
 Vi skal ikke leve, som om Gud ikke fin-
des, men tværtimod lade ham og hans vil-
je være det første vi prioriterer. Søg først 
Gud, siger Jesus, så får vi alt det andet i 
tilgift.

Søren Juul Skovenborg
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