
EFTER FEM 
ÅR KUNNE JEG 
SMILE IGEN
Da Hanne og Ove 
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søn, erfarede Hanne, at 
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Hanne Johannesen er vokset op i et 
kristent hjem, hvor man så det vig-
tige i at stole på Gud i store og små 

ting. Men hun lærte ikke noget om, hvor-
dan man snakker om de svære ting i livet.
 Da ægteparret fra Åsted i Salling mi-
stede deres søn, lærte Hanne noget om 
værdien af, at der sættes ord på sorgen 
over for Gud og mennesker.
 ”Det gjorde så ondt, at jeg ikke kunne 
holde det inden i mig selv. Jeg måtte ha-
ve det ud. Over tid fik jeg det bedre ved 
at snakke med Gud og min familie og mi-
ne venner. Jeg opdagede, at jeg langsomt 
kom videre i mit liv, da jeg fik mod på at 
fortælle andre om sorgen,« forklarer Han-
ne, der er 73 år og gift med Ove.

Efter fem år kunne jeg smile
Hanne husker det, som om det var i går, 
da hendes lille to-årige søn ikke kunne 
mere efter et års sygdom.
 »Jeg fortalte Gud alt det, der fyldte i 
mit hjerte. Jeg sagde til ham, at jeg virke-
lig ikke kunne forstå, hvorfor det skulle 
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Leth Madsen, Rønne, 
holder to minutters 
andagt i uge 21
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ramme vores søn. Samtidig lagde jeg min 
søn i hans hænder og bad om, at hans vilje 
måtte ske. Det var jeg rigtig tryg i,« siger 
Hanne.
 Tiden er gået, men tabet af sønnen har 
skabt en sorg, som altid vil være der.
 »Det er noget, som jeg aldrig kommer 
helt over. Det er noget, jeg har lært at leve 
med. Han har stadig en plads i mit hjerte,« 
forklarer hun.
 »Når man har mistet, så tror menne-
sker, at det er noget, der hurtigt er over-
stået. Men sådan er det ikke. Man er ikke 
bare over det. Jeg tænkte på, om jeg no-
gensinde kunne blive glad igen. Det kom 
lige så stille, så efter fem år kunne jeg 
smile igen.«

Går ikke uden om den varme grød
Hanne og Ove har fire børn. Da deres dat-
ter og svigersøn mistede deres første 
barn, oplevede Hanne, at der blev rippet 
op i mange ting.
 »Jeg kunne fuldt ud sætte mig ind i, 
hvordan de havde det, og jeg kunne følge 
dem i deres sorg,« fortæller Hanne, der 
som så mange andre gange igen fortalte 
det hele til Gud i bøn.
 »Jeg er glad for, at jeg kender Jesus, 
som jeg kan fortælle alt til. Det gør jeg rig-
tig meget brug af. Jesus har lovet mig, at 
han har omsorg for mig, når jeg kaster al-
le ting over til ham. Jeg tror på, at Gud har 
styr på det.«
 Hanne lader ikke som ingenting, hvis 
hun hører nogen fortælle om de svære 
ting i livet.
 »Så spørger jeg ind til dem, og jeg er 
klar til at lytte, hvis de vil fortælle. Nog-
le gange fortæller jeg også om mine egne 
erfaringer,« siger Hanne.

Anette Ingemansen

Se de nyeste film anmeldelser på: 
filmogtro.dk

SAGT OM JESUS’ 
NÆRVÆR
»Jesus vil være med i vores daglig-
dag, når vi skal træffe svære beslut-
ninger. Han er med, når vi er tynget 
af bekymringer over vores eget liv 
eller vores kæres liv. Han er med, 
når vores sind er fyldt af gådefulde 
spørgsmål. Han opfordrer os til at 
lægge alle vores bekymringer over til 
ham og trygt hvile i, at han har om-
sorg for os.«

Johan Schmidt Larsen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2528)
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RETNING 
MOD JESUS

Inden tilfangetagelsen af Jesus i Getse-
mane, beder han til sin Fader i Himlen. 
Han beder for sine disciple og de, der 

tror på ham.
 Ved tro på Jesus, kender vi også Gud 
som vores Fader, og netop det er vejen til 
det evige liv, som er åben for alle menne-
sker. Guds kærlighed er stor nok til, at vi 
alle må være hans børn.
 Uanset hvilken baggrund vi har, og uan-
set hvilket liv vi lever og har levet, så kan 
vi vende os mod Jesus og tro på ham. Det 
kan ikke undgås, at troen på Jesus får føl-

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen 
og sagde: »… Og dette er det evige liv, at de 
kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du 
har udsendt, Jesus Kristus.«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 1-11

DET EVIGE LIV

ger i vores liv. Men det er ikke adgangs-
kravet til troen eller det evige liv. Det af-
gørende er, at vi vender os i retning mod 
Jesus.
 Vi kan føle, at vi er langt væk fra ham, 
men vi må have lov at tro, at vi hører ham 
til, når bare vi har retning mod ham. Og 
når vi har retning mod ham, kommer vi 
også tættere på ham.
 Og så er det helt fantastisk, at Jesus, 
som gav sit liv for os for at sone vores 
synd og skyld, selv går i forbøn for os 
overfor Gud, vores Fader.

Morten Nielsen

Fo
to

: Z
by

ne
k 

Po
sp

is
il 

©
 G

et
ty

 Im
ag

e


