
JEG FØLTE MIG 
FORFULGT AF 
KRISTNE
Der er sket meget, siden 
Niklas Vibe Vinther Lund 
for fem år siden blev 
inviteret med på en lejr i 
hjembyen Grindsted

19. juli 2020 
120. årgang

Foto: Ole Noermark Larsen

NR. 29/30



»Jeg troede, jeg var inviteret med på en 
spejderlejr, og det var det også noget af ti-
den – med hygge, spil og en masse slush-
ice. Men om aftenen skulle der være kon-
cert, og det havde jeg glædet mig til, for 
det lød da lidt federe end det, vi plejede at 
lave,« griner Niklas, som gik i 7. klasse.
 »Det viste sig, at koncerten var en lov-
sangsaften, og jeg sad allerforrest sam-
men med mine venner, da folk begyndte 
at rejse sig og løfte hænderne. Det var ret 
grænseoverskridende.«
 Bagefter gik en taler på, og Niklas fat-
tede stort set intet af, hvad der blev sagt. 
Men da der skulle være lovsang igen, rej-
ste han sig ligesom alle de andre. Mest for 
ikke at skille sig ud.
 »Mens vi stod der og sang, kom det ba-
re til mig: Jeg tror! Det var vildt underligt, 
og jeg reagerede ved at gå min vej og be-
gynde at tude, men senere kom jeg tilba-
ge og fortalte mine venner, hvad der var 
sket,« husker Niklas, som i dag er 18 år.

Hellere kirke end byture
Lejren var arrangeret af en frikirke, hvor 
Niklas også gik til spejder. Efter lejren be-
gyndte han at engagere sig mere i kirken, 
og selv om hans forældre ikke går i kirke, 
tog de det ret pænt.
 »De kunne se, at jeg var glad, og de 
foretrak, at jeg gik i kirke, frem for at jeg 
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MENS VI STOD 
OG SANG, KOM 
DET BARE TIL 
MIG: JEG TROR!

Konsulent i DFS Lissen 
Margård, Hinnerup, 
holder to minutters 
andagt i uge 30

Missionær Egild 
Kildeholm Jensen, Rønde, 
holder to minutters 
andagt i uge 31



gik i byen som andre teenagere,« husker 
han.
 Niklas ville gerne på en kristen efter-
skole i 9. klasse, men det blev for meget 
for forældrene, så han kom på en efter-
skole uden kirkelig tilknytning. Det blev en 
god tid, men det gik hårdt ud over hans 
tro.
 »Jeg besluttede mig faktisk for, at det 
med troen alligevel ikke var noget for 
mig.«

Forfulgt af kristne
Om sommeren tog Niklas og vennerne fra 
efterskolen til Bork Havn Musikfestival, og 
her kom drengenes lejr til at ligge klos op 
ad Indre Missions SnakTro-team, som del-
tog med deres rullende samtale-café.
 »Det var jeg virkelig træt af. Jeg følte 
mig nærmest forfulgt af de kristne, og det 
kaldte en masse dårlige minder frem,« hu-
sker Niklas.
 »En aften skete der noget. Jeg hav-
de drukket rigtig meget og kunne knapt 
nok gå, men af én eller anden grund fik 
jeg slæbt mig hen til SnakTro-vognen og 
brækkede mig ud over deres bord. Men de 
tog sig af mig, og jeg fik fortalt, at jeg fak-
tisk var kristen,« fortæller Niklas.

Læs mere om personlige  
møder med Gud på:   
jesusnet.dk/livogtro

Se de nyeste film anmeldelser på: 
filmogtro.dk

Hør flere personlige 
historier om, hvordan Guds 
kærlighed forandrer på: 
imedia.dk/troshistorier

 »Jeg hørte dem sige, at jeg skulle tage 
ned i Grindsted IMU (Indre Missions un-
ge), men det er de overbeviste om, at de 
ikke sagde, så jeg ved ikke, hvor det kom 
fra. Men jeg gjorde det, da jeg kom hjem,« 
fortæller han.
 »Jeg følte mig hjemme og begyndte at 
læse en masse og stille en masse spørgs-
mål, som jeg havde tumlet med,« fortæller 
Niklas.
 I dag er han ungdomsforkynder i Indre 
Mission. 
 »Det er lidt vildt, fordi jeg jo ikke har 
været kristen så længe,« siger Niklas, som 
er spændt på, hvilke planer Gud har med 
ham.

Ole Noermark Larsen 



Lidelsen slutter

En forfatter har sagt: »Guds eneste 
undskyldning er, at han ikke eksiste-
rer.« 

 Coronakrisen er en stor udfordring, og 
det er vanskeligt at forstå, hvor Gud er 
henne i alt dette. Hvis han er til, er han så 
ligeglad med, at mennesker lider og dør? 
Eller sender han sygdom og katastrofer 
over os som straf?
 Alt ondt er forfærdeligt, og kan ikke 
forklares bort. Katastrofer, sygdom og død 
er en del af verdens natur. Uanset hvilke 
forholdsregler vi tager, undgår ingen af os 
at møde lidelse i én eller anden form.

Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke 
én af dem falder til jorden, uden at jeres fa-
der er med den. Men på jer er selv alle hoved-
hår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end 
mange spurve.

Fra søndagens tekst i kirkerne 7. søndag efter Trinitatis 
den 26. juli: Matthæusevangeliet kapitel 10, vers 24-31

ALLE HOVEDHÅR 
ER TALT

 Men vi skal vide, at Gud ikke er ligeglad 
med et eneste menneskes ulykke, og den 
er heller ikke en straf. Jesus har selv sagt, 
at Gud holder øje med den lille spurv. Når 
han gør det, hvor meget mere er hans op-
mærksomhed da ikke rettet mod os men-
nesker. Vi er jo ikke alene som spurven 
skabt af ham, men han er også gået i dø-
den for at frelse os.
 Der er dog en særlig fred og trøst for 
den, der tror på Jesus. Ikke alene er der et 
løfte om, at Gud har os i sine hænder. Der 
er også et håb om en evighed, hvor al li-
delse er slut.

Søren Juul Skovenborg
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