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Indledning 
 

Kære læser! 
 
 

Denne bog er skrevet specielt til dig, som tvivler på, om der virkelig er en Gud, som ser den enkelte af 
os, og som elsker os og ønsker at lede os igennem livet. Bogen er også skrevet til dig, som synes, du 
har en meget lille tro. Du mener, Gud kan hjælpe alle andre, men ikke dig. 
  Min inderlige bøn er, at du, når du læser bogen, må blive styrket i troen på den Gud og Skaber, som 
elsker dig, og hos hvem der ikke er personsanseelse. 
  Vi oplever alle ting i livet, som vi kalder undere eller mirakler, ting, som vi måske kalder 
tilfældigheder. Det kan være små eller store oplevelser, hvor vi siger: ”Ja, der er mere mellem himmel 
og jord, end vi forstår!” 
  De ting, jeg fortæller dig om i denne bog, er oplevelser, hvor der IKKE ER TVIVL, og hvor man ikke 
kan sætte dem under benævnelsen ”tilfældigheder” eller sige: ”Måske var det Gud, måske var det noget 
andet, der bevirkede, at det skete.” 
  I hvert eneste tilfælde jeg her fortæller dig om, har jeg måttet udbryde: ”DET VAR GUD!” Ingen 
mennesker kunne have gjort det, Gud gjorde for mig og mine kære i det, jeg fortæller dig i denne bog! 
  Må Gud velsigne og hjælpe dig til, medens du læser, at blive fuld af tro på din himmelske Fader. Det 
er mit ønske, at du fra nu af mere end nogensinde må leve hvert minut af dit liv i tillid til, at Gud ser 
dig. Han elsker dig, og når du beder, hører Han dig. 
  Det er ikke meningen, at vi skal tjene noget på denne bog, men vi ønsker, at så mange, som muligt 
skal få det glade budskab om Jesus Kristus. Derfor vil alt overskud i forbindelse med salg af bogen gå 
til trykning af litteratur til steder i verden, hvor mennesker hungrer efter undervisning om Guds rige. 
  Jeg skylder alle de mange, som har opmuntret og hjulpet mig til at få denne bog trykt og udgivet, en 
inderlig tak. Herren, vor Gud, skal velsigne rigeligt til gengæld! 
 

Anne-Lise Løbner- Madsen 
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Kapitel 1 
 

Mit livs største under 
 
 

Jeg er over 50 år nu, og når jeg ser tilbage på mit liv, er det bygget op på det ene mirakel efter det 
andet. Hvis der ikke fandtes en levende Gud, som har omsorg for det enkelte menneske, var mine kære 
og jeg havnet i det dybeste mørke. Min Gud, min Far, har omsorg. Han elsker, Han redder og frier os 
små mennesker ud af den Ondes vold. 
  Jeg vil bruge hele mit liv på at fortælle alle folkeslag om Guds store undere, og derfor skriver jeg 
disse linjer. Mit mål er at herliggøre Jesus, min Frelser, og jeg vil være med til at styrke menneskers tro 
på, at Gud ser til den enkelte. Han ser til dig. Han hører dine bønner, Han svarer på dit råb, og HAN 
GØR UNDERE I DAG! 
  ”Syng for Herren en ny sang, syng for Herren al jorden! Syng for Herren og lov Hans navn, fortæl om 
hans frelse dag for dag. Kundgør Hans ære blandt folkene, Hans undere blandt alle folkeslag. Thi stor 
og højlovet er Herren, forfærdelig over alle guder.” (Salme 96:1-4) 
  Jeg ser for mig min kære mor gå rundt derhjemme og gøre sit arbejde, mens tårerne triller ned over 
hendes kinder. Min mor, som ellers var et glad, optimistisk og positivt menneske, var ved at bukke 
under. Vi var fem børn dengang. Jeg var kun 10 år gammel, min søster var 15, og mine brødre var 17, 
19 og 21 år gamle. 
  Helt fra vi var små, havde mor og far fortalt os om Jesus og bedt for os. Hver dag have vi andagt ved 
bordet, før vi spiste, og selv om mine forældre ikke var fuldkomne, havde vi børn dog alle fem en dyb 
respekt for deres kristendom. Vi vidste, at det var sandt, det, de fortalte os om Jesus og evigheden, men 
ingen af os var kristne. Vi havde aldrig givet vore liv til Jesus, sådan helt personligt, og vi var alle 
kommet i meget dårligt selskab og var ude i megen synd og elendighed. 
  Min mor vidste dette. Far var ofte langt borte for at arbejde. Tiderne var dårlige, og man måtte søge 
længe og langt borte for at finde arbejde og få mad nok til at mætte syv sultne maver. Far måtte tage al 
slags arbejde, både det, han kunne lide, og det, han ikke brød sig om. Ellers havde vi noget, som 
dengang hed fattiggården, for dem, som var nået helt til bunds og ikke kunne klare presset og 
udgifterne. Vi ønskede ikke at havne der, så derfor arbejdede min far og sled alt det, han kunne, for at 
tjene penge. 
  Mor var derfor meget alene med os, og også hun prøvede at tjene lidt ved forefaldende arbejde. Vi var 
så heldige, at vi havde fået en stor 5-værelses lejlighed, som ikke var dyr, men den lå i et 
boligkompleks med 48 lejligheder. 
   
Denne store boligblok var ofte et rugested for synd og mørke. Alle børn og unge fra lejlighederne 
opholdt sig meget af deres fritid i gården, på gaderne og i kældergangene i boligen, og selv jeg, som 
kun var 10 år gammel, fik indblik i mange ting, som nok ville have fået min stakkels mor til at græde 
endnu mere, hvis hun havde vidst det. 
  Mor og far prøvede at få os alle med til møder for at høre om Jesus. Vi var med i barneårene, men 
snart kom den tid, da mine store brødre ikke ville være med længere. Når mor bønfaldt dem om at 
komme med, sagde de: ”Mor, vi vil ikke være byens sorte får og blive gjort til grin mellem 
kammeraterne – vi VIL IKKE med!” 
  Vi var alle, mens vi var små, på en fantastisk måde kommet med i Frelsens Hær, så det var der, mine 
forældre gik til møder og tjente Gud i deres sparsomme fritid. De var ledet derhen af Gud, og de var 
trofaste og åbnede ofte deres hjem for vennerne i Frelsens Hær, så vi havde ofte gæster. 
  Da mine forældre fik lidt indblik i, at det gik længere og længere ned ad bakke med os børn, alle fem, 
begyndte min mor at græde og bede meget. Det var det, som gjorde så stort indtryk på mig. Hun bad 
hele tiden for os, og hun var i dyb nød. Det gjorde mig meget ondt. Jeg elskede hende så højt, at jeg 
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skammede mig over, at jeg allerede var dygtig til at stjæle og lyve. Jeg kendte alle de skumle sider af 
livet.  
  Jeg kan huske, at jeg en dag gjorde op med mig selv og lovede, at NU ville jeg prøve at være sød og 
god. Jeg plejede at skulke fra skolen og i stedet gå ud med kammeraterne. En hel dag prøvede jeg af 
alle kræfter at gøre alt rigtigt og godt for at glæde min mor, men det gik ikke. Jeg kunne ikke leve en 
eneste dag uden at synde, bande, slås og lyve. Nogle af mine søskende brugte alle deres penge på 
kortspil, piger og på at lave ulykker. Det så rigtig håbløst ud. 
  En dag skete der et mirakel. Min mor gik og redte sengene i soveværelset, mens hun inderligt bad til 
Gud og sagde: ”Himmelske Far, nu KAN jeg ikke mere. Jeg må give op! Mine børn kommer længere 
og længere ud på syndens vej. Det er, som om Djævelen er endnu mere ude efter de troendes børn end 
efter andres. Jeg kan ikke overbevise dem om, at de må blive frelst. Jeg KAN ikke mere, Gud. Hjælp 
os!” 
  Netop da hørte min mor en stemme i sit indre. Denne stemme sagde ganske stille til hende: ”Du skal 
ikke give op. Inden der er gået to år, vil jeg have frelst alle dine børn gennem Frelsens Hær.” 
  Var det Guds stemme? Min mor var forundret. Var det hendes tanker, der havde spillet hende et puds? 
Var hun ved at blive skør i hovedet af at tænke så meget på sine børns frelse? Og så, at de skulle blive 
frelst gennem Frelsens Hær, som de foragtede så meget. De ville aldrig kunne acceptere, at de skulle 
bekende Jesus med en frelseruniform på! 
  I TRO tog min mor dog imod ordene fra Gud i sit indre. Når man lever og ånder for Jesus, beder og 
tænker på Guds Ord, så kan Gud tale gennem tankerne. Og Gud taler ganske enkelt og let forståeligt i 
et sprog, der går lige ind i hjertet. Når man tager imod dette i tro, sker miraklet. Der sker noget i den 
åndelige verden, når vi tager imod Guds løfter, og efter en tid ser vi pludselig i vor synlige verden, at 
Guds løfter er gået i opfyldelse.  
  Min mor fik nyt mod. Både hun og min far fortsatte med at bede, og nu hvilede de i, at Gud ville gøre 
et under – ja, fem undere! Tilsyneladende gik det bare længere ned ad bakke med os alle fem, men Gud 
arbejdede i det skjulte. 
  En dag fik Frelsens Hær nye officerer. To islændinge kom til vores by. Det var et herligt ægtepar, der 
forstod sig på ungdommen. De tog os med storm, akkurat som vi var. Uden bebrejdelser favnede de os 
bare i deres store, kærlige favn. De sang og vidnede, og der strålede en hjertevarme fra dem, som jeg 
endnu i dag kan føle, når jeg tænker på dem. Det blev hårdt særligt for mine søskende at stå imod. Jeg 
fulgte altid med mor på møderne og stod, så godt jeg kunne, med ét ben ”i hver lejr”. Det var et 
komediespil fra min side, for at min mor ikke skulle blive ked af det. 
  Det blev en krig uden lige i den åndelige verden. Mine brødre forsikrede bestemt, at de ikke ville med 
til møderne, men den ældste bøjede sig snart. Den næste ville forsigtigt ind for at se, hvad der foregik 
på et møde, men også han måtte overgive sig til Jesus. Den yngste bror fortalte, at han ikke ville med til 
møderne og høre disse mennesker fortælle om Jesus. Men en aften følte han det, som om der var en, 
der tog ham i kraven og tvang ham derhen. Han satte sig nederst i salen og forsikrede sig selv om, at 
han ikke ville lade sig påvirke. Men da der blev kaldt frem til forbøn, befandt han sig pludselig fremme 
ved bodsbænken, grædende og fuldstændig magtesløs. MORS OG FARS BØNNER VAR BLEVET 
HØRT! 
  Jeg husker tydeligt det ungdomsmøde, hvor min storesøster gav sit hjerte til Jesus. Jeg var 12 år 
gammel og sad og så på, mens de andre bøjede knæ ved bænken og grædende bekendte deres synder og 
tog imod frelsen i Jesus. Jeg sad og tænkte på, at ingen vidste, hvordan jeg havde det indeni. De fleste 
troede sikkert, at jeg havde taget imod Jesus. Jeg var jo kun et barn endnu og havde ikke så stort behov 
for nogen speciel oplevelse. Åh, hvor jeg skammede mig. Jeg levede et forfærdeligt liv, som ingen 
vidste om. Jeg var et barn, men voksen i tankerne, og jeg vidste og kendte alt for meget til synden og 
verden. Jeg kunne ikke være god. Mon Jesus ville tage imod mig? 
  Jeg rejste mig stille og bøjede mine knæ ved siden af min søster. ”Jesus,” sagde jeg, ”jeg ved ikke, 
hvad jeg skal gøre, men du kender mig. Jeg vil give mig helt over til dig, og så må du bestemme over 
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resten af mit liv. Jeg vil tro på dig, men jeg kan ikke klare livet eller det at være god. Her har du mig, 
præcis som jeg er.”  
  Jeg følte ingenting, men da jeg kom hjem, og min søster fortalte om sin frelse, blev der stor glæde. Jeg 
sagde da til min mor, at jeg også havde givet mit hjerte til Jesus. Hun så lidt undrende på mig. ”Siger 
du det, bare fordi dine andre søskende har gjort det, Anne-Lise?” spurgte hun. ”Nej,” sagde jeg, ”jeg 
mener det!” 
  Fra da af begyndte et helt nyt kapitel i vores familie. GUDS ORD til min mor havde været rigtigt! I 
løbet af to år blev vi alle født på ny og forvandlet fra nat til dag. Vi blev flyttet ind i Lysets Rige. 
Stærke lænker og bånd blev løst. Der blev grædt glædestårer og jublet og sunget. Far og mor var 
lykkelige. Det er ubeskriveligt at forklare, hvad der skete i vort hjem. Det er det største mirakel, jeg har 
oplevet, og jeg ønsker at fortælle det til dig, som beder for din ufrelste slægt. HOLD UD! GUD 
HØRER DINE BØNNER OG NØDRÅB! HAV TRO TIL GUD! Man kan ikke præstere noget i sig 
selv, og man kan ikke presse eller tvinge mennesker ind i Guds Rige. Men når vi beder, virker 
Helligånden, og Han kan få mennesker til at overgive sig til Gud. 
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Kapitel 2 
 

De råbte til Herren i nøden … 
 
 

Jeg var 10 år gammel, da jeg en dag løb og legede i skolegården sammen med mine skolekammerater. 
Pludselig kom nogen fra min søsters klasse løbende og råbte til mig: ”Anne-Lise, skynd dig og kom. 
Din søster er meget syg!” Min søster er fem år ældre end mig, og hun gik derfor i en af de ældste 
klasser. Jeg vidste med det samme, hvad der var galt. 
  Da jeg kom hen til hende, lå hun i epileptisk krampe og havde slået sig voldsomt i ansigtet og over 
hele kroppen. Rundt omkring hende stod hendes skolekammerater og hendes lærer og så fortvivlede ud. 
Jeg fik lagt hende til rette, og efter en stund vågnede hun op og var helt fortumlet i hovedet. 
  Jeg havde været vidne til lignende situationer mange gange, og hver gang krympede mit hjerte sig 
sammen i smerte for min søster. Da hun var ca. 11 år gammel, blev hun kørt over af en cykel. Indtil da 
havde hun været rask og frisk, men efter denne ulykke, hvor hun slog sit hoved, begyndte hun at få 
epileptiske krampeanfald. Min søster havde været til utallige undersøgelser og lægebehandlinger, men 
der var ingenting, der hjalp. Som årene gik, blev sygdommen værre og værre. Hun fik fem-seks 
forskellige slags medicin hver dag, og det var forfærdeligt at se, hvordan hun led under denne sygdom. 
  Den dag i skolegården virkede det særligt håbløst, fordi det nu var blevet så slemt med min søster, at 
hun faldt omkuld i krampe op til 12-13 gange i døgnet. Det var derfor klart for både mine forældre og 
for lægerne, at hun ikke kunne blive ved med at passe sin skolegang. 
  Vi boede i en lejlighed på anden sal i en stor bygning, og gang på gang faldt min søster ned ad 
trapperne, hvor hun slog sig meget. Vi forstod, at hun snart burde være under opsyn hele tiden, så hun 
ikke skulle komme ud for værre ulykker. 
  Ganske kort tid efter den omtalte dag i skolegården fandt jeg min mor siddende derhjemme med en 
masse nyt tøj liggende fremme på bordet. Min mor var ved at sy navn i det nye tøj, og jeg fik at vide, at 
det var til Lydia, min søster. Lægerne havde nu sammen med mine forældre besluttet, at hun skulle 
indlægges på en klinik for epileptikere – langt væk hjemme fra, og hele situationen virkede meget 
håbløs. Vi var alle sammen meget kede af det, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, andet end at give 
hende omsorg og den bedst mulige lægebehandling. 
  Om natten sov min søster og jeg i samme seng, og selv om vi ofte kunne være uenige, som søskende 
er, holdt vi usigelig meget af hinanden. Vi lå og talte sammen og hyggede os, og det var frygteligt for 
mig at tænke på, at hun skulle sendes bort og bo et helt andet sted. Men pludselig skete der noget 
fantastisk. 
  En dag, da min mor havde været ude for at tømme vores postkasse, kom hun ind med et blad, som 
nogle venner havde sendt til os fra Norge. I det blad læste mine forældre for første gang om 
guddommelig helbredelse. Der var vidnesbyrd om mennesker, der var blevet bedt for, og som var 
blevet raske som svar på bøn.  
  Vi havde aldrig hørt dette budskab før. Mine forældre var kristne, men vi havde ikke hørt 
forkyndelsen om, at Jesus er den samme i dag, som da Han vandrede hernede på jorden. Vi var meget 
forbavsede over disse nyheder, og mine forældre besluttede at skrive til vennerne, som havde udgivet 
bladet i Norge. Vi skrev og fortalte om min søsters håbløse situation og bad om forbøn for hende. Det 
var som et nødsskrig fra hele familien, og vi var meget spændte på at få svar fra Norge. 
  I mellemtiden fortsatte min mor forberedelserne til min søsters afrejse til hospitalet, og alting var 
klart. Mine forældre korresponderede med overlægen på hospitalet, og der var ikke lang tid tilbage, før 
hun skulle af sted. Men snart fik vi svar fra vennerne i Norge! 
  Der kom et lille brev, og der var lagt en lille salvedug ved. I brevet stod der, at de mennesker, som slet 
ikke kendte os, ville være samlet en hel nat i bøn for min søster på en ganske bestemt dato. De skrev, at 
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vi skulle lægge den lille dug på min søsters pande om natten den nat, hvor de ville bede for hende, og 
så troede de, at Jesus skulle helbrede hende. 
  Det var helt nye tanker for os, men jeg kan huske, at der i mit barnesind var en stærk tro på, at dette 
var rigtigt. Mine forældre lagde salvedugen på min søsters pande denne specielle nat, og vi bad en 
meget barnlig bøn til Gud om hjælp. Så lagde vi os til at sove, og jeg kan huske, at min søster og jeg 
syntes, det var vældig spændende. Vi talte om det, indtil vi endelig faldt i søvn. 
  Om morgenen, da vi vågnede, kom min mor ind, og hun havde bakken med medicin med. Hun sagde: 
”Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med medicinen nu. Hvis Gud har helbredt dig, Lydia, behøver 
du måske ikke medicin mere. Men på den anden side er det jo også farligt at lade være med at tage det 
…” Da kan jeg huske, at jeg sagde til hende, at når Gud nu havde helbredt Lydia, behøvede hun jo ikke 
medicinen. ”Las os prøve at lade være med at give hende det,” sagde jeg. Mine forældre blev enige om, 
at de ville prøve at lade være med at give min søster medicinen den dag. 
  Det største mirakel, jeg har oplevet siden min families frelse, skete den dag. Min søster, Lydia, har 
aldrig siden haft krampeanfald. Hun blev fuldstændig helbredt og rask. Der blev en usigelig glæde og 
jubel i vore hjerter, og det er helt ubeskriveligt, hvad vi alle følte. Vi forstod, at Jesus selv havde været 
hos os, og at Han havde omsorg for Lydia. Det gjorde så dybt et indtryk på mit barnehjerte, at jeg 
aldrig senere har kunnet tvivle på, at Jesus er den samme i dag, som Han var, da Han vandrede på 
jorden, og at Han har den samme omsorg for mennesker, som Han havde dengang. 
  Efter at vi havde oplevet dette, skrev min far og mor til overlægen på hospitalet, hvor min søster 
skulle have været indlagt og forklarede ham hele situationen. De fortalte, at Jesus havde helbredt min 
søster. Vi var meget spændte på, hvad lægerne ville sige, og især hvad overlægen ville sige. Efter en tid 
fik vi et dejligt brev fra overlægen, hvori der stod, at han selv var en kristen og troede på mirakler af 
denne art. Han ønskede os alle sammen Guds rige velsignelse og udtrykte, at han glædede sig meget 
sammen med os. 
  Der var mange, der tvivlede på, at det virkelig kunne være rigtigt, at min søster var rask. Flere sagde 
til min mor: ”Vent bare til hun vokser op og eventuelt bliver gift. Hun vil aldrig kunne klare at føde 
børn.” De såede tvivl i vore hjerter, men vi var dog alle meget sikre på, at Jesus have gjort et stort 
mirakel i Lydias liv. 
  Det er nu ca. 40 år siden, dette mirakel skete, og min søster har født fire børn uden problemer. Hun 
har aldrig senere haft epileptiske anfald, og vi kan nu sammen prise og takke Jesus for, at Han er 
trofast. Når vi læser i Bibelen om Israels folk, ser vi gang på gang, at medens de vandrede i ørkenen, 
råbte de til Herren i nøden, og Han svarede dem. Det var det samme, vi gjorde dengang, min søster var 
så syg. Senere har vi mange, mange gange råbt til Herren i nøden og fået bønnesvar. 
  Du, som læser dette, kan også råbe til Herren i nøden. Du skal vide, at Han svarer, Han, som har 
omsorg for dig. Han vil hjælpe dig og fylde alle dine behov. Lad os bede om at få Guds tro i vore 
hjerter. Lad os bede om at blive som børn, der enfoldigt og barnligt tror på, at Jesus lever, og at Han 
hjælper den, som beder til Ham. 
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Kapitel 3 
 

Da jeg lærte at blive en glad giver 
 
 

Den syndige menneskenatur bryder sig ikke om at give, men Gud elsker at give, og Han vil lære os at 
give af et glad hjerte. 
  Jeg tror, vi oplever så få mirakler i hverdagen, fordi vi ikke giver. Nogle af de største mirakler, jeg har 
oplevet i mit liv, er sket, når jeg har givet af et glad hjerte, og jeg takker Gud for, at jeg lærte at give. 
Allerede da jeg var en ganske lille pige, lærte jeg dette. Min mor elskede at give gaver, og hun elskede 
at gøre andre mennesker glade. Og selv om mine forældre var fattige og kæmpede for det daglige brød, 
havde vi dog altid det, vi skulle spise, og vi oplevede mange små mirakler i hverdagen. Der var særlig 
et tilfælde, som gjorde et stort indtryk på mig, og det tænker jeg ofte på. 
  Det var en dag under krigen i 1944. Min far var langt borte for at søge arbejde. Der var mange 
arbejdsløse dengang, og min mor var alene med os fem børn. Vi boede på 2. sal i en stor ejendom med 
mange familier, og jeg kan huske, at vi skulle helt ned i kælderen for at hente kartofler, når vi skulle 
lave middagsmad. Denne dag var der omkring én spandfuld kartofler tilbage. 
  Min mor havde været inde i sit lønkammer for at bede. Hun levede i meget nær forbindelse med Jesus. 
Da hun kom ud derindefra, sagde hun: ”Fru Hansen skal have den spand kartofler!” 
  Fru Hansen var en dame, der boede alene med sine seks børn i en af de andre opgange i 
boligkomplekset. Hun kæmpede meget for at få det daglige brød til sig selv og alle sine børn, så jeg 
vidste med det samme, hvem min mor mente. Hun sagde: ”Gud har talt til mig om, at fru Hansen skal 
have den spand kartofler, som vi har nede i kælderen. Hun trænger hårdere til den, end vi gør.”Vi så 
alle sammen forbavset på min mor, men vi vidste, at hvis mor sagde, at Gud havde sagt det til hende, så 
var det bedst at gøre det. Derfor gik vi hen til fru Hansen med vores sidste spandfuld kartofler. Mor så 
ikke spor bedrøvet ud. Tværtimod kom der et tilfreds og glad udtryk i hendes ansigt. Hun kendte sin 
himmelske Far, og hun vidste af erfaring, at Han nok skulle sørge for os på en eller anden måde. 
  Der kom meget ofte tiggere til vores dør dengang. Når det var ved at være spisetid, ringede det mange 
gange på vores fordør, og udenfor stod nogle forhutlede stakler, som bad om en bid brød. Jeg undrede 
mig ofte over, at far og mor tog disse snavsede stakler indenfor og gav dem mad, men jeg fandt hurtigt 
ud af, at far og mor havde lært det ord, der står i Ordsprogenes Bog 19:17:  

”Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans 
gerning.” 

  Lige meget hvor lidt vi havde i huset, så var der altid nok til, at en sulten stakkel kunne få lov til at 
spise med. Det viste sig også, at Gud ikke bliver nogen noget skyldig. Der står i Ordsprogenes Bog 
11:25:  
 ”Den gavmilde får selv stillet sin sult, den, der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst.” 
  Dette havde vi børn set gang på gang. Gud sørgede for os, så vi var spændte på at se, hvordan Han 
ville klare vort ”kartoffelproblem.” 
  Jeg har ofte tænkt på, hvorfor der står i Bibelen, at Gud elsker en glad giver. Men når jeg tænker 
tilbage på den dag, hvor vi havde givet vore sidste kartofler væk, og når jeg tænker på, hvor glad min 
mor så ud, forstår jeg hemmeligheden i dette ord. Hvis man giver med sure miner, viser det, at man 
ikke har nogen tro, men når man giver af et glad hjerte og hele tiden er glad, også selv om man mangler 
noget, da viser det Gud, at man har tro på, at Han nok skal sørge for én. 
  Hen under aften ringede det på vores dør. Vi gik derud, og udenfor stod en mand med en hel sæk 
kartofler. Vi kunne næsten ikke tro vore egne øjne. Vi kendte ikke manden, men han forklarede, at han 
kom ude fra landet og havde været på markedspladsen i vores by. Han havde solgt kartofler hele dagen. 
Nu var det aften, og han skulle til at køre hjem. Han havde én sæk kartofler tilbage, og han ville ikke 
køre hjem med den sæk, så han havde spurgt en nede på gaden: ”Kender du nogen, som mangler nogle 
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kartofler – nogen, der har mange børn?” Manden fortalte ham, at der boede en familie på Tårnborg i 4. 
opgang, 2. sal. ”De har fem børn, og jeg ved, at de vil blive glade for den sæk kartofler,” sagde han. 
  Manden opsøgte vores adresse, og der stod han altså med en hel sæk fuld af dejlige kartofler! Du kan 
sikkert forestille dig, hvor vi jublede og var glade, og hvor vi priste vores himmelske Far. Det var ikke 
nogen tilfældighed, at netop vi skulle have en sæk kartofler. Vi fik mangefold igen, det, som mor havde 
givet til fru Hansen. 
  Sådan oplevede jeg gang på gang i mit hjem, hvordan Gud velsignede, når vi gav noget væk; enten for 
at gøre andre glade eller for at hjælpe andre. 
  Der er mange nådegaver at få hos Gud, og jeg har bedt Gud om at få lov til at få den nådegave at 
kunne give. Der står i Luk. 6:38: 
 ”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For 
det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.” 
  Der er gået mange år, siden jeg havde denne oplevelse med kartoflerne, men i alle disse år har jeg 
oplevet, at Guds Ord er sandt. Når Herren minder mig om at give, og jeg gør det i Hans navn, så 
velsigner Han mig rigt. Han gør mig glad. Jeg takker Gud for, at min mand har den samme indstilling 
og har lært det samme fra sit hjem. Vi havde en meget velsignet oplevelse for nogen tid siden, da vi var 
på rejse i Afrika for at forkynde evangeliet. 
  Vi havde været i missionens hus i Singida, Tanzania, i 14 dage for at holde en møderække. Den sidste 
aften, da vi var ved at pakke vores bagage og skulle til at tænke på vores afrejse næste dag, stod jeg i 
køkkenet og skulle lave aftensmad. På det tidspunkt var der sult i Tanzania, og det var umuligt at købe 
brød og andre fødevarer. Vores afrikanske venner sultede og fik kun et måltid mad om dagen. Mange 
af de voksne lod deres børn få den sparsomme mad, som de havde, medens de selv sultede. 
  Nu stod jeg der i køkkenet med seks skiver brød og fire æg. Jeg havde kogt æggene til rejsen næste 
dag. Vi skulle køre flere hundrede kilometer med bilen igennem ubeboet område, så jeg ville gerne, at 
vi havde lidt med til rejsen. 
  Jeg talte de sidste brødskiver, vi havde tilbage. Der kunne blive to skiver til aftensmaden nu, to skiver 
til vores morgenmad og to skiver til madpakken på rejsen. Pludselig talte Gud til mig i mit hjerte. 
Tidligere på dagen havde vi haft besøg af to af vore evangelister. De havde spurgt os, om de måtte gå 
over i vores lille gæstehus for at bede. 
  De skulle ud på en mødekampagne og plejede altid at have en faste- og bededag, inden de skulle ud 
og holde møder. Vi havde sagt, at de gerne måtte bruge vores gæstehus, og medens jeg nu stod og 
smurte de sidste brødskiver, talte Guds Ånd i mine tanker: ”Du skal lave noget te, og så skal du give 
dine to afrikanske venner både det sidste brød, du har, og æggene.” 
  Jeg blev først helt forskrækket. Jeg sagde: ”Jamen kære Gud, hvad skal vi så leve af?” Det er nok den 
indstilling, vi mennesker altid har. Vi tænker først på os selv. Jeg skammede mig næsten over de 
tanker, som fór igennem mit hoved. ”Stakkels os. Skulle vi være sultne fra aften og helt til næste dags 
aften?” Men det varede ikke længe, før jeg blev klar over, at det var Guds mening, at jeg skulle gøre, 
som Han sagde. Jeg skulle være lydig imod Ham, og jeg sagde: ”Tilgiv mig, Herre. Jeg vil gøre, som 
Du siger.” 
  Jeg kaldte på vennerne ovre i gæstehuset og bad dem komme ind i vores stue og få en kop te. Det ville 
de gerne, og da jeg kom ind med fadet med brødet og æggene, blev de helt overvældet af glæde. Både 
Peter og jeg blev så glade over, at vi fik lov til at give dem dette måltid, at vi glemte vores egen sult. 
Afrikanerne spiste med stor appetit, og vi frydede og glædede os sammen. Vi fik en dejlig stund, hvor 
vi priste Herren. 
  Endnu inden de var gået, fik vi besøg af en amerikansk missionær. Det er meget usædvanligt i Afrika 
at få uanmeldt besøg hen på aftenen, og usædvanligt at en enlig kvinde vovede sig ud i mørket for at 
besøge os. Hun havde hørt, at vi skulle ud og rejse den følgende dag og ville gerne sende et brev med 
os til en af de nordlige byer i Tanzania. Hun kendte ikke noget til vores madproblem, men pludselig, da 
hun var ved at gå ud af døren, vendte hun sig om og sagde: ”Hør, jeg har fået en pakke hjemmefra. Har 
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I ikke lyst til at spise morgenmad hos mig i morgen tidlig?” Det gav et helt sæt i os, og vi sagde: 
”Tusind tak, det vil vi meget gerne.” 
  Da vi næste morgen kom til missionærens hjem, havde hun dækket det fineste bord, vi nogensinde har 
set i Afrika. Hun havde sat alle de fine ting på bordet, som hun havde fået i pakken hjemmefra, og vi 
fik det dejligste morgenmåltid. 
  Bagom det hele kunne vi se Guds smilende ansigt. Han overraskede os med denne fantastiske 
velsignelse. Vi fik endda noget med, som vi kunne spise på rejsen! Det var fantastisk at opleve Guds 
omsorg på denne måde. 
  For det første fik vi lov til at gøre vore afrikanske venner glade, og for det andet fik vi selv lov til at 
opleve et mirakel midt i hverdagen. Hvis vi ikke havde været villige til at gøre den lille ting, som Gud 
havde bedt os om, havde vi ikke fået lov til at opleve dette mirakel. Det er fantastisk at se, hvordan Gud 
følger med i vore små hverdagsting. Du, som læser, vil også kunne opleve Guds velsignede indgreb i 
dit daglige liv. Giv, så skal der gives dig! Det er ikke altid penge eller mad, det drejer sig om, men prøv 
at give et smil, og du vil opleve at få et smil igen. Prøv at give et varmt håndtryk, og du vil opleve, at 
der strømmer varme tilbage til dig. Men vi har oplevet de største velsignelser, når vi har givet af vore 
midler til Guds ære. Det er sikkert, fordi vi mennesker er så bundet til vore penge og jordiske ejendele. 
Når vi lærer at give ud af dem, så oplever vi de største mirakler.  



 11 

Kapitel 4 
 

Det var Gud! 
 
 

Der kan komme tider i ens liv, hvor man tvivler på, om Gud virkelig er til. Det har der også været i mit 
liv. Men hver gang jeg er ved at miste troen, kommer jeg til at tænke på en ganske bestemt oplevelse, 
jeg havde som ganske ung. Da oplevede jeg noget, som jeg ikke var i tvivl om virkelig var Gud. Hver 
gang jeg tænker på denne oplevelse, kan jeg sige: ”Satan vig bag mig! Min Gud lever, og jeg vil leve 
for Ham!” 
  Jeg var 15 år. Mine forældre, søskende og jeg kom som før nævnt i Frelsens Hær, og vi virkede for 
Jesus i vores fritid. Vi kom også meget i Baptistkirken og var en del sammen med venner fra andre 
trossamfund. Vi havde oplevet det mirakel at blive født på ny, og vi elskede Herren af hele hjertet. 
  På et tidspunkt rejste jeg til København i otte dage for at være med på et kursus for at lære at lede 
mennesker hen til Gud. Jeg havde et kald i mit hjerte til at tjene Jesus, og selv om jeg var ung, havde 
jeg en stor hunger og tørst efter at vide mere om Gud. Mens jeg var på det kursus, fik jeg brev fra min 
mor. Hun skrev: ”Anne-Lise, vi har oplevet noget meget fantastisk. Der har været en mand i 
pinsekirken her i byen og fortalt om Guds kraft. Du må opleve dette! Du må søge ind i en Pinsekirke 
derovre i København og høre om dette vidunderlige, og du må bede Gud om, at Han må give dig sin 
kraft.” 
  Dette var noget, vi aldrig havde hørt om før, men jeg kunne mærke på tonen i min mors brev, at dette 
var noget helt specielt. Hun fortalte om, at både min far, min søster og hun selv havde været til et 
møde, hvor en mand havde fortalt om Helligåndens kraft, og deres liv var blevet fuldkomment 
forvandlet, efter at de havde været til forbøn. 
  Jeg fik min veninde med ind i Pinsekirken. I mit hjerte tænkte jeg: ”Er der mere at få fra Gud, så vil 
jeg have det!” Jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på min mors vidnesbyrd, så derfor vovede jeg at gå 
hen og høre dette budskab. Da vi kom ind i salen, var der fuldt af mennesker. Vi fandt to pladser ca. 
midt i salen og var meget spændte på, hvad denne aften skulle bringe os. 
  Det viste sig, at den prædikant, som mine forældre havde hørt, skulle tale denne aften. Han tale om 
Helligåndens kraft ud fra Apostlenes Gerninger 2, og han fortalte om, hvordan disciplene og alle de 
andre troende modtog Helligåndens kraft på pinsedag. Derefter begyndte han at fortælle om, hvordan 
Gud er den samme i dag. Han fortalte os i en hel time om Guds vidunderlige kraft, og mens jeg lyttede, 
voksede troen på, at det var sandt, hvad han sagde.  
  Alligevel var jeg lidt skeptisk. Jeg sagde til Gud: ”Hvis det er sandt, det, som manden siger, ønsker 
jeg også at modtage denne kraft. Du har kaldet mig, Gud, til at tjene dig. Jeg vil have alt, hvad du har 
til mig. Men for at jeg skal være helt sikker på, at dette er rigtigt, vil jeg bede dig sende prædikanten 
ned og bede for mig efter mødet.” 
  Da prædikanten indledte eftermødet, sagde han, at vi alle skulle bøje vore hoveder og bede. Der gik 
ca. to minutter, så stod han ved siden af mig. Han sagde til mig: ”Du vil gerne døbes med Helligånden, 
ikke?” ”Jo,” sagde jeg bare. Derefter bad han mig om at bøje knæ, så ville han bede for mig. ”I løbet af 
et øjeblik vil du blive fyldt med Guds kraft,” sagde han. 
  Både min veninde og jeg bøjede knæ, og jeg kan bare huske, at jeg begyndte at bede til Jesus om 
kraft. Prædikanten lagde hånden på mit hoved og bad for mig. Hele salen var på det tidspunkt i bøn. Jeg 
hørte en mumlen og et bønnebrus over hele salen, men siden glemte jeg både tid og sted. 
  Jeg kom til mig selv, ved at jeg talte et mærkeligt sprog. Jeg var fyldt til randen af glæde og kraft, og 
jeg kunne slet ikke styre min tunge. Prædikanten tog mig i armen og sagde: ”Nu må vi vist også hellere 
komme hjem.” Da jeg så op, var salen tom. Der var kun min veninde, prædikanten og mig tilbage. 
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  Jeg var jublende lykkelig, og det lød inden i mig: ”Det var Gud!” Jeg nærmest dansede hele vejen 
hjem og fik hurtigt skrevet til min mor og far: ”Nu ved jeg, hvad I mener. Jeg har selv oplevet Guds 
kraft!” 
  Senere har jeg aldrig været i tvivl om, at det var Gud. Inden jeg gik ind i denne sal, anede jeg absolut 
intet om, hvad Helligåndens dåb og kraft var, men da jeg gik ud, var jeg ikke i tvivl, og jeg har ikke 
været det siden. Jeg har klynget mig til dette i vanskelige tider, og jeg har sagt: ”Gud, det var dig, der 
mødte mig dengang. Du vil også hjælpe mig nu!” 
  Min mand og mine børn har alle oplevet den samme kraft, men alle har vi oplevet den på forskellig 
måde. Nogle oplever, at Gud møder dem spontant, andre søger og søger i årevis. Nogle oplever Guds 
vældige kraft komme over dem som en mægtig flod, men taler først i tunger senere, mens andre 
oplever at prise Gud i tunger lige med det samme. 
  Eet er dog fælles for alle, der oplever denne kraft: At de søger og søger og bliver ved med at søge, 
indtil de oplever kraften. Det er den, der beder og bliver ved med at bede, der får. Det er den, der 
banker på og bliver ved med at banke på, der får lov at opleve en åben dør, som ingen kan lukke. 
 
Helligånden er den samme over hele jorden 
Dette har været en meget stor stadfæstelse for mig af, at Gud er sanddru, og at Han er Vejen. Jeg har 
set, at virkningerne af Guds kraft er de samme uanset, hvor på jordkloden vi har været og forkyndt 
evangeliet. 
  Jeg havde en meget speciel oplevelse af Guds kraft for nogen tid siden, da vi var i Kenya. Jeg havde 
været til et kvindemøde i Nairobi og vidnet om Jesus, og jeg havde fortalt om vores tjeneste for Herren. 
Kvinderne i Nairobi er veluddannede, intelligente, dygtige, og opfatter hurtigt alt, hvad man fortæller 
dem, ret hurtigt. De kan læse og skrive og har gode jobs i byen, og når man taler til dem, forstår de med 
det samme, hvad man mener. 
  Dagen efter skulle vores datter, min mand og jeg rejse op til det nordvestlige Kenya for at forkynde 
evangeliet og holde seminarer for Turkana-stammen. Gud havde i lang tid talt til os om at opsøge de 
stammer, der ikke har hørt evangeliet, og vi havde fundet frem til en del stammer, der ikke har hørt om 
Jesus, og andre, som aldrig havde hørt om Helligåndens kraft. 
  Vi forsøgte at uddanne ledere til at rejse ud til disse stammer med det glade budskab om Jesus. Nu var 
der en evangelist, som havde vundet en flok af Turkanastammen for Herren, og vi havde lovet ham at 
komme til denne plads og holde seminarer. Vi skulle undervise om grundprincipperne i Guds Ord. Vi 
glædede os meget til denne tur. Det var en stor omvæltning at komme fra bymiljøet i Nairobi, hvor alt 
er så civiliseret og veludviklet, og hvor de kristne havde nøjagtig den samme tankegang som os, til helt 
uciviliserede egne. 
  Da vi kom op til Turkana-stammen, var der en stor flok forsamlet, og de var meget hungrige efter 
Guds Ord. Vi måtte bruge tolk hele tiden for at kunne kommunikere med dem, og de var meget ivrige 
efter, at vi skulle starte vores seminar. 
  Vi blev enige med evangelisten om, at disse mennesker var så nye i troen og vidste så lidt om 
grundprincipperne i Bibelen, at vi måtte dele dem op. Min mand tog mændene med over i en lille 
bygning ved siden af for at undervise dem om Guds Ord. Vores datter, Lena, fik alle de unge med over 
i et andet hus. Hun fik en tolk med, og de ville gerne høre, hvad hun havde på hjerte om Jesus. 
  Jeg var så tilbage i kirken med alle kvinderne. Der var en flok på ca. 30, både unge og ældre. De satte 
sig meget forventningsfulde og kiggede på mig. Jeg havde fået en af mændene, som kunne swahili, til 
at tolke til Turkana-sproget, og når jeg lyttede til dette sprog, måtte jeg næsten le. 
  Det var et sprog, hvor der ofte blev smældet med tungen og brugt mange andre mærkelige lyde, så når 
jeg begyndte at tale Guds Ord, tænkte jeg, når jeg hørte tolken: ”Kan det virkelig være et sprog?” Men 
når jeg så på kvinderne, som lyttede, forstod jeg, at de fulgte levende med i det, jeg fortalte. 
  Det var imidlertid svært at omstille sig til, at disse kvinder ikke var som dem, jeg havde talt til i 
Nairobi. Jeg begyndte med at forklare dem om Eva, og jeg sagde: ”I har nok hørt om Eva i Edens 
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Have.” De rystede på hovedet. Jeg sagde så: ”Lad os slå op og læse om Ester.” De så uforstående på 
mig, og da gik det pludselig op for mig, at de jo overhovedet ikke havde bibler! 
  De kunne hverken læse eller skrive, og de havde aldrig nogensinde hørt om Ester. Jeg blev lidt 
forvirret, for alt det, jeg havde forberedt og troede, jeg kunne bruge her, faldt pludselig ”på gulvet”. 
Disse kvinder var helt nye i troen. De havde aldrig hørt om alle de mange beretninger i Bibelen, som 
jeg kendte. De var fuldstændig på bar bund. 
  Det eneste, de havde oplevet, var, at de havde hørt, at Jesus, Guds Søn, kom til vor jord for at frelse 
mennesker, og at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. De havde sagt til 
evangelisten, at de gerne ville tro på denne Jesus. De havde modtaget Ham som deres frelser, men 
evangelisten havde ikke nået at fortælle dem så meget mere. 
  Jeg begyndte at sukke til Gud i mit hjerte og sagde: ”Herre, hvad vil du, at jeg skal fortælle disse 
kvinder? De er så sultne efter at lære mere om dig.. Hvor skal jeg begynde, og hvor skal jeg ende?” 
  Da så jeg for mig, hvordan Jesus havde lidt på Golgatas kors, og jeg begyndte at forklare dem om det 
dyrebare blod, som renser fra al synd. Jeg fortalte dem om frelse og fortabelse, og jeg talte også om, at 
Gud vil give os sin kraft til at leve hverdagslivet som kristne. Jeg følte meget stærkt, at jeg skulle bede 
for disse kvinder og for deres hjem, og da jeg begyndte at fortælle dem om, hvordan Gud vil velsigne 
vore hjem, så jeg tårerne løbe ned ad kinderne på nogle af dem. Der var en dyb nød i deres hjerter for, 
at deres hjem måtte få lov til at opleve Guds kraft. 
  Da vi skulle til at bede, spurgte jeg, om der var særlige bønneemner. De rakte næsten alle sammen 
hånden op for at fortælle, at der var nød på deres hjerter. Jeg fandt ud af, at mange af kvinderne var gift 
med ufrelste mænd. Deres mænd ønskede absolut ikke at have noget med Jesus at gøre, og disse 
kvinder behøvede virkelig en dobbelt kraft fra Gud for at kunne stå i de vanskelige daglige forhold, 
som de levede under, og for at kunne modstå alle de hedenske skikke og leve for Jesus. 
  Straks vi begyndte at bede, kom Guds Ånd os nær. Der var en fantastisk atmosfære på det møde, og 
pludselig oplevede jeg det forunderlige, at mange af disse kvinder begyndte at tale i nye tunger. 
Evangelisten, som kendte dem, sagde, at de talte forskellige fremmede sprog, han ikke havde hørt før! 
Guds Ånd faldt på dem, Hans kraft fyldte deres hjerter, og uden at have hørt om Helligåndens dåb og 
tungetale begyndte de at prise og takke Gud i nye tunger og bede for deres mænds frelse. 
  Jeg var selv så overvældet af Guds kraft, at jeg bare kunne græde og bede til Gud for disse kvinder og 
for deres ægtefæller. De talte forskellige tungemål, som på ingen måde lignede Turkana-sproget. Guds 
Ånd fyldte den lille jordklinede kirke, så vi virkelig følte, at Himmeriget var kommet nær. 
  De glemte tid og sted og oplevede at ”bade” i Guds vidunderlige kærlighed. Efter mødet mødtes vi 
med mændene og de unge, og både Lena, Peter og jeg kunne fortælle hinanden om, at vi havde haft en 
helt speciel oplevelse af Guds kraft og Hans nærhed. 
  Når jeg tænker tilbage på den dag blandt Turkana-folket, må jeg bare sige: ”Det var Gud!” Gud selv 
var midt iblandt os. Hos Ham er der ingen personsanseelse. Han kommer med sin kraft over dem, som 
er hungrige og tørstige. Han kommer med sin kraft til enhver, som barnligt og åbent vil tage imod. Gud 
kommer med sin kraft til den, der ikke tvivler eller er skeptisk over for det, som Han vil give til sine 
børn. Der står i Apostlenes Gerninger 1:8:  
 ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i 
Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”  
  Der er mange kristne, som ikke føler behov for Helligåndens kraft. Men for alle, som virkelig ønsker 
at være Jesu vidner, vil der komme et tidspunkt, hvor man føler sig magtesløs. Man kan ikke klare at 
være et vidne i egen kraft. Man kommer til kort gang på gang, og man oplever, at man også somme 
tider skammer sig ved evangeliet. Denne magtesløshed driver mange kristne på knæ i bøn til Gud om, 
at Han vil give kraft til tjeneste. Jesus siger i Johannes evangeliet 15:26-27:  
 ”Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som 
udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra 
begyndelsen.” 



 14 

  Jesus siger i kap. 16, at det er gavnligt, at Han går bort for at kunne sende Helligånden. Jesus vidste, at 
vi ville få brug for denne kraft ud over hele jorden. Der står i vers 7-8: 
 ”Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke 
bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han 
kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.” 
  I vers 13 står der:  
 ”Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han 
skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde 
for jer.”  
  De løfter, Jesus havde givet om, at Helligåndens kraft skulle komme ud over de kristne, gik i 
opfyldelse på pinsedag. Der står i Apostlenes Gerninger 2, at de kristne oplevede denne mægtige 
åndsudgydelse, hvor de priste Gud og talte i nye tunger, og de profeterede om Guds store gerninger. Da 
sagde Peter i kap. 2:16:  
 ”Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel: ’Det skal ske i de sidste dage, siger 
Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge 
skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min 
ånd i de dage, og de skal profetere.’” 
  Miraklernes tid er ikke forbi! Gud gør det samme i dag, som Han gjorde på pinsedag. Når vi læser 
videre i Ap. Gern., ser vi, at de kristne gang på gang oplevede, at Guds Ånd kom over dem. De 
nyomvendte oplevede at blive fyldt med Helligånden, tale i nye tunger og profetere. 
  Apostlenes Gerninger fortsætter også i vor tid. Tusinder og atter tusinder oplever at blive fyldt med 
Guds Ånd. Det er mit inderlige ønske med dette vidnesbyrd, at du, som læser, også må lukke dit hjerte 
op for Jesus og på en barnlig og enkel måde i tillid til Gud tage imod denne kraft, som Han vil give til 
enhver, der beder. 
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Kapitel 5 
 

Gud ser til den ringe 
 
 

Peter og jeg blev gift i 1956. Vi boede i to meget små værelser. Da vi senere ventede vores første barn, 
søgte vi efter en større lejlighed at bo i for at få plads til en lille seng. Svend blev født i 1957, og vi fik 
da en lille treværelses lejlighed i et gammelt hus. Vi glædede os meget til at få lidt mere plads, og vi 
flyttede med glæde ind i de 3 værelser, hvor der også hørte et lille køkken til. Der var dog ikke indlagt 
vand eller kloakafløb, men vi glædede os over, at vi fik lidt mere plads. 
  Det viste sig snart, at vores lille dreng var født med en tarmforsnævring. Det bevirkede, at han lå og 
græd og klynkede, hver gang han havde spist. Vi fik derfor ikke megen ro hverken nat eller dag. 
  Vi talte med lægen om problemet, men han så bare opgivende ud og sagde, at drengen måske ville 
vokse fra det. ”Der er ikke så meget at gøre ved det,” sagde han. Efter en tid fik Svend navlebrok på 
grund af det pres, han havde i sin mave, og de mange skrigeture. Jeg talte igen med lægen og 
sundhedsplejersken om problemet, men stadigvæk så de bare opgivende ud og sagde blot, at Svend nok 
voksede fra det. 
  Samtidig opdagede vi, at den lejlighed, vi havde fået, var meget dårligt isoleret og meget fugtig. 
Pludselig en dag faldt tapetet ned af hele den ene væg. Vores tøj lugtede muggent, og vore sko var helt 
grønne af mug. Snart begyndte Svend at hoste, og vi var dybt ulykkelige over disse problemer. Vi gik 
til kommunekontoret for at spørge, om der var mulighed for at få en anden lejlighed, men vi fik det 
svar, der stod 200 på venteliste før os. 
  Vi havde ikke råd til at reparere lejligheden, og det hele så temmelig håbløst ud for os. Vi følte os 
meget ringe og meget små, og samtidig følte vi os meget unge i forhold til det store ansvar, det er at 
have et lille barn. Lægen havde sagt til mig, at jeg skulle give Svend lavement hver dag, og samtidig 
skulle vi sætte et plaster over navlebrokken, for at den ikke skulle presses yderligere ud. 
  En dag, da jeg stod og gjorde Svend i stand og havde taget plasteret af, trillede tårerne ned ad mine 
kinder, og jeg sagde til Gud: ”Kære Far, jeg kan ikke holde ud at se vores dreng leve på denne måde!” 
Navlebrokken var ca. 10 cm stor, og det så slet ikke ud til, at der var nogen bedring på vej. 
  Da gjorde jeg noget, som måske kan lyde helt tåbeligt i andre menneskers øren. Jeg havde læst i 
Biblen og hørt om, at når nogen er syge, skal man sende bud efter menighedens ældste, og de skal salve 
den syge med olie og bede troens bøn, og så skal den syge blive rask. 
  Vi havde på det tidspunkt ikke nogen fast menighed at komme i, og vi havde derfor ingen ældste, vi 
kunne sende bud efter. Men jeg tog en lille flaske med olie, og så salvede jeg selv denne navlebrok og 
kom et plaster på. Derefter sagde jeg: ”I Jesu navn, så tror jeg på, at Du vil gribe ind og gøre Svend 
rask.” Medens jeg bad, græd jeg en fortvivlet gråd. Da Peter kom hjem fra arbejde, fortalte jeg, hvad 
jeg havde gjort, og vi bad sammen for vores lille dreng. 
  Næste gang, vi tog plasteret af, var Svend fuldstændig helbredt! Jeg troede næsten ikke mine egne 
øjne. Sådan er det nok ofte, når vi beder til Gud af hele vores hjerte og senere får bønnesvar. Vi tror 
næsten ikke, at det er sandt, at bønnesvaret kommer. Peter og jeg var jublende lykkelige over det 
mirakel, der var sket, men stadigvæk havde Svend problemer med tarmforsnævringen. 
  En tid efter havde vi møde i vores lille stue. Vi havde besøg af en missionær, der rejste rundt og holdt 
møder, og han skulle bo hos os om natten. Han sov inde på sofaen i stuen, som stødte op til vores 
soveværelse. 
  Da vi stod op om morgenen, var Svend rolig og havde ingen problemer. Han så afslappet og glad ud. 
Jeg kunne se, der var sket et mirakel og råbte højt: ”Svend er helbredt!” 
  Missionæren fortalte os da, at han havde ligget og hørt, hvordan Svend klynkede og græd. Han sagde: 
”Jeg stod op og bøjede mine knæ og bad hele natten for drengen om, at Gud ville gribe ind og gøre ham 
rask.” Fra den dag har Svend været fuldstændig helbredt fra den lidelse. 
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  Det var et meget stort mirakel for os. Vi oplevede, at Gud ser til den ringe. Han så til vores lille 
familie, og han greb ind i vores problemer. 
 
Barnlig bøn 
Vi var stadig meget ulykkelige over vores lejlighed. Snart fik Svend strubehoste, og vi måtte sidde med 
ham om natten i damp, mens han gispede efter vejret og hostede. Han fik tillige lungebetændelse, og 
både Peter og jeg begyndte nu også at få problemer med bronkierne. 
  Til sidst gik jeg op på kommunekontoret og bad grædende, om de dog ikke ville hjælpe os med at få 
noget bedre at bo i. De rystede opgivende på hovedet og sagde: ”Der er mange, der bor meget værre 
end jer, og de kom før jer, så der er en lang venteliste.” 
  Imidlertid havde vi nu lært at gå bønnevejen med vore problemer. Vi bad i vores barnlige enfoldighed 
til Gud om, at han endnu engang ville se til os, og det fantastiske skete, at der efter kort tid kom et brev 
fra kommunen. Hvis vi kunne skaffe 3000 kroner til indskud, kunne vi få en helt ny, moderne lejlighed 
i et nybyggeri i byen. Huslejen var rimelig, og vi så, at det var Guds svar til os. Vi havde dog ikke 
pengene til indskuddet, så vi måtte endnu engang gå ind for Gud med vores problem. 
  Samme aften fik vi ret sent en opringning fra Peters faster og onkel. De havde aldrig ringet til os så 
sent på aftenen før, og vi tænkte: ”Hvad er der dog sket?” Vi havde ikke selv telefon, så det var naboen, 
der kom og hentede Peter. 
  Peter kom glædesstrålende tilbage og sagde: ”Min faster og onkel sagde, at de så gerne ville hjælpe 
os, hvis vi var i problemer. Jeg fortalte dem om lejligheden, vi kunne få, og de sagde, at de hele dagen 
havde følt, at de skulle ringe til os og tilbyde os deres hjælp på en eller anden måde. De vil gerne låne 
os pengene til indskuddet.” 
  Endnu en gang havde Gud vist sin omsorg for os. Endnu en gang havde Han bevist, at Hans øjne 
skuer ud over jorden for at se, om der er nogen forstandige, der søger Ham. Vi lærte dengang, at vi 
kunne søge Gud med vore små og store problemer. Han er en trofast Far, som har omsorg for sine børn. 
  Det var en glædens dag, da vi kunne flytte ind i en ny og dejlig lejlighed. Svend var helt rask og stærk, 
og vi ventede vores andet barn. Gud havde gjort det umulige muligt, og alting så lyst og godt ud for os. 
 
En helt ny tid 
Vi kom i kontakt med Eben-Ezer menigheden i Lyngby, og der oplevede vi en meget rig tid, hvor vi 
kom i tjeneste for Herren. Vi oplevede Guds rige velsignelse over møderne. Det var så vidunderligt, at 
fremmede, når de kom ind og satte sig, begyndte at græde over Åndens stærke påvirkning. Vi vidste 
begge to, at vi havde Guds kald til tjeneste. Gud havde kaldet os til missionsmarken, men vi prøvede af 
bedste evne at få kaldet drejet hen til, at vi skulle tjene Ham i menigheden i Lyngby. 
  Vi ønskede at være ligesom andre unge: Tjene mange penge, købe hus og bil og leve efter vore egne 
ønsker og samtidig tjene Herren. En dag skete der imidlertid noget, som skulle vende op og ned på vore 
liv. 
  Vi blev tilbudt at købe et meget fint hus til en rimelig pris. Huset lå meget smukt med udsigt over en 
sø. Samtidig blev Peter tilbudt et meget godt arbejde, hvor han kunne tjene næsten dobbelt så meget, 
som han plejede. Uden at spørge Gud til råds, sagde vi ja til det gode tilbud om huset. Vi flyttede med 
vore to drenge, og vi troede, at lykken nu for alvor ville smile til os. 
  Men fra det øjeblik, vi satte vore møbler ind i dette fine hus, kom sorgen og mismodet ind over os. 
Den ene prøvelse efter den anden kom på vor vej, og alting gik skævt. Udadtil havde vi det godt. Vi 
boede dejligt, vi tjente mange penge, men samtidigt oplevede vi, at ”daglejerens løn gik i en hullet 
pung.” Vi havde aldrig noget tilovers, og vi havde stor ufred i vore hjerter. 
  Til sidst besluttede vi at bede og faste en uge for at forstå, hvad meningen med det hele var. Gud 
begyndte da at vise os, at vi havde taget fejl af vejen. Vi havde søgt efter jordisk rigdom og lykke i 
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stedet for at følge det kald, som Han havde lagt ned i vore hjerter om at bringe frelsens budskab til 
afrikanerne. 
  En dag kom en ung missionær på besøg i vores menighed i Lyngby. Han talte meget gribende ud fra 
beretningen om Jonas i hvalfiskens bug. Han talte om, hvordan Gud kalder mennesker til tjeneste, men 
at det er meget få, der virkelig ønsker at følge dette kald. Når man ikke følger Guds kald, kan man 
komme  ind i problemer, og det hele går skævt for en, som det også gjorde for Jonas, da han nægtede at 
gå til Nineve. 
  Efter at Alfred Jensen, som missionæren hed, havde talt dette budskab, sagde han: ”Nu har jeg rejst et 
helt år i Danmark og fortalt om nøden i Afrika. Vi mangler arbejdere til høsten derude, men der er ikke 
én, der ønsker at komme og hjælpe os.” Så bøjede han sig frem over talerstolen og begyndte at græde. 
Straks lød det ned i både Peters og mit hjerte, at det var os, Gud kaldte på. 
  Da vi kom hjem fra dette møde, bad Peter bordbøn til middagen. Han sagde til Gud: ”Gud, er det dig, 
der kalder på os nu, så må du føre os sammen med de unge missionærer, så vi kan høre mere om 
arbejdet dernede i Afrika.” Inden Peter havde sagt amen, ringede telefonen. 
  Det var en af lederne fra vores kirke, der ringede og sagde: ”Vi har missionærerne, som talte på 
formiddagsmødet, på besøg i vores hjem. Er det ikke noget for jer at være sammen med dem? I er 
velkomne til kaffe i eftermiddag.” Da forstod vi, at det var Guds klare signal til os om, at tiden var 
inde, hvor vi skulle til at adlyde Gud mere end vore egne lyster. 
  Vi bøjede knæ ved sofaen og sagde til Gud: ”Herre, her er vi. Du må tage os, som vi er. Vi aner ikke, 
hvordan det er at være missionær. Vi kan ikke andet end at arbejde med vore hænder, vi forstår ikke 
sproget, og vi har ingen penge. Men kan du bruge os, så er vi parate!” 
  Den eftermiddag blev vores skæbne afgjort. Alfred Jensen og hans kone, Ulla, blev glade for at høre, 
at der ville komme forstærkning ud, og fra den dag begyndte et helt nyt kapitel i vore liv. Vi forstod, at 
der ikke er nogen tilfældigheder hos Gud. Det var ikke tilfældigt, at vi blev ført sammen med disse 
missionærer, og selv om vi ikke vidste, hvordan vi skulle klare fremtiden, havde vi en tryg og sikker 
forventning om, at Gud nu havde overtaget roret i vore liv. 
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Kapitel 6 
 

Lærlinge i troens skole 
 
 

Fra det øjeblik, vi sagde ja til Guds kald til Afrika, kom vi i troens skole hos Herren selv. Vi vidste ikke 
ret meget om, hvad vores arbejde ville blive, når vi kom til Afrika, men det vidste Gud. Peter var 
håndværker, snedker og tømrer, og jeg var vant til at pleje syge mennesker, så vi regnede med, at det 
blev vore hovedopgaver i Afrika, i hvert fald til at begynde med. 
  Men Gud så bagom det hele! Han så den åndelige nød, mennesker levede i, og derfor kom vi ind i 
Guds skole med det samme. Vi ser nu bagefter, at der var tre ting, som Gud ville lære os helt fra starten 
af vores trosvandring. 
  For det første at lytte til Hans røst. For det andet at adlyde Hans røst og for det tredje at hvile i, at Han 
har omsorg for os og vil sørge for os. 
  Da vi havde sagt ja til Guds kald, solgte vi vort hus og gav mange af vore ejendele væk. Vi fik lov til 
at låne den lille lejlighed, der hørte til menigheden i Lyngby. Der var to små værelser og køkken, og 
der flyttede vi ind med vore få ejendele og vores to dejlige drenge. 
  Vi fik lov at bo gratis i lejligheden, men vi skulle jo have mad på bordet hver dag. Da vi havde gjort 
alting op med hushandelen, var der lige præcis det beløb tilbage, som et togkort kostede, så Peter kunne 
rejse rundt i Danmark og fortælle om mission og om vores kald. Vi skulle også to måneder til Oslo på 
bibelskole, så der var mange ting at tænke på og mange udgifter, der skulle betales. 
  Peter fik et togkort for pengene, vi havde, og jeg skulle så være alene hjemme med børnene et stykke 
tid. I denne tid fik jeg min første lærestreg. 
  Jeg havde mindre end 10 kroner tilbage i pungen. Pludselig en dag ringede en dame fra en by i 
nærheden. Hun havde store problemer, og hun ønskede at tale med mig om Jesus, om at få fred i sit 
hjerte og om at kende Guds vilje i sit liv. Jeg skulle med bussen ud for at besøge hende, men straks 
tænkte jeg på de få kroner, jeg havde i min pung. Busbilletten ville lige præcis koste det, jeg havde 
tilbage. Jeg sagde derfor til damen, at jeg desværre ikke kunne komme. Jeg fortalte hende ikke hvorfor, 
men min tur ud til hende blev ikke til noget. 
  Den ene dag gik med den anden. Jeg bad Gud hjælpe os, så vi kunne få mad i huset, men der skete 
ingenting. Jeg brugte de sidste kroner, jeg havde, og derefter blev alt spist, som var tilbage i 
spisekammeret. Til sidst have vi bare havregryn tilbage, og jeg begyndte at blive lidt bitter på Gud og 
sagde: ”Herre, har du ikke lovet at sørge for os. Se nu, hvor dårligt det går os.” 
  Da der var gået fem dage, kom Peters bror på besøg. Jeg var lidt flov over at skulle servere havregrød 
for ham, så jeg spurgte, om jeg kunne låne 50 kroner af ham. Det kunne jeg, og jeg købte ind, så vi 
kunne få et ordentligt måltid mad. 
  Dagen efter ringede den førnævnte dame igen og spurgte, om jeg kunne komme, for hun havde det 
meget svært. Jeg sagde, at jeg ville komme om lørdagen. Nu havde jeg jo lånt penge, så jeg kunne klare 
turen derud og også have lidt mad i køleskabet. 
  Da lørdagen kom, rejste jeg ud til damen, og vi havde en virkelig dejlig stund sammen. Vi fik talt om 
Jesus og fik bedt sammen. Hun fik løst sine problemer, og jeg skammede mig lidt over, at jeg ikke var 
kommet noget før for at tale med hende. 
  Mit eget hjerte var lidt tvivlende, fordi jeg tænkte på, at Gud jo havde svigtet os derhjemme, men 
alligevel måtte jeg give hende troens ord om, at Gud ville hjælpe hende i hendes problemer. Da jeg 
skulle af sted, sagde hun pludselig: ”Åh, Anne-Lise, jeg havde helt glemt, at jeg har 200 kroner til dig. 
Jeg ville have givet dig dem i sidste uge, hvis du var kommet, men nu skal du i hvert fald have dem!”  
  Jeg blev meget flov over for Jesus, og jeg måtte bede Ham om tilgivelse. Tænk, hvis jeg havde brugt 
de penge, jeg havde i sidste uge, til busbilletten ud til min veninde, der trængte til hjælp! Så havde Gud 
altså haft denne overraskelse i baghånden til mig. Men p.g.a. at jeg var ulydig, havde jeg fået lov at 
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døje en hel uge uden at opleve Guds velsignelse over vort lille hjem. Det var en oplevelse, som jeg 
senere er kommet tilbage til igen og igen i vores liv, og jeg forstår nu, at det var troens skole, vi var 
begyndt på. 
  I Mattæus evangeliet 6 siger Jesus tre gange, at vi ikke skal bekymre os. Vi skal stole på Ham, og når 
vi søger Hans rige først, vil Han hjælpe os med det daglige brød og med det tøj, vi skal have på. Jeg 
lærte dengang at forstå, at vi havde indgået en aftale med Herren. Vi havde sådan set ”skrevet kontrakt” 
med Gud, og Han viste os, at når vi overholder vores del af aftalen, så overholder Han også sin. Der 
står nemlig i Mattæus 6:33-34: 
 ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så 
vær da ikke bekymrede for dagen i morgen.”  
  Guds aftale med både Peter og mig har siden da været, at vi skal søge Hans rige først, og Guds rige er 
blandt andet at hjælpe andre mennesker til Jesus, hjælpe andre mennesker til at finde ind i Guds favn, 
og da vil Gud give os alt det, vi trænger til. Vi får det hele i tilgift og af bare nåde. 
  Det hænder ofte, at man på troens vej står og kigger ud over afgrunden og føler, at man nu ikke kan 
klare mere. Men vi har oplevet, at Gud aldrig kommer for sent. Han er trofast. Han prøver til tider 
vores tro, men jo mere vi lærer Ham at kende, jo stærkere bliver vores tro på, at Han aldrig svigter den, 
der sætter sin lid til Ham. 
  
Guds overraskelser 
Da jeg kom hjem efter at have besøgt min veninde, var jeg jublende glad over, at jeg havde fået lov at 
lære denne nye lektie. Gud søger efter nogen, der vil gå bud for Ham og hjælpe andre mennesker, og 
jeg lovede dengang Gud, at jeg vil adlyde Hans stille røst i mit indre og gøre det, som Han beder mig 
om. 
  Da jeg kom hjem, oplevede jeg et nyt mirakel. Jeg fik noget i tilgift. Peter skulle komme hjem fra en 
kort møderejse, og jeg ville gerne lave noget rigtig godt til ham. Men der var ikke ret meget i 
spisekammeret. 
  Da Peter kom hjem, gik han direkte ind i stuen og sagde til mig: ”Har du set, hvad der står ude på 
køkkenbordet?” Jeg gik ud og kiggede. Derude stod der en stor kasse med kød og pålæg. Der var meget 
mere, end vi nogensinde havde haft i vores køleskab. 
  Det viste sig at være en kristen slagter, som Gud havde talt til, der havde givet os denne store kasse 
med fødevarer. Vi jublede ind for Herren, og vi forstod, at det var en meget spændende vej, vi var 
kommet ind på. Vi forstod også, at Gud ser til selv det mindste behov i hverdagen. 
 
Endnu en overraskelse 
Et par dage efter havde jeg en helt speciel oplevelse. 
  Jeg skulle ned i byen for at handle, og jeg havde taget Svend, vores ældste søn, med i bussen. Bussen 
stoppede, hver gang nogen af passagererne ringede på en klokke. Det supermarked, jeg skulle ind i, lå 
nede ved banegården. Jeg lovede Svend, at når vi nærmede os, måtte han få lov til alt trykke på 
knappen, så bussen kunne standse. 
  Svend kunne imidlertid ikke rigtig vente, så han trykkede på knappen et stoppested for tidligt. Jeg 
blev lidt ærgerlig på ham og sagde, at vi så hellere måtte stå af bussen her og gå det ekstra stykke vej. 
Vi kunne ikke være bekendt at sige til buschaufføren, at vi havde ringet for tidligt. Vi stod af ved 
stoppestedet og gik ned ad gaden. Der var mange mennesker ude at handle, og der var trængsel på 
fortovet, men vi fortsatte ned ad en bestemt gade, der førte hen til supermarkedet. 
  Pludselig så vi en dame fra menigheden, der kom gående imod os. Hun blev ligbleg, da hun så os og 
råbte: ”Nu skal I have nyt tøj! Har du tid, så går vi med det samme ind i forretningen og køber alt, hvad 
I mangler af tøj.” 
  Jeg var helt chokeret og troede, at der var sket en misforståelse. Jeg forstod ikke noget af det hele. 
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  Damen fortalte mig da, at hun og hendes mand var forholdsvis nye kristne, og at Gud var begyndt at 
tale til dem om at ofre til Guds rige. De var begyndt at give tiende i menigheden, men en dag havde 
Edel, som damen hed, arvet en ret stor sum penge. Hendes mand sagde da til hende: ”Skal du ikke også 
give Gud nogle af disse penge?” 
  Hun havde et stærkt temperament, så hun blev vred på sin mand og sagde: ”Nej, det skal jeg i hvert 
fald ikke. De penge tilhører mig, og jeg vil ikke give Gud nogen af dem. Vi giver tiende i 
menigheden.” Hendes mand, som var en meget tålmodig mand, så overbærende på hende og sagde: 
”Gud kan jo vise dig, at Han også behøver nogle af de penge til sit rige.” 
  Hun havde siddet lidt og tænkt over dette. Da hun var meget ærlig og oprigtig i sit kristenliv, sagde 
hun til Gud: ”Okay, Gud, hvis du vil gøre det sådan, at jeg møder Anne-Lise, når jeg nu går ud og 
handler, vil jeg give 10% af arven til at hjælpe dem med tøj nu, når de skal på bibelskole.” 
  Hun fortalte senere, at hun ikke regnede med, at Gud kunne klare at føre os sammen på sådan en 
befærdet vej. Hun skulle selv ud at handle, og hun vidste, at jeg aldrig kom på den vej. 
  Jeg var fuldstændig overvældet over denne store og pludselige overraskelse, og jeg vidste næsten 
ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg kunne bare undres over, at Gud have ordnet det på den måde, at Svend 
kom til at trykke på knappen i bussen et stoppested for tidligt, så vi var kommet ud på netop denne vej, 
hvor vi mødte Edel. 
  Pludselig kunne jeg se Guds store mirakel i hverdagen. Vi havde ikke ret meget tøj at tage med, og vi 
ville selvfølgelig gerne se ordentlige ud, når vi skulle på bibelskole. Vi havde dog slået os til ro med, at 
vi kunne klare os med det tøj, vi havde. Nu kom Gud pludselig med denne mægtige overraskelse til os. 
  Jeg protesterede lidt imod at gå ind i de fine forretninger og købe en masse tøj lige med det samme, 
men Edel var helt sikker på, at det skulle være nu og her. For hende var det også et stort mirakel, at hun 
havde mødt os der på vejen, og hun sagde: ”Fra nu af skal Gud have det, som hører Ham til.” Hun 
sagde: ”Jeg vil holde det løfte, jeg har givet Gud, og nu skal I få alt det, I behøver til jeres 
bibelskoleophold.” 
  Vi gik sammen ind i en tøjforretning, og hun sagde: ”Vælg bare det, som I mangler!” Jeg havde aldrig 
haft et sådant tilbud før, og jeg var lidt genert ved frit at sige frem, hvad vi manglede. Men hun holdt 
fast ved sit, og det endte med, at jeg fik en stor stak tøj med hjem, som vi kunne have med på 
bibelskole. 
  Hun spurgte, om der var mere, vi manglede. Jeg vidste, at vi også manglede undertøj, men det var jeg 
for genert til at sige. Jeg syntes, at det var at være alt for fordringsfuld, så jeg rystede på hovedet. 
”Godt,” sagde hun, ”så har jeg gjort det, jeg har lovet Herren.” Jeg var helt overvældet, da jeg tog hjem 
til Peter med de fine ting, og vi måtte endnu en gang prise Herren for Hans omsorg for os. 
  Men endnu en fantastisk ting skete. Da jeg havde været hjemme et par timer, ringede en helt anden 
dame fra menigheden. Hun sagde: ”Ved du hvad, jeg har hele dagen følt, at jeg skulle hjælpe jer med 
nogle ting, nu når I skal på bibelskole. Mangler I ikke noget undertøj?” 
  Jeg blev næsten helt mat i knæene. Tænk, at Gud havde en sådan omsorg for os! Jeg sagde til hende: 
”Jo, det gør vi da egentlig.” ”Jamen, det vil jeg gerne give jer,” sagde hun. Vi fik penge til alt, hvad vi 
skulle bruge til vores børn og til bibelskoleopholdet. Gud sørgede for os på alle måder. Det virkede på 
os, som om Gud bare ville overøse os med velsignelse, når vi ville gøre det, som Han bad os om. 
  Under opholdet på bibelskolen i Oslo skulle vi bo i private hjem. Vi bad meget til Herren om at 
komme til det helt rigtige sted, og Gud havde virkelig sørget for et dejligt hjem til os. Vi havde ikke 
regnet med, at det var så koldt i Oslo, som det var, men den allerførste dag, vi var deroppe, sagde fruen 
i det hjem, hvor vi boede: ”Nu ved jeg, hvem der skal have den læderjakke, jeg ikke kan passe!” 
  Hun fortalte mig, at de havde været på Mallorca, og da havde hun købt en meget fin skindjakke og 
fået syet en nydelig, varm nederdel til, men da hun kom hjem og skulle til at bruge det, syntes hun slet 
ikke, at det passede hende. Hun sagde til mig: ”Prøv det!” Da jeg prøvede det, var det som syet til mig. 
Hun jublede, fordi jeg kunne passe det, og jeg jublede, fordi Gud endnu en gang havde vist, at Han har 
omsorg for os. 
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  Efter at have tjent Herren i mange år og levet i tro til Ham, kan vi sige sammen med Paulus, som der 
står i Filipperne 4:11-13: 
 ”Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget; for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. 
Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet i både at 
være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig 
kraft.” 
  Troens vej er en spændende vej. Troens vej går igennem dybe dale og kløfter, men også på høje 
bjergtinder. Det er en spændende og vidunderlig vej, og vi vil ikke bytte med nogen. Det er 
vidunderligt at tjene Gud 
  Det er ikke os alle, der skal rejse ud som missionærer. Det er ikke os alle, der skal arbejde på fuld tid 
og få hele sin løn fra Gud, men hver eneste kristen lever i udfordringen om at søge Guds rige først og 
derefter opleve Hans velsignelse over sit hverdagsliv og sit daglige arbejde. 
  Jeg vil gerne opmuntre dig til i alle ting at være tro imod Herren, lytte til Hans røst, adlyde Hans røst 
og hvile i, at Han har omsorg for dig. 
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Kapitel 7 
 

Det hvide stykke papir 
 
 

Da vi forstod, det var Guds alvor, at vi skulle rejse ud som missionærer, undrede vi os ofte over, at Han 
netop havde valgt os. Vi følte os meget ringe og ubrugelige. Vi havde udnyttet vores ungdomstid 
dårligt. Trods det at vi vidste, at vi havde Guds kald til tjeneste, havde vi ikke brugt tiden til at 
dygtiggøre os med sprog og bibelkundskab, som vi burde. Da vi skulle rundt på vores første rejse i 
Danmarks Pinsemenigheder for at fortælle om vort kald, følte vi os meget små. Der var ikke ret mange, 
der kendte os, og vore vidnesbyrd var meget enkle og barnlige. 
  Da vi skulle besøge Ålborg menighed i denne forbindelse, gik det sådan, at toget var forsinket. Mødet 
var derfor allerede startet, da vi kom frem. Vi skammede os meget over det, og vi talte om, hvor 
frygtelig dårlige vi var til det, som Gud havde kaldet os til. Da vi endelig åbnede døren og gik ind i 
salen, stod forstanderen på platformen og læste indledningsordet, og det virkede meget stærkt på os. 
Han læste fra 1. Korinterbrev 1:26-29, hvor der står: 
 ”For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise 
i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, 
udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det 
stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte 
Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for 
Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus.” 
  Da vi hørte disse ord, fik vi nyt mod og ny kraft, og vi tog med stor frimodighed videre på vores 
møderejse. Gud var virkelig med og hjalp os. 
  En nat fik Peter en mærkelig drøm. Der kom en dame hen til ham med et hvidt stykke papir, der var 
delt ind i rubrikker, og i hver rubrik stod der små stavelser. Dernæst var der en, der sagde til ham: ”Du 
skal ikke fortvivle. Lige pludselig forstår du det hele.” Her sluttede drømmen. Peter fortalte mig det om 
morgenen, og vi forstod ikke, hvad drømmen betød. Den blev hurtigt glemt igen, og vi gik videre med 
vore udrejseplaner. 
  Da vi havde været en månedstid i Tanzania, kom vi på sprogkursus. Det var hos en svensk missionær, 
som lige var blevet enke. Hun havde en stor missionsstation at tage vare på, så da vi kom, blev Peter 
hurtigt involveret i det praktiske arbejde på missionsstationen. Samtidig var vi ude at holde møder, og 
vi hjalp missionæren så godt, vi kunne.  
  Hver dag læste vi swahili, som sproget hedder. Det var meget svært for os til at begynde med. Der var 
mange gloser, der skulle læres, og megen grammatik. Den allerførste dag, hvor vi skulle til at lære 
grammatik, skete der imidlertid noget mærkeligt. Lærerinden kom med et hvidt stykke papir, som var 
inddelt i rubrikker, og i alle disse rubrikker stod der små stavelser. Derpå sagde hun: ”Dette skal I lære 
udenad. Det er grundlaget for al grammatik på swahili. I skal skrive det af, og I skal simpelt hen lære 
det udenad!” 
  Jeg tænkte ikke videre over det, men så kom jeg til at se over på Peter. Han så meget forbavset ud og 
sagde til mig: ”Her er det stykke papir, som jeg så i drømmen. Der var dengang en, som sagde til mig, 
at jeg ikke skulle fortvivle, for lige pludselig ville jeg forstå det.” 
  Senere forstod vi grunden til, at Gud havde givet Peter denne opmuntring. Jeg fik god tid til at læse 
grammatik, men Peter blev så involveret i det praktiske arbejde på missionsstationen, at han aldrig fik 
tid til at læse. Derfor var det meget svært for ham at komme ind i sproget. Vi trøstede dog hele tiden 
hinanden med, at vi lige pludselig ville kunne forstå det! 
  Da vi forlod sprogskolen, var vi helt blanke. Vi forstod ingenting. Vi havde fået proppet en masse 
gloser og grammatik ind i hovedet, men vi huskede ingenting, og vi var temmelig fortvivlede over 
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situationen. Da vi kom tilbage til Itigi, missionsstationen, hvor vi skulle arbejde, forstod vi ikke ret 
meget af, hvad afrikanerne sagde. 
  Det var hele tiden Peters trøst, at Gud havde lovet ham, at Han ville hjælpe ham med den svære 
grammatik. Det viste sig, at Gud var trofast. 
  Efter at vi havde været i Afrika i fire måneder, blev vi pludselig helt alene på missionsstationen. Vi 
havde ikke mange hjælpere, og vi var nødt til at prædike, så godt vi kunne med de få ord, som vi havde 
lært os på swahili. Der gik ikke ret lang tid, før afrikanerne sagde til Peter: ”Hvor har du dog lært at tale 
så rigtigt? Du bruger ordene præcis, som vi gør.” 
  Og Peter måtte erkende, at han ofte brugte ord, som han ikke selv forstod betydningen af. Gud gav 
ham det i tilgift. Efter et år i Itigi, havde vi ingen problemer med sproget. Gud havde på forunderlig 
måde hjulpet og styrket os, og vi må bare give Ham æren, fordi Han hjalp os igennem denne svære tid. 
  Vi møder ofte afrikanere, som spørger Peter: ”Hvor har du lært at tale så fint swahili? Du taler præcis, 
som vi gør det!” Og så må han bare svare: ”Gud har lært mig det. Af bare nåde har jeg fået lov til at 
kende jeres sprog.”  
 
I knibe 
Peter vidnede om sin frelse på møderne ude på de små udposter. Han fortalte om, hvordan Gud havde 
løst ham fra alkohol, tobak og mange andre ting. 
  En dag stod der pludselig en flok politibetjente uden for vores dør. De forlangte, at Peter skulle tage 
med ud på en udpost, hvor regeringen havde store marker med tobak. Politibetjentene sagde, at de 
kristne her havde nægtet at dyrke tobak, og myndighederne havde fundet ud af, at det var Peters skyld. 
Politiet sagde, at han havde sagt til folk, at de aldrig måtte dyrke tobak. 
  De ville nu have Peter med ud til denne udpost til møde med alle ledende i distriktet. Peter skulle her 
forklare, hvad han mente med det, han havde sagt. En af vore ledere fra kirken, Paulo Lwanji, tog med 
Peter derud. 
  Jeg var alene hjemme og bad meget til Gud den dag. Det var svært for Peter, fordi vi endnu ikke 
kunne sproget rigtigt. Jeg var bange for, at der skulle blive en stor skandale ud af denne affære. Peter 
havde jo blot vidnet om, hvordan Jesus havde løst ham fra synden og fra alt det, som før hindrede ham i 
at tjene Gud. Dette var altså blevet misforstået. 
  Hen ad aften kom Peter og Paulo tilbage, og jeg spurgte, hvordan det var gået. Ældstebroderen, 
Paulus, sagde: ”Gud hjalp Peter. Han fortalte på flydende swahili om, hvad han havde sagt, og alle 
forstod, at det var en misforståelse.” Endnu en gang viste Gud, at Han var med sin tjener. 
  Vi priste Gud for den løsning på sprogproblemet, og sådan har vi oplevet gang på gang, at Gud er 
trofast i de mindste detaljer. 
  Det endte med, at de kristne, som boede i det område, hvor de ellers skulle dyrke tobak, fik lov til at 
dyrke andre ting på regeringens marker. Senere viste regeringsfolkene stor respekt for vores arbejde, og 
de var på mange måder til hjælp for os, når vi stod i vanskelige situationer. Vores ældstebroder sagde 
flere gange efter denne episode: ”Det var Gud, som gjorde, at Peter kunne tale så flydende swahili. Alle 
de kristne og jeg selv var meget nervøse for, hvordan det skulle gå, men vi kunne alle sammen høre, at 
det var Gud, der lagde ordene i Peters mund, da han talte.” 
  Vi har senere tænkt på det ord, som Jesus siger, at når vi bliver stillet foran domstole og myndigheder, 
skal vi ikke bekymre os om, hvad vi skal sige, for Helligånden vil give os det i samme stund. Det har vi 
virkelig oplevet. Disse ord er sande. 
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Kapitel 8 
 

Hårdt prøvet 
 
 

Da vi rejste til Afrika i 1963, blev vi hårdt prøvet. Det var, som om alle de onde kræfter havde besluttet 
at modarbejde os. Vi forstod snart, at vi var kommet til ”frontlinjen.” Vi måtte lære at gå imod den 
Ondes angreb. 
  Vi fik meget hårde økonomiske vanskeligheder, og vi kunne ikke sproget. Der skete mange svære ting 
også på hjemmefronten fra Danmark, og vi blev i sandhed prøvet i, om vort kald var fra Gud, eller om 
det var eventyrlyst, vor egen lyst, der havde ført os til Afrika. Det, som holdt os oppe gennem de første 
fire strenge år var, at vi vidste, at Gud havde kaldet os til at rejse til Afrika. 
  Det, der i denne periode var sværest for os, var sygdom, men igennem alle de hårde prøvelser, vi der 
måtte gå igennem, oplevede vi også store mirakler. Gud viste sin trofasthed imod os hver eneste dag, 
og vi vil fortælle om Hans undere og herliggøre Hans hellige navn. Ingen mennesker kunne hjælpe os, 
men Gud var trofast. 
  Inden vores afrejse til Afrika havde jeg en meget stærk tro på, at vi ikke ville få malaria. Jeg var helt 
sikker på, at Gud ville beskytte os mod denne forfærdelige sygdom. Efter nogle få uger i Afrika skulle 
vi på sprogskole. Vi havde kun været et par dage på denne skole, da Svend, vores ældste søn, blev 
meget syg. 
  Det blev snart konstateret, at han havde malaria. Det var et meget stort slag for os, og det gjorde os så 
ondt at se, hvor syg Svend blev. Det blev værre og værre dag for dag, og vi fik at vide, at han havde 
den værste form for malaria, som findes, hjernemalaria. 
  Nogle dage efter fik Torben også malaria. Det var slemt, men knapt så alvorligt som Svends tilfælde. 
Så blev det Peters tur, og til sidst gik også jeg og skrantede og havde ondt i maven. Da vores blod blev 
undersøgt, viste det sig, at vi også havde fået malaria, dog i en mildere grad. 
  Malaria virker forskelligt på forskellige mennesker. Nogle får meget høj feber, men jeg får aldrig 
feber. Hos mig sætter det sig i maven og andre dele af kroppen. Torben, Peter og jeg blev ret hurtigt 
raske igen, efter at vi havde fået medicin, men Svend blev stadigvæk mere og mere syg. 
  En dag, da Peter var på sprogskolen, og jeg var alene hjemme med Svend og Torben, blev Svend så 
syg, at jeg var klar over, at han ikke havde langt igen. Han havde diarre og opkastninger hele dagen, og 
han sagde selv: ”Mor, når far kommer, skal I bede til Jesus for mig.” Han blev mere afkræftet og faldt 
til sidst bevidstløs om i armene på mig. Torben, som kun var tre år gammel, skyndte sig at løbe over til 
skolen efter sin far. 
  Da Peter kom hjem, råbte vi til Gud for vores dreng. Vi kunne ikke forstå, at han skulle lide sådan, 
fordi vi var gået ud i det kald, som Gud havde givet os. Vi var sikre på, at Gud ville bevare os selv og 
vore børn. Der kom en sygeplejerske for at se til Svend. Hun rystede på hovedet og sagde: ”Der er ikke 
meget at gøre nu.” Men da råbte vi til Gud i nøden, akkurat som Israels folk gjorde, da de var i ørkenen 
i store trængsler, og pludselig skete der et mirakel. 
  Svend slog øjnene op, og efter et par minutters forløb fik han farven tilbage i kinderne. Der var ikke 
gået mange timer, før han var fuldstændig helbredt. Han kunne løbe ud og lege, som han plejede, og det 
var ikke at mærke på ham, at han havde været så alvorligt syg. Det var et af de største mirakler, vi 
oplevede, mens vi var i Afrika. 
  Igennem de mange trængsler så vi, at vi var gået ind på den Ondes territorium. Alt imens vi havde de 
mange prøvelser, voksede Guds værk omkring os. Mennesker gav deres liv til Jesus, mange nye pladser 
blev åbnet, mange afrikanere gik ind og arbejdede fuldtids i tjeneste for Herren. Kirker blev bygget, og 
mange, mange store ting skete, så Guds rige havde fremgang. Vi forstod, at det var Djævelens mening, 
at vi skulle forsvinde ud af billedet, men vi oplevede igennem alle disse svære ting, at Gud var på vor 
side. 
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  Da vi kom hjem fra sprogskolen og skulle i gang med arbejdet på missionsstationen i Itigi, fik Svend 
endnu et malariaanfald. Det lignede det, han havde haft på sprogskolen, men nu vidste vi på forhånd, at 
Gud ville gribe ind. Vi sendte bud efter alle vore medarbejdere, og Svend blev salvet med olie, som der 
opfordres til i Jakobs brev i Bibelen. 
  Vi råbte endnu en gang til Gud for vores dreng, og også denne gang greb Gud ind og gjorde ham 
fuldstændig rask på et øjeblik. Han satte sig straks op i sengen og sagde: ”Mor og far, det var Gud 
igen!” Han havde selv mærket Guds kraft komme igennem sin krop. 
  Vi havde en mærkelig oplevelse, da vi mange år senere flyttede til Danmark: Svend fik endnu en 
omgang af denne slemme malaria. Dengang boede vi i Blåhøj, og Svend lå i sengen oppe på første sal. 
Vi havde bedt meget for ham, men tilsyneladende hjalp det ingenting. 
  I den tid fik vi besøg af en forstander fra en anden menighed, og han og Peter gik op for at bede for 
Svend. Vi havde prøvet at give Svend malariatabletter, som ellers plejede at hjælpe på mindre anfald, 
men han kunne ikke holde noget i sig. Han kastede tabletterne op igen så hurtigt, som han prøvede at 
synke dem, og vi forstod, at hvis ikke han fik denne modgift, ville det blive meget svært for ham. 
  Peter oplevede da det mærkelige, at mens han gik ned ad trapperne fra første sal, var det, som om Gud 
talte til hans indre: ”Du skal koge noget vand og give Svend tabletterne sammen med det kogte vand.” 
Peter var så sikker på, at dette var Guds henvisning, at han gjorde, som Guds Ånd havde talt til ham 
om. Svend fik pillerne og holdt dem i sig, og det begyndte at gå fremad, så han snart var helt rask igen. 
  Gud har mange måder at virke på, og vi forbavses ofte over, hvilke midler, Han bruger. Vi må bare 
konstatere, at Gud gør, hvad Han vil, og det, Han gør, virker forunderligt. 
 
Vores humørspreder blev alt for stille 
Da vi havde været i Afrika i tre år, skete der igen noget forfærdeligt. 
  Vores yngste søn, Torben, som ellers var meget livlig, glad og aktiv, blev pludselig så stille. Han, som 
ellers plejede at være med overalt, hvor der skete noget, satte sig pludselig i en krog og havde ikke lyst 
til noget som helst. Han mistede langsomt appetitten. Det eneste, han havde lyst til, var at høre musik 
fra båndoptageren. Han havde ikke ondt nogen steder, men var stille, og han blev dag for dag mere og 
mere afkræftet. 
  Vi havde besøg af en ven hjemme fra Danmark, og da han igen skulle rejse hjem, tog vi Torben med 
til et stort hospital i hovedstaden og fik ham grundigt undersøgt. 
  Det blev konstateret, at Torben havde tuberkulose i begge lunger. Det var et meget hårdt slag for os, 
og vi forstod, at han var blevet smittet på missionsstationen, hvor mange syge mennesker kom til 
klinikken hver eneste dag. 
  Doktoren sagde, at det eneste, der var at gøre for vores søn, var at forsøge at få god mad i ham og give 
ham vitaminer. Vores ven, som skulle rejse hjem til Danmark, fik stor nød på sit hjerte for Torben. 
  Da han kom hjem, samlede han venner og bekendte til bøn for ham, og efter en tid skete det 
fantastiske, at han blev fuldstændig rask. Vi forstod, at Gud endnu en gang havde grebet ind i vores 
tilværelse med et stort mirakel. Pludselig fik Torben appetit, og pludselig ville han igen ud og lege. 
  Vi tog ham med til et nærliggende hospital, hvor han blev gennemlyst, og lægerne sagde, at der kun 
var ar tilbage på lungerne. Der var atter fryd og glæde i vores lille hjem. Vi måtte prise og takke 
Herren, som havde sparet vores søns liv. 
  Kort tid efter fik Torben en slags kopper, som kun findes i Afrika. Han havde disse forfærdelige 
kopper over hele kroppen, og det var svært for os at se på, at han igen skulle udsættes for hårde 
prøvelser. Også det kom han imidlertid over. 
  Vi glædede os over, at Torben igen var sig selv, men pludselig en dag, da vi sad ved middagsbordet, 
og han ikke ville spise, kom jeg til at se ind i hans øjne. Han var begyndt at blive helt gul. Der gik ikke 
mange dage, før det viste sig, at han havde fået gulsot. Han holdt helt op med at spise igen, og 
kræfterne ebbede ud meget hurtigt, da han ikke havde megen modstandskraft tilbage efter de 
sygdomme, han havde været igennem. 
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  Vi bad meget for ham, men det gik hurtigt ned ad bakke. Til sidst var han helt slap og uden kraft. Vi 
henvendte os flere steder for at få hjælp, men overalt fik vi den besked, at man ikke kunne gøre noget 
ved Torbens sygdom. 
  Menneskeligt set havde vi mest lyst til at rejse hjem med vore børn og leve en ”normal” tilværelse i 
Danmark, men samtidig stod vi midt i et arbejde, der voksede stærkt. Der var store udfordringer, og 
Guds rige gik frem i hast. Vi kunne ikke forlade alle vore nyfrelste afrikanere. 
  En dag tog vi Torben i bilen og besluttede os for at rejse til et missionshospital, som lå 300km væk, og 
hvor der var to kristne læger, som vi stolede på kunne hjælpe os. Da vi kom til hospitalet, blev Torben 
undersøgt med det samme. De to læger rystede på hovedet og sagde: ”Vi kan intet gøre for Torben 
menneskeligt set, men Gud formår!” Det var en vederkvægelse at høre to læger sige disse ord: Gud 
formår! De lagde hænderne på ham og bad for ham. Tårerne trillede ned ad kinderne på dem, og de 
råbte til Gud for vores lille dreng. Vi selv var som lammede af skræk ved tanken om, at der ikke var 
noget at gøre for vores lille dreng. 
  Endnu en gang oplevede vi dog, at det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Vi lagde 
Torben til ro og gik selv i seng for at få en nats søvn. Næste morgen var han fuldstændig rask, og han 
kunne løbe ud og lege. Det er ubeskriveligt, hvad vi følte i vore hjerter, da vi så, at Gud trods alt var 
med os. 
  Vi kunne med frisk mod gå ind i de mange opgaver igen, som ventede på os derhjemme på 
missionsstationen. 
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Kapitel 9 
 

”Eders Fader ved …” 
 
 

Min mor malede en platte til os, da vi skulle rejse til Afrika. Det var nogle små fugle, der sad på en 
gren, og under grenen havde min Mor malet skriftstedet fra Matt.6:32: ”Eders Fader ved …” Hun sagde 
til mig: ”Husk, at Gud aldrig vil slippe og aldrig forlade jer. Han ved, hvad I trænger til. Og som Han 
føder spurvene, sådan vil Han også føde jer!” 
  Vi fik hårdt brug for ofte at se på denne platte, og vi fik brug for al den tro, vi overhovedet kunne 
mobilisere. Vi var meget fattige i første periode. Der var store udfordringer i arbejdet, og vi var kun 
lovet et lille månedligt beløb til vort personlige underhold. Så der var ikke plads til nogen 
”udskejelser.”  
  Når vi så de mange behov i missionsarbejdet, måtte vi gang på gang bruge vores løn til arbejdet og så 
bede Gud sørge for, at vi fik det, vi skulle spise hver dag. Og Gud var trofast. 
  En dag havde vi ikke mere mad. Vi havde haft en del gæster, så vores spisekammer var næsten tømt. 
Efter at gæsterne var rejst, havde vi en hel uge levet af kartofler og æg og æg og kartofler. En aften, da 
vi bad aftenbøn med vore børn, læste vi om Elias, som fik kød af ravnene i ørkenen. 
  Det var trosstyrkende at læse om, hvordan Gud sørgede for ham. Næste dag kom Torben ud i 
køkkenet til mig og sagde: ”Mor, når Gud kunne sørge for Elias, så kan Han da også sørge for os!” Så 
gik han ind på sit værelse igen. Den sætning stod nu som med ildskrift inde i mit hjerte: ”Gud, når Du 
kunne sørge for Elias, kan Du også sørge for os!” Jeg fik meget stor tro på, at det var sandt. 
  Da det begyndte at mørkne, stod der pludselig en ung mand ude ved vores terrasse. Han stod med 
hænderne på ryggen og kaldte på mig. Da vi kom ud, spurgte han genert, om jeg ville have noget, han 
havde skudt. Ja, det ville jeg da gerne. Så kom han frem med en hønselignende fugl, som han havde 
skudt, og han gav mig med glæde sit bytte. Jeg fortalte ham glædesstrålende, at vi netop havde bedt til 
Gud om at få noget kød at spise, og bad Gud velsigne ham for hans hjælp til os. 
  Næste dag stod hans far uden for vores dør. Han kaldte på Peter, og da Peter kom ud, fortalte manden 
glad om en oplevelse, han havde haft. 
  Han var gået ud for at skyde rådyr. Han havde kun én patron tilbage i sit gevær. Da han skød efter et, 
faldt det om, men da han kom hen for at samle det op, lå der to rådyr! Han havde skudt to rådyr med ét 
skud! Mens han stod og så på disse to dyr, lød det for hans indre øre: ”Giv Peter og Anne-Lise det 
ene.” Han skyndte sig hen til os for at fortælle den gode nyhed, og vi fik på den måde kød til lang, lang 
tid. 
  Gang på gang viste Gud os, at Han holdt øje med os. Han havde ikke glemt os, selv om det gik 
igennem ”dybe dale,” og selv om vi af og til troede, at vi var glemt af både Gud og mennesker. 
 
Kun Gud kendte vor nød 
Da vi skulle til Afrika, havde vi besluttet, at vi aldrig ville klage vores nød til noget menneske. Hvis 
Gud havde kaldet os til at tjene Ham så langt væk hjemmefra, ville Han også sørge for os. Og det 
gjorde Han! 
  Vi havde en del tøj med, da vi rejste ud, men børnene voksede, og vi fik jo også en lille pige under det 
første ophold i Afrika. Vi fortalte aldrig nogen om, hvad vi manglede, men der begyndte at komme 
tøjpakker hjemmefra. Da vi havde slidt det op, som vi havde med ud efter de fire første år, passede det 
altid, at der var tøj i disse pakker, som vi kunne bruge. 
  Vi havde en lidt komisk oplevelse. Pludselig havde vi ingen tandbørster og ingen tandpasta. Vi tænkte 
ikke engang på, at Gud kunne løse det problem for os. Jeg havde altid været bange for, at det skulle gå 
ud over vore børns tænder, at vi skulle bo i Afrika, så jeg spekulerede meget på, hvad vi skulle gøre, 
når vi hverken havde tandbørster eller tandpasta. 
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  Pludselig en dag fik vi en pakke fra min søster. Ingen vidste noget om vores lille problem, men da jeg 
lukkede pakken op, lå der imellem alt det andet gode, hun havde sendt, fem tandbørster og fem tuber 
tandpasta! Da måtte vi virkelig prise Gud, som så til vore allermindste behov. Vores Far vidste, hvad vi 
trængte til, og Han viste, at Han endnu en gang var trofast imod os. 
  Da vi rejste hjem efter vores første periode i Afrika, var vi meget trætte og helt færdige med Afrika. 
Vi sagde til Gud og til hinanden: ”Nu har vi gjort vores indsats. Vi skal aldrig mere tilbage til Afrika.” 
Selv om Gud havde hjulpet os mange gange, havde prøvelserne alligevel været så store, at vi ikke 
orkede at tænke på flere perioder i Afrika. 
  Peter var sorthåret, da vi rejste ud, men han var næsten hvidhåret, da vi kom hjem. Venner herhjemme 
kunne næsten ikke kende ham, da de så ham. Det værste problem for os havde været, at vi havde så få 
penge at arbejde med. 
  Vi havde imidlertid kun været hjemme i ca. tre måneder, da det igen begyndte at trække i os. Vi 
længtes tilbage til opgaverne i Afrika, og da vi skulle rejse ud igen, fik vi det løfte fra Herren, at hvis vi 
rejste tilbage til Afrika, skulle vi ikke komme ind i disse meget vanskelige økonomiske problemer igen, 
og det løfte har Gud holdt. Vi har været flere perioder i Afrika siden, og vi har oplevet, at Gud har givet 
os alt, hvad vi behøvede for at kunne gøre Hans gerninger. 
  Vi lærte noget nyt i hver periode, og hver gang lærte vi mere og mere om at støtte os til Gud alene. 
Han lærte os, at alle de menneskelige støtter, som vi mennesker kan have, måtte vi lære at se bort fra, 
hvis vi ville stå helt for Herren. Når vi ser tilbage på de forskellige perioder, vi har haft i Afrika, må vi 
takke Herren for prøvelserne, vi fik. Vi lærte noget igennem dem, som vi aldrig nogensinde kunne have 
lært på anden måde. Gud er trofast! 
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Kapitel 10 
 

Englevagt 
 

 
Jeg sad en aften og bad aftenbøn sammen med vore to drenge. Efter at have bedt, sagde vi hver aften et 
lille vers. Jeg lærte selv dette vers af min søster, da jeg var lille, og hver gang jeg havde bedt det, følte 
jeg mig helt tryg og beskyttet af en hel englehær. Det lyder sådan: 
 ”Når jeg lægger mig til hvile 
 tretten engle om mig stå: 
 Tvende ved min højre side, 
 Tvende ved min venstre gå 
 To på vagt ved hovedpuden, 
 To ved foden desforuden. 
 To mig dække, to mig vække. 
 En mig vise alle himlens paradise. Amen.” 
  Denne aften sad jeg dog og tænkte ved mig selv: ”Mon det nu også er rigtigt, dette med englevagt? 
Kan man virkelig regne med, at Gud ser ned til hver enkelt af os små mennesker og sender sine engle 
for at vogte os på alle vore veje?” Jeg havde tvivl i mit hjerte, men tænkte så ikke mere på det. 
Drengene sagde godnat til Peter og mig og lagde sig trygt til at sove. Vi gik selv i seng lidt senere og 
faldt i søvn. 
  Midt på natten vågnede jeg ved, at der var noget, der bed mig. Jeg tænkte ikke på, at det var noget 
særligt. Der er så meget kryb i Afrika, så jeg troede, at jeg måske havde fået en loppe på mig fra mødet 
dagen i forvejen. Det sker nemlig ret ofte, at man får både lopper, kropslus eller væggetøj med sig 
hjem. 
  Det varede dog ikke længe, før det igen bed på benene, så på ryggen og mange andre steder. Jeg fik 
hurtigt fat i lommelygten, som man altid må have inden for rækkevidde i Afrika. Jeg lyste i sengen og 
så til min store skræk, at min seng var fuld af sorte kødædende myrer, SIAFU! 
  Vi havde ofte hørt vore kammerater fortælle om disse farlige kryb, og vi havde ofte haft dem rundt 
om huset, men vi havde altid fået dem standset, inden de kom indenfor. Missionærernes huse var 
bygget sådan, at der først var lagt en grund, derefter jernplader oven på grunden, og oven på disse blev 
muren bygget. Rundt omkring huset på denne jernplade smurte vi en blanding af petroleum og DDT-
pulver. Det bevirkede, at myrerne ikke så let kunne komme ind i vores hus. 
  Vi havde en gang haft hele gårdspladsen fuld af disse vandremyrer, Siafu. Millioner af myrer fyldte 
hele området, og vi hældte petroleum over dem og forsøgte at stikke ild til dem. Men næste dag var der 
endnu liv i alle disse myrer. De kunne dog ikke komme indenfor i vores hus. 
  Flere gange havde missionærerne sat deres sengeben ned i konservesdåser fyldt med petroleum for at 
beskytte sig mod disse vandremyrer. Men uanset, hvordan man garderer sig, kan disse små kryb 
komme ind overalt. De kan endda præstere at kravle op på loftet og lade sig falde ned i sengen til folk. 
Så da jeg nu opdagede, at vi havde fået Siafu i huset, blev jeg meget forskrækket. 
  Jeg så, at Peter begyndte at røre på sig i sengen og gnubbede sig her og der, men endnu var han langt 
væk i søvnen. Pludselig fór han alligevel op og lyste med sin lygte, og vi så på hinanden. Tænk, at vi 
nu skulle blive nærmere bekendte med dette kryb! Straks gik vore tanker til drengene, som lå i et 
værelse inde ved siden af. Vi havde hørt så meget forfærdeligt om Siafu. Hvis de overfaldt dyr i 
skoven, hvad enten det var små eller store dyr, var disse næsten sikre på at dø. Derfor var der vild 
rædsel i skovene, når Siafu kom vandrende i lange rækker, tusinder og atter tusinder i fine lige rækker, 
med store myresoldater ved siden af geledderne til at holde orden. 
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  Hvis de vandrede ind i snabelen på en elefant, kunne de gøre det af med den på kort tid. Afrikanerne 
kunne være sikre på, at når Siafu havde været i deres huse, så var der for en tid gjort rent for væggetøj 
og al slags kryb. Mens alt dette svirrede i tankerne, fór vi begge ud af sengen og løb ind til børnene. 
  Vi fik imidlertid et mindre chok, da vi trådte ud på gulvet, for i løbet af et øjeblik var vi fulde af Siafu, 
der kravlede op ad benene. Vi lyste ud over gulvet. Overalt var der lange rækker af myrer op ad 
væggene, på loftet og over hele gulvet. Vi fik os dog banet vej ind til børnene, medens myrerne bed os 
her og der. Også i drengenes rum var der myrer på loft, gulv og vægge, men da vi lyste på Svend og 
Torben og deres senge, blev vor forundring stor. 
  De lå begge og sov trygt. Der var myrer rundt om deres senge og på væggene ved deres hoveder, men 
i selve sengene var der ikke en eneste myre! 
  Jeg blev så skamfuld. Med det samme kom jeg i tanker om ”Tretten engle,” som vi havde bedt om at 
vogte drengenes senge. Jeg havde tvivlet på den englevagt, og nu måtte jeg i mit hjerte råbe til Gud om 
tilgivelse samtidig med, at Peter og jeg priste Herren for Hans bevarende magt. 
  Vi vidste, at hvis Svend og Torben vågnede nu, ville de blive rædselsslagne ed synet af alle disse 
myrer. De vågnede ikke, selv om vi i flere timer gik rundt i og uden for huset og dryssede DDT-pulver 
og hældte petroleum på myrerne. 
  Børnene vidste intet om Siafu’erne, før vi fortalte dem det næste morgen. Vi var alle en oplevelse 
rigere, og mere end nogensinde vidste vi, at ”Herrens engle lejrer sig trindt omkring dem, som frygter 
Ham.” Salme 34:8. Halleluja! 
 
Andet kryb 
Der findes mange farlige dyr i Afrika, og somme tider er man lidt nervøs for at sende børnene ud og 
lege i sandet og græsset, hvor der findes slanger, skorpioner og andet kryb. Gang på gang måtte vi 
anbefale os selv og børnene i Jesu hænder. 
  Særlig svært er det at skulle sende børnene langt væk på skole. Det er nok det værste for alle forældre, 
der er ude som missionærer. Man går derhjemme og tænker på, om de nu også passer godt på at se efter 
skorpioner o.lign., når de leger inde og ude. Man tænker på, om de nu husker at have strømper og 
lukket fodtøj på og ikke går i vandpytter, hvor så mange usynlige smådyr findes og kan krybe ind 
gennem huden. Disse smådyr kan på få måneder tage sundheden fra børnene. 
  Man tænker på, når man går i seng om aftenen, om børnene nu har husket at få moskitonettet stoppet 
godt ned omkring madrassen, så vor fjende malariamyggen ikke finder en lille sprække, hvor den kan 
komme ind. 
  Der er kære husmødre og gode lærerkræfter på missionens skoler. De ser efter børnene, men man ved, 
hvor meget de har at se til, og hvor svært det er at holde øje med så mange børn på en gang. 
  Om aftenen længtes man efter de små, som måtte være langt væk fra mor og far. Man ville så gerne 
give dem et godnatknus og vide, hvordan de havde det, men der var kun ét at gøre: At anbefale dem til 
Ham, som siger: ”Jeg er med jer alle dage.” Det gælder også vore børn. 
  Jeg afløste engang som husmoder på skolen, medens Svend gik i anden klasse, og det var helt utroligt, 
hvad jeg så af skorpioner både ude og inde, og ligeledes giftige edderkopper og slanger. 
  En dag, da Torben sad og legede med en lille afrikansk dreng, kom der en kvælerslange ud fra græsset 
ved siden af dem. Afrikanerdrengen så den straks. De indfødte har en sjette sans, når der er fare på 
færde. Han sprang straks op og tog Torben med sig og løb. Slangen kom hurtigt efter dem. Den slags 
slanger kan sagtens overfalde mindre børn, men denne blev dog så forskrækket ved børnenes høje råb, 
at den forsvandt lige så pludselig, som den var kommet. 
  Vi har ofte, når vi sendte vore børn ud at lege i Afrika, tænkt på det ord, som står i Hebr. 1;14: At 
”englene alle er ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, som skal arve frelse.” 
Det er skønt at vide, at Gud har tusinder af engle, der står til tjeneste, og vi tror på, at når vi beder til 
Gud om hjælp, så sender Han disse ud for at beskytte og hjælpe os som svar på bøn. 
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  Jeg har også ofte slået op på Salme 91. Oven over den har jeg i min bibel skrevet: Missionærernes 
salme. Der står, at ”den, der sidder i Den Højestes skjul og dvæler i Den Almægtiges skygge har sin 
tilflugt hos Gud.” Og der står, hvordan Han ”frier dem ud og dækker dem med sine fjedre.” Og man 
behøver ikke at frygte nattens rædsler og alt det onde, som sker omkring en. I vers 11 står der: 
 ”Thi Han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje, de skal bære dig på deres 
hænder, at du ikke skal støde din fod på nogen sten.” 
  Dengang vi havde besøg af vandremyrerne i vort hus, var det vore to drenge, der havde denne 
barnlige, enfoldige tro på, at Gud sendte engle ned for at passe på dem. Efter at vi oplede det under, har 
vi selv taget Guds løfter helt konkret, og vi har stolet på, at Gud vil beskytte os på alle vore veje. 
   

 
   



 32 

Kapitel 11 
 

Johanna 
 
 
 

Når man ser et menneske, der lever i synd og udadtil er ond og bitter, kan man godt få den tanke, at det 
er et håbløst tilfælde. Jeg har i de år, jeg har tjent Herren, lært, at ingen er håbløse for Gud. 
  De fleste mennesker omgiver sig med en skal. Vi har en facade, som ikke altid viser, hvad der bor i 
os. Mange mennesker, som tilsyneladende er onde og fulde af synd, har det ofte meget svært i deres 
hjerter og kan være dybt ulykkelige. De trænger ofte til nogen at snakke med, og de trænger i høj grad 
til at høre om Guds kærlighed. 
  Vi oplevede mange såkaldte ”håbløse” tilfælde i Afrika i de 12 år, vi arbejdede i Tanzania. Jeg vil her 
fortælle en beretning om Johanna. Man siger Johanna i Afrika i stedet for Johannes, så Johanna er en 
mand. Her får du en virkelighedsskildring, som har lært os meget, og som jeg håber også vil tale til dit 
hjerte. 
  ”Jeg må tale med de ældste i byen,” tænkte gamle Mkuwi. ”Jeg må gøre noget for at få de ældste til 
alt dømme Johanna for en eller anden forseelse, så han kommer i fængsel, og jeg kommer af med ham. 
Jeg holder ikke ud at have ham herhjemme mere. Der er altid skænderier og problemer, så snart 
Johanna viser sig.” Johanna var Mkuwis søn. 
  Den gamle hedning, Mkuwi, gik til de ældste i byen, men de mente ikke, der var noget at anklage 
Johanna for, så han kunne sættes i fængsel. Mkuwi var fortvivlet over sin søn. Han havde prøvet med 
både godt og ondt at få Johanna ind på det rette spor, så der kunne blive fred i hjemmet, men uden 
resultat. Johanna bryggede også brændevin, som han solgte til andre. Det syntes den gamle far endda 
kunne gå an, men spektaklerne de gik ham på. 
  Johanna selv var ikke glad, og han kunne ikke styre sit sind. Den Onde regerede i hans hjerte tidligt 
og sent. Han hørte på et tidspunkt Guds Ord i en kirke i en større by, hvor han havde arbejdet. 
  Han hørte og hørte Guds Ord, men det blev ikke LIV for ham. Han mente dog, at han ved selv at 
prøve at gøre sig bedre, kunne arbejde sig frem til frelse. Ja, han begyndte endog selv at gå rundt og 
prædike Guds Ord for folk i landsbyerne, men efter møderne gik han selv med sine tilhørere hen til 
ølmarkederne for at more sig. Han havde ingen sejr over synden, som bandt ham hårdt. 
  En dag var han ude i en lille landsby for at prædike. Der var ikke meget liv i det, han sagde, men han 
havde dog en del tilhørere. Pludselig hørte de musik og sang. Da de så sig om, var det vores evangelist, 
Nasson, og Peter med sin harmonika, der var kommet ud i skoven for at holde møde et stykke derfra. 
  De vidste intet om Johannas møde, men spillede, sang og vidnede for en flok af landsbyens beboere. 
Johannas tilhørere syntes, det var dejligt med harmonikaen, og snart var de to forsamlinger blevet til 
én. Min mand fik det klart i sit hjerte, at han skulle vidne om sin egen frelse og fortælle om, hvor 
vigtigt det er at følge Ordets vej helt og modtage Helligåndens kraft for at få sejr over synden. 
  Dette greb Johanna. Han lyttede vældigt, men efter mødet gjorde han igen sit hjerte hårdt. Han havde 
ikke brug for denne kraft. 
  Efter denne dag skete det mange gange, at vor evangelist, Nasson, mødte Johanna, og hver gang 
vidnede Nasson for ham, men Johanna gjorde sig stadig hård. 
  Der gik nu lang tid. Vi havde været hjemme på orlov i Danmark og kom tilbage til Itigi i Tanzania. 
Den dag, vi ankom med toget til Itigi station, var en stor flok kristne mødt op for at byde os 
velkommen. En af vore evangelister, Immanuel, fløj Peter om halsen, og de to stod længe med 
hinanden om halsen og næsten græd af glæde. 
  De vidste ikke, at der et stykke derfra stod en og iagttog dem, Johanna. Da han så de to være så glade 
for at møde hinanden, tænkte han i sit hjerte: ”Hvis en hvid og en sort kan være så glade for hinanden, 
må der altså være noget specielt ved den religion!” 
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  Johanna hadede de hvide dybt i sit hjerte. Han havde en gang arbejdet for nogle grækere, og da havde 
han oplevet så meget dårligt, at han havde fået et stort had til de hvide. Han mente, at de hvide kun var 
i Afrika for at udnytte afrikanerne. Men efter denne dag på banegården kunne han ikke glemme, hvad 
han havde set. Denne kærlighed gjorde dybt indtryk på ham, men han prøvede dog stadig at gøre sig 
hård. 
  En dag vovede han sig alligevel ind i kirken på missionsstationen. Han var igen forbavset over at se, 
at hvide og sorte kunne være så fuldstændig ét og ligefrem holde af hverandre. Derfor kom han af 
nysgerrighed et par gange på møderne. Da mærkede han imidlertid, at hans hjerte var ved at blive tændt 
af den ild, som brændte i de troendes hjerter, og han gjorde op med sig selv, at det skulle være slut med 
at komme i denne mærkelige kirke.  
  Han blev væk i nogle måneder, men pludselig en nat vågnede han efter en mærkelig drøm. Der var en 
stemme, der havde råbt til ham: ”Johanna, du skal redde din sjæl! Du skal gå hen og høre Guds ord 
igen.” 
  Han gik dog ikke. Man da han efter en tid drømte det samme endnu en gang, blot var stemmen endnu 
mere indtrængende end før, gjorde Johanna igen op med sig selv. Kunne han virkelig redde sin sjæl ved 
at høre dette evangelium, så ville han gå. 
  Han begyndte at komme til møderne og gik også i dåbsklassen. Han bøjede knæ og bad brødrene om 
at bede for sig. Lidt efter lidt begyndte han at forstå, hvad frelse virkelig er. En dag overgav han sig 
100% til Jesus og besluttede at leve et helt nyt liv. 
  Senere kom han op til vores hus og bad om at få arbejde hos os. Han havde arbejdet i syv år i huset 
hos en græsk familie, sagde han, men hans anbefaling var blevet borte. Jeg var lidt skeptisk over for 
den forklaring, men da jeg i den tid havde nok at gøre med at undervise i religion i skolen og med 
sykursus og til tider var i sygeafdelingen for at hjælpe de syge, syntes jeg, det kunne være dejligt med 
en til at hjælpe lidt i huset. 
  Man kan ikke overkomme det samme i den afrikanske varme som herhjemme, når det gælder manuelt 
arbejde, og man er nødt til at have en hjælper her og der i hus, have osv. 
  Jeg besluttede at prøve Johanna bare en dag for at se, om han kunne vaske gulve og tøj. Da folk så, at 
han var i huset hos os, rystede nogle på hovedet og sagde: ”Han kommer til at snyde Mama, og stjæle 
gør han sikkert også.” Jeg så dog med det samme, at han virkelig kunne det, han havde lovet, så efter 
den tid fik han fast arbejde hos os. 
  Det endte med, at vi næsten ikke kunne undvære ham. Han blev døbt i menigheden, og alle så klart, at 
Johanna var blevet revet ud af Djævelens klør. Han var i sandhed blevet ført fra mørke til lys. Hans 
ansigt havde forandret sig. Det hårde forsvandt, og han vidnede glad for alle om sin Frelser. 
  Efter en tid blev han gift med en af vore kære unge kristne piger, Ester, som for mange år siden var 
blevet kristen gennem religionsundervisning i skolen. 
  Efter at Johanna havde været et årstid i huset hos os, bad han somme tider om at få lov til at tage med 
Peter ud for at vidne for folket i landsbyerne. Han sagde til mig en dag: ”Mama, jeg ved, at jeg må ud 
og vidne for folk om denne herlige Frelser, jeg har fundet. Jeg ville gerne bruge hele min tid til det, 
men jeg ved også, at jeg må døbes med Helligånden først. Jeg mangler Åndens kraft over mine ord.” 
  Efter den tid var han ofte fremme til forbøn i kirken og bad meget til Gud om Helligåndens dåb. Der 
gik dog lang tid, uden at der skete noget. Til sidst var han helt fortvivlet og sagde en dag: ”Der må være 
noget i vejen med mig eller noget i vejen med den måde, jeg tror på.” 
  Vi prøvede at opmuntre og hjælpe ham, så godt vi kunne, men han var til sidst så langt nede med 
humør og kræfter, så han ofte var syg og træt. På dette tidspunkt skulle vi have bibeluge i Itigi for 
evangelisterne. Den første dag kom Johanna til mig og sagde: ”Jeg rejser til Kilematinde hospital for at 
blive ordentligt undersøgt. Jeg er syg til sjæl og legeme.” 
  Der var da noget i mit indre, der sagde, at jeg nu måtte slippe Johanna og blive løst fra ham. Han var 
guld værd i huset, han var så trofast, og jeg var umådelig glad for ham. Men jeg sagde til ham: ”Nej, 
Johanna, jeg synes, du skal holde fri nu og tage Ester, din kone, med dig til bibeluge i stedet for.” 



 34 

  Det blev han meget glad for. Bibelugen var først og fremmest for evangelisterne, så han havde ikke 
troet, han kunne komme med. Han pakkede sine ting sammen, og han og hans hustru tog sammen på 
bibelugen. 
  Jeg må sige, at vi næsten alle sammen både græd og lo af glæde, da vi dagen efter hørte, at Jesus ikke 
alene havde døbt Johanna med Helligånden, men også hans kone. Det var en glad og strålende, rask og 
frisk Johanna, vi fik hjem fra bibelugen. 
  Han sagde: ”Om en tid vil jeg ud og vidne, Mama, men først skal jeg hjælpe dig, til du har overstået 
fødselen.” (Jeg ventede Lena dengang.) Han blev en tid, men da der var så stort behov for forkyndelsen 
af evangeliet omkring Kintinku, og en af evangelisterne dernede blev syg, bad vi Johanna og Ester om 
at rejse dertil. Det gjorde de med glæde, og Gud gav mig til gengæld Johannas kammerat til at hjælpe i 
huset. Det var en ligeså fin og dygtig ung mand, som blev sendt os af Herren selv. 
  Efter at have hjulpet en tid i Kintinku, rejste Ester og Johanna til bibelskolen i Kigoma for at få mere 
undervisning i Guds Ord. Det var en god og lærerig tid for dem begge. Medens de var der, havde 
Johanna en drøm igen en nat. Han drømte, at han stod og talte med Peter ved en stor bygning, og han 
vidste, at dette var stedet, Gud ville have ham og Ester til at evangelisere. 
  Da han igen var hjemme fra bibelskolen, tænkte han ikke mere på drømmen, før Peter en dag bad ham 
rejse med ud til landsbyen Misaké for at se på en kirke, som de kristne selv havde bygget der. Vi havde 
et stort ønske om at få en heltidsevangelist derud, da folket levede i et stort mørke og behøvede en, som 
til stadighed kunne undervise dem i Bibelen. 
  Under ingen omstændigheder troede vi, det kunne blive Johanna, da han lige havde bygget sig et 
dejligt hus ved missionsstationen i Itigi. Han havde puslet med dette hus og fået det meget fint efter 
afrikanske forhold. Han var meget glad for at kunne bo lige ved missionen. 
  Da Peter og Johanna endelig nåede til Misake og stod og talte sammen ved kirken, spurgte Peter 
alligevel Johanna, om han ikke kunne tænke sig at arbejde for sin Frelser her. Han svarede JA med det 
samme, da det netop var denne situation, han havde oplevet i drømmen. ”Hvis Gud kan bruge os her, er 
jeg villig til det,” sagde han. 
  Vi stod netop og manglede et hus til en anden evangelist, der skulle bo i nærheden af missionen, og 
Johanna og Ester tilbød da, at vi kunne låne deres hus vederlagsfrit til den anden evangelist. Det var 
herligt at opleve, at de agtede alt andet for tab og var villige til at flytte til en afsidesliggende plads for 
at vinde mennesker for Jesus. 
  Nu er Ester og Johanna i fuld gang med arbejdet. Johanna er ældstebror i Itigi. Han og hans kone har 
været igennem mange svære prøvelser. De har haft deres del af medgang og modgang, men igennem alt 
har de været trofaste i Guds arbejde. 
  Jeg har fortalt denne historie for at styrke vores tro på, at Gud kan gøre mirakler i dag. Mennesker, 
som lever langt borte fra Ham, kan blive draget nær igen, fordi Jesus elsker alle mennesker, og Gud vil, 
at alle mennesker skal frelses.  
  Den, som ser mest håbløs ud i menneskers øjne, kan være den, som trænger allermest til Guds omsorg 
og kærlighed. Johanna og Ester tjener begge Jesus af hele hjertet. Vær med til at bede meget for dem, at 
de må blive bevaret i ydmyghed og tro og fortsat virke for Jesus til sjæles frelse. 
  Trofast er Han, som kalder DIG. Han kan også gøre mirakler i DIT liv. Gud er den store pottemager. 
Hvis et kar mislykkes og går i stumper og stykker, samler Han det hele op og begynder forfra igen. Han 
vil ALTID starte forfra igen, Han elsker at danne kar til ære, kar, som er dyrebare for Ham, og som 
Han kan bruge. 
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Kapitel 12 
 

Ansigt til ansigt med døden 
 
 

Da vi var hjemme på orlov fra Afrika i 1967, rejste vi rundt og holdt møder i Danmark, og lige inden vi 
skulle rejse tilbage til Afrika, havde vi et meget velsignet møde i en af kirkerne i Danmark. Efter mødet 
sluttede ældstebrødrene og forstanderen ring omkring os og bad for os. Der kom da en profeti, et ord 
fra Gud specielt til os. Dette ord lød sådan: ”Når I nu rejser tilbage i gerningen i Min vingård, vil I 
komme til at stå ansigt til ansigt med døden. I vil komme ud i mange farer og mange svære situationer, 
men da skal I vide, at Jeg, Herren er med jer! Jeg bevarer jer og beskytter jer! Jeg omslutter jer!” 
  Vi vidste fra vores første periode i Afrika, at der er mange farer, som lurer, når man er midt i et 
område med vilde dyr, troldmænd, medicinmænd og mange andre ting. Vi havde allerede oplevet Guds 
omsorg og beskyttende magt, men vi var dog lidt betænkelige, da vi hørte budskabet om, at vi skulle 
komme til at stå ansigt til ansigt med døden. 
  På jernbanestationen da vi skulle sige farvel til vore kære, kom min far hen til døren i toget. Han så op 
på mig og sagde: ”På gensyn, vi ses derhjemme hos Herren! Vi kommer ikke til at ses mere på denne 
jord.” Jeg husker endnu hans kærlige blik og ser ham endnu stå og vinke til os, da vi kørte med toget. 
  Jeg tænkte på, om det måske var det, der var meningen med profetien, om at vi skulle stå ansigt til 
ansigt med døden. Der var måske nogle af vore kære, som vi ikke fik at se igen. 
  Efter at vi var kommet tilbage til Afrika, glemte vi en tid profetien. Vi blev travlt optaget i arbejdet, 
og dagene fløj af sted. 
  Vi satsede meget på at nå en stamme, der ligger et stykke fra Singida, hvor vi arbejdede dengang. 
Denne stamme, Barabaig-stammen, er en stamme, som ikke ønsker civilisation. Derfor ønsker de heller 
ikke missionærerne. De ønsker ikke skoler eller nogen form for oplysning. Deres eneste ønske er at 
leve det primitive liv, som de altid har levet. 
  Hvis nogen trænger sig ind på deres område, holder denne stamme sig ikke tilbage fra at myrde, og i 
deres stamme er det sådan, at hvis en ung mand vil giftes, må han først vise, at han er voksen og modig, 
ved at han enten dræber en løve eller et menneske. Denne stamme stjæler fra nabostammerne, og hvis 
de ikke kan få deres vilje, dræber de uden tøven. 
  Når man kørte igennem det område, hvor de boede, skulle man ikke stå ud af bilen og holde rast, da 
det var alt for farligt. Vi havde oplevet, hvordan Gud havde forvandlet mange menneskeliv ved 
evangeliet, og vi længtes efter, at også denne stamme skulle høre om Jesus og Hans kærlighed. 
  Vi prøvede på flere måder at komme ind til stammen med evangeliet, og vi havde også flere 
evangelister, som ønskede at gå ind til denne stamme. 
  En da, da Peter og jeg sammen med et par afrikanere kørte igennem området, hvor Barabaig-stammen 
bor, nåede vi hen til et meget skarpt sving på vejen. Pludselig kom en stor sten flyvende ind gennem 
forruden. Ruden blev helt krakeleret, så vi ingenting kunne se, og stenen fór igennem bilen og strejfede 
den ene af afrikanerne, der sad bagi. 
  Jeg fik et glasskår ind i munden og ned i halsen, og vi blev meget forskrækkede, men det var, som om 
Gud selv styrede bilen. Han hjalp Peter at få drejet rundt i svinget, uden at vi kørte ind i de store træer, 
der var ved vejkanten. Da Peter fik stoppet bilen, og vi stod ud, blev vi klar over, at det var nogle fra 
Barabaig-stammen, som havde gjort det, for at vi skulle køre galt med bilen. Den store sten var blevet 
kastet med vilje imod vores forrude. Vi forstod, at det var et under, at vi ikke var kørt galt, og det 
lykkedes også mig at få glassplinterne ud af munden. 
  Vi måtte køre det sidste lange stykke vej på den støvede landevej uden forrude, og jeg havde ondt i 
halsen længe efter den episode. Men vi priste Gud for, at Han havde hjulpet os, så vi slap godt fra dette 
uheld. Vi havde i sandhed stået ansigt til ansigt med døden. 
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  Det var dog ikke alene os, der kom ud for drastiske oplevelser. Nogle dage efter ulykken, fik vi vore 
børn hjem på ferie. 
  En aften sad vi sammen, som vi plejede og læste i Bibelen. Vi talte om, hvor vigtigt det er, at vi altid 
er rede til at gå herfra, og vi bad Jesus om altid at hjælpe os til at have rene hjerter og have alting klart 
med vores himmelske Far og med hinanden. Vi havde en dejlig stund sammen, hvor vi rigtig mærkede 
Guds nærhed. 
  Senere gik Torben, vores yngste søn, i bad. Han låste døren til badeværelset og fyldte vand i 
badekarret. Dengang havde vi i badeværelset en gasvarmer, der gik på flaskegas, og vi havde aldrig 
oplevet, at den kunne give problemer. Torben havde imidlertid også lukket vinduet, som ellers altid 
stod på klem. 
  Vi kunne ikke forstå, at det tog så lang tid for Torben at være i bad, så vi kaldte på ham og spurgte, 
om han snart var færdig. Vi hørte da, at han rejste sig. Derefter lød der et bump. Han faldt imod noget 
hårdt i badeværelset, og han svarede ikke, når vi kaldte på ham. Vi ruskede i døren men hørte ikke en 
lyd derindefra. 
  Vi blev panikslagne alle sammen og forstod, at der var noget alvorligt på færde. Vi vidste, at hvis man 
ikke får den ilt, man skal have, i nogle få minutter, er man færdig. Vi blev derfor helt desperate efter at 
få låst op ud til badeværelset, men begge døre, der førte derud var omhyggelig låst, så vi var helt 
magtesløse. 
  Svend kom straks i tanker om, at vi kunne løbe uden om huset og bryde ind igennem vinduet, men det 
var ikke så let. Vinduerne i Afrika er lavet meget forsvarligt med jerngitter yderst på grund af tyve og 
røvere. Inden under er et myggenet sømmet fast, og så er der selve vinduet. 
  Peter fik hurtigt fat i en kampesten og knaldede ruden. På en eller anden måde fik Svend og Peter det 
stærke jerngitter slået løs fra vinduet. Vi syntes alle sammen, at det tog en evighed at få disse ting gjort, 
og da vi endelig fik vinduet op, var der gået ret lang tid. Fra vinduet kunne vi låse yderdøren op, og så 
var vi endelig inde i badeværelset. 
  Torben lå på gulvet og var bevidstløs, og der flød blod fra hans hoved. Vi fik ham hurtigt trukket ud i 
den friske luft, og vi begyndte alle sammen at råbe til Gud om hjælp. Der var gået så lang tid, at vi 
næsten troede, at Torben var død. Vi mindede Gud om, at Han havde lovet at bevare og beskytte os, og 
det forunderlige skete, at Torben slog øjnene op, efter at vi havde bedt for ham en stund. Han var meget 
uklar i lang tid, men vi blev ved med at bede for ham og prøvede at holde liv i ham. Langt hen på 
natten var han stadig helt forvirret i hovedet. 
  Det viste sig, at gasflammen havde taget al ilt fra rummet, og da vi kaldte på Torben, var han åbenbart 
ved at besvime, så da han rejste sig op, faldt han mod gasflasken og slog hovedet. Det hele så meget 
voldsomt ud, men allerede dagen efter have han det godt igen. Vi priste og takkede vores Herre endnu 
en gang, fordi Han havde vist omsorg for os. Vi måtte sande, at vi atter havde stået ansigt til ansigt med 
døden, men at Gud i sin nåde havde bevaret Torben, og han var fortsat i fuld vigør. 
  Efter at drengene var kommet tilbage til kostskolen, skete der en ulykke med vores ældste søn, Svend. 
Vore drenge gik på en svensk missionsskole 300 km borte. Vi bad meget for dem hver eneste dag, da vi 
vidste, at det kun var Gud, der kunne passe på dem. Det var en god skole, og drengene havde en dejlig 
tid der, som de aldrig glemmer. 
  En dag, da Svend var oppe og gynge, faldt han af gyngen, mens han var allerhøjest oppe. Han slog sig 
voldsomt, og måtte ligge i sengen, men han slap fra det med en forskrækkelse. Vi måtte igen sande, 
hvad vi ofte havde sagt til hinanden: ”Vi må bede Guds engle om at passe på os og vore børn hver 
eneste dag.” Det var umuligt for os at holde øje med børnene, og vi blev glade, da vi hørte, at Svend 
var blevet bevaret. 
  Da vi igen skulle op på skolen for at hente drengene hjem på ferie, skete der et meget stort under, som 
vi heller aldrig vil glemme. 
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  Ude i den store gård foran missionsskolen holdt alle missionærernes biler. Missionærhusene og 
skolebygningerne lå spredt over et stort område, og på denne store gårdsplads plejede alle børnene at 
have det dejligt sammen. Lena, som dengang var tre år, havde sat sig ned i sandet for at lege. 
  Lige bag ved hende holdt ”husfaderens” store Land-Cruiser, en stor firehjulstrukken bil. Peter og jeg 
var inde på skolens kontor, og alt virkede fredeligt, men pludselig hørte vi, at børnene skreg ude på 
gårdspladsen. Vi fór ud og så lige, da vi kom ud, at den store bil var kørt hen over Lena. 
  Husfaderen, som skulle skynde sig ned til byen, havde ikke set Lena. Han var hoppet ind i bilen, 
havde startet i en fart og var kørt hen over hende. Vi var fuldstændig lammede af skræk, og alle skreg 
og råbte og viftede efter ham, så han forstod, at noget var helt galt. 
  Han bremsede hårdt op og kørte tilbage igen hen over Lena, så vi troede, der var sket noget frygteligt. 
Det fantastiske skete imidlertid, at Lena rejste sig op. Hun begyndte at græde på grund af 
forskrækkelsen, men da vi løb over til hende, så vi, at hun overhovedet ikke havde taget skade. 
  Det var et Guds under, at Lena ikke blev kørt ihjel. En af de ældste drenge sagde: ”Jamen, så I ikke 
den hånd, der lagde Lena ned og holdt hende, medens hun var der under bilen?” Vi var alle sammen 
sikre på, at det var en Guds engel, der havde holdt Lena, så hun lå helt stille, mens bilen kørte hen over 
hende, også medens den kørte tilbage over hende igen. Gud havde i sin store barmhjertighed skånet 
også vores lille pige fra døden. 
  Vi huskede igen på den profeti, vi havde fået hjemme i Danmark. Vi kunne se, at Gud virkelig var 
med os, og midt i forskrækkelserne var vi trygge ved at vide, at Gud havde vidst alt dette på forhånd, 
og at Han havde sendt sine engle ud for at beskytte os imod disse ulykker. 
  Det er ofte sådan, at når man giver sig helt til Guds tjeneste og ønsker at vinde sjæle for Ham og give 
sit liv i arbejdet for andre mennesker, så raser den Onde, og man kommer ud for megen modstand på 
forskellig måde. Gud tillader, at mange prøvelser kommer ind over ens liv, men da er det trygt at vide, 
at Han ser til os, Han holder øje med os, og Han beskytter os. 
  Når man bor i et land som Afrika helt ude i busklandet, hvor der er langt til hospitaler og læger, og 
hvor man ikke har nogen nødplaner, kan man føle sig meget magtesløse. I alt dette lærer man bønnens 
vej. Man lærer at råbe til Gud i nøden, og man oplever også store mirakler. Man oplever midt i 
hverdagen, hvordan Gud har omsorg for alle vore behov. 
  Der blev gjort mange forsøg på at komme ind i Barabaig-stammen. Der var megen modstand fra den 
Ondes side, og det tog mange år, før der virkelig kom resultater ud af det. Nu er der imidlertid flere 
evangelister, som er flyttet ind og bor iblandt denne stamme. Regeringen har næsten opgivet at få disse 
folk til at underordne sig lov og orden, men det viser sig, at Gud har magt, og når vi beder, så virker 
Han! 
  En af vore unge evangelister følte kald til at flytte ind og bosætte sig midt i det værste område. Der 
var flere, som truede ham på livet, man han sagde til dem: ”Jeg vil fortælle jer om Jesus og om Guds 
kærlighed. Hvis I slår mig ihjel, går min ånd lige hjem til Gud, men jeg tror på, at jeg skal leve her 
iblandt jer så længe, Gud ønsker det.” Han har allerede vundet mange mennesker for Gud, og mange 
fra denne stamme har nu bøjet sig og givet deres hjerter til Jesus. 
  Ondskaben bliver da ombyttet med Guds kærlighed, og nu er der flere af stammen, som selv er blevet 
evangelister og kan forkynde evangeliet på deres eget sprog til deres egen stamme. Gud vil, at alle 
mennesker skal frelses, og evangeliet skal nå ud til alle folk og stammer og tungemål, inden Jesus 
kommer!  
  Det kom også til at passe, at vi ikke fik min far at se igen på denne jord. Inden vi nåede hjem til 
Danmark igen, var min far gået hjem til Herren. Han var rede til at komme herfra, og han vidste altså, 
at det var sidste gang, vi så hinanden i 1968. Også min mor døde, mens vi var i Afrika, og min 
svigerfar. Det er godt, at vi trods sorgen og savnet kan glæde os til, at vi skal mødes igen derhjemme 
hos Herren. 
  Vi har i sandhed kunnet sige det samme, som salmisten siger i Salme 23, at Herren har været vores 
hyrde, og selv om vi har ”vandret i dødsskyggens dal,” har vi ikke frygtet ondt, fordi Han var med! 
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Kapitel 13 
 

Guds suveræne ledelse 
 
 

Det, jeg nu vil fortælle, kan måske lyde som et eventyr eller som menneskelig fantasi, men det er sandt, 
hvert ord. 
  Efter at vi havde været i Afrika i 12 år og havde oplevet Guds velsignelse i arbejdet, følte vi, at tiden 
var inden til, at vi skulle hjem til Danmark. Vi var meget trætte, og vores helbred var heller ikke så 
godt. Vore børn var blevet så store, at de skulle lære at leve deres egne liv. 
  Det var svært for os at afbryde missionsarbejdet i Afrika, fordi Gud havde kaldet os til det. Vi ville 
ikke bare rejse til Danmark, fordi det passede bedst for os rent menneskeligt. Derfor bad vi Gud om at 
vise os, hvor Han ville have os i Danmark. Vi tænkte, at hvis Gud ville vise os helt konkret, hvor vi 
skulle arbejde, var vi sikre på, at vi kunne rejse hjem med en god samvittighed. 
  Vi talte frem og tilbage om, hvor vi kunne tænke os at bo i Danmark. Vi tænkte på, at vi muligvis 
skulle gå tilbage til vores gamle erhverv, arbejde med vore hænder og starte i en ny by i Danmark med 
Guds arbejde. En dag prøvede jeg at ”vandre rundt” i Danmark i tankerne, og jeg tænkte på, hvor jeg 
kunne tænke mig at bo. 
  Hele tiden stoppede jeg i mine tanker op ved Blåhøj i Midtjylland. Vi havde besøgt menigheden dér 
på vore møderejser rundt i Danmark Til sidst var det, som om det var det eneste og det bedste sted for 
os at være. En morgen spurgte jeg Peter: ”Hvis du skulle sige helt ærligt, hvor du helst ville være i 
Danmark, hvor du føler, at vi kunne bo og arbejde for Gud, hvor skulle det så være?” Han sagde da: 
”Det eneste sted, jeg virkelig kunne tænke mig at være, er Blåhøj.” 
  Vi regnede med, at menigheden i Blåhøj i forvejen havde en forstander, og vi ville jo aldrig skrive til 
menigheden der og fortælle, at vi gerne ville komme og hjælpe dem i arbejdet, så vi bad Gud om, at 
Han helt klart ville lede os til det, som var ret. Derefter lod vi det hvile i vore tanker for en tid. 
  Nøjagtig tre måneder efter, at vi havde talt om dette, fik vi brev fra ældsterådet i Blåhøj. En af 
brødrene skrev til os: ”For tre måneder siden skrev vi til jer og sendte jer en kaldelse til at komme og 
hjælpe os i menigheden i Blåhøj. Vi kan ikke forstå, at vi ikke har hørt fra jer. Vil I nu tage imod vores 
kaldelse og bede Herren om at vise jer, om I skal komme her og hjælpe os? Vi vil bede jer om at svare, 
så snart som muligt, da menigheden spændt venter på, om I siger ja eller nej til kaldet.” 
  Det var ikke svært for os at svare hurtigt. Samme aften satte vi os ned og skrev til ældsterådet i 
Blåhøj, at vi selv følte, at det var Guds klare ledelse for os. Der sænkede sig en forunderlig fred ned i 
vore hjerter, og vi vidste helt sikkert, at dette var Guds suveræne ledelse for vore liv. Vi kunne nu 
pakke vore sager i Afrika og med god samvittighed slå os ned i Danmark for en tid. 
  Senere fik vi den aftale med menigheden, at vi kunne rejse ud til missionsmarken på besøg og for at 
undervise vore afrikanske venner, når Gud lagde det til rette for os. I de otte år, vi boede i Blåhøj, rejste 
vi hvert år ned til Afrika for at undervise og styrke vore kristne venner. Samtidig oplevede vi en 
vidunderlig tid i Blåhøj menighed. 
 
Helt fantastiske visioner bliver til virkelighed 
Den lille menighed i Blåhøj var en flok mennesker, som levede i et inderligt samfund med Gud. Det var 
en bedende menighed, og det var kristne, som trofast ofrede til missionen, og som havde stor kærlighed 
også til Guds udvalgte folk, Israel. 
  Efter at vi havde været der en kort tid, forstod vi, at her var grobund for, at Gud kunne gøre store ting. 
Når vi var i bøn til Herren, voksede vores tro på, at mange mennesker ville blive frelst, og at Gud ville 
velsigne arbejdet og gøre mirakler iblandt os. 
  Mødesalen blev snart for lille, så vi blev enige med menigheden om at udvide. Troen voksede fra dag 
til dag, og vennerne ofrede af deres midler og al deres fritid for at hjælpe med byggearbejdet på kirken. 
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Der gik ikke lang tid, før vi havde en dejlig stor kirkesal. Der var skydedøre i to afdelinger i den 
nederste ende af salen, således at vi kunne have børnearbejde og andre aktiviteter i de to bageste 
lokaler. Samtidig var selve mødesalen blevet ca. dobbelt så stor. 
  Det varede ikke længe, før også denne kirkesal var næsten fuld. En aften, da vi havde møde, og vi var 
henne i eftermødet, kunne jeg pludselig se på Peter, at der hændte et eller andet usædvanligt for ham. 
Han stod frem foran forsamlingen og ville forklare dem noget, men det var umuligt for ham. Han blev 
overmandet af gråd, og han var dybt bevæget. 
  Efter en stund fortalte han menigheden, at han havde set et syn for sig i sit indre. Han sagde: ”Vi skal 
lukke de to hold skydedøre op og velsigne alle de tomme bænke og stole i de bageste lokaler. Det varer 
ikke længe, før de bliver fyldt med mennesker ned til sidste række. Men jeg føler mig så magtesløs, når 
jeg ser alle disse mennesker for mit indre blik. Jeg føler, at det er umuligt for mig som forstander at 
tage mig af alle disse mennesker. Hele menigheden må nu i aktivitet. Vi må alle lære at tage os af 
hverandre og hjælpe hverandre.” 
  Peter sagde til menigheden, at hvis vi var villige til at overgive os helt til Herren og være 
medarbejdere for de mange mennesker, som Gud ville sende til os, skulle vi vende os om til alle de 
tomme stole og velsigne dem. Vi skulle bede Gud om at sende mennesker, som trængte til at komme 
ind for at høre Guds ord. Han sagde: ”Herren vil gøre store ting for os, når vi tror Ham og overgiver os 
til Ham.” 
  Det var en hellig stund for os alle sammen, og vi forstod, at der skete noget i manges hjerter, som var 
meget vidunderligt. Vi vendte os på ny til Herren og bad Gud om at frelse mennesker. Vi overgav os 
selv til Gud og bad om, at Han måtte bruge os i tjenesten for Ham. 
  Der gik ikke mange måneder, før det nederste af lokalet begyndte at blive fyldt. Inden et år var der 
ofte fyldt med mennesker i hele salen. Det var velsignet at se, at menigheden holdt fast ved sit løfte til 
Gud. Så snart der kom nye mennesker på møde, tog menigheden sig af dem, inviterede dem med hjem 
efter møderne og var hyrder for de mange nye, som kom ind i menigheden. 
  Vi oplevede, at Gud holdt fast ved sit løfte til os om, og der ingen grænser er for, hvad Han vil gøre, 
når vi overgiver os helt i Hans hånd. Den vision, som Peter havde fået den aften på talerstolen, gik 
hurtigt i opfyldelse. 
 
Nye visioner og nye mirakler 
Alt gik godt i vores menighed i Blåhøj. Mennesker blev frelst, menigheden var sund og god og aktiv. 
Vi oplevede at arbejde sammen med en menighed, som var fuld af tro, og som også var meget trofaste 
over for Gud og mennesker. Det var vidunderligt for os at arbejde sammen med venner, som gik i bøn 
til Gud, og som var villige til at betale den pris, det koster at tjene Herren som menighed. 
  Når vi delte de visioner med dem, som Gud havde givet os, var de villige til at stå bag os og støtte os 
og hjælpe os på alle måder. De gav os frihed til at rejse ud på missionsmarkerne så ofte, vi følte, vi 
skulle gøre det, og de hjalp os både åndeligt, praktisk og også økonomisk. 
  Vi havde i begyndelsen af vores tid i Blåhøj købt en lille byggegrund til os selv i nærheden af kirken, 
og inden lang tid tilbød vennerne der at hjælpe os med at bygge et hus, hvor vi selv kunne bo. De 
brugte deres lørdage, og de byggede et dejligt hus til os. Samtidig gav de os lønforhøjelse, så vi kunne 
få råd til at bo i huset. 
  Det var et meget stort mirakel for os. Inden vi rejste til Afrika første gang og havde solgt vores hus, 
havde vi fået det ord fra Herren, at når vi forlader hus og hjem for Hans navns skyld, skal vi få det igen 
her i tiden. Vi havde næsten ikke turdet tro, at det var muligt, men vi fik hurtigt dette løfte indfriet i 
Blåhøj. 
  Efter at vi havde udvidet kirken, og alt var stabilt og godt, tænkte vi på, om det nu var Guds plan, at vi 
skulle rejse tilbage til Afrika. Vi følte, at vi ikke blot kunne være i en menighed, hvor alt gik godt, men 
hvor der ikke var nogen større udvikling. Vi tænkte på, om Gud måske havde en anden, som skulle 
komme i vort sted nu, hvor de visioner, vi havde fået fra Herren, var lykkedes, og alt nu var stabilt. 
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  Som forholdene var på daværende tidspunkt, var det ikke muligt at udvide stedet yderligere. Der lå 
beboelseshuse lige ved siden af kirken, så hvis man skulle udvide kirken, skulle man købe de 
tilstødende huse og rive dem ned. 
  Der havde flere gange været tale om, at den ældre mand, som boede i huset ved siden af kirken, på et 
tidspunkt ville sælge huset til menigheden, men det så ret uoverskueligt ud netop nu. Menigheden var 
også spændt hårdt for økonomisk på grund af den første udvidelse, så vi turde ikke tænke på, at der 
skulle ske mere foreløbig. 
  Efter at have talt sammen og bedt sammen, bad vi Gud om at give os et helt klart tegn på, om vi skulle 
blive i Blåhøj eller rejse tilbage til Afrika. I begyndelsen af august måned 1978 bad vi således til 
Herren: ”Gud, hvis du vil, at vi skal blive her, vil du vise os det. Vi beder dig om et helt konkret tegn 
på, om du vil, at vi skal fortsætte her, og det tegn må komme inden 12. august.” 
  Vi havde mange kaldelser fra Afrika, som vi skulle svare på, så vi satte denne dato som en 
skæringsdato, hvor vi måtte svare ja eller nej til Afrika, og hvor Gud måtte vise os, hvad Hans vilje var 
med vores liv. 
  Den 10. august kom en af vore ældstebrødre til os og sagde: ”Hus nr. 2 ved siden af kirken er til salg 
meget billigt. Skal vi købe det? Der bor en ældre dame i det hus, og hun vil sælge huset og flytte i en 
pensionistbolig. Prisen er så lav, og det vil være en stor fordel for menigheden at have det hus, hvis vi 
senere tænker på at udvide kirken.” 
  Vi fortalte ikke vores ældstebror noget om, at vi havde bedt Gud om et klart tegn, men vore hjerter 
bankede lidt hurtigere, da vi hørte dette. Vi sagde til ældstebroderen: ”Det nytter jo ikke meget at købe 
hus nr. 2, hvis hus nr. 1 ved siden af kirken ikke er til salg.” 
  Han har åbenbart tænkt meget på det, for om aftenen var han med til bønnemødet i menigheden, og 
medens han bad, sagde han til Gud: ”Herre, i morgen vil jeg gå ind og spørge manden, som bor her ved 
siden af (i hus nr. 1), om han vil sælge sit hus. Hvis du ønsker, vi skal købe det, må du gøre det sådan, 
at manden har ventet på, at jeg skulle komme og spørge ham, så han er helt klar til at sælge.”  
  Næste dag gik ældstebroderen ind til naboen. Naboen sad ved sit køkkenbord, og da han så 
ældstebroderen, sagde han med det samme, at han havde ventet, at han ville komme og spørge, om han 
ville sælge sit hus. Det var ikke svært at få en aftale med ham om prisen. Huset var gammelt, men det 
ville alligevel være et stort trosskridt for menigheden at skulle købe det, når de i forvejen sad med store 
økonomiske udgifter. 
  Vi lagde sagerne frem for menigheden og for Gud, og der blev tænkt meget og bedt meget i de få 
dage, vi havde til at beslutte os i. Hvis vi kun købte naboens hus, ville det ikke være let at udvide 
kirken ret meget. Man skulle have en større byggegrund for at få lov til at bebygge så stort et areal, som 
vi gerne ville. Peter og jeg havde nu fået meget stor tro på, at Gud ville, at vi skulle udvide kirken 
endnu en gang, og at vi skulle blive i Blåhøj menighed endnu nogle år. 
  Så Peter talte derfor i tro til menigheden, og det varede ikke længe, før vi havde besluttet at købe 
begge huse. Peter bad om endnu et tegn en søndag, vi skulle til møde. Vi skulle optage et offer i 
menigheden, hvor hver enkelt kunne tegne sig for, hvad de evt. ville give til købet af huset. Peter havde 
bedt om, at der måtte blive givet løfte om mindst 120.000 kr. 
  Efter at han havde talt til menigheden, tog vi offeret op. Medlemmerne skrev på små sedler, hvad de 
kunne tænke sig at give til køb af disse huse, og det viste sig, at der kom løfter ind på over 120.000 kr. 
den aften. Vi kunne nu gå i gang med stor frimodighed, selv om det så helt håbløst ud menneskeligt set. 
  Det endte med, at menigheden betalte naboens hus kontant, og hus nr. 2 lejede vi ud, så de månedlige 
udgifter kunne dækkes på den måde. Vi fik samtidig så meget byggegrund, at vi kunne udvide kirken 
med endnu et meget stort areal. 
  Det var en meget spændende tid, hvor vi bad meget til Gud om Hans ledelse hver eneste dag. Vi var 
bange for at gøre noget, som ikke var Hans vilje, og samtidig følte vi, at vi skulle gå frem med stor 
frimodighed, og at Gud ville lønne vores tro. 
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  Hus nr. 1 blev snart revet ned, så der var plads til at udvide kirken. Nu opstod problemet imidlertid 
med, hvordan vi kunne udvide kirken, så vi samtidig kunne udnytte den gamle kirkesal fuldt ud. Det 
var meget svært at skulle bygge en helt ny bygning til den gamle, så det kom til at se pænt ud, og så vi 
fuldt ud kunne udnytte de lokaliteter, vi havde i forvejen, så vi kunne få én stor sal. 
  En morgen, da jeg var i bøn til Gud og bad om Hans suveræne ledelse i alle ting, så jeg for mit indre  
blik helt klart, hvordan kirken kunne udvides, hvordan lokaliteterne kunne blive udnyttet 100%, og at 
det ville komme til at se meget smukt ud. Jeg fortalte Peter om det, jeg havde set, og han talte med 
håndværkerne om det. Der var stor usikkerhed om, hvorvidt det kunne lade sig gøre, så jeg tænkte i mit 
hjerte, at det måske var mine egne tanker og ideer. 
  Jeg lagde det til side igen, men håndværkerne havde snakket med arkitekten om det, og snart fik vi at 
vide, at det, som Gud havde vist mig, faktisk var den eneste måde, det kunne gøres på, så det blev rigtig 
pænt. Det var endnu en stadfæstelse for os på, at det var rigtigt, det, vi var i færd med, og vi måtte prise 
og takke Gud, som var med os i de visioner, Han selv havde givet os. 
  Der gik ikke lang tid, før hele menigheden var i aktivitet med at få bygget den nye kirke. Alle, som 
kunne arbejde med deres hænder, var i gang. Alle, som kunne ofre, ofrede, og selv om det var en hård 
økonomisk situation, vi var i, var det fantastisk at se, hvordan den forholdsvis lille menighed ofrede 
både tid, kræfter og midler for at føre denne vision ud i livet. 
  Det var en stor dag, da hele grunden var gravet ud til kælder, så vi kunne få ungdomslokaler og 
lokaliteter nok til mange forskellige formål. Jeg havde kun et problem, som jeg fortalte Peter, og som vi 
bad meget over. 
  Da jeg under bønnen så tegningen af den nye kirke for mit indre blik, så jeg den noget større end det, 
som vi nu havde gravet kælderen ud til. For at den skulle få den størrelse, som jeg havde set i første 
omgang, var vi nødt til at have en større byggegrund, så vi kunne få lov at bygge en meter til, som jeg 
havde set på tegningen. En dag skete der endnu et mirakel. 
  Da gravemaskinerne havde gravet kælderen ud så langt, som de måtte, blev hus nr. 3 lige bag ved 
kirken pludselig sat til salg! Det blev solgt for en billig pris, men alligevel var det mange penge, vi 
skulle af med, hvis vi skulle købe det. Murermesteren og Peter fik nyhederne, men de var kede af at 
skulle lægge større byrder på menigheden, så de bad Herren om at vise sig, hvad de skulle gøre. 
  Der skulle bruges 45.000 kr. i udbetaling til dette hus, og det var mange penge, når vi ingen havde, 
men murermesteren og Peter blev enige om, at de ville byde på huset og evt. købe det selv. På et senere 
tidspunkt, når menigheden var kommet lidt ovenpå igen, kunne den så overtage det. 
  Peter gik ind i banken for at høre, hvordan vore økonomiske muligheder var. Der skete da det 
fantastiske, at en ung mand fra menigheden kom hen til Peter inde i banken. Han sagde: ”Peter, Gud 
har vist mig, at jeg skal give et beløb til hjælp til byggeriet i menigheden. Jeg har lavet nogle 
økonomiske dispositioner, så det er muligt for mig at give 45.000 kr. til byggeriet.”  
  Peter kunne næsten ikke tro sine egne øren. Han følte Guds nærhed så stærkt lige der, hvor de stod, og 
han måtte endnu en gang sande, at Gud er trofast. Han kunne nu lægge sagen frem for menigheden, og 
det blev hurtigt vedtaget, at vi som menighed skulle købe hus nr. 3. 
  På den måde fik vi så stor grund, at vi kunne grave kælderen ud i nøjagtig den størrelse, Gud havde 
vist mig i tegningen. Det var en sejrens dag, en glædens dag, og vi bad meget til Gud om, at Han ville 
velsigne både den unge mand og alle de andre, som var villige til at gå sammen med os ud i dette store 
trosprojekt. 
  Kirken blev bygget sådan, at vi kunne anvende den gamle sal, helt til den nye sal var bygget færdig, 
og den sidste uge inden vi skulle tage den nye sal i brug, kunne vi rive væggen ned mellem den gamle 
og den nye sal. På den måde var vi fri for at stå uden menighedslokale på noget tidspunkt. 
  Der var en morgen, hvor jeg var i stor nød ind for Herren. Jeg syntes, det var frygtelige udgifter, vi 
satte menigheden i. Vi tvivlede nogle gange på, om det virkelig var muligt at gennemføre dette store 
projekt. Da så jeg for mig den store sal fyldt med mennesker, som stod med opløftede hænder og priste 
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Gud. Jeg blev overvældet af gråd og lovprisning til Herren, og jeg kunne se, at Guds mening var, at 
denne kirke skulle være et sted, hvor mennesker ville samles for at prise og tilbede og ære Hans navn. 
  Jeg fik da nyt mod, og jeg fortalte Peter om synet. Vi priste sammen Herren for, at det var Ham, der 
havde givet os visionerne for denne kirke. Det var Ham, der havde givet os tegningen, og det var også 
Ham, der skulle fylde denne sal med mennesker, som ville prise Hans navn. 
  Det var en stor dag, da vi kunne indvie den nye kirkebygning. Der var plads til mellem 5-600 
mennesker. Det så voldsomt ud i første omgang, men nu, flere år efter, ser vi Guds trofasthed. Den dag, 
vi rejste fra menigheden for at rejse tilbage til Afrika, oplevede vi for første gang at se salen helt fuld af 
mennesker, som priste Herrens navn. Gråden overmandede os, og vi måtte prise og takke Herren, da vi 
så denne sal fuld af mennesker, som løftede deres hænder og lovpriste Gud. 
  Endnu en gang havde Gud bevist sin trofasthed imod os. Han gav os visionerne, Han hjalp os at føre 
dem ud i livet, og Han skal have al ære i evighedernes evigheder. 
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Kapitel 14 
 

I kamp mod alkohol-djævelen 
 
 

Man kan blive vred på Djævelen, når man ser, hvor mange mennesker, han binder med alkohol. Det 
begynder så uskyldigt for mange, og det ender ulykkeligt. 
  Der er to mennesker, som Peter og jeg holder meget af. Jeg vil her kalde dem Bitten og Jens. I 1979 
havde vi nogle meget specielle oplevelser i forbindelse med disse to kære mennesker. Vi havde bedt for 
dem i mange år, og flere gange havde vi opgivet, at der skulle kunne ske en ændring i deres liv. 
Djævelen havde bundet dem på flere områder, og for os så deres liv til sidst ud som et spejl, der er 
knust. Det var umuligt for mennesker at gøre noget i deres situation. 
  For år tilbage kom de begge i en menighed og de troede på Jesus, men Bitten havde hele sit liv haft et 
problem. Hun havde aldrig kendt sin rigtige far, og den mand, hendes mor havde giftet sig med, havde 
flere gange ladet Bitten forstå, at hun var i vejen. Hun fik helt klart at vide, at han ikke brød sig om 
hende, og det mærkede hun på mange forskellige måder. 
  Bittens mor sagde, at hun var kristen, men hendes kristendom var blevet vendt til lovtrældom. Hun 
forklarede Bitten, at det at være kristen betød, at man skulle overholde loven til punkt og prikke. Man 
måtte ikke dit, og man kunne ikke gøre dat, så kristendommen blev på den måde for Bitten et stort 
problem. Hun prøvede at overholde alle de tunge lovbud, men det blev ikke prædiket for hende, at 
Kristus har købt os til frihed. 
  I den menighed, hvor Bitten og Jens kom, skete der mange forfærdelige ting. Mange fejltagelser og 
mange stridigheder første til, at Bitten og Jens til sidst langsomt gled ud i verden. De kunne ikke få 
børn, og det blev også til et kæmpeproblem for dem. Deres ægteskab var ofte i store kriser, og som 
årene gik, hobede problemerne sig op for disse to kære mennesker. 
  For Bitten endte det hele i et stort alkoholproblem. Hun slukkede sine sorger i flasken, og til sidst blev 
alt, hvad der kunne skrabes sammen af penge, brugt til alkohol og tobak. 
  Efter 13 års ægteskab fik Bitten og Jens en lille pige. Det var et stort mirakel for dem, men det blev 
ikke den glæde, det kunne være blevet, fordi de havde disse store problemer at slås med. Vi så det hele 
på afstand, og vi bad meget for de to. Inderst inde havde Peter og jeg faktisk ikke troen på, at der kunne 
ske et mirakel i Jens og Bittens liv, men vi sukkede til Gud for dem. 
  En dag talte Gud til vores hjerter om, at han ville redde Bitten ud af hendes alkoholproblem. Han ville 
frelse de to mennesker. Vi kunne ikke se, hvordan det skulle gå til, men vi begyndte at prise Herren for, 
at det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Ham. 
  En dag, mens vi var i København, tog vi ud for at besøge Bitten og Jens. Det var en aften efter et 
møde. Vi kom og bankede på deres dør. Jens lukkede os ind, og han var glad for at se os. Han sad i den 
lille stue med en kop kaffe og så fortvivlet ud. På sofaen lå Bitten og sov rusen ud. Hun var næsten 
bevidstløs. 
  Vi snakkede en stund med Jens og forklarede ham, at Jesus kunne hjælpe dem i deres nødsituation. 
Han sagde, at han havde bedt til Gud mange gange, og han havde stadig et håb om, at der skulle ske et 
mirakel. Han kunne bare ikke se, hvordan det skulle gå til. Bitten var nået så langt ned i 
alkoholproblemet, at hun faktisk var fuld hver eneste dag. Hun elskede sin lille pige, men det var Jens, 
der for det meste måtte tage sig af både mor og datter. Det så meget håbløst ud for den lille familie. 
  Vi spurgte Jens, om vi ikke skulle bede sammen, og om han ville overgive sit liv 100 % til Jesus. Det 
ville han gerne, og den aften tog han en beslutning om at lægge sit liv i Guds hånd. Vi var 
taknemmelige til Gud, som kom ind i denne stue og lagde sin hånd på Jens, så han fik nyt mod og ny 
kraft. Vi bad også sammen for Bitten, som lå og sov, og da det var meget sent, tog vi hjem til vores 
bopæl. 
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  Nogle dage senere kørte Peter ud ad motorvejen mod Lyngby. Han skulle til et vigtigt møde, hvor en 
flok mennesker sad og ventede på ham. Pludselig talte Guds Ånd i hans hjerte: ”Du skal vende om og 
køre ud til Bitten og Jens nu!” Peter slog tanken væk. Det var umuligt, og de mennesker, som sad og 
ventede på ham, kunne sikkert ikke forstå, hvis han ikke kom. 
  Så sagde han til sig selv, at han jo kunne besøge Bitten og Jens på et senere tidspunkt. Men Guds Ånd 
sagde igen til ham: ”Vend om og kør ud for at besøge Bitten og Jens. Det haster!” Peter turde til sidst 
ikke andet. Han kørte fra motorvejen og kørte ud imod Bitten og Jens’ bopæl. 
  Da Peter stod foran deres hoveddør, ville han til at ringe på dørklokken, men Guds Ånd sagde til ham: 
”Gå lige ind, hurtigt!” Han gik ind uden at banke på, og der stod Bitten med et pilleglas i hånden på vej 
ud i badeværelset. Hun var døddrukken og kunne næsten ikke vakle af sted. Hun fik et chok, da hun så 
Peter komme ind ad døren. 
  Peter fik hjulpet Bitten hen i sofaen. Hun græd og fortalte, at hun netop havde sagt til Gud: ”Hvis du 
ikke gør et mirakel i mit liv nu og hjælper mig ud af dette helvede, så tager jeg mit eget liv. Jeg kan 
ikke mere!” 
  Peter fortalte Bitten, at Guds Ånd havde ledet ham til at vende om på vejen for at komme ud til dem. 
Han fortalte, at han skulle have været til et vigtigt møde, men at Guds Ånd havde mindet ham om at 
køre ud at besøge dem. Han sagde: ”Bitten, Jesus kan hjælpe dig. Han kan fri dig ud af dit problem. Må 
jeg bede for dig?” 
  Der var ikke nogen hindringer i Bittens hjerte. Og selv om hun var døddrukken, var hun alligevel klar 
over, hvad hun sagde. Hun råbte i sit hjerte til Gud. 
  Peter tog om hende og bad til Jesus for hende, og i løbet af et øjeblik blev hun helt ædru! De fik bedt 
Jesus om tilgivelse for alle de mange års synd og misforståelse. Der blev lukket op for en stor sæk af 
byrder, alt blev talt igennem og lagt frem for Herren, og Gud gjorde det mægtige mirakel, at Bitten blev 
født på ny. Hun kom ud i frihed i Jesus Kristus! Jens var lykkelig over dette mirakel, og de to var nu 
fast besluttet på at begynde et helt nyt liv sammen med Jesus. 
 
Djævelen kæmper for at få sit bytte tilbage 
Der gik et par uger, hvor Peter og jeg havde travlt med forskellige møder og aktiviteter. Vi bad for Jens 
og Bitten, at de måtte få styrke til at fortsætte dette nye liv og komme igennem de mange ting, som nu 
skulle ordnes. Lejligheden, de boede i, var ikke god. Deres økonomi var heller ikke så god. Der var 
mange forhold, som skulle bygges op, og samtidig kæmpede de med problemer med Bittens forældre. 
Når hendes forældre var på besøg, var der ofte uenighed og diskussioner. Så der var brug for inderlig 
forbøn for Jens og Bitten hver eneste dag. 
  Vi var på Sjælland nogle uger senere, hvor vi havde deltaget i nogle møder på en lejr i Nordsjælland. 
Da vi skulle hjem fra lejren, ville vi tage ud for at besøge Bitten og Jens for at se, hvordan de havde 
det. Vi havde lovet at tage køkkenpersonalet med fra lejren til København, og vi ventede længe på, at 
de skulle blive færdige med deres arbejde i køkkenet. 
  Vi pakkede de sidste ting sammen for at komme hjem. Tiden gik, og vi begyndte at blive utålmodige,  
men med nogle timers forsinkelse fik vi startet bilen og kom af sted. 
  Da vi kørte ud ad landevejen mod København fra Nordsjælland i en strøm af biler, sagde Peter 
pludselig: ”Det er jo Bitten og Jens, der kører foran os!” ”Nej,” sagde jeg, ”du tager fejl.” Men da vi fik 
set rigtig efter, var det virkelig Bitten og Jens’ bil, der kørte foran os. Vi forstod med det samme, at det 
ikke var tilfældigt, og Peter begyndte at blinke med lygterne for at stoppe dem. 
  Senere hørte vi, hvad der var foregået i bilen foran os. Bitten og Jens havde været på besøg hos 
hendes forældre i deres sommerhus. Der havde igen været store diskussioner, og det var endt med, at 
Bitten gik ned til købmanden for at købe spiritus, så hun igen var faldet i. Nu sad hun der i bilen og var 
helt fortvivlet. 
  ”Du kan se, det nytter ikke noget med mig,” sagde hun til sin mand. ”Jeg er et håbløst tilfælde. Straks 
jeg får problemer, søger jeg tilbage i alkoholen. I kan ligeså godt opgive mig, og Gud kan ligeså godt 
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opgive mig. Der er intet håb for mig.” Pludselig kommer Jens til at se op i bakspejlet. Han siger: ”Ved 
du, hvem der kører bagved os? Gud har omsorg for os. Det er Peter og Anne-Lise.” 
  Bitten vendte sig ikke engang om, hun sagde: ”Du skal ikke gøre grin med mig! Det er alvor, det her. 
Alt er håbløst for mig, der er intet håb igen.” Jens opfordrede hende til at se sig tilbage, og Bitten 
vendte sig om og måtte erkende, at det faktisk var os, der kørte lige bagved. 
  Jens kørte bilen ind til siden, og vi fik stoppet alle sammen og mødtes der på landevejen i 
Nordsjælland. Bitten var ulykkelig, men Peter tog fat i hende med det samme og sagde: ”Vi skal se at 
få dig tilbage igen, Bitten, lad være med at fortvivle. Der er håb for dig! Gud har taget hånd om dit liv 
igen, og det er ikke håbløst. Han vil hjælpe dig!” 
  Vi blev klar over, at Bitten skulle hjælpes. Hun måtte væk fra sit gamle miljø, hvis alle hendes 
problemer skulle løses. Jeg spurgte hende, om hun ville med os hjem. Jeg vidste, at hun, hvis hun sagde 
ja til det, virkelig ville ud af sit problem. Hun sagde straks: ”Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke klare 
dette alene. Det hele synes håbløst, men hvis I vil have mig med hjem, så er jeg klar. Jeg skal bare have 
min kuffert pakket øjeblikkeligt, for jeg vil gerne med jer i dag.” 
  Det blev aftalt, at Bitten skulle køre med os hjem en uges tid, så vi sammen kunne bede og styrke 
hende. Bitten tog med os til Jylland og boede sammen med os. Vi havde otte dejlige dage med 
hinanden, og en dag ringede hun hjem til sin mand og sagde: ”Skal vi flytte til Jylland?” 
  Han fik et chok, og han troede ikke, at hun mente det alvorligt. Han havde i mange år ønsket at flytte 
til Jylland, væk fra København og det gamle miljø, men Bitten havde aldrig villet med. Nu var det 
pludselig hende, der spurgte, om de skulle flytte til Jylland. 
  Det endte med, at Bitten, Jens og deres lille pige kom til at bo en tid hos os. Det var godt for dem at 
forlade det gamle miljø og komme ind i et godt menighedsfællesskab. Vi oplevede, hvordan Guds 
kærlighed fyldte alle vore hjerter, så vi sammen kunne modstå de mange fristelser og prøvelser, som 
kom til Bitten og Jens. 
   
Hemmeligheden til fuldkommen sejr 
Der var flere årsager til, at Bitten og Jens fik fuldkommen sejr i deres liv og over deres problemer. Det 
var et stort mirakel, at Gud talte til Peter på motorvejen, og at han, da han vendte om og kom ud til 
Bitten og Jens’ hjem, kunne få lov at bede med Bitten, så hun blev fuldstændig udfriet fra sin plage. 
  Det var et stort mirakel, at vi, midt i mylderet af biler i Nordsjælland, kom til at køre lige bagefter 
Bitten og Jens, da de var i store problemer. Det var Gud, der havde fået det til at passe med tiden, og 
med forsinkelsen på lejren, så vi kom til at køre bag Jens og Bittens bil.  
  Men der er andre faktorer, som spiller ind, for at Gud kan virke til fuldstændig udfrielse og hjælp. 
Man ser ofte mennesker blive hjulpet af Gud, mange blive helbredt og bliver udfriet af forskellige ting, 
men efter en tid, falder de tilbage i de gamle synder og laster, og livet og problemerne tager overhånd, 
så de ikke kan klare at modstå Djævelens angreb. 
  Det, der i virkeligheden er hemmeligheden til, at livet skal lykkes, og at Djævelen skal overvindes, det 
er VILJEN til at ville modstå det onde og samtidig betyder det noget at have et sandt og oprigtigt hjerte. 
Desuden behøves ”fædre og mødre,” som er villige til at have omsorg for ”de nyfødte.” 
  Når der kommer mennesker til os for at få hjælp, har vi ofte sagt, at det, som virkelig betyder noget, 
for at vi skal kunne hjælpe dem, det er, at de er helt sande, og at de virkelig vil ud af problemerne. Gud 
er altid villig til at hjælpe os, men vi må også være villige til at ville hjælpes. 
  Hvis vi lyver for Gud og for mennesker, kan vi ikke forvente mirakler. Hvis vi vil samarbejde med 
den Onde og lader dørene stå åbne for hans angreb, kan Gud ikke hjælpe os. 
  Tiden, efter at Bitten var blevet udfriet af sit alkoholproblem, krævede en stor indsats og en stærk vilje 
fra hendes side til at rejse sig hver gang, hun faldt eller var lige ved at falde. Det var også vigtigt for 
hende og hendes familie at være i et kærligt, kristent miljø, hvor de kunne lytte til Guds Ord og bede 
sammen med andre kristne samt at få opmuntring og styrke, når problemerne kom stormende ind over 
dem. 
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  Djævelen prøver altid at få sit bytte tilbage, og da gælder det virkelig om at have fællesskab med 
Jesus Kristus og at have fællesskab med andre af Hans børn. Så vil miraklet være fuldkomment. 
  Der er nu gået mange år, siden Bitten og Jens begyndte et helt nyt liv sammen med Jesus. Der er 
kommet mægtige storme ind over deres liv. De har haft prøvelser, som selv gamle kristne ville have 
haft svært ved at stå igennem. Men fordi de har holdt fast ved Guds Ord og Hans løfter, og fordi de har 
haft en omgangskreds, som påvirkede dem til at tro på Jesus og holde fast ved løfterne, har de kunnet 
stå faste og urokkelige i troen. 
  De har fået et dejligt hjem, de har fået godt arbejde, og Bitten, som havde mistet al sin selvtillid og 
evnen til at kunne koncentrere sig og gøre det daglige arbejde, er nu en dygtig husmor og har fået et 
dejligt arbejde, hvor hun bliver respekteret. Deres lille pige er sund og glad. Da mor og far fik det godt, 
fik hun det også godt. Gud er miraklernes Gud! Jesus er trofast! Han er den samme i går og i dag, ja til 
evig tid for dem, der søger Ham! 
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Kapitel 15 
 

Et stort skridt ud i det uvisse 
 
 

Peter stod og talte på Pinsevækkelsens årlige stævne i 1981. Han talte om mission til den store 
forsamling på over 2.000 mennesker. Jeg kunne se på ham, at der var et eller andet, der rørte sig i ham, 
og pludselig tog gråden magten over ham. Han kunne ikke tale mere, og jeg var klar over, at Gud havde 
vist ham et eller andet. Det er sjældent, Peter græder, men når Gud taler til ham og vil noget bestemt 
med ham, så græder han. 
  Han kunne ikke sige, hvad det var, men fik blot fremstammet, at Gud havde vist ham, at der var stor 
nød i Uganda, og at vi måtte gøre noget for at hjælpe de kristne i dette land. Da vi kom hjem til vores 
værelse, hvor vi sov, fortalte han mig, at han var sikker på, at Gud ville bruge os på en eller anden 
måde til at hjælpe de kristne i Uganda. 
  Vi bad meget over det i lang tid, og vi bad for vore kristne venner i Uganda. Vi kendte ikke en eneste 
af dem, men vi følte lidt af den nød, som de følte under Idi Amins tid, hvor mennesker blev slagtet som 
dyr, og andre kom i fængsel og blev torteret. Vi havde meget stor nød på vore hjerter, og vi sagde til 
Herren: ”Hvis det er Din mening, at vi skal gøre noget for Uganda, må Du lede os ud til dem på en eller 
anden måde!” 
  Der gik lang tid. Vi hørte, at Pinsevækkelsens verdenskonference i Nairobi skulle være i Kenya. 
Straks vi hørte det, følte vi, at vi skulle tage med til det. Vi vidste med det samme, at Gud på en eller 
anden måde ville føre os sammen med nogle fra Uganda, som vi skulle hjælpe. 
  Vi prøvede på at arrangere en turistrejse fra Danmark til verdenskonferencen, da vi ellers ikke havde 
økonomisk mulighed for selv at rejse derned. Vi tænkte: ”Hvis vi arrangerer en rejse, kan vi være 
rejseledere.” Vi kendte byen og området dernede, og vi kunne på den måde selv komme gratis med. Vi 
prøvede på mange forskellige måder at få denne rejse arrangeret, men der var ikke nok, der meldte sig 
til turen, og det var helt umuligt for os at få det gennemført. 
  Vi lagde det på hylden en tid, men i vore hjerter havde vi en stærk forvisning om, at Gud på en eller 
anden måde ville få os af sted.  
  Der var to damer, som ville have været med på turen, hvis den var blevet gennemført, men de var 
blevet forhindret i at tage med. Pludselig en dag kom de til vores hus, og vi bød dem indenfor. Da vi 
havde talt sammen en tid, sagde de: ”Ved I hvad? Vi kan ikke selv komme med på den tur, men vi føler 
klart, at vi skal betale jeres rejse, så I kan komme med.”  
  De skrev en check på 20.000 kr. og gav os den. Vi blev helt chokerede over, at Gud sådan på et 
øjeblik kunne ordne vores pengeproblem, så vi kunne komme af sted. Vi priste Herren sammen med 
disse venner, og vi begyndte at forberede vores rejse til Nairobi. 
  Nu var spørgsmålet så, hvordan vi skulle komme i kontakt med de rigtige mennesker fra Uganda. Igen 
skete der noget, som førte os på sporet. Der var nogle venner i Norge, som havde hørt, at vi skulle ned 
til verdenskonferencen. Disse venner driver radiomission i Uganda, og de bad os om at tage nogle bånd 
med, som skulle sendes i Ugandas radio. 
  Det var kristne bånd, og de gav os navn og adresse på manden, som de skulle afleveres til. Vores 
norske ven, Jan Gabrielsen, sagde dernæst, at der ville komme en pastor fra Uganda fra en anden kirke, 
og ham skulle vi kontakte. Han sagde: ”Ham vil I helt sikkert komme til at synes om. Han hedder Leo 
Rusibigango.” 
  Vi rejste med glæde til verdenskonferencen i Nairobi, og efter at vi havde været med på et par møder, 
begyndte vi at søge efter Leo. Der var tusinder af mennesker, og vi havde bare fået at vide, at han var 
høj og havde briller på. Efter at have søgt i lang tid, fandt vi ham. Vi fik snakket godt med Leo, og vi 
fortalte ham om, at vi skulle aflevere disse bånd i Uganda, og at Gud havde lagt en stor nød i vore 
hjerter for dette land. 



 48 

  Det var kun os selv, der vidste, hvad det var, Gud havde talt til os om, at vi skulle hjælpe med i 
Uganda. Vi følte helt klart, at vi skulle være med til at restaurere en bibelskole, og Gud havde lagt en 
speciel nød på os for, at der skulle sendes en masse arbejdere ud til de stammer i Uganda, som aldrig 
havde hørt det glade budskab om Jesus Kristus. 
  Da vi havde talt med Leo om, at vi havde nød for Uganda uden dog at nævne noget specielt, sagde 
han: ”Hvordan kommer I til Uganda? Hvordan vil I klare jer alene?” Vores søn og svigerdatter boede i 
Kenya på det tidspunkt, og de havde en lille bil, som vi havde fået lov at låne.  
   Vi fortalte Leo, at vi ville køre i denne bil ind til Uganda og prøve at komme igennem til hovedstaden 
Kampala og opsøge den kirke, som Gud ville lede os til. Leo sagde med det samme, at det ville blive 
meget farligt for os at rejse alene gennem landet. 
  ”Jeg vil gerne rejse sammen med jer. Jeg vil køre sammen med jer i bilen, hvis I ønsker det, og jeg 
kan være med til at hjælpe jer over de mange problemer, som I vil støde på som fremmede,” sagde han. 
  Vi var meget taknemmelige for, at Leo ville følge med os i bilen. Forholdene var meget usikre i 
Uganda på det tidspunkt, hvor der var uroligheder i store dele af landet. Militæret kunne man ikke 
rigtig regne med. De skød, når det passede dem. Politiet havde sat vagter overalt på landevejene, og da 
vi var kommet over grænsen og skulle til Kampala, blev vi stoppet mange, mange gange på vejen. Men 
det var fantastisk at se, hvordan Gud havde planlagt vores tur. 
  De første betjente, vi blev stoppet af, var fulde. De var meget højrøstede og uforskammede, og vi var 
glade for, at vi havde Leo med til at forklare, hvem vi var, og hvor vi skulle hen. Da vi kom et stykke 
ud ad landevejen, blev vi igen stoppet af to andre politifolk. 
  De var bevæbnet med maskinpistoler og så ret farlige ud. De spurgte imidlertid blot, om de måtte få 
lov at køre med os til Kampala. Vi kunne ikke nægte dem det, så vi fik lavet plads til dem bag i bilen. 
Det viste sig senere, at det var Guds visdom, at vi fik de to betjente med. 
  De var fra det højere politi, og hver gang vi blev stoppet på landevejen af de lidt skrappe politifolk, 
blev disse helt medgørlige, når de så de to høje herrer, som vi havde med i bilen. De viftede med det 
samme, at vi bare kunne køre videre. Disse to fulgte os helt til Kampala, og for os virkede det som 
engle, Gud havde sendt på vores vej, så vores tur kunne gå let og smertefrit til hovedstaden. 
  Da vi kom til Kampala, opstod der nye problemer. Man skulle være inde inden halv syv, inden 
mørkets frembrud, og vi var blevet lidt forsinket, så det var begyndt at blive mørkt. Det gæstehus, hvor 
vi skulle have boet, havde ikke længere plads, så vi måtte bede Gud hjælpe os med at finde et andet 
sted, hvor vi kunne sove. 
  Pludselig kom Leo i tanke om, at der var en katolsk skole, hvor vi eventuelt kunne få plads. Vi 
skyndte os at køre derop. Da vi kom, var lågerne låst, og alle steder var bygningerne omgivet med 
jerngitre med høj pigtråd omkring. Der var tunge låger, som var forsvarligt låst, men alligevel blev der 
lukket op for os, og vi fik lov at komme indenfor. 
  Da vi mødte lederen for skolen, sagde hun: ”Vi har faktisk lige to senge, hvor I kan ligge i nat.” Det 
var et mirakel for os, og vi åndede lettet op og priste Gud, som havde sørget for natlogi til os.  
  Først skulle vi køre Leo hjem, da det var for usikkert for ham at gå alene på vejene. Da vi kom tilbage 
og skulle ind på skolen, var der igen forsvarligt låst. Vi dyttede med hornet, men der var ingen, der 
reagerede. Vi kunne se folk gå langt ovre ved skolebygningen, så vi blinkede med lyset og prøvede på 
alle mulige måder at påkalde deres opmærksomhed. Men der var ingen, der reagerede. Alle var bange 
for at lukke op om aftenen, når der kom nogen til deres jernlåger. 
  Vi måtte endnu en gang sukke til Gud om hjælp, så der ville komme en og lukke op for os. Efter 
megen dytten og blinken med lygterne og råben, kom de til sidst og spurgte, hvem vi var. Da de fik at 
vide, at vi var lovet natlogi der på skolen, blev vi endelig lukket ind. 
  Vi fik senere klarhed over, hvorfor de var så bange for at lukke fremmede ind. Så snart det var helt 
mørkt, begyndte skyderierne nemlig omkring os, og bare der var en dør, der smækkede lidt hårdt, fór 
folk sammen af skræk. Disse stakkels mennesker havde været udsat for så mange forskrækkelser, at de 
ikke tog nogen chancer. Alle holdt sig inde i deres huse, så snart det blev mørkt. 
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  Vi fik to senge at sove i, og vi var meget taknemmelige for det. Det viste sig dog, at vi alligevel ikke 
fik megen ro. Vore senge var fyldt med lopper. På trods af det var vi lykkelige for, at vi havde fået et 
sted, hvor vi kunne hvile og vente til det blev søndag morgen. Maden, vi fik, var meget sparsom. Der 
var ikke mange fødevarer at få i Uganda på det tidspunkt, men vi blev mætte hver dag, og det var en 
taksigelse. 
  Alle var lidt bange for os og skeptiske. Der var stor mistænksomhed alle steder, hvor vi kom. Folk 
havde været udsat for så mange forfærdelige ting, så alle var bange for alle. Inden vi rejste fra denne 
skole, fik vi dog lov til at tale med de dejlige, unge mennesker, som var der, og de fik et lille glimt af 
Jesus. Det var vi glade for. 
  Da vi kom til kirken, hvor vi skulle møde Leo søndag morgen, blev vi overvældet af glæde. Med det 
samme vi nærmede os kirken, hørte vi lovsang, og da vi kom ind, kunne vi mærke, at her var Jesus, og 
her var Helligåndens kraft tilstede. Kirken var stopfyldt med mennesker, som stod op og priste Gud 
med opløftede hænder. 
  Da vi så nærmere efter i kirkebygningen, kunne vi se, at der var store skudhuller mange steder, både i 
bænkene, i loftet og i dørene. Vi kunne se, at her havde der været soldater og megen uro. Dog var der 
en dyb fred og glæde over hele forsamlingen. Det var mennesker, som havde prøvet at være i fængsel 
for Jesu-navnets skyld. De havde været igennem store prøvelser, deres kirke havde været lukket af 
regeringen, Amins regering, og de vidste, hvad det ville sige at lide for Jesu skyld. Men vi har aldrig 
oplevet en sådan glæde og overstrømmende kærlighed til Jesus, som vi mødte der. 
  Efter mødet viste Pastor Josua os rundt. Han var den ledende pastor i menigheden, og han fortalte os, 
hvordan kirken var startet, og hvad de havde oplevet under krigen. Vi fattede stor kærlighed til denne 
menighed og til lederne, og vi var i vore hjerter sikre på, at det var her, Gud ville, at vi skulle hjælpe. 
Vi bad Gud om, at Han ville stadfæste for os, at det var hertil, Han havde sendt os med hjælp. 
  Præsten viste os nu ind i deres bibelskole. Bygningen var nydelig, men den var skudt i stykker af 
militæret under krigen. Der var store huller i lofterne, der var ingen glas i vinduerne. Alt så miserabelt 
ud. Menigheden havde været nødt til at lukke bibelskolen. De kunne ikke have elever, når den var så 
ødelagt. 
  Da vi gik ud af bygningen, pegede Pastor Josua op på et vindue og en dør oven på selve kirken. Han 
sagde: ”Deroppe har vi et bønnerum. Inde bag den lukkede dør er der kristne, som skiftes til at bede 
døgnet rundt.” Peter spurgte om, hvad det var, de særlig bad om. Han sagde: ”Vi har to ønsker: Det ene 
er, at vores bibelskole må komme til at virke igen. Det andet er, at vi må kunne sende arbejdere ud til 
de steder i vort land, som endnu ikke har hørt evangeliet.” 
  Nu frydede vi os i vore hjerter. Vi forstod, at det netop var det, som Gud havde talt til os om hjemme i 
Danmark, og vi måtte sige tak til Herren, som havde ledt os til den rigtige kirke i Kampala. Vi fortalte 
Pastor Josua, at det var Gud, som havde ledt os til ham, og at vi ville gøre, hvad vi kunne for at hjælpe 
menigheden med at få bygget deres bibelskole op igen, og at vi kunne sende dem hjælp til at reparere 
den, så de kunne begynde undervisningen på bibelskolen igen. 
  Han var meget rørt over at høre, hvordan Gud havde omsorg for dem, og da menigheden fik at vide, 
hvordan Gud havde talt til os hjemme i Danmark om deres situation, følte de det som et mirakel. 
”Tænk,” sagde de ”at Gud kan tale til nogen så langt væk om at komme og besøge os og opmuntre os. 
Det viser os, at vi ikke er alene, og at Gud holder øje med os, også nu.” 
  Dengang kampene var hårdest i Uganda, og da menigheden var inde i de største prøvelser, havde de 
oplevet Guds meget stærke nærvær, og de var kommet igennem alle trængslerne og havde det godt. De 
kunne nu igen samles frit i deres menighed og have deres sammenkomster uden at blive forstyrret og 
være bange for at blive overfaldet, men de havde ikke kunnet se, hvordan de skulle få genoprettet det, 
der var blevet ødelagt i deres kirke. 
  Pengene var ikke ret meget værd mere i Uganda. Man kunne ikke få materialer. Hvis man kunne få 
noget, ville det være meget dyrt. Det skulle transporteres igennem hele Tanzania og ind i Uganda. De 
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havde ikke kunnet se nogen udvej for, hvordan deres bibelskole kunne komme i gang igen, så det var et 
meget stort under for dem, at Gud nu ville hjælpe dem via Danmark. 
  Hele den ene side af deres kirke bestod af glasdøre, som kunne lukkes op, når det var varmt, eller når 
der var så mange mennesker, at de ikke kunne være inde i kirken. De kristne fortalte os om en søndag 
under Amins tid, da de var forsamlede her. Pludselig kom soldaterne styrtende med maskinpistoler, 
omringede kirken og begyndte at skyde ind af de åbne glasdøre. 
  Vi så skudhullerne rundt omkring i hele kirken, men det fantastiske var, at de kristne på det tidspunkt 
havde været i bøn og havde bøjet deres knæ. De, som ikke havde bøjet deres knæ, nåede at bøje sig 
ned, så ikke et eneste menneske blev ramt af de mange skud. Kirken, orgelet og mange af tingene i 
kirken blev ødelagt, men ikke et eneste menneske blev såret. 
  De fortalte os, at de to unge mænd, som spillede på trompet i kirken netop også denne søndag, havde 
siddet og spillet. Nogle af Amins soldater kom da hen til dem og sagde: ”I ryger jo ikke, så nu skal vi 
lære jer at ryge.” De ville tvinge dem til at ryge på deres cigaretter, men de to unge mænd nægtede. 
  Soldaterne tog så cigaretterne og vendte dem med gløderne ind imod ansigterne på de to 
trompetspillere. De forsøgte at brænde dem med gløderne, men der blev overhovedet ingenting at se på 
huden af de to unge mænd. Soldaterne blev så forskrækkede over denne overnaturlige kraft, som 
beskyttede de to, at de fór af sted. 
  På samme måde havde de kristne oplevet mange undere. De blev holdt fast ved deres tro og 
overbevisning. 
  Vi havde en meget velsignet tid sammen med de kristne der, og vi blev selv meget styrket af at være 
sammen med dem. Det var fantastisk at se, at mennesker, som havde mistet alt, hvad de havde og 
havde været i så store trængsler, var vokset i troen på Jesus. De var blevet endnu mere frimodige end 
nogensinde til at prise Herrens navn. De jublede ind for Gud og dansede af glæde, og de brugte mange 
timer på at lovprise og tilbede Gud. 
  Vi var rundt at se flere af de andre kirker i byen. Det greb os at se, at der inde i og bagved kirkerne var 
fyldt med kvinder og børn, som så fattige og forhutlede ud. Det var enker og faderløse efter de mange 
mænd, der var blevet skudt under krigen. De havde ikke længere noget hjem og ingen til at forsørge 
sig, så kirkerne tog sig af de mange og prøvede at samle ind, så de kunne få mad og tøj. Samtidig fik de 
husly i kirkesalene rundt omkring i byen. 
  Nogle præster fortalte os om, hvad de yderligere var blevet udsat for under Amins regeringstid. Bl.a. 
havde de oplevet, hvordan de pludselig blev standset, når de kom kørende i deres biler. De blev budt at 
gå ud af bilerne, og soldaterne overtog uden videre disse, så præsterne måtte gå hjem. 
  Alt var et stort virvar, og der var ingen i byen, der så rigtig glade ud. Derfor var det dobbelt skønt at se 
de kristne, som virkelig havde mødt Jesus og levede 100 % for Ham. De var glade og kunne juble midt 
i deres prøvelser. 
  Vi måtte takke Gud, som havde ledt os til at hjælpe disse mennesker. Det virkede umiddelbart som en 
dråbe i havet, det, vi kunne gøre. Alligevel kunne vi forestille os, at det ville være til stor velsignelse, 
hvis vi kunne få kirken og bibelskolen til at fungere igen. Både for denne kirke, men også for de 
mange, som senere ville få evangeliet at høre gennem de evangelister, der skulle sendes ud fra dette 
sted.  
 
En uventet forhindring og et uventet mirakel 
Den dag, vi skulle køre tilbage til Kenya fra Uganda, sagde vi farvel til alle vore nye venner. Pludselig 
viste det sig, at vi ikke kunne få benzin i hele byen. Vi havde ikke lov til at være i landet længere, så vi 
måtte ud af landet den dag. 
  Vi kørte fra benzintank til benzintank for at finde nogle, der kunne hjælpe os med benzin. Men det var 
håbløst! Vi var i en meget desperat situation, for vi vidste, at det ville give store problemer med 
militæret og de mange røvere, der var på landevejene, hvis vi forsøgte at køre mod grænsen uden at 
være sikre på, at vi kunne komme helt over til Kenya. 
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  Vi sukkede i vore hjerter til Gud, som havde sendt os til dette land, og vi havde en indre forvisning 
om, at Gud ville hjælpe os på en eller anden måde, vi kunne bare ikke se hvordan. Pludselig kom der 
nogle og sagde til os: ”Der er en benzintank lige i udkanten af byen, hvor de stadig har lidt benzin 
tilbage.” Vi skyndte os at køre derhen, men da vi nåede frem, mistede vi modet. 
  Der var lange køer af biler, der stod og ventede på at få deres tanke fyldt op. Vi havde imidlertid intet 
valg, så vi måtte stille os bag i den lange, lange kø og bare håbe på, at der blev noget tilbage til os, når 
vi nåede frem. Men køen bevægede sig overhovedet ikke. 
  Peter fik nu den ide, at jeg skulle tage vores 25 liters benzindunk, gå hen til tanken og prøve at få fyldt 
på, så kunne han blive i bilen og passe på den og køre lidt fremad, hvis køen satte i gang. 
  Jeg var ikke meget for det, men jeg kunne se, at der ikke var andre muligheder for eventuelt at få lidt 
benzin. Jeg tog dunken og gik hen til benzintanken. Men da jeg kom derhen, mistede jeg endnu en gang 
modet. 
  Omkring tanken med benzin stod der mindst 100 mennesker og trængte sig på. De havde alle sammen 
små 5-liters dunke, som de strakte hen imod den stakkels mand, der skulle dele benzinen ud. Alle var 
desperate, og mange hang oppe på ryggen af de andre. De råbte og skreg og var helt vilde. 
  Jeg stod ca. et kvarter og så på de desperate mænd, der ville have benzin. Mit hjerte bankede hårdt, og 
jeg var ikke spor modig. Vi var de eneste hvide i hele den store hob, og vi var klar over, at hvad som 
helst kunne ske. Pludselig sagde jeg til Gud: ”Herre, hvad vil du gøre ved det her?” Da skete miraklet. 
  Med ét slag blev hoben helt stille omkring benzintanken, og manden, der stod med slangen og hældte 
benzin i de små dunke, banede sig pludselig vej gennem hoben og hen til mig. Han sagde: ”Hvad 
ønsker du?” ”Jeg ønsker benzin,” sagde jeg og rakte min store 25-liters dunk frem imod ham. Han tog 
den og sagde: ”Jamen, det skal du få.”  
  Pludselig kom jeg i tvivl, om jeg havde penge nok til at få fyldt tanken helt op. Alle stirrede på mig. 
Jeg sagde til ham: ”Jeg er ikke sikker på, om jeg har penge nok til at få den helt fyldt op …” Han 
svarede, at hvis det var tilfældet, kunne jeg hente pengene og komme tilbage med dem. 
   Jeg var helt lamslået, og jeg kunne se, at det var Gud selv, der var steget ned og havde banet vejen for 
mig. Manden gik hen og fyldte min dunk op. Der var ingen, der protesterede. Jeg fik min dunk tilbage 
og betalte de penge, jeg havde. Derefter gik jeg hen til Peter, og vi fik skaffet resten af pengene, som 
jeg skyldte manden. 
  Pengene blev afleveret, og alt gik glat. Det var så stort et under for os, at Peter tog et billede af mig, da 
jeg kom gående med dunken fuld af benzin. Det skulle vi aldrig nogensinde glemme! Hvor er Gud god! 
Han kommer til os, når vi er i store vanskeligheder. Når nøden er størst, er Han allernærmest! 
 
På farlige veje 
Vi stod nu over for turen tilbage fra Kampala gennem Uganda og over grænsen til Kenya. Det havde vi 
ikke tænkt så meget på før, men nu forstod vi pludselig, at vi behøvede Guds beskyttelse endnu en 
gang. Vi tænkte på alle de mange vejspærringer, hvor politiet stod og ville spørge os ud om alt muligt. 
De ville gennemsøge vores bil, og mange af dem var berusede og utilregnelige. Hvad skulle vi gøre? 
  Vi havde kun den ene vej igen at bede Gud om at hjælpe os. Det var Ham, som havde ledet os på hele 
denne tur, og Han ville også hjælpe os, så vi kom godt tilbage til Kenya. Da vi kom ind i landet, havde 
vi jo haft Leo med os i bilen, og på hele turen havde vi haft politibetjente, som havde siddet bag i bilen 
med deres maskinpistoler. Vi var da sikre på alle måder, og Gud havde hjulpet os. 
  Vi var lidt spændte, da vi kørte ud af byen, og vi sukkede i vore hjerter til Gud om beskyttelse. 
  Lige i udkanten af Kampala blev vi stoppet af to politiofficerer. Vore hjerter bankede. Man ved aldrig, 
hvad man kommer ud for, men hvor utroligt det end lyder, spurgte de os, om de måtte køre med os til 
Jinja-broen. Det var en stor bro, som går over Nilen, et meget smukt og berømt sted i Uganda. 
  Vi bød dem indenfor i bilen. Vi vidste ikke, om det var ondt eller godt, at de ville med os, men efter at 
vi havde kørt et stykke tid og talt en del med dem, forstod vi, at det var flinke mennesker, som Gud 
havde sendt på vores vej. 
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  Vi priste Gud indvendig, fordi Han så konkret havde sørget for, at vi blev eskorteret igennem det 
farlige område endnu en gang. Vi blev stoppet ved hver vejspærring, men vi fik også lov til at køre igen 
hurtigt på grund af de to betjente, vi havde med os i bilen. 
  Da vi kom ned til byen Jinja, stod politiet af, og vi var igen alene. Vi glædede os over den smukke 
natur, og da vi kørte ind over den meget smukke bro, kunne vi ikke andet end stoppe op og se ud over 
Nilen. Det er det smukkeste syn, man kan tænke sig. Vi blev enige om, at det måtte vi have et billede 
af. Peter stod ud af bilen og fotograferede de smukke omgivelser til minde om denne tur. Men vi skulle 
aldrig være stoppet der! Vi skulle aldrig have forsøgt at tage billeder! 
  Pludselig kom en rasende militærvagt farende og fægtede imod os med sit skarpladte maskingevær. 
Han stillede sig lige foran Peter og sigtede på ham og skældte ud. Han var den mest uforskammede og 
rasende afrikaner, vi nogensinde har mødt. 
  De fleste, som bliver indkaldt til militæret, er unge mænd fra landområderne. De kan som regel 
hverken læse eller skrive, og når de pludselig kommer til magt og får et gevær i hånden, bliver de store 
karle, som rigtig skal vise, hvad de duer til. Hvis de så oven i købet har noget imod de hvide, nyder de 
at kunne hovere og regere. 
  Jeg sad i bilen og bad af hele hjertet, at Gud måtte beskytte Peter, og jeg bad også for vores kamera. 
Jeg kunne lige forestille mig, hvad vi har set så ofte, at kameraet bliver flået ud af hænderne på folk, og 
filmen bliver taget ud og kastet bort. Vi havde taget billeder fra hele vores ophold blandt de kristne i 
Kampala, og det ville være forfærdeligt, hvis disse billeder blev ødelagt. Men jeg var selvfølgelig mest 
nervøs for, hvad der ville ske med Peter og mig. 
  Pludselig skete der det, som jeg mindst af alt havde ventet. Peter så direkte på manden og talte til ham 
på swahili, hårdt, bestemt og meget myndigt. Jeg tror, det var Guds Helligånd, der gav Peter de helt 
rigtige ord at sige til denne grusomme, unge mand. Han havde åbenbart heller ikke forventet modstand 
eller tilrettevisning, så han blev pludselig helt mat at se på. Han så opgivende på Peter og sagde 
derefter, at vi bare kunne køre videre. 
  Det var to lettede missionærer, der kørte videre. Vi takkede Gud, som endnu en gang havde hjulpet os, 
og det fantastiske skete, at da vi kom over broen, stod der endnu en politiofficer. Han spurgte os, om 
han kunne køre med os til grænsen. Vi kunne næsten ikke tro, at det var sandt. Det var tydeligt, at dette 
ikke var tilfældigt. Gud var med os. Han sørgede for englevagt! 
  Vi ved ikke altid, hvordan engle ser ud, men vi har mange, mange gange på vore rejser oplevet, at 
Gud har sendt mennesker lige i det rette øjeblik, når vi var i de største behov. Disse mennesker har 
hjulpet os over svære omstændigheder. Vi tror på, at det er engle, som er sendt af Gud. Vi tror ikke på, 
at der findes nogen tilfældigheder for mennesker, som overgiver deres liv i Guds hånd. Alt, hvad vi 
møder, tager Gud hånd om. Hans øjne hviler på os, og Han har omsorg for os. 
  Vi kom godt igennem den lange tur til grænsen, og selv om det tog mange timer at komme igennem 
de mange formaliteter ved grænsen, kom vi alligevel godt igennem det. Et lille stykke på den anden 
side af grænsen boede vores søn og svigerdatter, Dorrit og Torben, på børnehjemmet i Eldoret, hvor de 
tjente Herren.  
  Da vi kørte ind på børnehjemmets grund, kom alle stormende ud og bød os velkommen. De havde 
bedt meget for os, mens vi var i det farlige Uganda, og de frydede sig sammen med os over, hvordan 
Gud havde hjulpet og bevaret os, og hvordan Han også havde ladet vores rejse lykkes, så vi fandt den 
kirke, som Gud ville, vi skulle hjælpe. 
 
Penge til Uganda-projektet 
Da vi fløj hjem til Danmark, gik det pludselig op for os, hvor mange penge, vi skulle bruge for at 
gennemføre det projekt, vi havde lovet at hjælpe vore Uganda-venner med. Tro er imidlertid noget 
fantastisk noget. Gud lægger den selv ned i ens hjerte. Man kan ikke bare gøre hvad som helst, når man 
vil tjene Gud. 
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  Man kan ikke lige pludselig sige, at nu vil man bygge en kirke, eller at man nu vil hjælpe nogle 
mennesker med et eller andet projekt. Men mår man lever med Herren i Ordet og bønnen og lytter til 
Hans røst, så får man indskydelser ved Helligånden, som vi havde fået det, da vi fik nød for Uganda. 
Gud havde først bevæget Peters hjerte, da vi deltog i stævnet i Mariager. Senere havde Han forøget 
denne byrde for Ugandas kristne, og vi havde været helt sikre på, at Gud havde besluttet, at vi skulle 
rejse ned for at hjælpe og opmuntre dem. 
  Denne sikre tro er en Guds tro, som ingen kan rokke ved. Det var Gud, der sendte os til Uganda, og 
det var Ham, der ledte os frem til den rigtige menighed. Det var Gud, der sørgede for englevagt, kost 
og logi og alt, hvad vi behøvede på turen. Ja, også de mange rejsepenge var sendt af Gud. 
  Da vi kom hjem til vores menighed, fortalte vi om rejsen. Menigheden har altid stået 100% med os i 
vore missionsopgaver, og de gik sammen med os i bøn for, at det nu ville lykkes at få samlet de mange 
penge ind, så vi kunne hjælpe kirken i Uganda. 
  Vi skrev om vores rejse til alle vore missionsvenner. Gud har givet os en trofast flok venner, som har 
støttet og hjulpet os igennem de mange år, vi har tjent Herren på missionsmarken siden 1963. Hver 
eneste en af disse venner er kaldet af Gud til at bede for os og til at støtte os, når Han minder dem om 
det. 
  Vi fortalte dem frimodigt om opgaverne, Gud havde givet os. Vi har altid følt, at vi bare er to små 
hænder, der skal række ud til hedningerne og til de fattige for at hjælpe dem, men at der er et helt Kristi 
Legeme bag os, som står sammen med os i opgaverne. I løbet af de næste uger fik vi også alle de 
midler, der skulle bruges til denne store opgave i Uganda. 
 
  Det var en stor glæde for os, da vi kunne sende pengene til at få repareret bibelskolen. Vennerne i 
Uganda gik hurtigt i gang, og de fik skaffet materialer til at reparere med. Da vi senere skulle på en 
missionsrejse, bad de os om at komme igen og holde møder for dem en tid. 
  Også denne gang var det farligt at komme til Uganda. Der var skyderier og uro mange steder i landet, 
og der lød skud fra alle kanter. Men nu havde vi set, hvordan Gud havde ledet os første gang. Også 
anden gang følte vi helt klart, at vore venner trængte til opmuntring, og vi tog med glæde over til dem 
for at hjælpe dem endnu en gang. 
  Det virkede næsten komisk, da vi kom over grænsen til Uganda. Fire politiofficerer sad og ventede 
ved selve grænsen. Da vi var kommet igennem med vores bil, rejste de sig op og kom hen imod os. 
Den ene af dem sagde til os: ”Vi har siddet hele formiddagen og ventet på, at den helt rigtige bil skulle 
komme, som vi kunne køre med til Kampala. Det må vist være jer!” 
  Vi var nu blevet så vant til Guds ledelse på dette område, at vi lukkede bagdøren op og sagde: ”Vær 
så god at komme indenfor!” Igen havde vi politieskorte hele vejen igennem de farlige områder. 
  Vi ankom til Kampala, netop som vore venner var samlede i kirken. Vi måtte bare græde af glæde, da 
vi gik ind bibelskolen og de andre lokaler og så, hvordan det hele var blevet istandsat. Det var blevet til 
en smuk bygning, og det, som greb os allermest, var bønnen på dette sted. 
  Tæt pakket lå de kristne på deres knæ og råbte til Gud for deres land. De priste Herren, og vi måtte 
bare falde ned på knæ og prise Gud sammen med dem. 
  Der er nu mellem 70 og 100 elever på bibelskolen hvert år, og vore venner der har været igennem 
mange svære ting. Det er svært for dem at få mad til bibelskolen hver dag. Der er mange ting, som de 
må kæmpe igennem i bøn. Men hvert eneste år udgår der skarer af både unge og ældre til de mange 
byer og landsbyer i Uganda med det glade evangelium om frelsen i Jesus Kristus. 
  Vi er i stadig kontakt med Leo hver måned. Han er til stadighed ude på nye pladser. Gud hjalp ham til 
at få en evangelisationsbil. Han har et team med sig, og de rejser fra landsby til landsby og forkynder 
evangeliet om Jesus Kristus. I må hjælpe os i forbøn for Leo og de mange andre, som står på de udsatte 
poster for at tjene Gud i Uganda. 
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Kapitel 16 
 

Sendt til et folk dybt inde i Afrikas skove 
 
 

I 1972 var der en stor krig i Burundi. Den største stamme, som er i landet, ønskede at være enerådende. 
Derfor dræbte de mange, mange mennesker fra de to andre stammer. De havde særlig meget imod den 
ene af stammerne, hvor de fleste var kristne, og derfor blev denne stamme forfulgt, og mange blev 
dræbt. 
  Da der var mange tusinde pinsefolk i denne anden stamme, var man særlig hårde imod dem. De 
ledende brødre i Pinsekirken blev forfulgt både nat og dag, og mange, mange mennesker blev dræbt. 
Til sidst besluttede de kristne at flygte fra landet. De var arbejdsomme og intelligente, og de elskede 
andre mennesker, og derfor var den stamme, som ønskede at regere, bange for dem. De var bange for, 
at de var for dygtige, og at de ville overtage magten. Det var en grusom tid for de kristne, og mange af 
dem blev dræbt, og andre blev kastet i fængsel. 
  Det endte med, at tusinder af kristne forlod deres hjem om natten og gemte sig i de store skove nær 
ved Tanzanias grænse. De levede i de store skove, indtil Herren åbnede en vej for dem til at komme 
over grænsen til Tanzania. 
  De kom til Kigoma i Vest-Tanzania nær ved Tanganyika-søen. De kunne kun tage deres børn med sig 
og deres bibler samt en lille smule føde til rejsen, så det var en meget svær tid for dem. De kristne i 
Tanzania og regeringen tog sig af de mange tusinde flygtninge og fandt en plads, hvor de kunne bo for 
en tid. Der fik de kristne fra Burundi stor hjælp.  
  Efter at der var gået nogle uger, sendte regeringen dem imidlertid til en anden plads i Central-
Tanzania, som blev kaldt Pangale, og der fik de lov at bosætte sig. 
  Der gik dog kun fire måneder, så fik de igen besked på, at de skulle flytte, og alle disse tusinder af 
mennesker blev da sendt til en plads, kaldet Ulyankulu, nær Tabora i Tanzania. Der blev de lovet, at de 
kunne bo og leve i fred i en lukket lejr i den store skov. 
  Det var en tid med mange prøvelser, fordi Tanzania var meget fattigt, og de kunne ikke give føde og 
klæder til så mange tusinde fremmede. Men Burundi-flygtningene fik dog et sted, hvor de kunne leve, 
og de måtte nu til at starte med at fælde træer, bygge hytter og dyrke marker. 
  De fik megen hjælp fra de skandinaviske missionærer, som også prøvede at opmuntre dem og holde 
møder for dem. Burundi-folkene er meget dygtige og stærke mennesker, som stoler på Gud, så de 
overlevede, men i en periode begravede de ca. 20 børn hver dag på grund af sult og vandmangel. 
  Efter en tid havde de fået bygget sig små hytter, og hvert hjem havde fået en mark. De havde nu det 
store ønske at få en kirke. De forstod at samarbejde. Hver enkelt af de kristne hjalp med at bringe træ, 
så de kunne bygge sig en kirke. Dag for dag begyndte de at føle sig bedre tilpas. 
  I 1978 skete der dog igen noget, som gav dem store bekymringer. Tanzanias regering sagde, at der 
ikke var vand nok til de mange mennesker, så de delte den store gruppe Burundi-flygtninge op og 
sagde, at 25.000 af dem skulle rejse med tog og lastbiler til et andet sted. Der skulle de så starte en ny 
tilværelse forfra igen. 
  Det var et chok og en stor sorg for dem. De mange tusinde flygtninge følte sig nært knyttede til 
hinanden, og de havde fundet fred og ro i Ulyankulu. De havde fået huse, marker og en kirke at komme 
i, så derfor var det meget svært for dem endnu en gang at skulle bryde op. Også denne gang kunne de 
kun tage det med sig, som de selv kunne bære, og nogle fik en sæk majs med sig på lastbilens lad. 
  Imellem disse 25.000 flygtninge var der ca. 6.000 pinsekirke-kristne. Nogle af deres ledere fik lov til 
at blive tilbage i lejren, men Musa, som var deres særlige leder syntes ikke, han kunne lade de mange 
tusinde kristne i stikken. 
  Altså forlod også han og hans kone deres trygge hjem for at følge med de kristne venner til den nye, 
ukendte plads, de nu skulle til. Alle følte sig meget trykkede og sorgfulde, fordi de nu for fjerde gang 
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skulle forlade deres hjem og flyttes til en ny plads. De skulle forlade deres gode venner, men de havde 
ikke noget valg. 
  De kørte i flere dage gennem Tanzania på togvogne og lastbiler, og da de kom til denne nye plads i 
Vest-Tanzania, hvor de skulle leve og bo, var det kun skov og vilde dyr, de så omkring sig. 
  De kunne nu starte fra bunden igen. Der var ikke nogen anden udvej. Det eneste, de kunne glæde sig 
over, var landskabet, som lignede det, de havde forladt i deres eget land, Burundi. Det var imidlertid en 
håbløs situation for dem at stå og se ud over træerne, som de nu skulle til at fælde og lave om til 
tusinder af hytter og hjem. 
   
For Gud er der ingen afstand 
På det tidspunkt boede vi i Danmark, og en dag talte Guds Ånd til vore hjerter og sagde: ”Tag ud i 
skoven til Burundi- flygtningene for at opmuntre de kristne. Hjælp dem og giv dem Mit Ord og fortæl 
dem, at Jeg har sendt jer til dem, og at Jeg ikke har glemt dem.” 
  Vi fik det arrangeret, så vi kunne rejse. Vores datter, Lena, var med os, og vi kunne så samtidig 
besøge vore andre arbejdsområder i Tanzania. Der var mange kirker, som vi havde lovet at besøge. 
  Vi rejste i Jesu navn, og da vi kom til vore kristne venner i Itigi i Central Tanzania, fik vi lov til at 
låne deres Land-Rover og køre den lange, lange vej ind i skovene til Burundi-flygtningene. Denne 
Land-Rover var meget dårlig. Den havde været ude for en ulykke, og der var mange ting, som trængte 
til reparation. Men den kunne i hvert fald køre. 
  Fra den dag vi startede, tog det os tre dage på de frygtelige veje at finde flygtningene. Da vi skulle ud 
på den sidste dagsrejse, gik vejen ind igennem en meget tæt skov, hvor der ingen mennesker boede. 
  Der var afsat en spærrebom, hvor nogle af regeringsfolkene havde en lille hytte, og de havde sat 
dødningehoveder og forskellige advarselstegn op for mennesker, som eventuelt ville vove sig ind i 
denne skov. De blev meget forbavsede, da vi kom og sagde, at vi ville ind og finde Burundi-folket. 
  De sagde: ”Vi skriver jeres navne op i en bog her, og hvis I ikke er kommet tilbage efter nogle dage, 
vil vi prøve at komme og finde jer.” De så uforstående på os, da vi fortalte dem, at Gud havde talt til os 
om at rejse ind og besøge disse mennesker. 
  En afrikansk pastor, Andrea Shimba, havde fået den samme nød på sit hjerte, som vi havde for dette 
folk. Da han hørte, at vi ville ind og finde dem og opmuntre dem, ville han gerne tage med os. Det var 
en meget stor opmuntring for os, da afrikanerne har en god stedsans. Andrea var også en mand fuld af 
tro og optimisme, og det var en stor glæde for os at få ham med. 
  Det blev en meget lang tur på skovstier og små veje. Der var store områder med tzetze-fluer, hvor vi 
ikke kunne have vinduerne åbne, uden at bilen blev fyldt med dem. Andrea Shimba sad og slog fluerne 
ihjel lige så hurtigt, som de kom ind i bilen. I den stærke varme måtte vi derfor ofte køre med lukkede 
vinduer. Vi måtte over flodlejer og andre svære passager, men hele turen igennem det store område gik 
godt. 
  Da vi nærmede os det område, hvor Burundi-folket boede, kom Musa, deres leder os i møde. Han 
havde hørt om, at vi ville komme, og det havde været en meget stor opmuntring for ham. Det sidste 
stykke ville han vise os, hvor vejen gik. 
  Da vi ankom til flygtningelejren, fik vi tilladelse fra regeringen til at komme ind i det lukkede område 
for at møde de kristne. Her forstod vi straks, hvorfor Gud havde sendt os. De så meget hjælpeløse og 
forladte ud, og de fortalte os, at de faktisk var lige ved at opgive det hele. 
  Der sad en stor skare og ventede på os, da vi kom. De havde ventet hele dagen, og de så meget triste 
ud. Det virkede så håbløst for dem, at de nu skulle til at begynde helt fra bunden af igen uden venner, 
uden tøj, føde, hus og hjem, og de sagde til os: ”Det allerværste for os er, at vi ikke har nogen kirke.” 
  Det betyder meget for de afrikanske kristne at have en kirke.. Det er deres samlingspunkt, det sted, 
hvor de finder opmuntring og trøst, og hvor de kan møde hinanden. Og de er ofte sammen hele dage, 
når de har sådan en kirke at samles i. 
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  Det første, de havde gjort så hurtigt, som de kunne, var at samle nogle stolper sammen og bygge en 
græshytte, hvor de kunne samles. Om natten sov de under træerne. De hørte vilde dyr gå omkring, og 
der var også fyldt med tzetze-fluer i hele området. Mange var lige ved at opgive det hele. De havde råbt 
til Gud om hjælp, og da vi ankom, tog de det som et stort bønnesvar fra Gud. 
  Vi begyndte at holde et møde for dem og prøvede at opmuntre dem. Vi fortalte dem, hvordan Gud 
havde talt til vore hjerter hjemme i Danmark og sagt, at vi skulle tage ud og opmuntre dem. 
  Lena og jeg sang en lille sang for dem på deres eget sprog, og med det samme vi begyndte at synge, 
faldt Guds Ånd på dem, og de begyndte at græde af glæde. Peter fik et ord til dem om at tro Gud og stå 
fast trods alle prøvelser, og også Andrea Shimba talte opmuntrende ord til dem ud fra Bibelen. 
  Det var fantastisk at sidde og se på, hvordan de slugte hvert eneste ord, som blev sagt, og vi kunne se, 
hvordan glæden vendte tilbage til deres ansigter. Alt imens de hørte på Guds Ord og Hans løfter, 
voksede troen i deres hjerter. 
  De har senere fortalt os, at de, hvis vi ikke var kommet den dag, ikke havde kunnet stå igennem disse 
mange prøvelser. Men de fik nyt mod og ny kraft fra Gud, da de hørte, at vi var sendt af Ham, og da de 
hørte det troens ord, som blev talt til dem. 
  Vi havde samlet lidt penge sammen i Danmark, som vi havde taget med til dem som en opmuntring, 
men disse penge strakte ikke langt til de mange tusinde mennesker. Mens vi sad der og så på al denne 
nød, fik Peter og jeg imidlertid tro for, at vi skulle hjælpe dem med at bygge en kirke. 
  Det viste sig, at også en svensk missionær havde skrevet hjem for at få sendt hjælp ud, så flygtningene 
kunne få en stor, dejlig kirke. Vi gav pengene til de ledende brødre og lovede dem, at vi ville bede 
Jesus om hjælp til en kirke til dem. 
  Det var ikke lang tid, vi kunne blive hos dem, fordi vi skulle tilbage til spærrebommen, inden det blev 
alt for sent. Derfor måtte vi snart sige farvel til dem igen, men det var dejligt at se, at de var blevet 
opmuntrede ved besøget. 
  Da vi startede vores tilbagetur, havde vi regnet med, at vi kunne være fremme ved spærrebommen, før 
det blev mørket. Vi kørte på bjergveje og på stenede, ujævne veje. Land-Roveren havde gået meget 
godt. Men da vi kom ud på en af de meget øde veje, hvor der var mange løvespor i sandet, stod bilen 
pludselig stille. 
  Vi kunne ikke skifte gear. Der var sket et eller andet med gearkassen, som gjorde, at vi ikke kunne 
køre videre. Vi havde ikke mere proviant med os i bilen, og vi havde brugt det meste af vores 
drikkevand. Vi vidste, at hvis vi blev ladt tilbage i denne ufremkommelige skov helt alene, ville vi 
virkelig få problemer. 
  Peter prøvede at undersøge, hvad der var galt med bilen, men han kunne ikke finde fejlen. Det var en 
meget håbløs situation for os fire mennesker, som sad der midt i den afrikanske jungle. På et tidspunkt 
gik Peter ud af bilen og lagde sig under den for at undersøge, hvad der var i vejen. 
  Da kom den tanke til mig, at jeg kunne lægge min hånd på gearstangen og bede for den. Vi har ofte 
bedt for de mest mærkelige ting, men jeg havde nu aldrig prøvet at bede for en gearstang før! 
  Jeg lagde min hånd på gearstangen og begyndte at bede til Gud af hele hjertet, og jeg bad også med 
Åndens sprog i nye tunger. Da jeg så Peter komme tilbage, skyndte jeg mig dog at flytte hånden. Jeg 
tænkte: ”Det er vist for barnligt.” 
  Da Peter kom ind og satte sig i bilen, så han noget nedslået ud, og pludselig sagde han: ”Det eneste, vi 
nu kan gøre, er at lægge vore hænder på den gearstang og bede for den. Det er kun Gud, der kan hjælpe 
os ud af dette problem!” 
  Jeg åndede lettet op. Vi har begge to lært på en barnlig måde at gå til Gud med vore problemer, og det 
er ofte, at vi tænker de samme tanker. Nu var vi i en meget alvorlig situation. Vi lagde vore hænder på 
gearstangen og råbte til Gud i vores nød. Vi havde tro på, at det var Gud, som havde sendt os ud til 
dette folk, og at Han også ville sørge for, at vi kom godt tilbage igen. 
  Det forunderlige skete, at da vi havde bedt og startede bilen, så fungerede gearstangen igen! Gud 
havde været vores mekaniker! Det er herligt, at Gud kender løsningen på alle problemer, uanset hvilke. 
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I vore civiliserede lande kan vi lettere få hjælp ad menneskelig vej, men når alt ser umuligt ud, og man 
ikke har noget håb, da griber Gud ind. Det har vi oplevet mange gange i Afrika. 
  Vi kørte videre den lange vej tilbage, og vi kom godt frem til vort bestemmelsessted. Senere skulle vi 
låne bilen op til Nord-Tanzania, hvorfra vi skulle med fly hjem til Danmark. Bilen kørte godt hele 
vejen, til vi fik den afleveret til dem, vi havde lånt den af. 
  Kort tid efter brød den sammen og skulle have en stor reparation. Mekanikeren sagde, at det var et 
mirakel, at bilen havde kørt så langt, som den havde. Vi måtte bare fortælle alle, at det var Gud, der 
havde hjulpet os. Det var Ham, som havde bevaret os, så vi kom godt tilbage fra vores tur til Burundi-
flygtningene. 
   
Bønnesvar 
Burundi-folket fik sig en dejlig, stor kirke, og vi bad for dem, at Herren ville styrke dem og være dem 
nær. I lang tid derefter tænkte vi ikke så meget på dem, fordi vi havde så meget arbejde, der skulle 
gøres i Danmark og på andre missionsfelter. 
  I januar måned 1984 talte Guds Ånd endnu en gang til os om at tage ned og besøge flygtningene og 
hjælpe dem i deres problemer. Vi troede, at de havde fået hjælp gennem andre missioner og igennem 
regeringen. Vi vidste, at der havde været en del mennesker, som tænkte på dem, men vi forstod klart 
Guds stemme i vort indre om, at det var vigtigt, vi tog ned til dem igen. 
  Vi skrev til dem, at vi ville komme og holde et påske-seminar for dem, og vi fik brev fra dem, hvori 
de skrev, at det ville de være meget glade for. 
  Da vi efter endnu en lang rejse nåede frem til dem, følte vi lidt af den samme håbløshed og ensomhed 
over deres ansigter, som vi havde oplevet første gang, vi besøgte dem. De havde nu fået bygget sig små 
huse. De havde fået lavet marker, hvor de flittigt havde dyrket forskellige ting, som de kunne leve af. 
Samtidig havde de været meget ude og forkynde evangeliet. De havde evangeliseret i hele det store 
område med de tusinder af flygtninge, og nu var de blevet 8.000 kristne i kirken dernede! 
  Nu var problemet det, at de ikke kunne være i den kirke, de havde bygget. De havde også stor nød for 
at nå længere ud med evangeliet, og de havde flittigt samlet kampesten sammen til endnu en kirke. De 
havde også nogle tagplader tilovers fra den første kirke, de byggede, og de var alle sammen rede til at 
gøre en indsats for at få bygget flere kirker, men de havde ikke nogen muligheder for at bygge. 
  De havde ingen penge til at købe cement, træ og meget mere, som skulle bruges til at bygge flere nye 
kirker. Vi sagde til dem: ”Jamen, I skal jo først have gjort en grund færdig. Der skal jo fældes træer og 
renses op i jorden, så den er rede til at bygges på.” De viste os da tre forskellige steder, hvor de havde 
ryddet store områder, som lå helt klar til at bygge kirker på. 
  De havde gået mange kilometer og samlet kampesten sammen. De havde lavet jordsten, som de havde 
brændt i store ovne, som de også selv havde lavet. De havde gjort alting klar til at bygge tre kirker, som 
havde plads til hver 2.000 mennesker. 
  Alligevel sagde de. ”I tre år har vi haft alle disse ting klar, men fordi vi har haft mange prøvelser, og 
der har været mange forhindringer, har vi ikke kunnet samle penge til at købe cement for. Vi skal også 
bruge vinduer, døre og mange, mange andre ting til byggeriet, så vi har bedt meget til Gud om at 
hjælpe os.” 
  Selv om Tanzanias regering havde hjulpet Burundi-flygtningene med et sted at bo, måtte disse 
flygtninge dog stadig bede om lov til at komme ud af området, hvor de bor. De måtte søge om det hver 
gang, de skulle have gæster, eller når de skulle med busser og tog. De fik ikke mange nyheder udefra, 
og de levede en meget isoleret tilværelse. Deres håb og glæde kunne hurtigt svinde, og de behøvede 
stadig opmuntring og et troens ord fra Herren. Det er ikke let at leve i et fremmed land og stadig længes 
tilbage til sit eget land. 
  Vi blev hos dem en hel uge og forkyndte Guds Ord for dem, og de var med på alle møderne helt fra 
begyndelsen. Vi kunne se fra møde til møde, hvordan troen voksede i deres hjerter, og de begyndte at 
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se glade ud og få nyt håb. Der var tusinder af kristne med på møderne fra morgen til aften, og det var 
en velsignet påske, vi havde sammen. 
  Gud gjorde også noget i Peters og mit hjerte, mens vi var der i den uge. Troen voksede i os, og vi følte 
klart, at Gud talte til os om, at vi skulle hjælpe dem med penge til cement og andre ting, som de 
behøvede for at kunne bygge disse tre kirker. 
  Vi havde ingen penge på det tidspunkt, men efter at vi kom hjem til vores bopæl og havde bedt over 
disse byggerier, fik vi pludselig mulighed for at sende en del penge, som Burundi-flygtningene kunne 
bruge til at bygge kirker for. Efterhånden som arbejdet skred frem, lærte de også selv at ofre. 
  Vi havde undervist dem om, at hvis hver kristen gav 10 shilling til hjælp til byggeriet, ville vi have tro 
for at fordoble det beløb, som de selv kunne samle ind. Der gik ikke lang tid, før de havde fået tro for 
indsamling af penge til kirkerne på den måde, og alle tre kirker blev bygget færdige, så de kunne holde 
julehøjtid i dem. 
  Vi har senere været på besøg hos Burundi-folket for tredje gang, og det var en meget stor glæde for os 
at se de dejlige kirker, som stod færdigbyggede. Der var fest og jubel, da vi ankom, og vi fejrede en hel 
uge, at Gud havde hørt deres bønner og hjulpet os alle sammen til at få disse kirkebygninger færdige. 
  Der er tusinder af børn i en sådan flygtningelejr, og Gud gav os også mulighed for at hjælpe, så de 
kristne kunne få materialer til at undervise deres søndagsskolebørn. Vi har også sammen med dem 
startet et litteratur-center, hvor de kan sælge bøger, bibler og andre ting. 
  Det viste sig, at de ikke havde haft mere end en enkelt gæst i alle de år, siden vi besøgte dem første 
gang, så det var en meget stor højtidelighed og glæde for dem, da vi igen kom og besøgte dem, og 
sammen fejrede vi de dejlige kirker, de havde fået. Al ære til Gud! Han, som kaldte os, Han gjorde alt 
dette muligt. 
  Det er fantastisk at se, hvad Gud kan virke, når vi beder, når vi lytter til Hans røst, og når vi er villige 
til at ”gå ud på bølgerne” i tro på, at Jesus holder vores hånd og fører os frem ad Hans vej. 
  Vi har senere fået dejlige breve og rapporter fra Musa, som leder flygtningelejren, og han siger, at de 
nu har fået stor tro på at evangelisere, og de er i gang med at bygge mindre kirker rundt i hele det store 
distrikt. Tusinder omvender sig til Jesus Kristus. 
  Det, som vi i første omgang syntes var håbløst, da vi rejste igennem de store skove for at nå ind med 
Guds Ord og opmuntring til de mange flygtninge, har nu udviklet sig til, at vore kære, afrikanske 
venner har fået en tro på, at Herren er med dem. Han styrker og hjælper dem, også når det ser sværest 
ud. 
  Lad os fortsat bede meget for de mange flygtninge i Afrika. Burundi-flygtningene har bragt stor 
velsignelse til Tanzania. Alle steder, hvor de kommer, er de et fantastisk forbillede for de troende. Også 
hvad angår deres arbejdsiver, og når det gælder deres marker og indhøstninger. 
  Vi har oplevet, hvordan Gud i mange tilfælde tillader, at mange kristne flygter fra det ene land til det 
andet. De kommer på den måde ofte ind i lande, hvor man ikke kan komme som missionærer. De 
kristne vidner frimodigt, hvor de kommer frem, om deres tro på Jesus Kristus. Gud vender deres 
skæbne til velsignelse for dem selv og for andre mennesker, og deres flugt til andre lande bliver til 
velsignelse for de lande, de kommer til! 
 
At lytte til Guds røst 
Der er mange, som har undret sig over, at vi siger, at Gud talte til os om det ene og det andet. Det er 
ikke så mange, der kan forstå, hvordan man kan høre Guds røst. Vi har oplevet det på den måde, at når 
vi lever i Guds Ord, når vi læser Guds Ord dagligt og taler sammen om det, da taler Gud ind i vore 
tanker. 
  Vi oplever også, når vi beder i vores lønkammer og er alene med Gud, at Han taler igennem sit Ord til 
os, at Han giver os tanker, som vi helt klart føler, er fra Ham. Når man har været alene med Herren i en 
times tid f.eks. og har tænkt på Hans Ord og bedt, ja, været helt ét med Gud, og man så får nogle 
tanker, som virker rene og hellige eller får nogle ideer, som man slet ikke føler er fra en selv, men fra 
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Gud, da kan man bede Ham om at få stadfæstet, at det er fra Ham. Derefter må man gå ud i tro på disse 
tanker og opgaver, man får fra Gud og gøre det, man føler er rigtigt. Alt, hvad Gud leder en til, giver en 
dyb fred og sikkerhed i hjertet. 
  I de tilfælde, hvor vi har oplevet dette, har Gud banet vejen for os. Han har været med os og hjulpet os 
at gøre de ting, Han bad os om. F.eks. dette med at give beløb til byggerierne i Afrika. Det er Gud, som 
har hjulpet os med at betale alle projekter, som vi er gået i gang med. 
  Grunden til, at man så sjældent hører Guds røst og oplever, at miraklerne sker i hverdagen, er nok den, 
at vi tager for lidt tid sammen med Gud. Hvis vi, som tror på Jesus, ville tage megen tid sammen med 
Ham og grunde over Hans Ord og tale med Ham om alle ting, ja virkelig blive stille for Ham, da ville 
Gud også tale meget mere til os. 
  Hele vort samfund er bygget op på, at alting skal gå så stærkt. Vi fylder vores hverdag med opgaver 
og forskellig slags arbejde, og vi har så travlt med mange, mange ting. Derfor er det svært for Gud at få 
os i tale. 
  Hvis du prøver at afsætte tid til Herren og virkelig lytter til, hvad Han taler ind i din situation, så vil 
du i meget større grad opleve, hvordan Gud leder dig i hverdagen. Når du står overfor vanskelige 
situationer, og når du står overfor vanskelige mennesker, vil Helligånden viske inde i dig, hvad du skal 
gøre og sige. 
  Vi er sendebud på Kristi vegne. Derfor er vi nødt til at gøre det, som Han vil, vi skal gøre. Og hvis vi 
skal kunne gøre Guds gerninger, må vi også have tid til at lytte til Hans røst. 
  Gud kan tale til os igennem sit Ord, og Han kan tale til os igennem vore tanker. Han benytter sig også 
ofte af andre mennesker til at tale til os. Men hovedsagen er, at vi lever i en stadig overgivelse til Gud, 
og at vi tager os tid til Hans Ord, og at vi har en ydmyg, oprigtig ånd, som vil det, Han vil.  
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Kapitel 17 
 

Guds tale til mig i min lønkammerkrog 
 
 

Jeg lå på knæ og bad til Gud i den krog, hvor jeg havde min stille stund med Herren hver morgen. I 
vores tjeneste for Gud er jeg kommet dertil, at hvis jeg ikke får talt med Gud fra morgenstunden, kan 
jeg ikke klare de mange opgaver, der kommer til mig i dagens løb. Vi var kommet hjem fra Afrika og 
skulle nu arbejde i Danmark. 
  Der var noget, som til stadighed lå mig tungt på hjerte. Peter og jeg havde fået lov til at se tusinder 
komme til Jesus under vore arbejdsperioder i Afrika. Men nu fik jeg en meget tung byrde for vore 
allernærmeste i vor egen familie, som ikke var overgivet til Jesus. Hver eneste dag måtte vi råbe til Gud 
for vor families frelse. Trods forbønnen følte vi, at de gik længere og længere bort fra Gud. Mange i 
vor familie levede i tro på Jesus, men der var andre, som fik tårerne til at løbe under vore bønner, og vi 
syntes, det var svært at tro, at de nogensinde skulle omvende sig. 
  Den omtalte morgen følte jeg Guds Ånd meget nær. Mens jeg bad for vore kære, talte Guds Ånd 
pludselig til mig i mit indre og sagde: ”Jeg har hørt dig! Jeg vil svare på de mange bønner, som er sendt 
op for Min trone. Du kan godt begynde at takke for jeres families frelse!” 
  Jeg kunne næsten ikke tro, at det var sandt. Men denne indre stemme var ikke min egen. Jeg begyndte 
at prise Jesus for Hans løfte. Hver eneste dag takkede vi nu Gud. Vore forældre på begge sider har bedt 
i årevis for hele familien, og jeg vidste nu, at Gud ville svare på disse mange bønner. 
  Jeg fortæller dette for at styrke dig i troen, som har den samme byrde for din slægt. Ved udholdenhed 
skal du opnå det, Gud har forjættet! Nu skal du høre, hvordan Gud på sin egen måde kan virke, helt 
uden at vi gør andet end at holde ud i bøn og taksigelse. 
  Jeg har netop modtaget et bånd fra en af vore allernærmeste, som giver sit vidnesbyrd om, hvad der 
skete dengang. Jeg vil kalde hende ”Lykke,” fordi hun er så glad og taknemmelig i dag over Guds 
under i hendes og hendes families liv. Jeg vil lade hende selv fortælle: 
  ”Jeg er vokset op i et godt hjem, hvor mine forældre lærte os at bede og tro på Jesus, men vi levede på 
lang afstand af Gud. Hvis ikke mine forældre og Peter og Anne-Lise havde bedt så meget for mig og 
min mand og vore tre børn, ved jeg ikke, hvordan det hele var endt. Jeg tør slet ikke tænke på det! 
  Da vores næstældste søn blev født, var han helt blå. Han blev kørt til Rigshospitalet og lagt i respirator 
med det samme efter fødselen, og det blev konstateret, at hans hjerte var alt for stort, og at hans lunger 
ikke ville folde sig ud. 
  Det var meget svært for os, og min mand gik ind på toilettet på hospitalet og råbte til Gud for vores 
barn. Min mand havde aldrig været en personlig kristen, og vi levede begge borte fra Guds vej. Men nu 
sagde min mand til Gud: ”Hvis Du vil helbrede vort barn, vil jeg tro på Dig og følge Dig.” 
  Allerede næste dag var miraklet sket! Vi fik besked af lægerne om, at vor søns hjerte nu var helt 
normalt, og hans lunger fungerede, som de skulle. Kort tid efter fik vi lov at få ham hjem. Det var 
vidunderligt, og vi vidste, at det var Gud, der havde helbredt vor søn. Vi begyndte at komme i en 
menighed og overgav vore liv til Jesus. 
  Efter en tid flyttede vi imidlertid længere ud på landet og kom bort fra menigheden og vore nye 
venner. Vi fik en masse andre ting at gøre, og det var svært at tage sig sammen til at komme til møde. 
Vi fik ikke læst i Bibelen, og det endte med, at vi gled længere og længere bort fra Gud og kom ud i alt 
det, verden har at byde på. Der er sikkert mange, som også har oplevet noget lignende. 
  En dag mens min mand var på sit arbejde på kontoret, skete der noget godt. En af mændene på 
arbejdspladsen var en personlig kristen. Han vidste intet om min mands eller vor situation. Men 
pludselig sagde Guds Ånd til ham: ”Du skal gå hen og give kontormanden dette missionsblad og 
fortælle ham, at Jeg lever!”  
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  Dette syntes manden var mærkeligt, men han gjorde, som Gud havde sagt. Da min mand så bladet og 
så, at det handlede om mission, sagde han, at han også havde nogle slægtninge, der var missionærer. 
Dette førte til en lang samtale. Manden kendte Peter og Anne-Lise, og han fik nu stor nød på sit hjerte 
for sin arbejdskammerat. 
  Årene gik, og jeg begyndte at få det rigtig dårligt psykisk. Jeg havde nattevagt, og det endte med, at 
jeg kom til at lide af søvnløshed, så mine nerver blev meget tyndslidte. Samtidig fik jeg stærk migræne, 
og jeg fik en ryglidelse, som gjorde, at jeg led meget. 
  Som dagene gik, blev livet værre og værre at leve. Når vi besøgte Anne-Lise og Peter, vidste vi, at de 
bad for os. Og når de lagde armen om os og spurgte, om vi ikke snart skulle overgive vore liv i Guds 
hænder, var det lige ved at briste for mig. Jeg ville gerne, men jeg havde en indre skræk for at komme 
til at stå helt alene i min lille familie og tro på Jesus. Jeg syntes ikke, jeg magtede at stå alene. 
  En dag kunne jeg ikke klare alle de svære ting i vore liv mere. Jeg lagde alt, hvad jeg havde i 
hænderne og løb ind til min seng og bøjede mine knæ og råbte til Jesus om hjælp. Jeg sagde til Gud, at 
nu måtte det koste, hvad det ville. Jeg ville overgive mit liv til Ham og følge Ham. 
    Jeg gik bagefter til møder i den menighed, vi før var kommet i. En aften, hvor jeg gik frem til forbøn 
for at få ældstebrødrene til at bede for min mands frelse, blev jeg pludselig guddommelig helbredt for 
dårlig ryg, dårlige nerver, migræne og søvnløshed! 
  Gud gav mig også et ord om, at Han ville gøre mig stærk, ja, meget stærk, så jeg kunne stå i tro og 
bede for min mand og mine børn. Og det løfte holdt Gud. Han gav mig styrke, udholdenhed og en tro 
på bønnens magt, som jeg ikke kan beskrive. 
  Der var særlig én ting, som gav mig tro og styrke, og det var LOVSANG. Jeg fyldte mit hjem med 
lovsang og pris til Gud, så når familien kom hjem, lød der lovsang i hele huset. Jeg ringede til Anne-
Lise engang, hvor jeg havde det svært. Hun gav mig det råd at overøse min familie med kærlighed.  
  Det var lidt svært engang imellem, men også der gav Gud mig styrke, og jeg oplevede lovsang og 
masser af kærlighed som nøglen til løsningen på min families frelse. 
  Inden der var gået et år, var både min mand og alle vore tre børn og min svigermor blevet frelst. Gud 
er mægtig, og bøn og tro giver resultater. Hele vores familie er lykkelig og glad, og vi følger alle 
sammen Jesus. 
  Jeg vil slutte med at fortælle, hvordan vor ældste søn overgav sig helt til Jesus. Der ligger nemlig for 
mig en stor hemmelighed i den beretning, som måske kan blive til nytte for andre. 
  Menigheden, vi kom i, skulle have en ungdomslejr. Jeg ønskede inderligt, at vor ældste søn ville tage 
med på den lejr og overgive sig rigtigt til Jesus. Men han ville ikke med! Den dag, han skulle melde sig 
til lejren, kom han hjem fra skole og smed sin skoletaske i køkkenet. 
  Han forsvandt hurtigt ind i et andet værelse. Da talte Gud til mig om, hvad jeg skulle gøre. Jeg kaldte 
min søn tilbage og sagde, at jeg gerne ville tale med ham. ”Nej,” sagde han, ”Du vil bare have, at jeg 
skal med på lejr, og det vil jeg ikke!” Jeg forsikrede ham om, at det ikke var det, jeg ville tale med ham 
om. 
  Da han kom ud i køkkenet, sagde jeg til ham: ”Ved du hvad? Jeg vil bede dig om tilgivelse for, at jeg 
ikke har opdraget dig i den kristne tro, sådan, som jeg selv er blevet opdraget. Jeg har aldrig fortalt dig 
om Jesus og lært dig at bede. Kan du tilgive mig?” 
  Min søn sagde med det samme, at det skulle jeg ikke være ked af. Der skete noget uforklarligt med 
ham i samme øjeblik, jeg havde bedt ham om tilgivelse, og han sagde: ”Mor, jeg tager med på den 
lejr!” Efter den lejr har han overgivet sit liv til Jesus og følger Ham af hele hjertet. Det er en glæde at 
se, hvordan vi som en hel familie kan leve for Jesus. 
  Gud har sørget for os på alle måder. Vi er raske og har godt arbejde og vore børn har fået gode 
lærepladser. Vi synger alle lovsange og priser Gud af hele hjertet!” 
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  Må dette vidnesbyrd give dig tro, kære læser, så også du kan opleve bønnesvar og undere i din 
hverdag og din familie. Samme år som dette skete, var der flere af vore nærmeste, der blev frelst og 
oplevede fuld udfrielse fra sygdom og nød. 
  Vi er nu mange, som sammen kan bede for resten af familien, så vi alle kan samles i himlen engang. 
Vi tror på, at vi og vort hus skal blive frelst, og du må leve i det samme håb og med den samme tro, når 
du udholdende beder for dine kære. 
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Kapitel 18 
 

Et råb fra dybet af mit indre 
 
 

Der er to ting, som gør os meget ondt, efter at vi er kommet til Danmark. Den ene ting vil jeg fortælle 
om i dette kapitel, den anden i det næste. 
  Vi forstod ikke rigtigt, hvorfor Gud, mens vi endnu var i Afrika som missionærer, gav os et stærkt 
kald til vort eget land, Danmark. Men nu forstår vi det. De samme ånder, som vi kæmpede imod i 
Afrika, har holdt sit indtog i vort eget fædreland. 
  Danmark er mere hedensk end nogensinde. Uden egentlig at tænke over konsekvenserne af det, lukker 
tusinder af danskere deres hjem og hjerter op for de djævelske kræfter. Der er ikke mange arbejdere på 
Guds store høstmark i vort eget land. Derfor går vi med frimodighed og glæde ind i de mange opgaver, 
der er med at vinde mennesker for Jesus i Danmark. 
  Når vi ser, hvordan fremmede religioner og onde magter trænger ind i vort land, tænder det en glød i 
vore hjerter for at fortælle mennesker om SANDHEDEN. Når vi hører, at nogle af dem, som skulle 
give folket det sande livets brød, er med til at lede folk ind i okkulte ting, må vi indvie os endnu mere 
for Gud og råbe til Ham om at få nåde til at være Hans sande tjenere, så små og ringe, som vi er. 
  Jeg ønsker virkelig, at også det, jeg skriver her, må give andre et kald og en brændende længsel efter 
at tjene Herren og vinde mennesker for Jesus i den korte tid, vi har tilbage, inden Han kommer og 
henter sin brud. 
  Det største mirakel, jeg kan opleve, er når et mennesker går over fra død til liv ved at tage imod Jesus 
som sin personlige frelser. Jeg må græde og juble af glæde, når jeg ser et mørkt, trist ansigt med 
håbløsheden malet i hvert træk, tage imod syndernes forladelse og det evige liv ved troen på 
Golgataværket! 
  Det store, håbløse mørke i ansigtet forsvinder, og et strålende lys breder sig fra øjnene og ud over hele 
ansigtet. En fange er sat i frihed, et dyrebart menneske er gået over fra døden til livet, fra Satans magt 
til Gud. 
  Jeg kan forestille mig, hvordan der i det samme minut bryder en jubel og lovsang løs i himmelen. ÉN 
SYNDER HAR OMVENDT SIG! Guds værk, da Han sendte Jesus, får sin løn. Tallet er vokset med 
endnu én, og snart er antallet fuldt, og Jesus vil hente hele den frelste skare hjem til herligheden. 
  Medens jeg skriver dette, er det ni måneder siden, vi kom til Danmark. Det har været fantastisk at 
opleve, at efterhånden som mørkets magter slutter sig tættere og tættere om vort land, vokser også lyset 
stærkere og stærkere. Hver eneste uge har der været mennesker, der er kommet til Jesus og har fået 
tændt lys i mørke hjerter. Vi går en fantastisk tid i møde! Men det er så vigtigt, at vi ikke lader os 
bedrage. Vi må have JESUS for øje som VEJEN til frelse. Alt andet er bedrag. 
  Jeg føler trang til at fortælle dig noget, som har talt meget til mit hjerte om, at folk søger og søger 
efter noget at leve for. Hvis de ikke hører om Jesus, ender de i den Ondes vold. Det er vort ansvar som 
kristne at gøre ALT, hvad vi kan for at fortælle alle om Jesus. Og det er vort ansvar at BEDE, så Guds 
Ånd påvirker de oprigtige til at åbne deres hjerter for evangeliet. 
  Jeg vil fortælle jer om ”LILJE.” Det kalder jeg hende, fordi hun minder mig om en ren, hvid lilje, hver 
gang jeg ser hende. Hun er med på alle de møder, hun overhovedet kan komme med til. Hun lytter 
intenst til Guds ord, og hun er med i bønnen af hele sit hjerte. 
  Når jeg har været fremme og vidne om Jesus, inspirerer det mig at se kærligheden til Jesus lyse ud af 
hendes ansigt, og glædestårerne triller ned ad hendes kinder, når vi taler om, hvor vidunderlig Jesus er. 
Hvorfor er hun så hengiven til Jesus? Her skal du høre hendes eget vidnesbyrd: 
  ”Jeg har altid betragtet mig selv som værende kristen, men må dog erkende, at jeg først blev en 
genfødt kristen for ca. halvandet år siden. Jeg holder ikke af at tænke på, langt mindre at tale om, de ca. 
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10 år af mit liv, hvor jeg i min søgen efter at få en personlig oplevelse med Gud kom bort fra Hans veje 
og stiftede bekendtskab med nyreligiøsitet i mange afskygninger. 
  Da jeg nu endelig har fundet min Frelser, Jesus og lever i forvisning om, at alt er mig tilgivet, vil jeg 
alligevel gerne berette om de erfaringer, jeg har gjort. Jeg ønsker dermed at advare og forhindre andre i 
at opleve de samme skuffelser og nederlag, som jeg måtte igennem. 
  Jeg er opvokset i et kristent og meget kærligt hjem, hvor jeg som barn ofte gik i kirke med mine 
forældre. Det syntes jeg var meget dejligt, specielt salmesangen. Prædikenen kedede mig altid; men 
sådan har de fleste børn det vist. Derimod elskede jeg at høre alle de små historier fra Det gamle 
Testamente, som vi lærte om i skolen. 
  Jeg har altid troet på Gud og på Jesus Kristus, men i mange år var det bare teoretisk for mig. Det var 
som en remse uden levende ord, syntes jeg, og det kunne jeg godt føle mig skyldig over. 
  Jeg kendte slet ikke den Gud, som jeg så gerne ville tro på. Ofte irriteredes jeg over mennesker, som 
udtalte, at de elskede Jesus og var forvissede om, at de var frelste. Jeg syntes dengang, at de lød 
frygteligt skråsikre og selvforherligende. 
  I mit indre var jeg egentlig blot misundelig. Jeg kunne jo se, at disse mennesker havde fundet noget, 
som gav dem fred og glæde i deres hjerter. Der var noget, som jeg ikke havde fundet endnu. Da jeg 
mødte den mand, som jeg skulle giftes med, var det ikke tilfældigt, at valget faldt på en kristen mand. 
Jeg ville alligevel helst være sammen med kristne mennesker. Bare de ikke talte for meget om det, for 
så var der så meget, jeg ikke forstod. 
  Vi blev gift og fik to dejlige ønskebørn, som jeg havde den lykke at være hjemme og passe selv. Jeg 
følte mig så privilegeret, og jeg ønskede ofte, at tiden bare ville stå stille lidt. Jeg levede der, lige midt i 
Guds store velsignelser uden at vide, at det var Ham, der gav mig al den lykke. 
  Jeg huskede ikke at sige Ham tak, og mine bønner til Ham blev sjældnere og sjældnere. Alting gik jo 
også helt af sig selv. I hvert fald i nogle år, for så ville Gud have mig rystet op af min tornerosesøvn. 
Det var med ét, som om bøtten vendte, og en masse ubehagelige ting begyndte at ske omkring mig. 
  Sygdom og nogen, der stod mig nær, døde. Selv blev jeg opereret, efterfulgt af en uforklarlig 
depression. Jeg syntes pludselig, at al vor hidtidige selskabelighed, som ellers havde moret mig, var 
tomhed, og venskaber gik itu. 
  Jeg fik en længsel efter venskaber, der byggede på noget dybere end at spise og drikke. Jeg følte, at 
min tilværelse var kaos, og jeg forstod ikke, hvad det var, der skulle ske. Jeg begyndte også at nære en 
stærk frygt for fremtiden, specielt med henblik på mine halvstore børn. NU FIK JEG VIRKELIG 
BRUG FOR AT KENDE GUD, men hvor skulle jeg finde Ham? 
  På det tidspunkt var ”Transcendental meditation,” (T.M.) lige kommet til landet, og mange 
introduktionskurser blev opreklameret alle vegne. Man kunne ved en ”let og enkel mental teknik” blive 
et kreativt, lykkeligt og guddommeligt væsen, som kunne få det godt med sine omgivelser. 
  Dette måtte da lige være noget for mig! Min mand syntes ikke om det, men jeg ville selv bestemme 
over mit liv, så jeg tog af sted. Jeg blev betaget af atmosfæren og alt det nye mystiske, som jeg ikke før 
havde kendt, og alle var så venlige. I løbet af en uge var jeg, mod betaling af 500 kr., blevet initieret (en 
slags indvielse). 
  Jeg skal ikke her komme nærmere ind på, hvad TM er, det kan man få grundigere oplysninger om 
andre steder. Men fakta er, at jeg efter ganske kort tid følte mig vildledt. Der var ingen derinde, som 
interesserede sig for min videre udvikling, og jeg fik det dårligt ved at være der. 
  Jeg mærkede i mit indre, at det ikke var den kærlige Guds vej, som jeg havde søgt efter. Jeg havde 
heller ingen åndelige transcendentale oplevelser, trods ivrige øvelser. (Nu ved jeg, at den gode Gud 
bevarede mig fra det.) Jeg følte mig helt tom og blev endnu  mere angst og ulykkelig end før. 
  Pludselig en dag, mens jeg sad alene, var det ligesom Guds stemme talte i min tanke. Disse ord af 
Jesus blev så levende for mig: ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Ingen kommer til Faderen uden ved 
mig!” I et nu var jeg klar over, at jeg var på forkert vej. 
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  Det kulminerede i, at jeg brød sammen i gråd og måtte tilstå overfor min mand, at jeg burde have fulgt 
hans råd. Jeg var aldeles fuld af anger. Min mand triumferede ikke med, at han havde advaret mig og 
nu fik ret; nej, han trøstede mig kærligt med, at nåden er stor nok til at tilgive alle synder, der bliver 
angret af et ærligt hjerte. (Hvor jeg dog takker Gud for ham.) Det var balsam for sjælen. 
  Jeg er nu blevet meget bevidst om min åndelige hunger, og jeg havde en stor længsel efter at opleve 
Kristus personligt. Hvad der herefter skete, og i hvilken rækkefølge, er svært for mig at udrede. Men 
kort fortalt flakkede jeg om som et forvirret, brægende får, der er kommet væk fra sin hyrde. 
  Og det tror jeg, Han (den gode Hyrde, Jesus) har set, for Han kaldte hele tiden på mig, og Han holdt 
hele tiden sine skærmende hænder over mig, hvor jeg i mørket flakkede omkring på farlige stier. 
  Jeg eksperimenterede med reinkarnationstanken. Jeg studerede massevis af bøger om Rudolf Steiners 
filosofi og Martinus’ lære. Da viste Gud mig imidlertid, at disse er bekvemme mennesketeorier og en 
hån mod Jesu store Golgataværk, som ved den lære blev overflødig. 
  Dette måtte jeg altså tage afstand fra. Jeg prøvede at gå i katolsk kirke og i spiritistisk kirke, men 
ingen af delene havde jeg fred i. Det var ikke det, jeg søgte. Af og til tog jeg min Bibel og prøvede at 
læse den, men det var, som om den var lukket. Jeg tænkte blot: ”Den bliver jeg aldrig færdig med.” Og 
så blev den sat på hylden igen. 
  Nu begyndte jeg også at blive plaget af sygdom. Det var måske på grund af spændinger, fordi jeg altid 
var så bekymret. Jeg søgte naturhelbredere på stribe, den ene mere anbefalet end den anden. Men også 
den vej skulle jeg erfare at være gået forkert. 
  Lige så lidt, som jeg kendte Guds kraft, kendte jeg til den Ondes kraft. Jeg vidste ikke dengang, at den 
Onde også kan gøre mirakler. Jeg troede, at folk med helbredende hænder havde deres kraft fra Gud. 
  Men også her, i min uvidenhed, var den gode Gud med mig og beskyttede mig, så den Onde ingen 
indgang fik. Jeg kan se nu, hvordan Gud hver eneste gang passede på mig, og det var sikkert på grund 
af forbøn.  
  For eksempel hos ”healeren,” som sad og svingede med sit pendul og til sidst blev vred og skældte 
mig ud over, at jeg ikke lukkede mit sind op, så hun kunne komme til at behandle mig! Jeg forstod 
hende ikke. Jeg spurgte, om hun var kristen, hvorpå hun efter en lang pause forfjamsket svarede: ”Ja,” 
men det ved jeg nu er løgn. 
  Eller hos homøopaten (oven i købet en læge), som ville sprøjte homøopatisk medicin ind i mine 
blodårer. Han blev aldeles opfarende og rasende, da han ikke kunne ramme venen med sin kanyle. Det 
plejer ellers ikke at være vanskeligt hos mig; men min Gud passede på mig! 
  Pludselig en dag dukkede et skriftsted op i mine tanker: ”Jeg har kun det imod dig, at du har svigtet 
din første kærlighed!” Jeg vidste, at det var et ord fra Bibelen, men jeg kunne ikke finde, hvor de stod. 
Jeg følte, at det var ord, jeg skulle tage til mig. 
  Hvad var min første kærlighed? Det var den hellige, almindelige kristne tro, som jeg var blevet 
opdraget i som barn. Den havde båret mine forældre gennem livets trængsler og ville derfor også kunne 
bære mig gennem alt. Jeg blev overbevist om, at jeg måtte tilbage til udgangspunktet igen. 
  Jeg har mellem alt det andet gået i kirke af og til, men nu blev jeg en meget stabil kirkegænger hver 
søndag, og det følte jeg stor fred ved. Den præst, som jeg mest yndede at høre, talte altid om glædens 
og kærlighedens Gud. Det var liflige toner for mig, som altid havde troet, at Gud var straffende, streng 
og alvorlig. 
  Min tørstende sjæl sugede levende vand, som var den en gammel, tør svamp. Og Gud, som så, at jeg 
holdt meget af at læse, ledede mig nu frem til god kristen litteratur. Jeg vidste ikke selv, hvor jeg skulle 
tage fat; men det var, som om Gud hele tiden gav mig de bøger i hånden, som Han ville undervise mig 
efter. 
  Dersom jeg søgte svar på et åndeligt spørgsmål, kunne jeg være sikker på at få det i den næste bog, 
Han førte mig til. (Uden at jeg selv i forvejen vidste noget om bogens indhold.) Sådan oplever jeg det 
stadigvæk. 
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  Da nogle år var gået, begyndte jeg at længes efter et fællesskab i denne ellers så dejlige kirke. Man 
kendte ikke hinanden, talte ikke sammen. Fællesskabet bestod mest i et reserveret nik til ”de 
sædvanlige.” Jeg savnede kristne mennesker at dele åndelige tanker med. 
  Gud tillod, at jeg kom i virkelig nød, og jeg fik brug for kristen sjælesorg. Da nøden til sidst trængte 
sig voldsomt omkring mig, tog jeg mod til mig og kontaktede en anden menighed, som jeg tidligere 
havde besøgt et par gange, og hvis telefonandagter jeg havde gjort flittigt brug af. 
  Jeg bad nu til Gud, om Han ville vise mig sine veje. Og jeg mærkede virkelig bønnesvar. Han havde 
vist mig hen til en varm og levende menighed, hvor man lagde stor vægt på forbøn og virkelig ønskede 
at tage sig af hinanden. 
  Her mødte jeg en kvinde, der satte sig ned og bad kærligt med mig, hvilket jeg ikke havde oplevet, 
siden min mor bad ”Fader vor” med mig som barn. Det gjorde et meget dybt indtryk på mig, og vores 
samtale løste meget for mig. 
  Den efterfølgende søndag oplevede jeg i denne kirke for første gang i mit liv en salvelse af 
Helligånden. Det var helt fantastisk for mig! Prædikenen holdt sin prædiken, som jeg følte var speciel 
for mig alene. Jeg mærkede Gud så personligt. Jeg oplevede netop det, jeg havde søgt i så mange år, 
uden at vide, hvad det var. 
  Jeg mærkede også, at denne dejlige menighed for fremtiden skulle være mit åndelige hjem, og min 
Fader i himmelen har velsignet den beslutning. Da jeg nu var blevet en genfødt kristen, gik der ikke 
lang tid, førend jeg ønskede at blive døbt og lydigt indvie mit liv 100% til Jesus Kristus. 
  Jeg vil prise og takke Ham resten af mit liv, fordi Han ikke mistede tålmodigheden med mig gennem 
alle de mange år. Jeg kan i dag føle mig som verdens lykkeligste pige. GUDS ER ÆREN! 
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Kapitel 19 
 

Miraklet i mit indre menneske 
 
 

Jeg nævnte, at der var to ting, som jeg særligt har nød for i mit hjerte, når det gælder situationen i 
Danmark. De mange, mange mennesker, som søger hjælp i okkulte og onde ting, er en stadig byrde for 
mig, sikkert som for mange andre kristne. Men noget, som gør mig endnu mere ondt, er den sovende 
kristenhed. 
  Ligegyldig og overfladisk kristendom er en gru for Gud, og Herren siger i Åbenbaringsbogen i Det 
nye Testamente, at Han vil udspy os af sin mund, hvis vi er lunkne. 
  Denne nød på mit hjerte er blevet forstærket, efter at Gud i den senere tid har gjort et mirakel i mit 
eget hjerte. Jeg har været kristen i mange år, men i de senere år har Gud på en helt speciel måde åbnet 
Sit ord for mig. Særlig når det gælder ordene om de sidste tider, og om at gøre sig rede til at møde 
Jesus som en brud, der er smykket for sin brudgom, har Gud talt helt specielt til mig. 
  Peter og jeg har skrevet de to bøger: ”Jesu Kristi brud” og ”Brudgommen kommer.” Mens vi 
arbejdede med disse bøger, blev det en virkelig nød i vore hjerter, at vi må gøre, hvad vi kan for at være 
en røst, der råber i ørkenen: ”Ban Herrens vej!” Jesus kommer snart, og vi, som er kristne, må gøre alt, 
hvad vi kan for selv at være rede og for at hjælpe andre til at vågne op. 
  For ca. halvandet år siden vækkede Gud mig flere gange om morgenen, og Han viste mig i Sit ord, 
hvem Jesus er, og hvem Djævelen er. Jeg er i færd med at skrive en bog om dette, og disse 
åbenbaringer ud fra Ordet har givet mig en sådan nød for alle kristne og alle, som kalder sig kristne.  Vi 
må råbe til Gud om at vække os op. Der er vækkelse i mange dele af verden, men vi har aldrig oplevet 
en virkelig stor vækkelse i Danmark. 
  Det er min bøn, at også det, jeg skriver nu, må blive et kald til dig, som læser, at du må indvie dig til 
Jesus Kristus, at du må leve for Ham og være rede hvert minut på dagen, så du kommer med hjem til 
himlen til Den store Bryllupsfest. 
  Jeg havde en meget stor glæde forleden dag. Vi har et ægtepar i menigheden, som vi er blevet mindet 
om at bede for flere gange, og vi har tænkt meget på dem som nogen, Gud virkelig kunne bruge. Vi var 
til et møde for nogen tid siden, og da dette ægtepar kom ind ad døren, kunne vi med det samme se, at 
der var sket noget i deres liv. Jeg sagde til kvinden: ”Hvor ser du godt ud!” Hun svarede:”Du kan tro, 
der er sket store ting for mig! Det vil jeg gerne fortælle om senere i dette møde.” 
  Da vi kom til slutningen af mødet, sagde hun pludselig: ”Der er noget, jeg gerne vil dele med jer.” 
Hendes ansigt strålede, så jeg fik tårer i øjnene. Jeg kunne se, at der var sket noget virkelig vidunderligt 
med hende. Hun fortalte følgende vidnesbyrd: 
  ”For et års tid siden skulle vi til at forberede bryllup for vores datter, og det blev en meget speciel tid, 
hvor min datter og jeg delte en masse ting med hinanden. Vi forberedte brylluppet på alle mulige 
måder, for at det skulle være så godt som muligt i mindste detalje. Vi var sammen ude at se på 
brudekjole, og vi havde mange små hemmeligheder sammen og fik talt om mange ting. Det var en skøn 
tid, men der gik megen tid med at forberede de mange ting, der skulle være rede til festen. Det blev 
også et virkelig dejligt bryllup. 
  Efter at brylluppet var overstået, tænkte jeg på, hvor megen tid, jeg egentlig havde brugt på at 
forberede det bryllup sammen med min datter. Og jeg tænkte på, at jeg måske havde brugt al for megen 
kraft og tid på de mange detaljer. Guds Ånd talte da i mit indre og sagde: ”Tænk, hvis du ville bruge 
ligeså megen tid på at forberede dit bryllup i himlen! Dagen kommer snart, hvor du skal være sammen 
med din himmelske Brudgom.” Det talte meget til mig dengang, og det gav mig noget at tænke på. 
  Inden der var gået ret lang tid, havde jeg dog skudt det lidt i baggrunden. Jeg havde hele tiden været 
en kristen, som levede i nuet. Jeg tænkte ikke så meget på fremtiden, og jeg var snart inde i min gamle 
gænge igen og tænkte ikke så meget på det med at gøre sig rede, til Jesus kommer igen. 
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  Jeg havde fået en alvorlig astma-lidelse, og jeg måtte tage medicin hver eneste dag for at forebygge de 
slemme anfald, som jeg ofte fik. Det plagede mig meget i mit daglige arbejde. Så skete der det for 
nogle få uger siden, at jeg fik en voldsom influenza. Samtidig med min astma gjorde det, at jeg blev så 
dårlig, at jeg måtte gå i seng. 
  Jeg ville tage et par bøger med for at få tiden til at gå, og jeg begyndte da at læse bogen, som Anne-
Lise har skrevet om Jesu Kristi brud. Jeg havde ikke troet, at den ville fænge mig særligt, men da jeg 
fik begyndt på den, skete der noget fantastisk. Det er svært at forklare, men det var for mig som om 
Anne-Lise tog mig med igennem Guds Ord og viste mig Jesus på en helt ny måde. 
  Jeg fik en helt ubeskrivelig kærlighed til Jesus. Inden jeg var færdig med bogen, var der sket en 
forvandling i mit indre. Jeg kan ikke forklare, hvor lykkelig og glad jeg er nu. Jeg besluttede af hele mit 
hjerte at indvie mig til at være en Jesu Kristi brud. Da jeg var kommet over min influenza og tog til 
møde om lørdagen, fyldte alle disse tanker mit hjerte. 
  Under mødet sagde jeg til Gud: ”NU vil jeg overgive mig helt til dig, og jeg vil tro dig og leve for dig. 
Jeg ønsker altid at være rede til du kommer!” Den aften skete der et mirakel for mig. Min astma 
forsvandt, og jeg følte mig helt frisk og rask. Siden den aften er mit liv helt forandret, og jeg er så 
lykkelig og glad.” 
 
  Mens jeg lyttede til dette vidnesbyrd og så på min venindes dejlige, strålende ansigt, måtte jeg bare 
prise og takke Gud. Tårerne strømmede ned ad mine kinderne. Jeg kunne se, hvordan Guds Ord kan 
gøre mirakler i et menneskes liv. Et lidt ensformigt, ligegyldigt kristenliv kan blive forvandlet til en 
vandring med Gud, fyldt med glæde og kærlighed. 
  Mens hun fortalte sit vidnesbyrd, sad hendes mand med løftede hænder og priste Gud. Det var 
vidunderligt at se, hvordan Gud havde mødt den familie. Jeg har mødt dem senere og spurgt dem, 
hvordan det går, og det er skønt at se, hvordan glæden vokser. Deres hjerter strømmer over af 
kærlighed til Jesus. De har et brændende ønske om at tjene Gud og være med alle steder, hvor Hans 
navn bliver æret og ophøjet. 
  Selv om jeg har været kristen i mange år, er mit eget liv blevet helt forandret, efter at jeg indgående og 
dag for dag har studeret Guds Ord om Jesu genkomst. Det er min inderlige bøn med bogen, jeg her har 
skrevet, at du min kære ven, som læser, også må indvie dig til Jesus på en helt ny måde og få lov at 
opleve Hans kærlighed til dig, og at du selv bliver optændt af en inderlig kærlighed til Ham. 
  Jeg har skrevet om en del af de mirakler, jeg selv og mine nærmeste har oplevet i vores vandring med 
Jesus. Også du kan i din hverdag få lov til at opleve, at Gud gør både små og store mirakler. Det er den 
stadige og udholdende kontakt med Guds Ord ved Helligånden, som bringer mirakler ind i dit liv, og 
det er det levende Guds Ord, Jesus Kristus, som en dag vil komme og hente dig hjem til sig. 
  Jeg vil gerne slutte denne bog med de dejlige ord fra Åbenbaringsbogen 19;11-16: 

”Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro 
og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som luende ild, 
på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender 
undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 
Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder.  Ud 
af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte 
dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin 
kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.” 
Amen! 
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For 25 år siden forlod Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen deres hus, familie, arbejde og venner for at 
følge Guds kald til på forskellig måde at forkynde glædens budskab om frelse og håb til Afrikas 
fattigste stammer. 
  
Tusinder af mennesker, både i Danmark og Afrika har oplevet frelse og frigørelse gennem deres 
tjeneste. Over 100 kirker, evangelisthuse, bibelskoler, skoler, klinikker og børnehjem har fået hjælp og 
er blevet bygget under deres virke. Det ene under har efterfulgt det andet gennem deres liv, og de har 
gennemlevet kampe mod sygdom, fattigdom og onde magter. Midlerne til alt deres arbejde er kommet 
ind gennem bøn og barnlig tillid til Gud. 
Anne-Lise fortæller i denne bog på en spændende og gribende måde om de største af de mirakler, hun 
gennem sit liv har været vidne til ved troen på en levende Gud. De fleste mennesker oplever 
overnaturlige ting i deres liv, men hændelserne i Anne-Lises beretninger vidner om situationer, hvor 
intet menneske kunne hjælpe, men hvor Gud ved bøn og tro gjorde undere i de mest håbløse 
situationer. 
   
Bogen kan læses af unge og ældre, troende og ikke-troende. Den vil give læseren håb og tro på, at Gud 
har omsorg for det enkelte menneske, som sætter sin lid til Ham. 
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