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LEDER

Størst af alt er kærlighed
Jeg har for nylig hørt en sang skrevet af Anne Linnet
over kærlighedsbrevet fra Bibelen, 1. Korintherbrev kapitel 13. Sangen hedder: ”Størst af alt er
kærlighed” og fortæller om, at Guds kærlighed
overvinder alt, selv døden. Gud elsker os
mennesker så højt, at han lod sin egen søn lide og
dø for at frelse os. Vi kan dermed få evigt liv
sammen med ham, hvis vi tror på ham og kan
dermed synge med på omkvædet:
Størst af alt er kærlighed, den tåler alt og varer ved,
og døden selv må leve med, at størst af alt er kærlighed.
En dejlig sang med et fint budskab. Når vi modtager så stor en kærlighed
fra Gud, kan vi føle os elsket uanset hvad og dermed også have overskud
til at elske vore medmennesker og række ud til ham/hende og hjælpe,
hvor vi kan.
Jeg er ny formand i Indre Mission i Holstebro. Jeg hedder Tove, er 45 år
gammel, gift med Jan og har tre børn på 13-18 år. Jeg er sygeplejerske og
arbejder i et lægehus i Struer. Jan og jeg har haft vores gang i Elim siden
vi flyttede til Holstebro som nygifte i 1994. Vi startede med at komme i
IMU og siden i samfundet. Vi er rigtig glade for det fællesskab, vi er en del
af her. Her kan vi komme og være os selv og være en del af en kæmpestor
familie, som ønsker at hjælpe hinanden med at leve livet med Gud i
hverdagen og række budskabet om Gud videre til andre. Vi oplever, at
kærligheden fra Gud får liv og deles ud. Størst af alt er kærlighed!
Velkommen til at komme og være en del af vores fællesskab. Der er
mange forskellige tilbud i huset, som er beskrevet bagest i bladet. Har du
spørgsmål eller brug for hjælp til at skabe en kontakt, kan du ringe til mig
på telefonnummer 22477811.
På bestyrelsens vegne
Tove Kviesgaard Kristensen
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Præsentation af Elim
Indre Mission i Holstebro er et
folkekirkeligt arbejde, og ud fra
missionshuset Elim i Danmarksgade 16 sker
en række aktiviteter. Vi ønsker at være et
fællesskab, der favner den enkelte, og hvor
der er plads til menneskers forskelligheder.
Der sker mange ting i vores fællesskaber, og
på de følgende sider er et detaljeret
program. På de bagerste sider er en liste
over kontaktpersoner. Hos dem kan du høre
mere om de enkelte fællesskaber. Du kan
også besøge vores hjemmeside
www.holstebro.indremission.dk og finde
flere oplysninger der.

Forsidebillede: Elimfest 2018

FÆLLESSPISNING
”JESUS FORTÆLLER LIGNELSER”

holstebro.indremission.dk

NYT FRA BESTYRELSEN

Nye tiltag
Vi har i nogen tid arbejdet med ideen om at ansætte en medarbejder i Elim. Vi er ved at nå til det punkt i processen,
hvor idé bliver til handling, og der arbejdes på stillingsopslaget. Der er mulighed for at ansætte en medarbejder på 20
timer i ugen. Medarbejderen får ikke til opgave at varetage de opgaver, der i dag klares frivilligt i Elim. Tanken er, at
medarbejderen skal arbejde på at starte en café, skabe udadrettet aktivitet og gå ind i en form for diakonalt arbejde. Det
bliver spændende at se, hvornår vi når helt i mål med en ansættelse. Hold øje med stillingsopslaget!
Vi har haft første bestyrelsesmøde, siden vi ved generalforsamlingen sagde farvel til Kurt Nielsen og Klaus Johansen.
Vinni Hvas og Birte Thomsen er blevet nye medlemmer af bestyrelsen. Vi vil i bestyrelsen dog gerne være fuldtallig,
hvilket betyder, at vi fortsat mangler et medlem.
Efter konstitueringen har vi fået Tove Kristensen som formand og Ole Bisgaard som næstformand. Daniel Stagis er
blevet økonomiansvarlig, og han vil derfor have kontakten til Kai Ove Søe, der er ekstern kasserer. Ninna Kaasgaard
Hansen er ekstern sekretær.
Pedellerne er nye og hedder Emilie og Kathrine. De gør det godt. Om kort tid sker der dog en udskiftning, så det bliver
Emilie og Morten, der kommer til at bo i pedelboligen, når de er blevet gift. Vi håber, I vil være med til at tage godt imod
det nye pedelpar.
Til september får vi lejlighed til at vise Elim frem i forbindelse med Danmarksgadefestivallen. Det er en oplagt mulighed
til at vise Elim frem for andre. Vi håber på, at vi kan være med til at fortælle lidt om Elims historie og måske gøre de
besøgende nysgerrige på mere.
Uddannelse til kirken i Liberia er et af Promissios projekter. Promissio er en missionsorganisation, der siden 1948 har
samarbejdet med afrikanske kirker om at bringe evangeliet til verden. Da vi fik invitationen om at støtte deres arbejde,
så vi det som en god mulighed for at bidrage til international mission. Uddannelse til Kirken i Liberia handler om, at vi
er med til at støtte Den Lutherske Kirkes teologiske uddannelsescenter i byen Totota. Her underviser Promissios
udsendte missionær, Thomas Kofoed Nedergaard, i luthersk teologi med det formål at uddanne evangelister og
diakoner. Vi vil i den kommende tid have fokus på projektet - første gang bliver til efteråret.
Der sker meget i Elim. Vær med til at bede for det der sker.
Vi ses til de kommende arrangementer!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

BOGANMELDELSE

Skam
Af Gitte Ingemann
SKAM er et ord, jeg er stødt på en del steder i den seneste tid; f.eks. i tv-serien ”Skam”,
i foredrag og i bøger. Jeg blev nysgerrig på emnet og har læst bogen ”Skam”. Den har
gjort mig lidt klogere på begrebet, på mig selv og muligvis også på andre. Psykolog og
skamforsker Krista Korsholm Bojesen har skrevet bogen, og hun beskriver på en let
forståelig måde forskellige former for skam, og hvad der kan påvirke vores oplevelser
af skam. Skam kan opleves på forskellige måder, selvom skam grundlæggende handler
om smerten over at føle sig forkert; at være noget andet end man ønskede eller synes,
man burde være.
I bogen findes der en ”burde-liste”, som er lang, og alligevel kun er et lille udpluk af,
hvad forskellige mennesker synes, de burde. Bogen hjælper med at få set på vores
”burde-liste” og få ryddet op i vores værdier.
I dag sættes idealerne ofte højt, hvilket mange mærker på arbejdspladser, på
studiesteder, på de sociale medier og lignende. Det er med til at præge os i forhold til,
hvad vi synes, vi burde være, gøre og mene. Vi er også i høj grad præget af gældende
værdier, som vi er vokset op med i familien og måske i kirke og missionshus. Jo
højere, vi sætter idealerne og jo mere perfektionistiske, vi bliver, jo større risiko har
vi for skam-reaktioner.

”Skam” af Krista Korsholm Bojesen,
Bibelselskabets Forlag, 2017

At skam er noget, vi helst vil skjule og sjældent vil fortælle andre om, tror jeg er rigtigt. Skam er en indre fordømmelse
af os selv og kan være ødelæggende for håb og tro. Egentlig ville det være nedslående at læse bogen, hvis ikke det sidste
afsnit var med. Her handler det om nåde, og om hvilken afgørende forskel det kan have for mennesker at blive set på
med kærlige og nådige øjne.
En god bog om et aktuelt emne – den kan bestemt anbefales.
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PROGRAM

Møder i Elim
Tirsdag 7/8 kl. 14
Guldalderklubben: Sang og fortælling

Onsdag 19/9 kl. 18
Fødselsdagsfest: Vi begynder med
aftensmad kl. 18. Derefter er der
møde (ca. kl. 19) v/landsleder i DFS
Steen Møller Laursen. En aften for
hele familien med emnet ”Jesus
fortæller lignelser”

Onsdag 8/8
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag 26/9
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag 15/8
IM-møde: Opstartsaften i Elim –
fællesskab – andagt v/sognepræst
Erik Ladegaard

Lørdag 29/9 kl. 10
Kredsmøde kl. 10-14
Kvindefrokost i Haderup Kirkehus
”Incest” v/psykoterapeut Birgit
Rahbek, Vildbjerg

Alle møder begynder kl. 19:30, hvis der
ikke står andet.

Mandag 20/8
Mandagsmøde: ”Nu må du blot være
barn og ikke tjener”
v/fritidskonsulent Aase Rigtrup
Stoltenberg, Hjerm
Tirsdag 21/8 kl. 14
Guldalderklubben: ”At komme til tro i
en voksen alder” v/fritidsforkynder
Henning Hollesen, Aulum
Onsdag 22/8
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 29/8
Fællesmøde: ”At leve med begge ben
på jorden og blikket rettet mod
evigheden. Hvordan lever jeg som
kristen i hverdagen?” v/tømrer og
tidligere landsleder i IMU Tonny Dall
Sørensen, Haderslev
Tirsdag 4/9 kl. 14
Guldalderklubben: ”Det kristne
fællesskab” v/Simon Overgaard,
Holstebro
Onsdag 5/9
Bibelstudie i hjemmene
Fredag/lørdag 7-8/9
Elimlejr – se særskilt program
Tirsdag 11/9 kl. 16
Messy Church: For hele familien, drop
in fra kl. 16
Onsdag 12/9
IM-møde: ”Hovedtanker i
Romerbrevet 1: Det, der kommer ved
loven, er syndserkendelse” (Rom. 3,926) v/Henrik Gren Hansen, Herning
Mandag 17/9
Mandagsmøde v/pensioneret
missionær Søren Grysbæk, Horsens
Tirsdag 18/9 kl. 13
Guldalderklubben: Udflugt v/Søren
Nielsen. Afgang fra Elim kl. 13.00
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Tirsdag 2/10 kl. 14
Guldalderklubben: ”Sangens
betydning - mennesker jeg mødte”
v/fritidsforkynder Johannes Kloster,
Hodsager
Onsdag 3/10
Kredsmøde i Hodsager Missionshus
v/indremissionær Egild Kildeholm
Jensen, Rønde
Lørdag 6/10 kl. 19.00
Mandagsmøde: ”Syng den igen” i
Skjern Kulturcenter (ønskes kørsel,
ring til Ivan Rask, tlf. 21861586)
Tirsdag 9/10 kl. 16
Messy Church: For hele familien, drop
in fra kl. 16
Onsdag 10/10
IM-møde: ”Hovedtanker i
Romerbrevet 2: Vi bliver
retfærdiggjort af tro” (Rom. Kap. 4-5)
v/indremissionær Egild Kildeholm
Jensen, Rønde
Tirsdag 16/10 kl. 14
Guldalderklubben: ”Dit spørgsmål Bibelens svar” v/Tommy Fuglsang,
Struer
Onsdag 17/10
Bibelstudie i hjemmene
Mandag 22/10 kl. 18
Mandagsmøde: Fællesspisning kl.
18.00. Tilmelding senest d 17/10 til
Boesen 97429542 eller A. Nielsen
52234400. Kl. 19.30: Sang, musik og
forkyndelse v/Helga og Kurt Nielsen
Onsdag 24/10
Fællesmøde: ”Sendt i kærlighed”
v/landsleder i IMU Niels Hankelbjerg
Mortensen, Holstebro
Mandag 29/10
Repræsentantskabsmøde i Elim
v/Holstebrokredsen

Onsdag 31/10
Bibelstudie i hjemmene
Tirsdag 6/11 kl. 14
Guldalderklubben: ”Tanker omkring
Alle Helgen” v/provst Niels Arne
Christensen, Holstebro
Onsdag 7/11
IM-møde: ”Guds folks vandring mod
det forjættede land, set i lyset af Alle
Helgens Dag” v/præst og
missionærprovst Thomas Kristensen,
Hvide Sande
Onsdag-torsdag 14-15/11
Bibelkursus i Elim med LM: ”Paulus’ 2.
brev til Thessalonikerne” v/sognepræst
Morten Mouritzen, Vinding
Mandag 19/11
Mandagsmøde: ”Hvad hindrer Guds
ord?” v/pastor emeritus Jørgen
Pedersen, Skjern
Tirsdag 20/11 kl. 14
Guldalderklubben: ”Om arbejdet ud fra
varmestuen” v/Esben Lund Esmarch,
Kirkens Korshær, Holstebro
Tirsdag 20/11 kl. 16
Messy Church: For hele familien, drop
in fra kl. 16
Onsdag 21/11
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 28/11
IM-møde: ”Hovedtanker i Romerbrevet
3: Frihed fra synden, loven og døden”
(Rom. Kap. 6-8) v/pensioneret
missionær Søren Grysbæk, Horsens
Tirsdag 4/12 kl. 14
Guldalderklubben: Sangeftermiddag
Fredag 7/12
Adventsfest for hele familien. Tale
v/evangelist Erik Nielsen, København
Onsdag 12/12
IM-møde v/sognepræst Orla Villekjær,
Sdr. Felding
Mandag 17/12
Mandagsmøde: Julehygge med sang og
historie
Tirsdag 18/12
Guldalderklubben: Juleafslutning
v/Søren Nielsen
Onsdag 19/12
Bibelstudie i hjemmene
Fredag 28/12
Julefest kl. 19

Alle møder begynder kl. 19:30,
hvis der ikke står andet.
Onsdag 15/8
Opstart v/IMU’er
Fredag 17/8
Opstarts-chill på stranden
Onsdag 22/8
IMU-aften v/Morten Dahl Nielsen
Onsdag 29/8
Fællesmøde: ”At leve med begge ben
på jorden og blikket rettet mod
evigheden. Hvordan lever jeg som
kristen i hverdagen?” v/tømrer og
tidligere landsleder i IMU Tonny Dall
Sørensen, Haderslev

Onsdag 12/9
Fællesaften med Elims IMU+:
”Hvorfor i alverden kan Gud ikke
simpelthen frelse os alle sammen?”
v/Sprint Aagaard Korsholm

Onsdag 7/11
Bibelgrupper

Onsdag 19/9
Bibelgrupper

Onsdag 21/11
IMU-aften v/Peter Rahbek

Onsdag 26/9
Drenge-/pigeaften

Onsdag 28/11
Bibelgrupper

Onsdag 3/10
IMU-aften v/Carsten Ørum Jørgensen

Onsdag 5/12
IMU-aften v/Nikolai Meyer Olsen

Onsdag 10/10
Bibelgrupper

Onsdag 12/12
Julefrokost på Den Kristne Friskole

Onsdag 24/10
Fællesmøde: ”Sendt i kærlighed”
v/landsleder i IMU Niels Hankelbjerg
Mortensen, Holstebro

Fredag-lørdag 7-8/9
Elimlejr – se særskilt program

Onsdag 31/10
IMU-aften v/Simon Nielsen, Hvide
Sande

Elims IMU+

Onsdag 26/9
Bibelstudie

Onsdag 15/8
Opstartsaften
Onsdag 22/8 kl. 18:30
”Stress og Bibel!” v/indremissionær
Heri Elttør, Aulum
Fællesspisning kl. 18.30
Onsdag 29/8
Fællesmøde v/fritidsforkynder og
tidligere landsleder i IMU Tonny Dall
Sørensen, Haderslev
Onsdag 5/9
Ryste-sammen-aften
Fredag-lørdag 7-8/9
Elimlejr – se særskilt program
Onsdag 12/9
Fællesmøde: ”At leve med begge ben
på jorden og blikket rettet mod
evigheden. Hvordan lever jeg som
kristen i hverdagen?” v/tømrer og
tidligere landsleder i IMU Tonny Dall
Sørensen, Haderslev
Onsdag 19/9
”Der, hvor du er” v/ sognepræst
Carsten Ørum Jørgensen

Onsdag 14/11
Lovsangs- og fordybelsesaften

Onsdag 17/10
Efterårsferie-chill

Onsdag 5/9
Lovsang, rundbold og bål på Den
Kristne Friskole

Alle møder begynder kl. 19:30,
hvis der ikke står andet.

PROGRAM

Holstebro IMU

Onsdag 3/10
”Forvaltning af tid” v/René Brorson,
Vejle

NÅR LØVEN BRØLER

Onsdag 10/10
”En lyngennemgang af Bibelen”
v/Daniel Præstholm. Fællesspisning

Elimlejr – 7.-8. september 2018
Rydhave Slots Efterskole
Se særskilt program for lejren

- OM AMOS’ BOG

Onsdag 17/10
Efterårshygge
Onsdag 24/10
Fællesmøde: ”Sendt i kærlighed”
v/landsleder i IMU Niels Hankelbjerg
Mortensen, Holstebro
Onsdag 31/10
Bibelstudie
Onsdag 7/11
”Fjendekærlighed” v/Kent
Rasmussen. Fællesspisning
Fredag-Søndag 9.-11./11
IMU-lejr
Onsdag 14/11
Alternativ aften

Onsdag 28/11
”Hvordan peger GT på Jesus?”
v/Martin Haahr
Fredag 30/11
Julefrokost
Onsdag 5/12
”Jesu mor, Maria” v/Brian Madsen
Onsdag 12/12
Bibelstudie
Onsdag 19/12
Juleafslutning

Onsdag 21/11
Bibelstudie
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FÆLLESSKABER I ELIM

Messy Church
For børnefamilier 3. tirsdag i måneden. Drop ind fra kl. 16:00 til 18:30.
Find os på Facebook ’Messy Church Holstebro’.
Jytte Nikolajsen 2264 0406

Juniorklub
For 4.-6. klasse. Vi mødes tirsdag kl. 19:00-21:00.
Kathrine Pedersen 2750 9975

Teenklub
For 7.-9. klasse. Vi mødes tirsdag kl. 19:00-21:00.
Hanne Benner Poulsen 2621 2564/Morten Stokholm 2427 1284

Holstebro IMU
Målgruppe: 16-25 år.
Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Hannah Debel 4097 4053

Elims IMU+
Målgruppe: 18-30 år. Vi mødes onsdag kl. 19:30.
Rikke Schou Kjær 2264 7270

IM-møder onsdag kl. 19:30
Kørsel til IM-møder
Hanne Nielsen 9741 4879/2329 1892
Kaffeabonnement: 250 kr. for en sæson (sommer til sommer) kan
sættes ind på konto 7601 1434446 eller via MobilePay til 80363.

Mandagsmøder
Målgruppe: 45 år og derover. Vi mødes den 3. mandag i måneden kl. 19:30.
Ivan Rask 2186 1586
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FÆLLESSKABER I ELIM

Guldalderklubben
Målgruppe: 60 år og derover.
Vi mødes 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14:00-16:15.
Gerda Kvisgaard 9742 0318 / Vagn Andersen 8667 3682

Mindre fællesskaber i Elim
Bibelstudiegrupper
Mette Vejlgaard 2023 7641 / Helga Nielsen 9740 1907
Medvandring
Finn Vejlgaard 2094 8208
Kvindebedegrupper
Jytte Jacobsen 2993 5851
Mandebedegrupper
Ole Mølgård 5129 6081

Sangkoret ’Shine on’
Vi mødes mandag i lige uger kl. 19:30-21:30 på Den Kristne Friskole i Holstebro.
Randi Larsen 2874 5998

Elims bestyrelse
Tove Kristensen, formand
Ole Bisgaard, næstformand
Daniel Stagis, økonomiansvarlig
Carina Kræmmergaard
Vinni Hvas
Birte Kristensen
Ninna Kaasgaard Hansen, sekretær (udenfor bestyrelsen)
Kai Ove Søe, kasserer (udenfor bestyrelsen)

Andre kontaktpersoner
Elim fællesmail og adresselisten
Daniel Stagis Nielsen 6177 6247
elim.post@hotmail.com
Hjemmesiden
Ninna Kaasgaard Hansen 2972 5528
Bog- og CD-salg
Linda Rahbek 2621 0253
Besøgstjeneste
Simon Overgaard 4043 0645

9742 6303
2713 2978
6177 6247
2256 8503
4141 4671
6176 7988
2972 5528
9741 3176

Kontaktperson i Holstebro-kredsen
Hanne Nielsen, 9741 4879/2329 1892
hanneniel@godmail.dk
Mødregruppen
Rakel Stagis Nielsen 6167 4049
Forbøn for syge
Inge Damtoft 2619 1848
elimforbon@hotmail.com
Pedel i Elim
Emilie Madsen 2027 9062
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ANDAGT

Troen på broen
Af Mette Vejlgaard
”Vi kan nå hinanden, det er håbet og troen. Du må gerne kalde det troen på broen”.
Jeg husker ordene fra et billede i mit barndomshjem. Fra jeg var ganske lille, har jeg ofte betragtet og beundret billedet af
broen, som hang på væggen i gangen, til højre for døren til mit værelse. Da jeg blev lidt ældre, fik jeg øje på bogstaverne,
som stod under broen. Jeg blev nysgerrig efter at sætte bogstaverne sammen til meningsfulde ord og sætninger. Først
senere blev jeg klar over meningen i hvert enkelt af ordene.
Dybden i det smukke citat kan jeg stadig betages af. Faktisk håber jeg aldrig at blive færdig med at gruble over nerven i
dette ordspil.
Jeg mener, det er præst og forfatter, Johannes Møllehave, der står bag de kloge ord, som har indprentet sig i mig.
Jeg har altid været fascineret af broer, og alligevel har jeg bevæget mig ud på en ny bro, for første gang, med en vis skepsis.
Både når det gjaldt en hjemmelavet raftebro på en spejderlejr og første tur over Øresundsbroen. ”Kan jeg nu regne med, at
broen virkelig holder? Kan jeg stole på de mennesker, der siger, at broen er sikker?” Jeg kan blive helt ør af at spekulere
på, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at bygge en broforbindelse over Storebælt, eller når jeg på en ferie i Los
Angeles oplever motorvejsbroer, som snor sig ud og ind i flere etager.
Det, som jeg finder mest interessant i førnævnte citat, er ”troen på broen”. Her taler vi om at bygge bro i overført
betydning, altså dannelsen af relationer mellem mennesker. Her er troen essentiel for mig. Den gensidige tro på, at vi fra
begge sider vil stræbe efter at nå hinanden. Nå til en fælles forståelse og respekt for hinanden og det, vi bringer med os fra
hver vores side af broen. Et ønske om at se hinandens forskelligheder som en styrke.
Nogen vil kalde det kærlighed, andre vil kalde det almindelig medmenneskelighed.
At bygge bro er ikke blot at krydse hinanden på broen. Det indebærer, at man stopper op og viser en umiddelbar tillid.
Viljen til at ville udveksle, interessere sig oprigtigt og involvere sig i modparten. Idéen med at bygge bro er, at det ukendte
skal blive kendt og trygt fra begge sider af broen. Hvis det kun er fra den ene side, at man tør satse, træde ud, tage skridt
på en ukendt bro, i håb og tillid til, at projektet holder, så kommer broen aldrig til at fungere i praksis. Brobygning er et
fælles koncept. Det kan være hårdt arbejde at bygge bro til det fremmede og ukendte land. Det kan indebære, at jeg
bevidst må omprioritere i min hverdag, så jeg får tid og overskud til byggeprojektet. Det vigtigste er dog stadig at huske
på, at broen bygges fra to sider.
At broen består ved det gensidige håb og troen på, at forbindelsen, der er skabt, vil holde og være til fælles glæde og gavn.
Hvis skepsis eller min vaklende tillid til broforbindelsen får lov at få overtaget, så jeg aldrig kaster mig ud i at bygge broer,
så går jeg glip af det allerbedste, nemlig fascinationen, suset i maven, og glædesrusen, som overvælder mig, når jeg
bevæger mig ud på en ny bro og oplever, at broen selvfølgelig kan bære mig. Du må gerne kalde det troen på broen.
Broer er praktiske, gode at have, og selvom de sjældent er livsnødvendige, så er de alligevel et godt billede på
livsnødvendige relationer mellem mennesker. Det hører med til en god almen dannelse, at vi lærer om dette brobygnings/relationsarbejde. Vi lærer at møde andre mennesker i tro og i tillid til, at de faktisk gerne vil os, at tilliden er gensidig, og
at der altid kan bygges nye broer.

GLIMT FRA ELIMFESTEN 2018

Troen på en livsnødvendig broforbindelse er broen, som Jesus byggede til hver enkelt af os, da han døde for vores skyld på
korset. I modsætning til andre broer, så er det særligt for denne broforbindelse, at den ikke bygges ved gensidigt
samarbejde.
Jesus har allerede klaret det hårde arbejde i brobygningsfasen. Jesus står på den anden side af broen, og vinker til os med
åbne arme.
Han siger: ”Gå trygt ud på broen, den kan godt bære”.

