
Af Anette Ingemansen
Reportage

Minder og håb flyder sammen for 21-årige 
Janna Rabjerg Poulsen, da hun står og syn-
ger »Perleporten« ved Syng den igen.

 »Det var min morfars yndlingssang,« 
fortæller hun. Han er også én af årsagerne 
til, at hun er kommet. »Det er ikke så længe 
siden, at jeg mistede min morfar. Han var 
med til at arrangere Syng den igen, så jeg 
er her for at mindes ham,« siger Janna, der 

oplever det meget specielt, da norske Jens 
Linde synger »Har du glemt din barnetro«.
 »Han var med til min morfars begravel-
se, hvor han sang netop den sang,« forkla-
rer Janna, som nævner en anden grund til, 
at det ikke er første gang, at hun deltager i 
det store lovsangsevent.
 »Jeg kan godt lide de gamle lovsange, 
for ordene har en dybde, og de rører ved 
noget inden i mig,« fortæller Janna, der 
oplever det stort at synge lovsange sam-
men med mange mennesker i forskellige 
aldre.
 »Det kan næsten ikke blive smukkere, 
end når vi synger lovsang sammen,« siger 
hun.

Original lyd af strengekor
Janna er én af de omkring 1350 personer, 
som er kommet fra store dele af Jylland til 
Skjern Kulturcenter for at deltage i Syng 
den igen den 8. oktober. Blandt de medvir-
kende er Lise Petersen med band, der syn-
ger flere sange af den svenske salmedigter 
Lina Sandel i en nyfortolket udgave.
 Historien skrues nogle årtier tilbage, 
da Aggerkoret indtager scenen, og den 

Lovsangen kan næsten 
ikke blive smukkere
Årets udgave af Syng den igen i Skjern blev en 
speciel oplevelse for flere af deltagerne

Janna Rabjerg Poulsen var på Syng den igen 
for at mindes hendes morfar og synge de 
gamle lovsange.

Lina Sandells ’Kun en dag, et øjeblik ad 
gangen’ var én af de sange, Lise Petersen 
med band fortolkede på Syng den igen.
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 Mie og Ellen er meget glade for Lise 
Petersen med band.
 »Det er fint at lytte til gamle sange på 
en ny måde. Pianisten Willy Egmose er 
helt fantastisk med hans to jazzstykker. 
Solisten Jens Lindes fortolkning af nogle 
gamle sange er ikke lige os, det var for 
’Giro 413-agtig’,« siger de to søstre, der bor 
i Nykøbing Mors.
 De er enige om, at de kommer igen 
til næste år. Og Mie vil prøve at komme i 
Indre Mission.
 »Jeg har mod på det, for Syng den igen 
har vist mig, at det ikke er tungt at komme 
i Indre Mission.«  

Nu kan vi igen  
dele troen med hinanden
Mie Nielsen var for første gang med på 
Syng den igen sidste år. Da hun kom hjem, 
fortalte hun begejstret om sine oplevelser 
til sine to søstre. I år tog de tre søstre af sted 
sammen.
 »Min søster var meget betaget af Syng 
den igen, så jeg tog med,« siger storesøste-
ren, Ellen Jakobsen, som står ved siden af 
Mie. De er uden deres lillesøster, som måt-
te køre før tid.
 »Det er en stor oplevelse at være her. 
Mennesker er glade, og de har en dejlig fri 

måde at bede og lovsynge. Jeg er lidt over-
rasket over, at der bliver klappet ad de med-
virkende,« fortæller Ellen, der betegner sig 
selv som kristen.
 »Det var en stor glæde for mig, at Mie er 
kommet tilbage til den kristne tro, vi er op-
vokset i. Nu kan vi dele den sammen ved 
blandt andet at tage til Syng den igen.«

Hun har mod på IM
Der er meget, som er nyt for de to søstre.
 »Vi kender ikke så mange af sangene, 
fordi vi i mange år ikke har haft tilknyt-
ning til Indre Mission,« fortæller Ellen. De 
fremhæver fællessangene.
 »Det giver meget mere at se sangtek-
sterne på storskærmene end at læse dem i 
salmebogen.«

Ellen Jakobsen og Mie Nielsen synes, at 
nutidens Indre Mission er fyldt med glæde. 
Det er ikke så tungt, som da de var børn.

originale strengekorslyd fylder den store hal. De var 
ét af mange strengekor, der i 1970’erne og 1980’erne 
prægede musikbilledet i Indre Mission. Blandt de 
andre medvirkende er også pianist Willy Egmose og 
trompetist Judy Hunskjær Olesen. Norske Jens Linde 
står for en andagt, og pensioneret missionær Villy 
Sørensen kommer med et vidnesbyrd.  

Inden Syng den igen fortalte konferencier Britta Mik-
kelsen, at det er et mål at få flere yngre med til Syng 
den igen. Det kunne blandt andet ses i scenekoret.

Se flere billeder fra Syng 
den igen på imt.dk/billeder

imt.dk/billeder
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En forsmag 
på himlen
»Jeg fik en forsmag på himlen, da 
jeg hørte Aggerkoret. Det fyldte 
mig med en længsel,« fortæller 
Inger Marie, der er med i denne 13. 
udgave af Syng den igen. Hun kan 
ikke helt huske det nøjagtige an-
tal gange, hun har været med.
 »Jeg er blevet halvgammel, 
og elsker de gamle ting,« gri-
ner Inger Marie.  

Spændende bredde i lovsangen
»Det er fantastisk at høre så mange men-
nesker synge lovsang ude fra salen,« si-
ger Michael Iversen, der sidder på scenen 
under Syng den igen og kan se de mange 
tilhørere i hallen. Han har sunget med i 
Aggerkoret i mange år og er også en del af 
Iversen Band.

 »Der er en spændende bredde i lovsan-
gen lige fra det gamle og traditionelle med 
Aggerkoret til det mere rytmiske med Lise 
Petersen med band,« fortæller Michael, der 
er med på Syng den igen for første gang.  

Inger Marie var særlig 
glad for at høre Agger-
korets strengekorsstil.

Det var første gang, at Michael Iversen 
fra Iversen Band var med på Syng den 
igen, og han har lovet at vende tilbage.

Aggerkoret gik på scenen med krum hals og sang 
deres gamle slagere fra 1970’erne og 1980’erne.

Der skulle 24 
frivillige til for 
at skænke kaffe 
til de cirka 1350, 
som deltog i 
Syng den igen. 
De mange men-
nesker samlede 
næsten 29.000 
kroner ind til 
Søndagsskoler-
ne, og de købte 
for godt 15.000 
bøger og cd’er.
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Af Henning Hansen
Seniorsiden

Når vi skal til fødselsdag eller på besøg, vil vi gerne 
give en gave eller have en lille opmærksomhed med. 

Måske er det en værtindegave eller en tak som påskønnelse for no-
get, den anden har gjort for os. Men hvad skal jeg tage med? 
 Sådan tænker jeg, du ofte har spurgt dig selv. I dag kan man gå 
på internettet og få gode ideer til ham eller hende. En gaveboks 
fra Bellevue, et romantisk weekendophold for to. Gaven til min 
elskede osv. Der er endda forslag til ham, der har alt!

Vigtigere end et bidrag
Jeg fik disse tanker op til Indre Missions fødselsdagsfest i septem-
ber. 155 år – hvad ønsker fødselaren sig? En IM-fest er aldrig kun 
en fest for en organisation. Det er og skal være noget andet og no-
get mere. Derfor er den vigtigste gave også noget andet og noget 
mere end blot et bidrag til organisationen. 
 Spørger man om en ønskeseddel til en fødselsdag, kan man 
sommetider få svaret: »Du skal ikke tage noget med, det vigtigste 
er, at du selv kommer.« Hvad skal vi så give, når IM holder fød-
selsdagsfest? Det nærliggende svar er et godt økonomisk bidrag til 

arbejdet, for naturligvis er der brug for pengene. Men det vigtigste 
er, at vi selv kommer – ikke blot til mødet i missionshuset – men 
først og fremmest til Gud. 

Giv dig selv
Salmisten bag Salme 116 i Bibelen står i det samme dilemma. I 
vers 12 spørger han: »Hvordan kan jeg gengælde Herren alle hans 
velgerninger mod mig?« Og han fortsætter selv med svaret: »Jeg 
løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn«.
 Vi kan ikke give Gud noget, der glæder ham mere, end at vi 
åbner os for at modtage den frelse, han tilbyder hver eneste af os.  
Samtidig minder det dobbelte kærlighedsbud i Matt 22,34f os om, 
at vi skal give dét, vi selv har modtaget, videre til andre. Ikke for at 
gøre os fortjent til Guds kærlighed – nej rækkefølgen er omvendt. 
Vi har fået så meget, derfor har vi også så meget at dele ud af.
 For nylig udtalte en hjemløs i fjernsynet, at hans største be-
hov ikke blev dækket, fordi han fik flere penge. De kunne måske 
hjælpe ham til at få lidt mere at spise. Men hans største behov var 
relationer. Det, han savnede mest af alt, var mennesker, som ville 
værdsætte og elske ham. Det er tankevækkende! 
 Hvad skal jeg give? Vi skal give os selv – til Gud og til hin-
anden.  
 
Henning Hansen er tidligere administrations- og personalechef i Indre 

Mission og bor i Give.

Vi kan ikke give Gud noget, der 
glæder ham mere, end at vi tager 
imod den frelse, han tilbyder os 

Den vigtigste 
gave 
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