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Mellem 15 og 20 børn bliver ifølge tidligere medlemmer

hjernevasket under sektlignende tilstande i Byens Kirke i

Silkeborg.

De siger, at børn er blevet overhældt med tændvæske og

truet med antændelse, at små piger er blevet tvunget til at

optræde nøgne på film, og at flere børn er så

hjernevaskede, at de dropper forbindelsen til deres

familier på frikirkens opfordring.

Sådan lyder de rystende anklager fra flere børn og

voksne, der enten er eller har været i frikirkens og

prædikant Christian Laursens vold.

En af dem er den nu 18-årige Natascha, der begyndte at

komme i kirken i september 2009.

Her blev Natascha på få måneder hvirvlet så meget ind i

miljøet, at hun kom i kirken hver dag, og endte med kun at

have venner fra kirken.

Familien besat af dæmoner
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Som månederne gik lod hun frikirken bestemme mere og

mere i sit liv. Hun blev opfordret til at droppe alle, der ikke

havde noget med frikirken af gøre.

Selv hendes familie, som ifølge frikirken var besat af

dæmoner.

- Pastoren havde fundet ud af, at jeg havde Harry Potter-

film herhjemme.

Derfor måtte jeg ikke bo hjemme mere. Pastoren sagde,

at min familie var besat, og Harry Potter var satans værk,

siger Natascha.

Den rystende besked blev overleveret til Natascha via

hendes såkaldte celleleder, en blot 16-årig pige, der

havde fået til opgave at holde styr på Natascha og 11

andre unge.

Flere andre unge havde fået lignende ordrer, men

Natascha synes, det var noget pjat. Hun endte dog med

at gå med til at flytte hjemmefra, når hun fyldte 18 år, og

begyndte at skubbe sine forældre fra sig.

- De blev jo ved at presse mig, og jeg ville ikke ud af

fællesskabet, så jeg adlød dem.

Frikirken fik samtidig fingrene i Nataschas lommepenge: -

Frikirkens sekretær sagde, jeg skulle betale et fast tiende

samt offergaver. Alle gjorde det jo, så jeg tænkte det nok

var normalt. Jeg endte vel med at lægge i alt 13.000

kroner dernede, fortæller hun.

Læs også: Forældre om 'sekt': Vores børn tror, vi er

besatte

Som tiden gik oplevede Natascha, hvordan pastor

Christian Laursen tvang børnene til at gøre mere og mere

mærkelige ting.

- Nede på stranden var der tre 15-16-årige piger, der blev

straffet, fordi de ikke adlød ham.

Pigerne blev sendt ind i et omklædningsrum, hvor de

skulle være nøgne, mens det blev optaget på en film, som

en hjælper i kirken efterfølgende fik, fortæller Natascha.

Spyttet i munden

Natascha var også til stede en fredag aften, hvor

Christian Laursen fik to unge overhældt med tændvæske.

- Folk skulle herefter gøre forskellige ting for at undgå, at

der blev sat ild til dem. Folk blev spyttet i munden, og folk

skulle slikke sveden af hinandens kroppe.

Også den i dag 20-årige Martin Mogensen kom dengang i

kirken og kan berette om flere lignende krænkelser.

Filmede topløse piger

- I marts 2010 tog han os ned til en sø, hvor han

skubbede flere piger i det halvfrosne vand og

efterfølgende bad dem smide top og bh, mens han

filmede det. Nogle var helt ned til 13-14 år. Jeg synes, det

var sygt, men han sagde bare, at det var guds værk, siger

Martin, og forklarer, at han ikke fortalte det til

myndighederne af frygt for, at ingen ville tro ham.

- Alle de andre børn er jo fuldstændig hjernevaskede, så

ingen vil jo sige det.

Laudrups hold godt på vej mod CL-
kvartfinale 21:40

Mere uheld for Richie Porte: Contador-
konkurrent får tidsstraf på to minutter
20:36

http://www.bt.dk/danmark/foraeldre-om-sekt-vores-boern-tror-vi-er-besatte
http://www.bt.dk/fodbold/laudrups-hold-godt-paa-vej-mod-cl-kvartfinale
http://www.bt.dk/cykling/mere-uheld-for-richie-porte-contador-konkurrent-faar-tidsstraf-paa-to-minutter


20/5/2015 Filmede topløse piger: 'Det er guds værk' - Danmark |  www.bt.dk

http://www.bt.dk/danmark/filmede-toploese-piger-det-er-guds-vaerk 3/5

BT (+100) Børn (+100) Demens (+100) Harry Potter (+100)

Miljø (+100) Politi (+100) Styren (+100) Vold (+100)

Den udlægning kan Natascha godt genkende.

- I kirken var der en uskreven lov om, at man ikke fortalte,

hvad der foregik dernede til hverken sin familie eller

andre.

Meldt til politiet

Men i november 2011 trodsede hun alligevel kirkens

ordre, og begyndte at tale med en tidligere ven, som

kirken sagde var besat, fordi han havde vendt kirken

ryggen.

Vennen fortalte hende, hvorfor han havde forladt kirken,

og det begyndte at gå op for Natascha at hun i over to år

var blevet hjernevasket og manipuleret.

Læs også: Frikirke om sekt-anklager: 'Ja, børnene

spiste bræk'

- De ting, jeg før havde undret mig over, gav pludselig

mening, og efter den snak gik jeg hjem og sagde ‘mor, jeg

tror jeg er medlem af en sekt’, fortæller hun.

Natascha forlod herefter kirken og 10. maj 2012 anmeldte

hun ovennævnte episoder til politiet.

Hendes efternavn er redaktionen bekendt. Midt- og

Vestjyllands Politi bekræfter overfor BT, at man nu er ved

at kigge på anmeldelsen mod Christian Laursen.

- Herefter vil vi vurdere, om der er grundlag for at sigte

ham, siger politikommissær Merete Norring.
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Emner

OM BYENS KIRKE

Frikirke i Silkeborg med tætte bånd til pinsekirken.

Kirken har eksisteret siden 1970erne.

Ledes af et lederskab på otte personer. Heriblandt

Carl-Erik Laursen og indtil 7. november hans søn

Christian Laursen.

Ifølge kirken selv kommer mellem 35-50 personer i

kirken, heraf er ca. halvdelen unge mellem 15 og 28 år.
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