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I Herrens tjenste Willy S. Bracher Hent PDF Forlaget skriver: Jeg blev overrasket over dels, hvor meget han
egentlig havde skrevet, men også over hvor godt det var. Selvom mange af tingene var skrevet for 50-60 år

siden sad jeg og blev provokeret og udfordret i det nye årtusinde.
Mark Hill

Også vor tid trænger til reformation. Måske kommer den, men vi, der stadig tror på Ordet, kan være med til at
forberede en sådan ved stadig at fastholde ordet som den rette vejleder i livet.

Willy S. Bracher

For KE var Willy gennem mange år redaktør, hvor han gennem sine mange artikler gav udtryk for stor indsigt
og viden i bibelske emner og samfundsforhold. Willy var den fødte skribent, let til pennen og levende og

varm i sin tanke.
Kurt Christensen & Richardt Jønsson

Gennem sine mange artikler har han gjort sig kendt i ind- og udland.
Hans Friberg

Hans artikler læses altid med interesse og er præget af stor saglighed.
Villy Hagstrøm

Når man skal sige noget om Willy Bracher, er det svært at vide, hvor man skal begynde. Der er næsten ikke
det, han ikke har været med i. Lige fra sin ungdom har han været engageret i Herrens gerning. I alt dette har

Willy Bracher altid forstået det skrevne ords betydning.
Alfred Lorenzen
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