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ANDAGT  
”Gud er i dens midte, den rokkes ikke. Gud bringer den hjælp ved daggry.” 

Sådan står der i Salme 46. Og det er ikke let sagt. Det er ikke nogen selvfølge. 
Tværtimod. Det er en umulighed, men alligevel er det virkelighed. For salmen beskriver livet med personlig 
trængsel, og med frygt, krig, angst, fjender, katastrofer, altså alt det, som kan ødelægge livet og gøre det 
umuligt at leve.  v.2: En hjælp i Trængsler! Og Hjælp, v3-4: når jorden skælver og bjergene vakler i havets 

dyb, Når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. v7 Folkene larmer, rigerne vakler. V9-

10: krige over hele jorden, buen og spyddet, stridsvognene.  

 

Trængsler kan være det indre – i vores hjerte og sind – når vi er trængte, angste, indestængte, alene, 
mange, rædselsslagne, når livet er mere end vanskeligt. Det kan foregå herinde i sindet og tanken. Vi ser os 
om – og der er ingen redning. Kun trængsel. Sådan er din situation umulig. Det kan også være noget ydre, 
udefra kommende tryk, andre mennesker, vanskelige eller umulige vilkår, som vi må leve under.  
Trængsler nævnes ofte i Bibelen: Dem, som står foran troen i Himlen, det er dem, som kommer fra den 

store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de nu for 

Guds trone. (Åb 7,14-15). Og Paulus nævner trængsler som noget personligt i Romerbrevet: Da vi er 

retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. … Og vi er også stolte af vore 

trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det 

håb gør ikke til skamme (Rom 5,1-5). Og han tager os med ind i trængslen og nævner samtidig ordet 
”angst” i 2 Korintherbrev 6: Vi anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed 

under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult … ved 

tålmodighed og mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale. (2 Kor 6,4-7). 
Angst oplever vi inde i tanken og sindet. Og den kan bringe os på grænsen af fortvivlelse.  
 
Og så er der det andet: Jordskælv, krig, når andre mennesker rejser sig imod os. Ting på arbejdet, 
terrorisme, dødsfald, vilkår, som gør det udsigtsløst og umuligt at se nogen udvej. Hvordan kan nogen da 
sige: Vor Gud han er så fast en borg? - Det gør Koras sønner i Salme 46. Og de taler i flertal. De indbyder os 
til at sige det sammen med dem. De vi lære os at synge det. Bede den. Tro, som de tror. Håbe, som de 
håber. Se virkeligheden, som de ser den. Se fremtiden, som de ser den.  
 
Kristen i trængsel. Menighed i trængsel. Kristen under forfølgelse. Menighed under forfølgelse. Menighed i 
svaghed, uro og med besvær. Menighed i angst og pinsler. Men også menighed ved tålmodighed og 
mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale.” Iført hvide klæder og fuld af 
lovsang og lovprisning til Gud. Det forstår vi os ikke på. Men når vi er tæt ved Jesus Kristus – og mærker 
hans nærvær i Sakramenterne – i gudstjenesten – i syndstilgivelsen – og i det ord, som læses – og udlægges 
– da er Gud os nær. - Vor Gud han er fast en borg! 

 

ÅRSBERETNING FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 
 
Nåde og fred fra Gud, vor fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser!  

På årsmødet maj 2015 var vi samlet under emnet: ”Kirke i verden, men ikke af verden.” Jesus løste ikke vores 
altoverskyggende problem, som hænger sammen med, at vi er i verden, ved at tage os ud af verden. Han 
valgte en anden løsning! Han bad sin far om at beskytte os. Og samtidig gik han selv ind i dommen for os, 
hvorved han vandt syndernes forladelse, som beskytter os mod dommen og døden og djævelen.  

• HAN BEVAREDE OS FRA DET ONDE!  
• HAN HELLIGEDE OS I SANDHEDEN 



Og samtidig gav han os hver især en helt bestemt opgave.  
• OG HAN SENDTE OS TIL VERDEN FOR TJENE ANDRE og FOR AT FLERE KUNNE KOMME TIL TRO. 

Det er hovedsagen og det vigtigste i beretningen om, hvordan det gik, og hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde. 

Og vi finder nok ikke noget bedre bibelord end hans forbøn for os.  

Der henvises til de mundtlige beretninger, som vi om lidt skal høre om lidt fra menighederne i Løsning, 

København og Aarhus. Desuden til de skriftlige beretninger fra menighedsmøder i det tidlige forår.  

 
Vort nye tema lyder jo ikke så nyt igen. Det er det heller ikke. Det er gammelt. Går helt tilbage til Sl 46 i Gamle 
Testamente. Og det er inspireret af, at 2017 giver anledning til at fejre 500-året for reformationen. ”Vor Gud 
han er så fast en borg”. Lad os derfor se tilbage og se fremad under dette tema:  
 

I. DERFOR … 
Hvorfor var vi ”Evangelisk Luthersk menighed” i går? Kan vi være det i dag? Og vil vi være det i morgen? Det 
er et vigtigt spørgsmål på sådan et årsmøde. Er der brug for den menighed, du lever i? Har du selv brug for 
den? Har andre brug for den? Er vi virkelig i Guds borg?  
 
Det første svar får vi i vers 3: v2: Gud er vor tilflugt og styrke, Altid at finde som hjælp i trængsler. v3: Derfor 

frygter vi ikke, når jorden skælver Og bjergene vakler i havets dyb, v4 Når vandet larmer og bruser Og rejser 

sig, så bjergene bæver. Sela. Det er det lille ”Derfor” som er vigtigt. Derfor frygter vi ikke. Fordi Gud er vor 
tilflugt og styrke, altid til stede, always present, så vi kan finde ham, til stede som HJÆLP. Gud er din 
hjælper! Derfor! Derfor frygter jeg ikke, når alt går under. For Gud er min hjælper! Det er derfor jeg er 
kristen. Så simpelt. Fordi jeg ellers er hjælpeløs. Ja.  
 
Og af samme grund vil jeg kaldte min menighed sig ”Evangelisk-Luthersk”, da jeg var barn og ung. Nemlig 
fordi den lutherske bekendelse fastholder Bibelens budskab om Guds nærvær og frelse: ”Altid til stede som 
hjælp i trængsel, så jeg kan finde ham.” I dåben. Jeg er døbt. I nadveren. Det er Jesu legeme og blod. I 
evangeliets ord. Hans ord tilgiver mig for alle mine synder.  
 
Og jeg lærte senere, hvad det betød. Som konfirmand. Og senere da det var forvirrende og jeg ikke helt 
kunne finde ud af, hvor jeg hørte til. Mine troende studiekammerater på universitetet valgte en stor 
folkekirke – eller respektable missionsforeninger. Men jeg blev i jeres og min kirke. I vores lille kirke, som 
slet ikke var så lille endda, fordi den hører med til Guds kirke. - Her var præster blevet kaldet til at prædike i 
125 år. Jeg havde selv en trofast præst. Han hed Paul Michael. Jo, han lyttede og prædikede. Og han bad for 
mig – og for mine forældre – og mine søskende og bedsteforældre. I deres trængsel – i medgang og 
modgang. – At være kirke handler ikke om at være noget stort, men at få hjælp i den store nød. Og det fik 
vi – af Gud. Derfor frygter vi ikke.  
 
Der er ikke nogen særlig grund til at være evangelisk-luthersk kirke anden end den, at vi har en frygt, som 
kun Jesus Kristus kan fordrive. Og han gør det med Evangeliet og Sakramenterne. Så enkelt er det. Gud 
hjælper jer i jeres trængsel. Derfor er I med i en kristen menighed og går i kirke – og holder andagt med 
læsning og bøn. Derfor giver I ikke op. - Og jeres præster giver heller ikke op. De bliver ved så længe de kan, 
ligesom min præst Michael gjorde det. Og når Gud kalder dem hjem foran troen – gennem den store 
trængsel – da kalder han nogle nye tjenere frem til at være i trængslen her på jorden. Det er sådan det er. 
Det er hvad det hele handler om. Hjælp i liv og død. Hjælp i trængsler, hjælp i alle angreb indefra og udefra.  

 

II. DAGGRY  
Hvornår hjælper Gud? Det står i vers 6: Gud bringer den hjælp ved daggry.  

• Daggry! Gryet. Det kommer jo hvert døgn. Den første dag i ugen – ved daggry – det var der 

kvinderne så den tomme grav og hørte englen sige: Jesus er opstået. Han lever. Og han kommer til 

jer. Vi fik en gry i årets løb. Line og Klaus' dagGry. Gud hjælper ved daggry. Ved sin søns 

opstandelse. Vi har håb, så vi kan gå på arbejde. Jo, der er også gråd, der hvor kvinder går ud til 

graven. Også for jer, som har små børn – få eller mange – eller ingen børn. Gråd. Og daggry. Gud 



hjælper. Line og Klaus – og alle andre forældre: Vi ser daggryet sammen med jer, når vi ser Gry og 

alle de andre små. 

• Og det blev jul i året, der gik. Vi sang om ham, som blev menneske. ”Gud med os Immanuel.” 

Hærskarers Herre er med os. Jacobs Gud er vor borg. Salmen minder os om at der med ét var en 

himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: ”Ære være Gud i det højeste og fred på jorden”. 

”Eja, Eja! Nu er sket til jordens held, hvad os meldte Gabriel, Guds engel fin: Født er Herren af en 

mø, og vi ej fødes til at dø. Gud med os, Immanuel, Immanuel (DS 94v3). Vi sang Eja. Og Mille og 

Niels kaldte deres pige: Aja – med A. Et lille glædesråb. Gud med os Immanuel  Immanuel. Mille og 

Niels vi synger med jer. Ingen her er født til at dø – men til at leve evigt med Herren.  

• Så fik vi en Elliot. En hjertegribende og berigende forestilling om drengen Billy Elliot, der går til 

boksning, men hellere vil danse og mod alle odds forfølger sin drøm, og de konsekvenser det får for 

Billy og hans familie. Bare kravl fremad Elliot. Du vil snart kunne gå på dine små solide ben. Silke og 

Mads bærer ham. Dette navn peger på, at vi er undergivet vanskelige kår – og alligevel har vi grund 

til at synge, danse og være glade. Det er vigtigt at se livets mørke sider – også havet, som bruser og 

rejser sig. Elliot, Silke og Mads – og alle I andre, som lever midt i livet med nød og vilkår, som er 

vanskelige: Gud er nær hos jer i trængslen med hjælp. Han er jeres far! 

• Og vi fik en Samuel. Det betyder ”Gud hører”. Han bønhørte Hanna i bibelhistorien i Gamle 

Testamente. Og han bønhørte Judith og Christoffer i menighedens år. Samuel i Bibelen lærte at sige 

"Tal herre din tjener hører". Samuel. Vi vil alle gerne bære det navn alle sammen. Høre Guds ord 

sammen – og vide, at han hører vor bøn. 

• Og Sophia. Visdom. Hun kom til Maja og Emil Nex Svendsen. De fik hende i januar, og hun blev døbt 

i februar. Navnet betyder visdom. - Der står et sted i 1 Kor at Guds visdom er stærkere end 

menneskene. Det var viist af Gud at sende sin Søn og lade ham bære vore synder og lide straffen 

for os. Det er Guds frelsende visdom. Sophia blev tegnet m korsets tegn på pande og bryst. Visdom 

til Sophia. Guds visdom at han skabte hende i mors liv lod hende føde og døbe. – Det er også viist, 

når børnefamilierne satser alt på deres børn – og sætter børnene og familien over forbrugsgoder 

og velfærd. Det er visdom. 

• I forbindelse med disse dåb lærte vi nye sange og salmer. Og der blev ikke så få gange sunget og 

spillet på klaver, guitar, violin og klokkespil + orgel. Og solen stod op. 

 

III. GLÆDE  
Alt dette er en fortælling om at vi lever i Guds by og at han er hos os. En flod og dens bæk glæder Guds 
stad. Glad for dåben. Glad. ”Flodløb glæder Guds by, Den Højestes hellige bolig.” ”Gud er i dens midte, Gud 
bringer den hjælp, når morgenen gryr.” – Og jeg vil gerne nævne nogle glæder fra året: 

• Jeg blev glad, da to medlemmer i Aarhus skrev til menighedsrådet: ”Lad os mødes oftere og tale 

godt om menighedens liv og fremtid”. Og menigheden blev glad – og der er lagt planer. 

• Jeg blev glad, da en kirkegæst begyndte at komme til morgenbøn og knælede ved alteret – at 

tænde lys, sidde sammen, læse og bede.  

• Jeg blev glad, da et medlem, som kun kommer sjældent i kirke, delte evangeliet med mig – og jeg 

med ham. Vores fælles glæde. 

• Glæde i Guds hus kommer også til os fra jer, som spiller – og synger – bruger 2 timer på rengøring 

og 3 på græsslåning.  

• Og fra Ingeborg Høj, når vi ringede sammen tirsdagen før vores husgudstjeneste om fredagen. 

Hvilken glæde at møde hende i døren. Og knæle og modtage Jesu legeme og blod.  

• Og hvilken glæde – sammen med jer 4 fra Martins menighed at stå ved hendes kiste i Gimlinge irke 

og vide, at hun var fri at den store trængsel.  

• Glæde i Guds by over de ældre – og over børnene. Og de unge. At høre børnemedarbejderes synge, 

vente på ro, fortælle osv. Og at de unge vil grave – og gerne grave dybt.  



• Jeg blev glad, når jeg kom hjem fra prædikenture til min kone Lis og hun tog imod mig. For hendes 

store trofasthed mod mig – og menigheden.  

• Og en stor glæde at sidde til menighedsrådsmøder med jer i Aarhus – i København - og ved 

menighedsmøder – og mærke at flere unge bærer mere og mere.  

• Til jer i menighedsrådet i København. Det har været et vanskeligt år, fordi vi har en fortid, som ikke 

er let – og vi beder Gud hjælpe den tidligere præst og hans familie – og vi har kæmpet sammen for 

at hjælpe, men føler ikke, at det lykkedes. I har ført samtaler med en kirkehistoriker – og båret. Tak, 

Bent fordi du holder fast og altid er så stabil, og at vi kan følges ad, også når det er svært – ja, netop 

når det er svært.  

• En særlig tak også til jer, som arbejdede og tog initiativ, men måtte leve med, at arbejdet ikke blev 

gjort færdigt. Det gælder arbejdet med kirkeblad. Det han sammen med, at arbejde med 

uforudsete og vanskelige sager gjorde det vanskeligt for mig at følge med og deltage, sådan som 

det var aftalt og forventet. Her siger jeg tak for forståelse og kærlighed. Jeg ønsker og beder om, at 

samarbejdet må vokset og bære frugt.  

• Glæde over, at høre dine prædikener, broder Sigmund, og over at læse i bekendelsesskrifterne med 

dig. Og mærke hvordan du studerer og arbejder hårdt, samtidig med at du både er bedstefar og 

sørger for Karin.  

• Glæde over tjenester og tjenere – over lejrudvalg og hovedkasserer, sekretærer, rengøringsfolk. I 

arbejder i Guds by. I den er Gud.  

 

IV. GUDS RØST 
Hemmeligheden bag det håb, som lever, hvor det ellers ikke kunne eksistere – at det lever i dig, når du er en 
fordømt synder, i dig, når du er syg, i dig, når du har problemer i familien og i menigheden, i dig, når 
samfundet bliver verdsligt og fjendtligt overfor din kirke – det er dette ene: Guds Røst. 
 
Salme 46 siger det sådan: Rigerne vakler, når han lader sin røst lyde, ryster jorden. Kom og se Herrens 

gerninger. Vore tanker gør det af med os. De udslukker alt håb. Vi kan diskutere og drøfte, forhandle og 
komme med ideer. Men det nytter alt sammen ikke noget. Men når vi hører evangeliet, da bliver vi levende. 
Da lyder den røst, som får verdens magter til at vakle, da ryster jorden da ser vi Herrens gerninger. Og det 
giver os håb. Og de geringer som beskrives, er at Herren gør ende på krige, brækker buen, knækker spyddet 
og brænder stridsvognene op. Det er jo juleevangeliet: Fred på jorden. Han stifter fred. Han kommer med 
fred. Guds røst er FRED. Fred være med jer! Min fred giver jeg jer. Det budskab skal lyde i kirken. 
 
Kære menigheder: Vi tænker sammen på, hvordan vi får yngre præster. Og da er det jo helt afgørende at vi 
ved, hvad vi skal med dem: hvad de skal gøre for os. Men også, hvad vi skal gøre for dem. Og der er to ting: 
De skal lade Guds røst lyde. Den røst, der giver fred i stedet for krig. Den røst, der gør, at vi ser Guds gerninger. 
Og tror. Og håber. Og vandre videre i tro – gennem trængslen – i hvide klæder. Og det, vi skal gøre, er at bede 
Gud om, at hans tjenere må høre Herrens røst, at de kender Skrifterne, kender indholdet og ved, hvad der er 
sand og sund kristen lære. Hjælpe dem til at få den rette uddannelse. Og prøve dem – undersøge, om det 
også er, som det skal være. Og så kalde til embedet. Og bruge dem. Det vigtigste for en præst er: Selv at høre 
Guds røst og have en menighed, som ønsker at høre Guds røst. Søge Guds vilje om søndagen og ved 
bibeltimer i hverdagen. Bruge sakramenterne til trøst og hjælp. Og så at sørge for præsten, så han kan bruge 
sin tid til at være præst, sjælesørger og hyrde midt i Guds by.  
 

V. ORD OG SAKRAMENTER 
I årets løb er har der været kontakt til søsterkirker og andre grupper, som står os nær. Der kan informeres 
herom i dag- men vi når ikke så langt. Det er tanken, at der skal informeres i løbet af efteråret. Sådan at vi 
både hører Guds røst om, hvad det vil sige at være evangelisk luthersk kirke – og hvordan vi kan forblive det 
– og også så de kontakter vi har, er kendt i menighederne – og kan udbygges.  
Vi arbejder ad tre spor:  



1) Beder Gud at kalde og udruste en af vore egne til tjenesten. - Måske jeg tar’ til præsteskole 
i England eller USA et par uger for at få hjælp til at være en god vejleder for praktikanter. 

2) At kalde på og udruste en eller flere, som står os nær her i Danmark, og som er godt 
uddannet.  

3) At pleje kontakt til udenlandske lutherske præster, som sprogligt står os nær.  
 

Jo, vi har en hel del ”sporarbejde” i gang. Og noget skal intensiveres og udbygges. Det er som en bedre 
letbane. Det skaber uro. Men når bare vi arbejder fremad med den plan, der er mulig, kan vi være 
fortrøstningsfulde.  
 

Spor 1 er spændende. Det lykkedes i 1970’erne, selv om det ikke så ud til at kunne lykkes. Gud kalder og 
udruster i vor egen midte – også i årene, der kommer. 
Spor 2 prøvede man også dengang i 1970’erne. Vi har i disse år mange venner i Herren udenfor vor kirke: 
Bjarke Pihl og hans kone havde vi en nær kontakt med sidste år på lejren og senere i foråret. Men de kan ikke 
gå ind i vor kirke, sådan som deres situation er. Der bl.a. er kontakt til LMs frimenighed i Aarhus ved pastor 
Flemming Hansen, til folkekirkepræst i Harboøre og pastor em. H.O.Okkels. Det kan også nævnes, at pastor 
em. Fl.Kofod-Svendsen har færdiggjort et skrift om brugen af Luther i Vækkelsesbevægelser fra 1800-tallet, 
som kalder sig ”lutherske”: LM, ELM, Kristeligt Lutheransk Trossamfund og vor kirke. Her beskrives vor kirke 
positivt, hvad vi ikke er forvænte med.   
Spor 3: I året, som gik, deltog vor kirke i en række konferencer, hvor kontakter blev skabt, plejet og udbygget. 
Også her møder vi præster, som vi en dag kan kalde på:  

• ELC-forberedelse i Antwerpen 23.-25. juni 2015 (LGJ) 
• SOMMERLEJR juli 2015: Taler fra Evangelisk Luthersk Kirke i England pastor Claudio Flor og familie. Besøg og 

information fra Missionsprovinsen ved biskop Roland Gustafsson  
• NELA i Bergen aug. 2015, hvor LGJ fik lov at holde et foredrag om sandhed og løgn i kirken (LGJ og LJ),  
• Fordybningsdage i Bergen aug. 2015: Undervisning om Forsoningen i Kristus (SH og KH, LGJ og LJ),  
• ILC i Argentina sep. 2015. ”at formidle den lutherske bekendelse til vor mennesker i vor tid” (LGJ og TJ),  
• Bibelkursus november 2015 i Göteborg: Om dåb og nadver (SØ, SD og LGJ).  
• Besøg i januar 2016 i STLK i Finland hos Kimmo Närhi og M.Särelä (gl. søsterkirke) (LGJ),  
• Netværk for Ev.-luth. Samarbejde i Hamar 1.-2. feb. 2016: gode foredrag og samtaler med præster fra DELK, DELSIN, 

Missonsprovins i Sverige og Finland, ELBK, Messiaskirken, repr. Fra Den norske Kirke (SH og LGJ).  
• Fornyet og meget positiv kontakt med ELBK / A.Hjorthaug i Bergen aug. 2015 og i Hamar feb. 2016.  
• Styremøder i NELA okt. 2015 april 2016, hvor LGJ har fået en tæt kontakt til præster i Danmark, Sverige, Norge og 

Finland. 
• Kort møde mellem menighedsråd i Aarhus og pastor Torkild Masvig, Messiaskirken i Oslo 21. april 2016. 
• ELC i Belgien, hvor SEH og LGJ deltog. Tema: Reformation før og nu.  
• Besøg i Aarhus 18.-19. juni af pastor Brandt Klawitter (35), LCMS, som har været chaplain i Iraq og Tyskland og nu 

har bosat sig i Oslo for at lave en phd om Luther. Hans kone er normand.  
• Og senest deltagelse i LCMS’ synodemøde 9.-11. juli i Milwaukee, hvor LGJ fik nye kontakter, plejede og udbyggede 

gamle kontakter.  
• Og aller senest hvad der sker lige nu: kontakt med vor kære søsterkirke i Frankrig ved pastor Martin Jautzy, Caroline 

og Baranby, som har taget imod indbydelsen. Det glæder os.  
 

Der henvises til statistik-siden, medlemsliste og kalender efteråret 2016. Vi mindes Ingeborg Høj (93), som 
fik hjemlov 27. april og begravet 4. maj. Hun var det sidste medlem fra menigheden i Dalmose. Et historisk 
øjeblik. Og en hjemkomst til herligheden hos Gud. Vi rejser os og synger ”Jesu dyrebare navn”. Æret være 
Ingeborgs minde. 
 

Martins menighed: 19 medlemmer plus 2 gæstemedlemmer. 1 dødsfald: Ingeborg Høi 27.4.2016. Begra-
velse 4.5.2016. Løsning menighed 9 medlemmer: Ingen ændringer. Aarhus menighed: 61 medlemmer plus 

3 gæstemedlemmer. 5 dåb: Elliot Høj Christiansen, født 7. april 2015, døbt 17. maj 2015. Forældre: Silke og 
Mads Høj Christiansen. Aja Henriksen Hammershøj, født 27. april 2015, døbt 24. maj 2015. Forældre: Mille 
og Niels Hammershøj. Gry Obel Kristensen, født 2. juli 2015, døbt 16. august 2015. Forældre: Line og Klaus 
Obel Kristensen. Samuel Lund Larsen, født 28. august 2015, døbt 6. september 2015. Forældre: Judith og 
Christoffer Lund Larsen. Sophia Katinka Nex Svendsen, født 5. januar 2016, døbt 14. februar 2016. Forældre: 
Maja Nex og Emil Clement Nex Svendsen. 2 medlemsoptagelser: Søren Øhrström 26.10.2015 og Silas Riisager 
Dahl 19.6.2016. 2 nye ”gæstemedlemmer”: Jacob Lintrup og Zane Schaeffer.  
 



Kære medlemmer i Den evangelisk-lutherske Frikirke: Vi lever i Guds borg – i fæstning og under den 

beskyttelse, som Gud giver os hos Jesus Kristus. Han er midt i sin kirke med sin røst og sine sakramenter. 

Han bringer os hjælp ved daggry. Derfor frygter vi ikke, men tror på ham. Derfor er vi Guds børn. Og der-

for er vi tre menigheder, som ikke vil vige fra Bibelen som Guds ord, men lade Guds røst lyde hos os – og 

ud fra vore menigheder – og bruge sakramenterne sådan, som vor Herre Jesus har lært os det.  

Vor Gud han er så fast en borg! Derfor er fremtiden ikke usikker. Måske uvis, men ikke usikker. Måske 
ukendt for os. Ja, men ikke for Gud. Han sørger for sin kirke og for sine kristne – også her hos os. Jeg glæder 
mig til et nyt år sammen med jer alle. Gud er vor tilflugt og styrke! 

                    Pastor Leif G. Jensen, formand 

 

Særlige begivenheder og dage i næste 2. halvår 2016 
Kirkemøde (årsmøde) og sommerlejr: 16-21/7. Kirkerådsmøde: 12/11 i Martinskirken 

 København Løsning Aarhus 

Kirkemøde og lejr 16.-21/7 

Høstgudstjeneste Søn. 4/9 Søn. 11/9 Søn. 25/9 
Salme- & sangaftner Torsdage m. bibelstudie  Tor. 8/9 og 3/11 

Søndag m. bibelstudie Søn. 4/9, 2/10, 30/10, 27/11  Søn. 28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 

Bibelstudie hverdage Torsdage 1 x i måneden Tirsdage 2 x hver mdr. Torsdage 1x i måneden 

Minde- og takke-dage 4/11: 161 års føds. fejres søn. 
30/10 el 13/11. Julefest 29/11 

Overvejer gudstj. hvis 
/ når kirke sælges. 

3/11: 10 års kirkejubilæum. Fejres 
ved adventsfest 4/12 

Diakoni-dage / 

besøgstjeneste 

Hovedrengøring 3/9 
Julehjælp i dec. 

Arbejde m. 
kirkebygning i aug. 

Arbejde m. kirkebygning: Ikke fastsat 
Besøgstjeneste 
Langeland/Fyn: Tirsdage el. fredage 

Møde om kirkens liv og 

arbejde 3 aftner: 

”Menighed i Guds borg” 

Om at være evangelisk-luthersk menighed i dag og i morgen. 

(1) ”Derfor …” Sl 46,2-3. (2) ”Flodløb glæder …” Sl 46,5-6. (3) ”Jakobs Gud er …” Sl 46,8. 

Tor. 18/8, 15/9, 10/11 Tir. 30/8, 13/9, 22/11 Tor. 25/8, 22/9, 17/11 

Menighedsmøde Tor. 13/10 + 3 aftner Tir. 25/10 + 3 aftner Tor. 28/8 og 27/10 + 3 aftner 

Menighedsrådsmøde Hver 6. uge  Hver 6. uge 
Andagt hverdage Aftenbøn ma. 31/10 og tir. 1/11  Hver tirsdag 8.30-8.45 

Menighedsrådsmøde Hver 6. uge tor. el. lør.  Hver 6. uge tirsdag kl. 20-20.30 
Bibelkredse Hver 2. torsdag Hver 2. tirsdag Hver anden torsdag / fredag 
Kvindeweekend 16.-18. september i Aarhus 

Præste-studiedage Onsdage 
Andre oplysninger Præsternes kald er også at komme besøg, når der er brug for det. Ring eller aftal om søndagen.   

Leif G. Jensen, mobil 60 63 23 23. leifgjensen@vivit.dk. LGJ ferie 23/7-12/8 og 17-22/10. Fri man. 
             Kontortid: Aarhus i kirken tirs. form. og efter aftale. Kbh. i kirken hver 2. lør. e. aftalte.  
Sigmund Hjorthaug, mobil 60 46 69 17. sigmundhjorthaug@gmail.com  

 
 

Martins menigheds beretning 2015-16 
Præstens beretning på menighedsmødet torsdag d. 3.3.2016 for perioden fra 16.4.2015 til 

3.3.2016 

Kære medlemmer i Martinskirken!  

Nåde og fred fra Gud, vor fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser!  

 

SIDSTE ÅR I MAJ 

På menighedsmødet for et år siden d. 16. april 2015 afsluttede vi et år med bibelordet fra Matt 16,18: 
”På den klippe vil jeg bygge min kirke!”  Vi havde gennem året 2014-15 erfaret og mærket, at det ikke er 

os, der bygger, men Jesus Kristus. Og at det ikke er på os og vort, der bygges, men på hans ord og hans 

liv, død og opstandelse og den bekendelse, der vokser frem, hvor han giver troen. 
Og vi fortsatte det med et nyt tema: ”Kirke i verden, men ikke af verden.” Emnet var valgt ud fra 
evangeliet den søndag, vi havde årsmøde: 5. søndag e. påske, 10. maj i Martinskirken. Vi arrangerede og 
indbød de andre menigheder. Og det blev en velsignet dag med gudstjeneste, korsang, middag, forhandlingsmøde, kaffe 
og andagt med emnet: ”Du er ikke alene!” Kollekten på 10.400 kr. vidner om glæde og engagement i menighederne ved 
årsmødet. 35 stemmeberettigede plus nogle venner og gæster deltog i forhandlingerne.  
Søndagen efter besøgte en lille flok fra menigheden vores søstermenighed i Yxenhult. 2 biler. Kontakten til ELBK er på 
menighedsplan blevet plejet af Martins menighed. Og det betyder noget godt for vor kirke, at I gør det – og – er jeg vis 
på – også for ELBK. - Vi fik efterfølgende besøg derfra af 2 familier. En glæde. Også senere på året havde vi besøg igen. 



 
I VERDEN 

På sommerlejren fordybede vi os i årets tema. Pastor Claudio Flor fra søsterkirken i England kom og tjente os, hvor han 
bl.a. om søndagen prædikede over årstemaet ud fra Joh 17,15-20: ”Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, 

men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit 

ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig for dem, 

for at de også kan være helliget i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer 

til tro på mig.”   

- I årets bibelvers var og er der hjælp til os som en lille menighed.  Hjælpen ligger i Jesu bøn og i det håb og den fremtid, 
han har og beskriver over for sin far.  
Jesus tog ikke sine 11 disciple ud af verden. Det kunne jo have løst deres problem og usikkerhed. Han lod dem blive i 
verden, fordi han ville bruge dem i verden. Og samtidig lovede han dem sin fulde beskyttelse.  
Vi er 22 disciple her i Martinskirken. Og ser vi på gennemsnitsalderen, føler vi os ikke opmuntrede. Men de burde vi jo 
gøre. For jo ældre vi er, desto tættere er vi på det tidspunkt, hvor Herren løser os fra opgaven og kaldet her i verden og 
henter os hjem til sig!  

• Det er vigtigt for os at huske på som det første: Det enegyldige mål for vores liv er ikke at blive her i verden, 
men at være hos Herren i evighed. Jesus bad i sin bøn om, at disciplene til sidst må være hos ham i herlighed 
og i evighed: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, 

som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt (Joh 17,24). 

• Men det andet vigtige er at stole på, at vi lever under Herrens beskyttelse – og med kald til at tjene verden 
med evangeliet! (Joh 17,15-20).  

Det var også et af hovedtemaerne på sommerlejren. Vi fordybede os i vores daglige kald fra gud ved læsning af bogen 
”Hellig hverdag” af Gene E. Veith. Mange af os så derved klarere end tidligere, at Gud midt i hverdagens liv arbejder for 
os gennem andre – og for andre gennem os! Her er også hjælp til at vi forholder os sundt og rigtigt til, at vi her i Martins 
menighed er blevet et år ældre, og til den virkelighed, at nogle af de mindste og unge, som vi håbede ville blive, ikke var 
så meget sammen med os i årets løb, som vi havde håbet og følte, at vi og de havde brug for.  
Har vi som menighed fået andre kald i og med, at vi har fået et højere aldersgennemsnit? Det har vi jo nok. I stedet 
for at beklage os over vores situation, skal vi takke Herren for, hvad han brugte os til i det år, der gik. Ligesom en ældre 
kristen har et andet kald end en ung, som netop har stiftet familie, sådan også med vores menighed. (OG ligesom 
pensionsalderen også flyttes højere op, fordi levealderen er højere, og folk er mere raske end tidligere, sådan også i den 
kristne menighed. Gud bruger jer, kære Martins menighed! I forbøn, i tjeneste.) 
 
SØNDAGEN OG EVANGELIET 

Det vigtigste i årets løb var jo Herrens dage – alle søndagene – hvor han kom til os og samlede os om sit evangelium. 
Han bevarede os på den måde fra det onde ved at hellige os i sandheden. Og han sendte os til verden.  
Sigmund Hjorthaug og jeg kom med glæde, fordi I kalder på os. Ikke blot formelt, og på papiret, men i praksis. Det er så 
godt at mærke at medlemmer kalder på evangeliet og vil, at præsten kommer på besøg, prædiker og uddeler 
sakramentet.  
I gav videre af jeres indtægt til staten, ca. 38%. Og I gav også til menighedens liv og arbejde. Og til menighedernes 
fælleskasse samlede I 180.000 kr. sammen for at give løn til en af de to, som prædiker for jer, og som har fået ansvar 
for at I lever godt med evangeliet. I sørger for jeres præster med forbøn og timeligt underhold. 
Og de søndage, hvor præsterne ikke kommer, arbejder Ulrik, Lars og Mogens for os med valg af salmer, prædikener og 
forberedelse af bøn her i menigheden. I er en gave for os alle. Og Tanja spiller. Og der bliver plukket, købt og valgt 
blomster. … Nogle sørger for opslag uden for kirken og for kirkeseddel, der bliver købt pærer, kaffe og lys. Og det store 
under er, at der vi har øjne, som har brug for disse pærer om søndagen, og at der er nogen til at brygge kaffen og til at 
nyde blomsterne på alteret.  
Desuden passer Cathrine og Nicolai kirkebygningen med ugentlig rengøring, og de møder os med glæde og er ofte med 
i gudstjenesten. - I årets løb har vi også mærket betydningen af det arbejde, der blev gjort forrige år med isolering af 
gulv og vinduer i baggang og lejlighed.  
Små ting. Men trofasthed i små ting er en stor ting. Ja, det, som er småt, er stort i Guds rige. Det er jo, hvad Jesus lærer 
os.  
En af søndagene blev en særlig dag: 15. november, hvor I havde fået den ide at invitere tidligere medlemmer til en 
glædelig dag. Det var en glæde, at 10-15 tog imod og var sammen med os til gudstjeneste, middag, hvor vi også delte 
gode minder fra de sidste 25 år.  
Hver 4. uge er der gudstjeneste på en hverdag hos Ingeborg Høj i Korsør. Det er en glæde at dele troens ord med hende 
og en kær besøgsven.  
Børnemøder blev ikke afholdt regelmæssigt i årets løb, fordi menighedens to børn og deres forældre kun kommer 
sjældent i kirke. I stedet blev der fra gang til gang aftalt undervisning for 2-5 børn i hjemmene ved Tanja Michael. Vi 
glæder over dette velsignede arbejde.  
 



GUDS ORD I HVERDAGEN 

Men her i menigheden var I også sammen mange hverdage i årets løb. I to bibelkredse: Bykredsen og bilistkredsen. 
Her arbejder I sammen med Guds ord – åbner Ordet, åbner jer for hinanden, åbner jeres hjem og lejligheder. -  Vi havde 
også torsdagsaftener i kirken med sang- og bibelstudie. Her gennemgik vi hæftet ”Gud for os”. Det har været en absolut 
glæde for mig at følges med jer i denne gennemgang. Og vi fortsætter med Johannes-evangeliet. I opmuntrer med jeres 
engagement og trofasthed. I giver mig mere, end I ved.  
Jeg vil også nævne den tjeneste, som by-kredsen holdt fast ved, da I fortsatte den påbegyndte julehjælp i 2014 i 2015. 
Det er et blandt mange vidnesbyrd om jeres ønske om at tjene andre, hvor det er muligt. Vi havde også i efteråret besøg 
af en hjemløs ved en bibeltime. Og en af dem, som har modtaget julehjælp, har kontaktet os igen for at få 
fødselsdagshjælp. Det kalder jeg ”succes”! 
 
EVANGELIET OG BARMHJERTIGHEDEN 

Udfordringen for os er at fastholde sammenhængen mellem Diakoni og Forkyndelse, mellem Frelse og Gode Gerninger. 
- Jo, Vi ønsker at hjælpe. Og hvis vi kun kan hjælpe med støtte til dette legemlige liv, er det også godt og værdifuldt for 
dem, vi hjælper. Men vi ved, at det ikke frelser nogen fra deres synder eller fra dommen at få mad. Derfor ønsker vi at 
tjene dem dobbelt: med barmhjertighedsgerninger og med Evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus.  
Esther Bay Jensens tjeneste som volontør i Israel fra september 2015 til marts 2016 er et sandt udtryk herfor i arbejdet 
med handicappede i nærheden af Betlehem. Vi glæder os over hendes tro og tjeneste for dem – og for os.  
I efteråret fik jeg mulighed for at være et døgn på børnehjemmet i Moreira i Braslien. Pastor Percheron fornyede min 
forståelse for den nødvendige sammenhæng mellem forkyndelse og diakoni (åndens & håndens tjeneste).  
Vi må risikere at blive misbrugt, når vi tjener andre. Vi må risikere at blive fattigere. For her ligger også muligheden for 
at tjene andre og at forkynde evangeliet. Paulus siger det et sted: ”Som fattige, der dog gør mange rige!”  

I den forbindelse tænker jeg også på pastor Albert Collver, som er sekretær i Missourisynoden, og som besøgte os 21.-
22.1.2016. Han og præsident Harrison var frem til 2010 engageret i LCMS’ diakoni-arbejde. Og da Harrison blev valgt til 
præsident, blev der arbejdet ud fra disse tre hovedoverskrifter: ”Vidnesbyrd”, ”barmhjertighed” og ”fællesskab” og 
sammenhængen mellem disse. (Temaet for det oversatte studiehæfte). Man samlede dem i et LOGO. Hvor Evangeliet 
skaber tro, der kaldes vi også til at tjene hinanden og andre, og der giver Gud kirkefællesskab. Han fortalte desuden, at 
menighedens tidligere præst Vagn Lyrstrand havde kontaktet LCMS med klage over afskedigelsen i 2007. På rundrejse i 
Skandinavien havde Collver mødt præster fra bekendende lutherske sammenhænge, som pastor VL ligeledes havde 
kontaktet. Pastor Collver er orienteret om menighedens beslutning i 2007 og kender de officielle papirer. Han har været 
os en hjælp til, at Martinskirken og vor kirke som helhed omtales ret i Norden og i søsterkirken i USA, ligesom han ønsker 
pastor Lyrstrand alt godt. I sin rapport til LCMS’ ledelse skrev han herom. Desuden berettede han om vor kirkes historie 
med fotos fra besøget i Martinskirken. 
 
ORGANISATION og STATISTIK 

Menighedsrådet (BN, MR og LGJ) havde regelmæssige møder. I reglen hver 6 uge. I menighedsrådet er vi klar over, at 
vi arbejder for jeres skyld, for at I og vi må blive hos Herren, blive bevaret ved hans ord og række ud med det samme 
ord til andre. Det har I valgt os til. Bed for os, at vi må være til gavn for jer og for kirkens liv og arbejde. Giv os emner og 
ideer, I ønsker behandlet og fremmet i menighedens liv. Menighedens kasserer (LB) administrerede for os. Og vores 
sekretær (BBJ) førte protokol ved menighedsmøderne.  
Kirkelige handlinger i årets løb: Vi havde ikke dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse i årets løb. 
Martins menighed er et fællesskab af 22 døbte, som tror på Jesus Kristus, og som Gud kalder og samler om Evangeliet, 
dåben og nadveren. Vi er 20 konfirmerede og 2 børn plus en del venner og familie.  
3.3.2016, pastor Leif G. Jensen 

-------------------  

Tilføjelse for perioden 3.3.-30.6.2016:  

BEGRAVELSE: Ingeborg Katrine Høi blev født 4. december 1922. Hendes mor og far Marie og Christian Nielsen bragte 
hende til den hellige dåb i Emaus Kirke 3 uger senere juledag d. 25. december ved pastor Jørgen Sass. Hun fik en lillebror 
Nordahl. Hun blev viet til Christian Høi (som døde i 1980). Hun blev mor til Gitte (~Kjeld) og Finn (~Liselotte), mormor 
til Betina og Pia, og oldemor til Katrine og Jonas, Astrid, Frida og Klara. Ingeborg var det sidste medlem i vore menigheder 
i Igelsø/Dalmose. Havde stor kærlighed til sin menighed og kendte smerten over at være ”den sidste”. Men hun knyttede 
sig de sidste 9 år til Martins menighed og bevidnede på mange måde, at vi er syndere, som bærer oppe og frelses af 
evangeliet om Jesu død for vore synder, og hans opstandelse, giver os et sikkert håb om en salig opstandelse. Hun holdt 
sig til Guds ord i personlig andagt og gennem husgudstjenester. En af hendes besøgsvenner Elinor blev også en trofast 
deltager i husgudstjenesterne. Ingeborg døde 27. april i en alder af 93 år efter nogle måneders sygdom. Begravelsen 
fandt sted fra kapellet i Korsør og Gimlinge Kirkegård, hvor hun er jordfæstet til opstandelsens dag. Sammen med familie 
deltog 4 medlemmer fra Martinskirken. Vi sang 45, 516, 717, 49v1-2. Prædiketekst Lukas 24,13-32.  
 
BESØG: Menigheden havde besøg fra LCMs-menigheder i april og juli. 
 



GRATIA menigheds beretning 2015-16 
Præstens årsberetning på menighedsmødet torsdag d. 25.2.2016 for perioden 24. april 

2015 til 25. februar 2016 

 

Kære medlemmer i Gratiakirken! Nåde og fred fra Gud, vor fader, og fra Jesus Kristus, vor 

frelser!  

På menighedsmødet for et år siden d. 23. april 2015 afsluttede vi et år med bibelordet fra 
Matt 16,18: ”På den klippe vil jeg bygge min kirke!”  Vi havde gennem året 2014-15 erfaret 
og mærket, at det ikke er os, der bygger, men Jesus Kristus. Og at det ikke er på os og vort, 
der bygges, men på hans ord og hans liv, død og opstandelse og den bekendelse, der vokser 
frem, hvor han giver troen. 
Og vi fortsatte det med et nyt tema: ”Kirke i verden, men ikke af verden.” Emnet voksede 
frem i lejrudvalget i løbet af vinteren og blev taget i brug på årsmødet. Og det blev uddybet 
på sommerlejren med en lille variation: ”Kristne i verden, men ikke af verden.” Vi fik temaet 
fra Jesus, fordi vi havde lyttet til hans bøn for sine disciple og os: 

”Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det 

onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har 

udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig for dem, for at de også kan være helliget 

i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig. (Johannes 
17,15-20). 

Jesus løste ikke vores altoverskyggende problem, som hænger sammen med, at vi er i verden, ved at tage os ud af 
verden. Han valgte en anden løsning! Han bad sin far om at beskytte os. Og samtidig gik han selv ind i dommen for os, 
hvorved han vandt syndernes forladelse, som beskytter os mod dommen og døden og djævelen.  

• HAN BEVAREDE OS FRA DET ONDE!  
• HAN HELLIGEDE OS I SANDHEDEN 

Og samtidig gav han os hver især en helt bestemt opgave.  

• OG HAN SENDTE OS TIL VERDEN FOR TJENE ANDRE og FOR AT FLERE KUNNE KOMME TIL TRO. 
Det er hovedsagen og det vigtigste i beretningen om, hvordan det gik, og hvorfor vi gjorde, hvad vi gjorde:  

 

Vi gjorde det det, vi gjorde, fordi er Skabt af Gud og har et kald fra ham til at være Børn, Unge, Voksne, Ældre, Forældre, 
Søskende. Det var vi. Vi fordybede os bl.a. i det på sommerlejren ved læsning af bogen ”Hellig hverdag” af Gene E. Veith. 
Mange af os så derved klarere end tidligere, at Gud midt i hverdagens liv arbejder for os gennem andre – og for andre 
gennem os!  
Vi samledes om Evangeliet i menigheden søndag efter søndag. Og vi samledes med søstermenigheder ved årsmødet 
og på sommerlejren. Her trak vi på hjælp fra søsterkirken i England, da pastor Claudio Flor og Ingrid Flor og deres datter 
kom og var sammen med os. Lejrudvalget sled i det – for vores skyld. Der blev underholdt og lavet sjov og spist dejlig 
mad.  
Der blev samlet 10.400 kr. ind ved årsmødet i København. Og igen på lejren 12.128 kr. på lejren. Gaven blev til, mens vi 
glædede os sammen – og den blev sendt til børnehjemmet i Moreira. Og hvorfor? Fordi Jesus havde bedt for andre end 
os, nemlig for dem, som ved apostlenes ord kom til tro andre steder i verden.  
En af vore medlemmer, Tobias, påtog sig tjeneste som soldat i Kuwait. Han blev i foråret 2015 udsendt til krig og 
ensomhed og frygt. Hvorfor? For at andre danskere ikke skulle opleve krig, frygt og ensomhed. Han gjorde det for os og 
vort folk. Han kom tilbage i juli 2015 efter endt tjeneste. 
Vi bad året igennem hver søndag for øvrigheden – takkede Gud – og ønskede vort folk alt godt. For vi vidste og ved, at 
det er en gave at leve i et land med fred. Vi bad for flygtninge – og for vore naboer. Også kvinden fra Syrien, som 
plukkede blommer. Og vi færdes iblandt mennesker som har brug for at høre evangeliet.  
Der blev delt 150 indbydelser ud i området ved juletid. Af samme grund. – Nogle af dem laver en lille sti hen over 
græsset ved at blive ved med at gå den vej. Sådan laver I også, kære menighed en lille kirkesti. Den bliver tydeligere og 
tydeligere for jeres søstre og brødre i menigheden – og for andre – gennem jeres trofasthed.  
Det betyder noget for jer – I hører Guds ord, bliver helliget i sandheden, og Jesus er nær hos jer. Og andre spørger sig 
måske, hvorfor. Og vi har et godt svar: Fordi der er Frelse og Fællesskab hos Gud. Frelse og Fællesskab. 
I ofrede af jeres indtægt til staten – 38% - var det vist. Eller måske lidt mere. Og I gav også til menighedens liv og arbejde. 
Der blev betalt afdrag på kirkens lån på 106.000 kr. Og til menighedernes fælleskasse samlede I 225.000 kr. sammen for 
at give løn til en af de to, som prædiker for jer – og som har fået ansvar for at I lever godt med evangeliet.  
Sammen betalte vi også 400 kr. til rengøringsmidler, så der var noget at gøre rent med i den fine kirke. Og det største 
under var, at disse rengøringsmidler blev brugt. Også pladerne til loftet og den glæde, det skabte for organister og os 
alle om søndagen. Vi mærker lidt mere sangbund. – Og bøger blev ordnet og et bibliotek er vokset frem på loftet. – Godt 
for os. 
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Og der blev slået græs – og købt benzin til maskinen. Og klippet kanter. Små ting – men trofasthed i små ting er en stor 
ting. Ja, det, som er småt, er stort i Guds rige. Det er jo, hvad Jesus lærer os.  
Og hvorfor valgte de unge at læse og samtale om ”Jeg ved på hvem jeg tror”? Igen for at blive helliget ved sandheden. 
Sandheden om Jesus – hans fødsel, liv, død og opstandelse. Her er livets kilde. Og I fortsætter med studiehæfte om 
Forsoningen – og sigter mod at læse Hebræerbrevet.  
Og der var andre bibelkredse: i Nord og Vest for Aarhus: Her læste I Bibelen hver anden torsdag. Og her i kirken var 
også en lille bibelkreds. I brugte hæftet ”Barmhjertighed, Vidnesbyrd og Fællesskab” fra Missourisynoden. Det ligger 
klar til I andre. - Desuden var der studiekredse, som jeg var med i: En for Silas, Søren, Mads og mig, hvor vi gennemgik 
den kristne tro ud fra hæftet ”Gud for os.” Og samme hæfte arbejdede vi med ved bibelstudieaftener (bibeltimer) hver 
anden torsdag. Vi er snart færdige.  
I efteråret 2015 talte vi om at udvikle bibel- og trosundervisningen i menigheden, så flere kan deltage og blive 
involveret. Og der er i foråret 2016 kalendersat en månedlig bibeltime søndag efter 10-gudstjenesten i stedet for en af 
bibeltimerne torsdage. Vi kalder denne søndag for ”sandwich-søndag”, fordi vi tager en sandwich med til pausen mellem 
gudstjenesten (10-11.15) og bibeltimen (11.50-12.30). Og vi beder til Gud om at det må tjene til liv og vækst i troen for 
så mange medlemmer som muligt. 
Menighedens særlige styrke er fællesskabet om søndagen: Vi er mellem 25 og 45 til gudstjeneste. Og ved dåbs-
gudstjenester var i rigtig mange. I tager venner og gæster med i kirke. Og 2-3 naboer fra Skovlund kommer. Kontakten 
institutionen er styrket – meget på grund af I unge, som har påtaget jer en tjeneste for Anders Sørensen.  - Hvorfor gør 
vi det? For at vi sammen med andre må blive bevaret fra det onde og blive helliget ved sandheden. Og fordi Herren 
sender os til vore naboer.  
Børnemøderne flyttede fra søndag til onsdag i årets løb. Birgit Nielsen giver fortløbende tros-undervisning til menig-
hedens børn hver anden onsdag. Og hver anden søndag er der noget for de mindste under gudstjenesten.  
”Vinterlejren” blev holdt for andet år i træk d. 20.-21. februar 2016. Vi var 4 forældre med 1+2+2+5 børn og 3 andre 
fra menigheden: 10 børn og 7 voksne. Emnet var spor og sanser. Vi har sat 5.000 kr. af i budgettet til dette arbejde i 
2016. Og vi håber, at det kan udvikle sig og stoler på, at det er til velsignelse.  
Om søndagen fylder børnene også i kirken, og hvor er det godt. Nogle af de store begynder at være med til hele 
gudstjenesten. En udfordring for dem og for præsten og os alle. De er med til at give variation – og skal have plads. 
Samtidig lærer de, at vi alle er sammen med Gud – for hans ansigt – hos Jesus Kristus – når vi går i kirke. Børnene må 
lære stilhed af de voksne. Og vi voksne må af børnene lære at være som børn. Det gør vi, når vi går i kirken og er stille, 
beder, synger og lytter til Gud. Også liturgien er her en hjælp for os. Og sakramenterne, dåben og nadveren bringer os 
helt ind i Guds favn.  
En luthersk præst i Kazakhstan sendte en dejlig adventshilsen til os i begyndelsen af december. Her mindede han ILC-
kirkerne og vor kirke og mig om, at vi til jul fejrer Guds komme til jord, og også ser frem til hans andet komme. Men han 
understregede samtidig, at vi skal huske at glæde os over, at Gud kommer til os lige nu – i evangeliets ord ved sin Ånd, 
og gennem Sakramenterne. Han er legemligt hos os i den hellige nadver. Det fylder os med glæde og håb. Herren er 
nær.  
Menighedsrådet blev i 2015 udvidet til 5 medlemmer og har siden arbejdet meget regelmæssigt med møder hver 6. 
uge. I menighedsrådet er vi klar over, at vi arbejder for jeres skyld, for at I og vi må blive hos Herren, blive bevaret ved 
hans ord og række ud med det samme ord til andre. Det har I valgt os til. Bed også for dem i denne tjeneste – fortsat.  
Kirkelige handlinger i årets løb:  

Dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn:  

• Elliot Høj Christiansen, født 7. april 2015, døbt 17. maj 2015. Forældre: Silke og Mads Høj Christiansen. Faddere: 
Thea Jensen. Mathias Agerbo. 

• Aja Henriksen Hammershøj, født 27. april 2015, døbt 24. maj 2015. Forældre: Mille og Niels Hammershøj. 
Faddere: Mette og Jonas Kirkegård og Cecilie og Stefan Lykkehøj Lund. 

• Gry Obel Kristensen, født 2. juli 2015, døbt 16. august 2015. Forældre: Line og Klaus Obel Kristensen. Faddere: 
Anni og Mads Kristensen og Tobias Jensen. 

• Samuel Lund Larsen, født 28. august 2015, døbt 6. september 2015. Forældre: Judith og Christoffer Lund Larsen. 
Faddere: Filip Lund Nielsen og Martin Nørlykke Bjerre.   

• Sophia Katinka Nex Svendsen, født 5. januar 2016, døbt 14. februar 2016. Forældre: Maja Nex og Emil Clement 
Nex Svendsen. Faddere: Karen Vestergaard Jensen og Susanne Eg Svendsen og Peter Frederik Svendsen. 

Det er en stor gave og glæde for os alle, at vi kunne bringe vore små børn til genfødslens bad, og at han gjorde dem til 
sine børn!   
Medlemsoptagelse: Søren Øhrstrøm blev medlem søndag d. 25. oktober 2015. En glæde og gave for os alle!  
Konfirmation, bryllup og begravelse: Vi havde ikke konfirmation, bryllup eller begravelse i årets løb.  
Gratia menighed er et fællesskab af 61 døbte, som tror på Jesus Kristus, og som Gud kalder og samler om Evangeliet, 
dåben og nadveren. Vi er 45 voksne og 16 børn. Sidste år ved samme tid var vi 44 voksne og 11 børn.  

25.2.2016, pastor Leif G. Jensen 

-------------------  

Tilføjelse for perioden 1.3.-30.6:  
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• Ung Bibelkreds arbejdede i foråret med bibelstudier over ”Stedfortrædertanken i Bibelen”. De andre to 
bibelkredse læste hhv. Galaterbrevet og gennemgik studiehæftet ”Vidnesbyrd, Barmhjertighed, Fællesskab” 
og bibelstudier over ”Stedfortrædertanken”.  

• Børnene fik fortalt bibelhistorie om onsdagen, lærte de 10 bud og fadervor og en sang, som de har lært os i 
menigheden. En fuglekasse fra vinterlejren blev hængt på kirkens gavl og blev hjem for musvitter og deres 
unger, som blev taget med ind i gudstjenesten som billede på, at gudstjenesten er sådan et sted, hvor vi finder 
tryghed og vokser i troen på Gud.  

• Skærtorsdag var der påskefest.  
• En kirkegæst blev desuden trofast deltager i morgenbønnen tirsdage.  

• Og vi tog 19.6.2016 med glæde imod stud. mag. Silas Dahl som medlem i menigheden. Tager på studietur til 
Libanon efteråret 2016. 

• Menigheden havde 19.6. besøg af pastor Brandt Klawitter fra LCMS, præst i Iraq og Tyskland i 6 år. Norsk gift. 
Har netop bosat sig i Oslo for at phd om Luthers kommentar til 1. Mosebog. 

 
 

BILAG:  

Indbydelse til Børnevinterlejr på ”Pletten”  20-21. februar 2016. 

Igen i år er der børnevinterlejr på ”Pletten” denne gang er det Gratia der inviterer. 
Hvor: ”Pletten” Trappendalvej 75, 6094 Hejls. Følg kørselsvejledning på www.pletten.dk da google, 

KRAK m.v. ikke kan finde ud af det med privat vej. 
Hvornår: fra lørdag den 20. februar kl. 12.00 til søndag den 21. februar hvor der er Gudstjeneste i 

Gratia kl 16.00. 
Hvem: Børn fra Gratiakirken og deres forældre. 
Pris: 100,-kr. pr. voksen, børn gratis. 
Medbring: Dyner/soveposer, lagen, håndklæder, toiletsager, hjemmesko, varmt udetøj og støvler. 
Tilmelding: Senest den 11. februar 2016 til svenderikh@yahoo.dk tlf.: 20 97 82 76 
På lejren vil vi uddele nogle tjanser som opvask, borddækning, varme mad, sætte mad frem og 
slutrengøring m.v. 
 

Program Børnevinterlejr 20-21 februar. 

12.00 Ankomst/indkvartering 
12.30 Velkomst v Svend-Erik - frokost  
13.15 Udenfor v/Eva  Bibelhistorie for børn ”Spor”  
15.00 Kaffe/saft Kage 
15.30 Vi bygger …..? 
 Udendørs leg. Når næser og ører bliver kolde går vi ind 
17.00 Flaget ned. 
18.00 Aftensmad. 
19.15-45 Børne lejrbål ved pejsen afsluttes med aftenbøn og sang. 
21.00 ”Leif ved pejsen” -  samtale/oplæg med forældre. 
Ca. 22.00 Rejemad 
Søndag 

 7.30 Morgenmad. 
8.30 Flaget op, og ud at kigge efter spor. 
 9.55 Frugt på fad. 
10.00 Bibelhistorie V/ Leif. ”Sanser”   
11.00 Dyst/Leg udendørs. 
12.00 Frokost. 
13.00 Rengøring (4-6 voksne). 
14.00 lejren forlades.    
16.00 Der er Gudstjeneste i Gratiakirken.  
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Fotos fra børnelejren: 
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Wittenberg, VIII International Lutheran Youth Rally,  
10.-13 September 2015 
Søren Øhrstrøm 

 
”Medmindre Jeg bliver overbevist 
udfra skriften og sund fornuft om at 
jeg tager fejl – for paver og 
kirkemøder har ofte taget fejl og 
modsagt sig selv – Kan jeg ikke 
trække dem tilbage, for jeg er 
underlagt de skrifter jeg har citeret; 
min samvittighed er bundet til Guds 
Ord. Det er usikkert og farligt at 
handle imod sin samvittighed. Her 
står Jeg. Jeg kan ikke andet. Gud 
hjælpe mig. Amen.” 
Luther skulle angiveligt at have sagt 
dette den 18.april, 1521 til rigsdagen i 
Worms over for kejser Karl den femte, 
prinser, biskopper, i forbindelse med at 
han blev udspurgt om han ville tilbagekalde sine skrifter. Det vil sige med undtagelse af ”Her står jeg. Jeg 
kan ikke andet”-delen som nok er tilføjet senere. Dette var dog temaet for den 8.sammenkomst for unge 
lutheranere i Europa, ”Here I stand”, og det var et yderst velpassende et af slagsen.  
 
Vi ankom torsdag den 10.september til 
Wittenberg efter en ca. 8 timer lang togtur 
(Tanja lidt senere pga. lukningen af Rødby-
Puttgarden forbindelsen), hvorefter vi blev 
indkvarteret på den gamle latinskole i 
Wittenberg, som bl.a. bliver drevet af SELK og 
LCMS. Vi var omkring 30 deltagere hvor de to 
store grupper var fra London og Schweiz 
(omkring Zürich), så vores sprogfærdigheder 
skulle vise sig at få rig mulighed for at blive 
støvet af.  
 
Fredagen gik med andagt fra Schweiz, 
bibelstudie med Claudio Flor om 
reformationens betydning. Her fik vi også 
muligheden for at læse Luther selv, og derefter fremlægge Luthers tanker fra forskellige prædikener for de 
andre. Det var en meget spændende og oplagt mulighed for at ”høre fra hestens egen mund” i Luthers 
egen by, Lutherstadt. Senere den dag fik vi mulighed for at besøge Luther-huset og Melanchton-huset, og 
dér lære mere om reformationen og desuden smage noget lokalt øl i en biergarten i byen. Dagen sluttede 
med at se en film om Luther.  
 
Lørdag fik vi en guidet tur i Wittenberg, hvor vi så Slotskirken, hvor Luther slog de 95 teser op, og Bykirken 
hvor han Luther prædikede tusindvis af prædikener. Desuden var der mulighed for at tage del i en engelsk-
sproget gudstjeneste i Slotskirken, som en LCMS-præst stod for. Det var en meget flot gudstjeneste, selvom 
der desværre var et stort ”bygge-rod” i kirken, fordi den renoveres sådan at den kan stråle i 
reformationsåret 2017. Præsten prædikede over Markus 9,14-29, hvor Jesus helbreder drengen med den 
urene ånd og vi sang ”A Mighty fortress is our God” sammen med de andre (flest amerikanske) turister.   
Søndagen gik med at vi holdte vores egen gudstjeneste, hvor Walther (fra Schweiz) prædikede, hvorefter vi 
spiste og sagde farvel til hinanden. Næste års sammenkomst blev aftalt skulle være i Schweiz i starten af 
september.  
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Weekenden var overordnet meget spændende. Vi blev opbygget af at høre om vores åndelige rødder fra 
reformationen. Luthers stålfaste bekendelse kan inspirere os som unge kristne i dag til at stå fast på 
evangeliet som det er blevet overleveret til os igennem profeternes og apostlenes vidnesbyrd. Turen var på 
den måde en opdagelsesrejse (eller opdragelsesrejse ☺) i vores egen åndelige tradition. Begrebet ’Luthersk 
tradition’ kan måske for nogle protestanter/katolikker blive opfattet som et paradoks (”I lutheranere 
kritiserer katolikker for at sidestille tradition med bibelen, men I virkeligheden gør I det samme som 
katolikkerne: I tager bare udgangspunkt i traditionen fra reformationen i stedet for den tidlige kirke”). 
Forskellen er selvfølgelig at vi kun tager imod og ærer vores tradition FORDI vi mener at den er i 
overensstemmelse med Bibelens lære. Så traditionen er ikke sidestillet, men underlagt Skriften. Dette giver 
et meget berigende og nuanceret syn på historien: Vi kan lære andres fejl i historien og modsat ære og 
mindes vores åndelige fædre som virkelig satte tingene på plads i centrale spørgsmål samtidig med at vi 
ikke behøver at følge dem blindt i alt. 
 
Desuden fik vi (forhåbentlig) knyttet nogle sociale bånd på tværs af Europa (og Atlanten siden at nærmest 
halvdelen af deltagerne oprindeligt er brasilianere). Folk var meget søde og vi glæder os til at se dem igen 
næste år! 
 
Fotos: Luther for Rigsdagen i Worms / Den gamle Latinskole i Wittenberg / Deltagere i ILYR i Wittenberg.  
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24. konference for søsterkirker i Europa, Evangelisk Luthersk Konference. 
Reformation før og nu (kirken må altid reformeres) 
 

Dokumenter før konferencen: Program og Spørgsmål til de delegerede:Dokumenter før konferencen: Program og Spørgsmål til de delegerede:Dokumenter før konferencen: Program og Spørgsmål til de delegerede:Dokumenter før konferencen: Program og Spørgsmål til de delegerede:    
1. Hvad siger temaet ”Reformation før og nu” jer – og hvad betyder det for jer? 

SVH & LGJ: Det fortæller om historie for 500 år siden, hvordan evangeliet atter blev forkyndt i kristenheden 
og oversat til sprog, folk kunne forstå. Bibelen blev oversat til folkesprog og udgivet på tryk. Mange blev 
oplært i den kristne tros grundsandheder. 
Vi har brug for reformation på den måde, at vi har brug for at vende tilbage til Herren, hans ord og 
sakramenter, som Skriften vidner om. På reformationstiden skrev Martin Luther om fangenskab og frihed. 
”Om et kristenmenneskes frihed” og ”Kirkens babyloniske fangenskab”.  
Vi drøftede, hvordan kristenheden i vor tid kan siges at være fanget. Men i det danske samfund oplever 
man stor frihed. Her oplever ikke mange behov for en egentlig reformation, som kan befri dem. Mange er 
godt tilfredse. Og er man ikke tilfreds med livet, er det opfattelsen, at man må forsøge at tilfredsstille sig 
selv. Det moderne menneske i vores samfund søger sin egen lykke.  
Fangenskab: Alligevel kan man tale om ”fangenskab”: fanget i jagten efter det perfekte. Man oplever 
nederlag på nederlag. Man er ikke, som man bør være. Og kan ikke se sig selv ud af det. Men i vort samfund 
er det ikke udbredt at se sig selv overfor Gud. Man ser sig i stedet stående overfor ens eget spejlbillede 
eller det billede, vi tror, at andre har af os. Modekulturen præger os, og man tvinges af det billede, andre 
har af en. Tror, at vi skal/kan være anderledes. Perfekte. – Men heri ligger en afvisning af, at vi er Guds 
skabninger, og at det er godt og meningen at leve det liv, der er vores – med hinanden – for Guds ansigt. Og 
at vi en dag kommer frem til den dag, hvor Gud dømmer verden og os.  
De fleste mennesker lever i stedet med andre mennesker og kulturens krav som deres dommere. Vores 
kultur kasserer det uperfekte. Køb- og smid-væk kultur. Her kasserer vi hinanden og os selv. Man kasserer 
sin ægtefælles / partner og bliver selv kasseret. Man kasserer sine børn (ufødte eller fødte), hvis de ikke er, 
som de burde. Det er vanskeligt at bære, at børn og ægtefælle ikke er perfekte. Vil helst se dem som 
perfekte.  
Friheden: Den kristne, som i troen på Jesus Kristus tror og erkender, at han/hun er uperfekt og en synder, 
befries fra at kassere sig selv og andre og opgive livet. Den kristne tør være realistisk og ærlig omkring sit 
eget liv. Vi ser ikke ”det uperfekte” som en katastrofe, fordi vi har forsoning og frelse ved Jesus Kristus.  
Synden mødes af syndernes forladelse; sygdom og død mødes af opstandelse og frelse; og når denne frihed 
griber os, ses det i livet, hvor vi tjenes af Gud ved Jesus Kristus, og hvor vi tjener hinanden.  
 
2. Hvilke spørgsmål og problemer mener I, at reformationen stiller os overfor i dag? 

SVH & LGJ: a) Der er i nogle kristne sammenhænge en søgen tilbage til Rom. Disse anser reformationen 
som en historisk parentes, som vi lægge bag os.  
b) Der er indenfor teologien en stærk retning, som taler om ”den nye Paulus-forståelse”. Her mener man, 
at Luther misforstod Paulus. Det er en afvisning af hele reformationens anliggende. 
c) Reformation forveksles med forandring. Mange mener, at kirkens reformation består i, at kirken skal 
forandre sig, så den tilpasser sig kulturens former og gør evangeliet aktuelt på verdens præmisser.  
Reformation er ikke det samme som ”fornyelse” eller ”modernisering”. – Her overfor skal forargelsen i 
budskabet om Korset fastholdes. Kulturen ændrer sig. Og troen skaltale tidens sprog. Men kirken skal tale 
imod ”perfekthedskulturen”. Må ikke miste sine tænder.  
 

3. Hvad er reformationen? 

SVH & LGJ: At kirken og den enkelte kristne føres tilbage til sin kilde. Eksempler fra Gamle Testamente: 
Reformationen på kong Josias’ tid: Man opdagede Moseloven og påsken på ny. Reformationen på Johannes 
døbers tid: Han kaldte folket tilbage til Gud: Omvendelse. Lukas 1,68ff. 
 

ÅBNINGSANDAGT ved pastor Georg Samiec: ÅBNINGSANDAGT ved pastor Georg Samiec: ÅBNINGSANDAGT ved pastor Georg Samiec: ÅBNINGSANDAGT ved pastor Georg Samiec:     
Tekst: 1 Korintherbrev 1. GS banker nogle gange i prædikestolen. Hammeren er reformationens lyd. 
Hammerens ord ændrede verden. Disse hammerord ændrede historien. Evangeliet om manden på korset 
og hvad han har gjort. Han retfærdiggør den ugudelige. Det er budskabet dengang og i dag. 
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VELKOMST ved pastor Klaus Pahlen: VELKOMST ved pastor Klaus Pahlen: VELKOMST ved pastor Klaus Pahlen: VELKOMST ved pastor Klaus Pahlen:     
Takker deltagere for besværet med at rejse langt til konferencen. Læser op fra konferencens vedtægter 
”formålet”. Formålet er enighed ved at studere. Vi søger kirkefællesskab med hinanden. Det var sidste 
konferences tema. I år er det ”reformation”. Kirken behøver altid reformation. Kommenterer programmets 
detaljer. Nævner, at vi deltager i Symposium 1½ dag. Vi vil drøfte, hvordan vi skal fejre 500 året for 
reformationen. Der vil også være et mere formelt møde med valg, feedback, planlægning. Også en tak til 
værtsmenigheden. 
 
DRØFTELSE I GRUPPER:  

Gruppe 1: Hvad betyder emnet? Kroatien: 
Reformation er forbundet med uddannelse, at 
kunne læse, kirke og skole. Argentina / Schweiz: 
Reformation er ikke kun historie, men noget, Gud 
gør med os hele tiden. Ordet ”Bibel” var centralt 
for mig i den lutherske kirke. Problemer og 

emner: I den lutherske bekendelse er det 
tydeligt, at reformation ikke forstås som noget 
nyt, men at holder fast ved den ene kristne tro. 
Holder fast ved at Kristus er Gud og menneske, 
og holder var ved den éne tro. Det samme skal vi 
gøre i dag. Vi skal lære, hvad der er et godt 
kristent liv, lære det i lyset af Loven og Evangeliet. Det skal tales, så det bevæger os. På den måde er der 
behov for reformation i vores land. Reformation er at komme tilbage til Kristus. Gud må reformere mig i 
livet. Vende tilbage til Krsitus hver morgen, leve i fred med Gud. For Martin Luther begyndte de med, at 
hans liv blev reformeret. Ved evangeliet.  
Gruppe 2:  
Gruppe 3: Reformationen har gode svar på spørgsmålene om frelse. Men i dag er spørgsmålene 
anderledes. Hvis vi gentager spørgsmålene fra reformationen i 1500-tallet, rammer det måske ikke. ”Vi har 
andre problemer”. Vi har værdifulde og gyldige svar, men anderledes mennesker. Det er vigtigt at lytte til 
folks spørgsmål, lytte til åndelige problemer. Men de fleste mennesker ser ud til at være ligeglade. Der er 
tolerance og ligegyldighed. Som små bekendelseskirker siger vi til folkekirkerne: der er brug for 
reformation. Men folkekirkerne anerkender det ikke. 
Gruppe 4: Vores tid er anderledes end i 1500-tallet. Spørgsmålene er anderledes. Der findes en 
”dødskultur”. Døren ses som svar på problemer. Men vi har evangeliet om Kristus’ død, som bringer os liv. 
På reformationstiden vidste alle, at der ville komme en dommedag. I dag tænker man anderledes. Men 
problemet er det samme: Der kommer en dommedag! Hvad er løsningen? Den er at forkynde æloven. 
Særligt i forhold til muslimer kan man tale om DOMMEDAG. De tror på en dommedag. De forstår. Vi kan 
ikke reproducere reformationen. Den kan ikke planlægges. … Fejring af reformation i Tyskland og Finland 
tenderer til at omtolke begreberne og dermed bare gentage, hvad der findes i vores kultur, i stedet for at 
forkynde Lov og Evangelium. Det skaber ingen reformation. – Verden i dag er den samme som på 
reformationstiden: består af syndere, der må svare overfor Gud.  
 

INFORMATION OM DEN LUTHERSKE KIRKE I FRANKRIG. Pastor Philipe Wolf.INFORMATION OM DEN LUTHERSKE KIRKE I FRANKRIG. Pastor Philipe Wolf.INFORMATION OM DEN LUTHERSKE KIRKE I FRANKRIG. Pastor Philipe Wolf.INFORMATION OM DEN LUTHERSKE KIRKE I FRANKRIG. Pastor Philipe Wolf.    
3 menigheder i Paris, 6 i Elsas-området. Vi er her for at dele evangeliet med andre. Vor kirke blev født i den 
lutherske vækkelsestid i det 19. århundrede, fordi man måtte tale imod falsk nadverlære og at bibelen ikke 
var Guds ord. Man lærte moralitet i kirken i stedet for evangeliet. Vore menigheder opstod, fordi man 
ønskede trofaste præster, der forkyndte evangeliet. Omkring 1900 måtte disse menigheder afgøre, om de 
ville blive i statskirken eller træde ud og være frie bekendelseskirker udenfor statskirken. De, som forblev i 
statskirken, blev efterhånden liberale. De andre forblev bibeltro. I 1927 blev Den evangelisk-lutherske Kirke, 
Synoden i Frankrig, grundlagt af menigheder i Elsas-området. Før 2. verdenskrig blev der desuden stiftet en 
menighed i Paris. Vi har land-menigheder, hvor medlemmer flytter til byen. Menighederne på landet bliver 
typisk mindre, mens der er en lille vækst i nogle af byerne: Paris og Mulhouse. Vores Synode har en del 
foreninger, som står bag Nødhjælp, Præsteuddannelse. Synoden har 6 aktive præster og 3 pensionerede 
præster.  
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PRÆDIKEN over Fil 2,12PRÆDIKEN over Fil 2,12PRÆDIKEN over Fil 2,12PRÆDIKEN over Fil 2,12----13 ved pastor Klaus Pahlen: 13 ved pastor Klaus Pahlen: 13 ved pastor Klaus Pahlen: 13 ved pastor Klaus Pahlen:     
Teksten fra Fil 2,12-13 indeholder to ting, som synes at modsige hinanden: 1) Arbejd! Og 2) Gud er den, der 
arbejder! 1) synes at sige: gå i gang og gøre det. Beslut dig. Kravl op ad sige. 2) synes at sige: det er Guds 
arbejde. Gud gør alt. Hans barmhjertighed gør alt. Du gør intet. Vi har her ved det centrale i evangeliet. 
Lad mig forsøge at opstille nogle modeller på, hvordan frelsen kan opfattes og forstås:   

a) Første sammenligning: Frelse er som at spille bordtennis. Gud giver bolden op (NÅDEN), mennesket 

reagerer og spiller den tilbage (TROEN), Gud svarer igen med VEJLEDNING og mennesket svarer så 

tilbage med LYDIGHED. Mennesket rammer også ved siden af bolden (SYNDEN), og Gud TILGIVER.  

b)  Anden sammenligning: Frelser er som at uddele procenter. Mennesket har en fri vilje, kan selv og 

må vælge Guds nåde. Mennesket må forberede sig. Det er opfattelsen hos katolikker, baptister og 

karismatikere: de lærer, at mennesket må medvirke med en lille procent. Uden menneskets 

medvirken, frelses mennesket ikke.  

Disse to forklaringer er ikke bibelske. De forudsætter en evne, vi ikke har. Ingen kan. Rom 3,20. Syndere er 
adskilt fra Gud. Det ligger dybt i os. Vi er åndeligt døde, har et hjerte af sten og kaldes endog for Guds 
fjender i Bibelen. Døde kan ikke gøre sig selv levende. Sten kan ikke bevæge sig. Fjender bliver borte. Men 
Gud tager stenhjertet bort og giver mennesket et kødhjerte. Vi kan ikke bidrage med en lille procent. Vi kan 
sige NEJ. Vi kan stå imod. Men vort JA skyldes Helligånden 100%.  
Teksten siger: Gud virker at ville og virke. I alle rordiske ting skal vi yde vores del. Men det er anderledes 
med frelsen. Kristus gjorde på korset alt uden at nogen af os bidrog! OG når mennesker fik troen i hjertet, 
fortælles det, at Gud åbnede hjertet. ApG 16 om hvordan Lydia kom til tro. Vi kan ikke. Men vi kan dog gå 
derhen, hvor evangeliet lyder. Og dette er anden del:  
Hvad med det første, frelsen? Der må jo være noget, vi skal. Men NEJ. Vi har ikke noget at bidrage med. At 
”udvirke” (Fil 2,12-13) betyder på græsk: ”at tage imod”. Frelse er Guds gave til dig. Den tilhører dig. Tag 
det alvorligt med frygt og bæven. For du har at gøre med Gud. Når du ophøjer dig selv og gør dig selv 
betydningsfuld, mister du gudsfrygt. - Lad os ikke tro, at vi spiller bordtennis med Gud, eller at det handler 
om procenter, hvor Gud gør sin del, og vi skal gøre vores.  
Illustration: ET vekselvarmt dyr kan ikke bevæge sig, uden solens varme. Overfor Gud er vi som 
vekselvarme dyr. Så sandt vi modtager Guds nåde, vil vi søge tilbage til de steder, hvor han trøstede os og 
tilgav os – til det kristne fællesskab med forkyndelse af Guds ord. Kun Gud kan styrke. Arbejd for Gud, for 
han arbejder for dig. Led efter de steder, hvor du finder Guds varme. Den alene kan holde dig varm.  
 

BIBELSTUDIEBIBELSTUDIEBIBELSTUDIEBIBELSTUDIE        
Romerbrevet 3-4: (Jon Ehlers):  

Paulus taler om hedninger og jøder: Syndere. ”Men nu” (3,21: Retfærdiggørelse af nøde uden gerninger. Vi 
var slaver, men nu er prisen betalt. Gud har sat os fri. Guds vrede var over os. Nu har vi en kærlig far. Det er 
vores ved Jesu blod. SAMTALE 
FOREDRAG Werner Klän: Reformation dengang og i dag: Kirkens skal altid reformeres. 1) Indledende 
bemærkninger til emnet. 2) Principper i Den lutherske Bekendelse. 3) Udfordringer og kirkens mission. 4) 
Kirken må altid leve i bod (repentance). 5) På vej mod fejringen af 500-års jubilæet. SAMTALE 
FOREDRAG i forbindelse med jubilæum i Antwerpen 1566 – 2016: 450 året for reformationen i Antwerpen: 
Foredrag, som gav overblik over reformation i Europa men særligt i Nederlandene og Antwerpen. 
Romerbrevet 6-7: 

Romerbrevet8: Om at leve i Ånden. Guds børn er fri for undertrykkelse. Gør os til mennesker, der ser 
fremad. Vi lever ikke i et evigt kredsløb, men vi lever med fremtid og salighed efter døden. Himmellængsel. 
 

LUTHERJUBILÆUM i vore kirLUTHERJUBILÆUM i vore kirLUTHERJUBILÆUM i vore kirLUTHERJUBILÆUM i vore kirker. Ideer:ker. Ideer:ker. Ideer:ker. Ideer: 
1) Fortæl om de 95 teser. Fortæl om Luthers historie, tordenvejret, tilfangetagelsen, opholdet på 

Koburg osv. 

2) Vi skal ikke fejre Luther. Det er dybest set uinteressant med ham. Men vi skal høre om troen og den 

sindhold. Bekendelsesskrifterne skal vi lytte til. Vi er bundet til Skriften. – Og Jo: Vi er luther-

interesserede. Luther ved noget. Skrev meget godt. Men vi må ikke centrere på Luthers person, 
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men på bekendelsen. Særligt luther-teksterne i bekendelsesskrifterne:  Lille og Store Katekismus og 

De Smalkaldiske Artikler. 

3) Vi vil møde en fejring, som intet har at gøre med kristendom. 

4) Luther tænkte aldrig, at han blev færdig. Vi tænker måske: Vi gør det og det, så vi ikke mere har 

dårlig samvittighed. Men Luther blev aldrig færdig. Men læste Romerbrevet 1,17 og fandt nåden. 

Og så kunne han hvile.  

Ester fra Frankrig: Vi har hørt gode foredrag. Jeg stoler på jeres teologi. Som lægmand vender jeg mig til jer 
som en tilhører på bagerste kirkebænk. Hvad ønsker jeg at høre og tage med?  
Ikke overdrevet lovprisning, men TAK over Luthers frygtesløse jagt eftersandhed. OG at han søgte det på 

rette sted og bragte det videre, så folk kunne forstå det. Fortæl os om den underfulde diamant, som Luther 

fandt og rensede af. Men den kan igen meget hurtigt blive beskidt. Vi skal derfor søge at støve den af 

fortsat. For kun som en ren sten kan den hjælpe os. Og der finder sjælene frelse. Og da falder vi ikke for den 

”modernisering”, som verden ønsker. Gør ikke diamanten ”trendy”. Forsyn den ikke med pink farve. Men led 

os til de grønne enge. Og frist os ikke med balloner og dekorationer. Hæld heller ikke cola i bækken, men lad 

os drikke kildevand. Vi har brug for godt græs, som også kan laves til hø, så vi har noget at spise, når det 

bliver vinter. Det er, hvad jeg forventer. Og jeg er ikke alene om dette ønske.  

Svend-Erik: Fortæller om 
perfekthedskulturen, hvor man ikke 
holder ud at leve med sine fejl. 
(Eksempler fra arbejdet). Men som 
kristen ved jeg om mine fejl. Kristen 
tro holder fast ved, at vi er syndere og 
giver os hvile med syndernes 
forladelse.  
DRØFTELSE om temaet. 
FORMALITETER: Næste ELC: i England 
2018. Genvalg til ledelsen: Klaus 
Pahlen (formand og kasserer), George 
Samiec (sekretær), Leif G. Jensen 
(næstformand) 
FORSLAG TIL EMNER: 1) Hvordan bruge medier: ”Mission og medier”. 2) Hvad vil det sige at være en 
EVANGELISK luthersk kirke. Fokus på Evangeliet. Hvad betyder evangeliet. Hvordan lever vi det ud? 3) Med 
udgangspunkt på året 2018 kunne vi tænke tilbage på 1918, Freden i Versailles efter 1. verdenskrig. Hvad er 
Fred? Freden Gud giver. 4) Martin 
Luther og Kirken. Forholdet mellem 
præst og menighed. 5) Den 
endegyldige dom, dommens dag. 
Hvad vi tror og hvordan vi forkynder 
det i vores tid. 
 
LØRDAG AFTEN: Hygge i 
kolonihavehus med bål og grillmad.  
 
SØNDAG: Gudstjeneste i kirken i 
Antwerpen m. prædiken ved LGJ. 
Frokost. Hjemrejse. 

 

NOTER v. LGJ 
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RAPPORT fra deltagelse i LCMS’ Convention 2016  
På indbydelse fra LCMS deltog jeg som vor kirkes 

repræsentant ved LCMS’ årsmøde (Convention) 9.-14. juli 

2016.  På grund af vort eget årsmøde 16.-17. juli kunne 

jeg ikke være med alle dage og deltog derfor kun fra 9.-

11. juli, for at nå hjem til vort eget årsmøde 16.-17. juli.  

Forud deltagelsen sendte vor kirke en skriftlig hilsen, 

offentliggjort i Convention Håndbogen sammen med 

andre kirkers hilsner (findes på side 8).   

 

NOTER / dagbog fra konferencen 
FREDAG, 8.7.2016 
Afrejse fra Risskov 7:28. Via Billund-Amsterdam-Detroit. 

Rejsen blev ændret i Amsterdam, fordi Delta Airlines anså 

Ticket.dk’ rejseplan for urealistisk med lufthavnsskift i New 

York (for kort tid til skift). Ankom til Milwaukee kl. ca. 22 lokal tid (dansk tid lørdag morgen 5.00). Traf delegerede i 

lufthavnen og fulgtes med dem til Hilton Hotel i Milwaukee centrum. Havde ikke sovet meget på rejsen og var klar til at 

gå i seng.  

 
 

LØRDAG, 9.7.2016  

Morgen  
Stod op kl. 4 lokal tid (dansk tid: kl. 11). Gik til morgenmad på hotellet. Her hilste jeg på pastor Hiller, Portugal, og 

under morgenmaden kom pastor Collver og bød velkommen. Hilste desuden på pres. Harrison og repræsentant for 

CTCR (de spiste morgenmad sammen).  

Formiddag 
Deltagelse i Open Committees Meetings (åbne komite-møder) lørdag 8:30-12:00 

Gr. 2: INTERNATIONAL WITNESS. Lyttede til drøftelse om, hvordan LCMS kan bringe vidnesbyrd internationalt. Bragte 
en mundtlig hilsen med tak for, hvad LCMS har givet os gennem mange år – både økonomisk frem til 1999 og teologisk 
gennem deres vidnesbyrd på tryk. Personlig kontakt med R.Roegner. 
Gr. 15: REFORMATION: Lyttede til arbejdet med at forberede reformationsjubilæet i 2017. Bragte hilsen fra Europæisk 
Luthersk Konference 1.-5. juni i Antwerpen og nævnte: Udsagnet ”Kirken har altid brug for reformation” blev på 
konferencen formuleret således: ”Kirken har altid brug for repentance (bod)” . Desuden at vi ikke fejrer jubilæet ved at 
fremhæve M.Luther, men den lutherske bekendelses indhold. 
 
 

     
Pastor Al Henderson, Chaplain,              Lægdelegeret fra Phil Staehling,              Frivillig hjælper (der var nok 100 af dem) 

Ft. Dodge, Iowa                                          Bethany, MO. Pensioneret farmaceut 
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Gr. 16: FAMILIE, UNGDOM og UNGE VOKSNE: Lyttede til drøftelse om, hvad LCMS kan gøre for ungdommen. Her 
drøftede man hvordan spejderbevægelsen i USA har ændret sig drastisk, og at piger og drenge præges i en moralsk 
meget farlig retning indenfor spejderbevægelserne. Der blev efterspurgt, hvad LCMS kan gøre. Der bør gives 
vejledning – og det haster.  
Gr. 5: LÆRESPØRGSMÅL og KIRKEFÆLLESSKAB: Lyttede til drøftelse. Der var ikke lejlighed til at bringe nogen hilsen. 
Men så at Daniel Preus var med i panelet. Jeg hilste på ham og kvitterede for brev, han havde skrevet til mig i juni og 
kommenterede mit brevsvar og fortalte, at jeg var rede til en samtale, hvis han havde behov derfor. Han ønskede en 
samtale. Den fandt sted mandag eftermiddag kl. 14-15. Er refereret i forlængelse af korrespondance med D.Preus 
7.6.2016 og 25.6.2016.  
 

Eftermiddag  
Intet program. Samtaler. Aftensmad i byen. Mødte enkelte lokale 

 

Åbning  
Convention-åbning på ”Wisconsin Center”i Milwaukee. Møderummet var imponerende stort. Plads til ca. 2500. 
Delegerede: ca. 1100. Øvrige 3-400. Kor, salmesang, orgel, flygel og blæser-musik, læsning og prædiken og altergang:  
Deltagelse i åbning og gudstjeneste om aftenen: Der blev uddelt gudstjenesteordning med salmer til alle gudstjenester.  
Gudstjenestens forløb: Efter indledende salme med bøn om Helligåndens komme og 
syndsbekendelse (ord fra Sl 51) holdes gudstjeneste med syndsbekendelse og 
absolution efter LCMS’ traditionelle liturgi. Salme ”Kom Helligånd, vor skabermand” 
(LSB 497), kor og menighed på skift synger et vers. Bøn, hvor menigheden mellem hver 
bøn synger: ”Herre, forbarm dig; Kristus, forbarm dig; Herre, forbarm dig”. Præsten: 
”Lad os bede til Herren om fred!”.  Derefter: ”Om fred ovenfra og for vor frelse beder vi 
til Herren!” / ”Om fred i hele verden, om at Guds kirke må have det godt, og om enhed 
lad os bede til Herren!” / ”For dette hellige hus og for alle, som her holder gudstjeneste 
i tak, lad os bede til Herren!” / Hjælp, frels, trøst og forsvar os, nådige Gud!” Salme ”To 
God on high be glory And peace to all the earth …” 3 vers. (svarer i indhold til DS 360). 
Hilsen og kollekt Første læsning: ApG 4.8-13. Sluttes med ordene: ”Dette er Herrens 
ord.” Menigheden svarer: ”Tak, Gud!” (This is the Word of the Lord! / Thanks be to 
God!). Anden læsning: Sl 118 (Synges af kor). Tredje læsning: 1 Pet 2,4-10. Sluttes med 
ordene: ”Dette er Herrens ord.” Menigheden svarer: ”Tak, Gud!” Halleluja. Koret synger 
et bibelvers. Menigheden synger igen Halleluja: ”Al-le-lu-ia, al-le-li-ia, al-le-lu-ia. / Upon 
this rock I will build my church, And the gates of hell shall not prevail against it. / Al-le-
lu-ia, al-le-li-ia, al-le-lu-ia.” Evangelielæsning Matt 16,13-20. Sluttes med ordene: ”Dette 
er Herrens ord.” Menigheden svarer: ”Tak, Gud!” Trosbekendelsen (Den nikænske). 
Dagens salme “Guds kirkes grund alene” LSB 644. Prædiken og kirkebøn. Prædikant: 
præsident Harrison. Fortælle om Luther i Worms, hvordan han ikke kunne andet end holde fast ved evangeliet. Han stod på 
klippen. Forkynder om Kristus som klippen. Kollekt indsamling af gave i kirkebøsser, opsat rundt omkring i hallen. Imens synges 
”Offersalmen”: Oh, the height of Jesus’ love”. Altergang (samme liturgi som i vor kirke): Herren være med jer / Opløft jeres hjerter 
… Lad os takke … / Bøn: Det er godt og værdigt … / Hellig, hellig, hellig … / Lovprisning / Fadervor / Indstiftelsesordene / 
Fredshilsen. Og ”O du Guds lam” LSB 962, ”When I behold Jesus Christ” LSB 542. Salmer: Solo: Love bade me welcome, yet my soul 
drew back …  / Fælles: “O Lord, We Praise Thee (LSB 617). / Solo: Bibelkor Sl 34,8 / Fælles: “Lord Jesus Christ, with Us Abide” (LSB 
585) og Soul, Adorn Yourself with Gladness” (LSB 646). Musik: blæsere og orgel: O du Guds lam uskyldig. Afslutning: Vor Herres Jesu 
Kristi legeme og blod styrke og bevare jeres legeme og sjæl til evigt liv. Gå i fred! Menigheden synger: Simeons ord: O Lord, now let 
your servant depart in heavn’ly peace … Bøn med amensvar. Velsignelse med amensvar. Salme “Kirken den er et gammelt hus” LSB 
645, 5 vers. Postludium.  

Pga træthed deltog jeg kun i gudstjenesten frem til 20.15 lokal tid (dansk tid: 03:15) og måtte da gå til hotellet. 

  

SØNDAG, 10.7.2016 
Stod op kl. 4 lokal tid (dansk tid: 11) og gik gennem Milwaukees tomme gader ned til ”Waterfront” og så solen stå op. 

Købte morgenkaffe på vejen hjem + Danish pastry. Kontakt til 2 lokale mænd, som spurgte om kaffe. Delte kaffe med 

dem.  

Morgen-gudstjeneste 
Morgen-gudstjeneste med salmer, bønner og prædiken. Igen korsang og musikledsagelse af orgel og blæserkor. 

Desuden en salme, hvor organisten spiller flygel, og hvor han synger fra Salmernes Bog.  

 

Indledende ting omkring forretningsorden og afstemning 

Der blev uddelt forretningsorden med bilag sammen med hæfter med gudstjenesteordning og salmer ved morgen- 

middags- og aftengudstjenesterne.  
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De 1100 delegerede fik vejledning i procedurer. Forinden havde de mange delegerede møder deltaget i forberedende 

møder i andre lokaler.  

 

Præsident Harrisons beretning. 
A. ”Helvedes ports skal ikke få magt over kirken.” Det var sandt, også da Jesus blev korsfæstet. Det var sandt, også da 
de kristne blev forfulgt og slået ihjel for troens skyld (giver eksempler fra kirkens historie). Det var sandt, også da 
piestisterne sagde, at der ikke var nødvendigt at have nogen ret lære. Det var sandt, også da drengebørnene blev 
dræbt i Betlehem. Det er sandt, også når kristne forfølges i muslimske regimer i Afrika. Det er sandt, også når vi 
oplever frygtelige massakre (eksempler. Isis, Olando osv.). Det er sandt for kristne midt i en kultur så ødelagt som 
vores. Det er sandt, også selv om kristendommen er på tilbagegang i vort land. Det er sandt, også selv om LCMS har 
mistet medlemmer gennem 40 år.  
Løgnen er menneskets død. Løgn ødelægger nationer. Når man fornægter, opsluges man af løgne. Når mennesket 
fornægter dødens eksistens, rammes det af død og undergang.  
Jesus siger: På den klippe vil jeg bygge min kirke. Vi råber: ”Jeg tror, hjælp min vantro”. Kristus siger: I verden vil I have 

trængsel, men jeg har overvundet verden. Jeg er med jer alle dage. Jeg har givet dem dit ord, bevar dem fra det onde. 

De er ikke af verden. Hellige dem ved sandhedens ord. Beder også for dem, der ved deres tro kommer til tro på dig. 
(Forsamlingen siger Amen til hvert af udsagnene). Jesus siger: Den, som tror og bliver døbt, skal frelses. Tro det! Jesus 
siger: I vil græde, men verden vil glæde sig. Men jeres sorg vil vendes til glæde! Tro det! Luther siger, at kirken vil være 
en lille gruppe, men stærk. Jesus var modig. Apostlene var modige. Lad os være modige.  
 

B. Vidnesbyrd i vor tid: Alle har et vidnesbyrd. Alle kristne er præster for Gud. Vores synode mister medlemmer. 
South Dakota har den bedste medlemsstatistik (den mindste nedgang). Og her har man også den højeste fødselsrate i 
USA. I staten New Jersey er tilbagegangen størst. Og her har man den laveste fødselsrate i USA. Her er en sammen-
hængen. Mange bliver medlemmer ved fødsel og stiftelse af familie. Babyboom giver vækst i menighederne.  
Vi ønsker at nå ud til immigranter. Træning af lægarbejdere afgørende. Vi skal lægge mærke til hvad der sker og 
handle ud fra det. De første apostle var modige. Det er stadig pinse. Lad os være modige.  
C. Vor Gud han er så fast en borg: Luther skrev ”vor Gud han er så fast en borg” over Salme 46. Oplæser salmen. Vi er 
velsignet. Vi har så mange velsignelser. De fleste af jer er her for første gang. Velkommen!  I en organisation 
bestående af syndere, vil der være meget vanskeligt. Der vil være brug for tilgivelse. I vil høre om skolearbejde, store 
øjeblikke i lutheranismen. – Der er ingen kirke i verden, som har sådan en fast luthersk bekendelse og sådan en 
kapacitet som vores kirke. 
 
D. Udfordringer på denne Convention:  

• I 1989 blev det vedtaget, at lægprædikanter undtagelsesvist kunne udføre opgaver, som i Skrift og 
Bekendelse forudsætter uddannelse, kald og ordination. Undtagelser er blevet til regel. Efter 29 år vil vi 
arbejde på, at bringe kirkens liv tilbage til Skrift og Bekendelse, med kaldelse og ordination. De, som af deres 
menigheder kaldes ”præster”, bør også kaldes dette af kirkesamfundet. Vi skal holde os til Bibelen ogl CA 14.  

• Angående kirkeligt tilsyn: Jeg har tillid til, at man studerer forslagene og træffer ret beslutning. Vi – uanset 
hvem vi er – vi skal holdes ansvarlige for, hvad vi gør. Guds ord skal lede os. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at 
det sker.  (Det handler om, at synodens præsident har mulighed for at vurdere og træffe afgørelse, hvis 

distriktspræsidenter ikke lever op til deres ansvar for at føre tilsyn med lære og praksis i menighederne). 

• Bylaw 3.8.3: Board skal være eneste sendende agent til ydre mission. Missionsforeninger er ikke bundet af 
”bylaws”. Vi ønsker at menigheder er aktive i internationalt arbejde. Men det skal ske i god orden. Vi ønsker 
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at det forsætter. Forslaget handler om, at sendelsen af ”long term workers” sendes af synoden, og ikke af 
distrikter.  

• Tak til sekretær Hartwig, som skal pensioneres (stor klap). 

Der indsneg sig falsk lære i 1940’erne. I 1960’erne og 70’erne kom der liberale fra præsteskolerne. Man førte sin egen 
dagsorden. Det førte til en delt synode. Det skete både på venstre- og højrefløjen. At sende arbejdere direkte gjorde, 
at distrikter optrådte selvstændigt. Jeg forstår godt, at det udviklede sig sådan. Og tænker også menneskeligt set, at 
det er det letteste og måske det bedste. Men det er ikke sådan at den lutherske bekendelse taler. Visitation i distrikter 
– ved distrikts-præsidenter og ved synodens præsident. Vi har brug for bedre samarbejde mellem vore præsteskoler.  
 

E. Lad os under dette tema: ”På den klippe vil jeg bygge min kirke”  
1) bekende vore synder, som apostlen Johannes opmuntrer til i 1 Joh 1,  
2) lad os modigt bekende den kristne lære, for ”Kristi blod renser os for al vor synd 1 Joh 1!”  
3) Lad os også PRISE Gud, så det kan høres.  

• Jeg vil modigt anbefale valget af vice-præsidenter. De har mod til at sige mig imod, når de skal det, og støtte, 
når det er nødvendigt. De er vise, grundfæstet i Skriften.  

• Året har personligt været det vanskeligste i vor familie. Vi har et bibelord, som betyder meget for os: ”En torn 
blev givet i kødet … men min nåde er nok … i svaghed …” Vi har været ude for vanskelige ting. Ildebrand, hvor 
vi mistede alle familiens ejendele. En bror, som blev ramt af kræft. Og arbejdet som præsident berører 
familien. Når jeg er borte, savner de mig. Når jeg er hjemme, lider de under min distraktion. ”Jeg elsker dem 
mere end jer … men jeg kan også li jer”. 

• Kommenterer på offentlig lovgivning.   

     
Præsident Harrison og sekretær A.B.Collver og medarbejder i CTCR byder LGJ velkommen.                             Delegerede 

 

Foredrag over synodens tema ved seminary præsident L.Rast, CTS i Ft.Wayne.  
Indledning: Gud er trofast og bevarer sin kirke. I en tid, hvor det så ud som om en bekendende luthersk kirke gik 
under i 1800-tallet i Tyskland, udvandrede lutheranere. Gud bevarede sin kirke. Det er et mirakel, at bekendelsestro 
lutherdom findes i dag. Hvis det var op til os, ville det ikke være virkelighed. Men det er muligt. Kirken er bygget på 
denne klippe. Vor kirke har svagheder og begrænsninger, styrker og muligheder. Lad os bekende vor synd, bekende 
Kristus, og lovprise Gud.  
 

1. Beskrivelse af den tid, vi lever i: Alle større lutherske kirker i Nordamerika bliver ældre aldersmæssigt. ELCA: 3.9 
mill medlemmer. Gik ned fra 5.3 mill. i løbet af et årti. 500 menigheder forlod kirken. 20 % nedgang.  
Vores egen kirke: 2,1 mill medlemmer. WELS har 377.000 medl. ELS 15.000 medlemmer. Nævner desuden en række 
andre lutherske kirker i Nordamerika. Sammen med disse lutherske kirkesamfund er vi fælles om at være blevet 
ældre. Gennesmsnitsalderen er 60 år i vor kirke og er stigende. Det må gøre bekymret. Færre babyer giver højere 
gennemsnitsalder. Dette påvirker også vores skoler. I LCMS er de fleste hvide. Kristne er udbredt relativistiske i deres 
tænkemåde. Men de fleste tror, at der findes en gud, men de har uklart begreb om Gud. Nogle er reserverede mht at 
sige, at Jesus er eneste vej til frelse. Evangelisk kristendom er ved at gå i stykker. Det ændrer det religiøse landskab i 
Vesten. Dette er udfordrende tider.  
 

2. Kristi ord: Vor Herre Jesus Kristus forudsagde dette. Og han siger: ”Vær ikke bekymret for dagen i morgen, dagen i 
dag bekymrer sig for sig selv.” – Man kan bekymre sig: vil der være en kirke for vore børn og børnebørn? Hvad med 
vore skoler? Præsteskolerne? Jeg er bekymret for den lutherske bekendelses liv i vores kultur.  
Men Gud overøser os med evangeliet, nadveren, dåben, iklæder os Kristus. Hjælper os til ikke at bekymre os. Kristi 
løfte til hver eneste af os denne morgen: Vær ikke bekymrede! Gud bruger dette sted, denne Convention, til at lære 
os og sætte os i stand til at give troens ord videre til slægten, der vokser op. Kristus er den, som var rig, men blev 
fattig. Han er den, som sørger over sin kirke. Han hang på korset. Han har ved sin død og opstandelse givet os fred 
med Gud. – Himmeriget er virkelig vores. Derfor, mine venner, vær ikke bekymret for jeres liv, hvad I skal klæde jer i 



 

 

23       

og spise. Når Gud sørger for …. Hvor meget mere så ikke her! Gud har iklædt dig i Kristi retfærdighed. Og nu former 
hans retfærdighed dit liv til syndsbekendelse, bekendelse af Kristus og lovprisning. 
Muligheden for at bekende har aldrig været bedre. Når trofaste kristne læser Skriften, og præster forkynder lov og 
evangeliet. Kristus har lovet, at Helvedes porte ikke vil overvinde kirken. Vi ved ikke, hvordan, men vi ved at Herren vil 
bevare sin kirke.  
 
3. Kirkehistorien og vor tid: Vi ved fra kirkehistorien, hvordan de evangeliske led efter reformationen. Det så sort ud. 
Imod alle odds, oprejste Gud trofaste præster, som blev redskaber til at den lutherske kirke som institution bestod.  
Den lutherske kirkes fremtid så sort ud i 1800-tallet.  
Kirken står altid overfor bekymringer og en svær tid. Vi er en stridende kirke. Vi kan drømme om en gylden fremtid. 
Men den vil forblive uvis menneskeligt talt. Spørgsmålet er: Hvad vil Gud gøre? Kristendom i Europa er truet. Men der 
er små lommer, små kirker, som vil række ud til verden. Kirken i Norge (LKN), som LCMS vil oprette kirkefællesskab 
med. Den vokser. Eksempler på mission i Sydamerika. Og så er der de store lutherske kirker på den sydlige halvkugle.   
Den lutherske bekendelse i Konkordiebogen blev oversat til engelsk 1851 med et forord: ”Vi ser frem til en bedre tid 
for den lutherske kirke.” Det håber vi også. Men – som nævnt ovenfor – Kristus har ikke lovet gyldne tider på jorden.  
 

4. Bekend jeres synder, bekend Kristus og lovpris Gud: Johannes Åbenbaring anses af mange for at være en 
skræmmende bog. Men jeg mener, at den er fuld af trøst til os i denne tid. Til menigheden i Efesus siger Kristus i kap 
2: Jeg har dette imod dig: Du er faldet fra din første kærlighed. Vend om. BEKEND SYNDEN. Åb 14: Her får vi at se livet, 
som det virkeligt er, som er vort i Kristus – i dag. Dette syn ændrer vores virkelighed. ”Og jeg så, og se, på Zions bjerg 
stod lammet, og med det 144000, som havde navnene skrevet på panden. Og jeg hørte lyden af mange vande, harper, 
…” Når vi bekender synden, bekender Kristus og lovpriser Gud bygger vi på Klippen. Det er et mirakel at bekendende 
lutherdom eksisterer. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Men ved Guds nåde er det en virkelighed. Gud opfylder sit 
løfte midt iblandt os, som er bygget på denne klippe. ”Thank you and God bless you all!” 

 

INTERNATIONALT VIDNESBYRD 
Ingen noter 

 

NATIONALT VIDNESBYRD 
Diskussion om der skal investeres penge i at opbygge nye menigheder, eller om initiativet skal ligge i den lokale 
menighed. Her er behovene store, så der ikke er penge til at investere ekstra.  

 

Eftermiddag og Aften:  
Andagt: Ingen noter. Valg af vicepræsidenter og andre forretningssager: Ingen noter . 
Pga tidsforskellen blev jeg på hotellet fra kl. 14 til 24 lokal tid. (dansk tid kl. 21 til 7).   

 

 

MANDAG, 11.7.2016 
Stod op ved midnat lokal tid (dansk tid kl. 7). Arbejdede på hotellet frem til kl. 6 lokal tid. Gik ned til morgenmad. Traf 

igen pastor Adalberto Hiller fra Portugal. I stedet for at spise på hotellet, tog han mig med til morgenmad i Winconsin 

Center, hvor delegerede havde morgenmad. (Vi har det altid sjovt sammen. Ønskede til lykke med europamesterska-

bet. Han fortalte, at det kan have positiv betydning for livet i Portugal. … Da vi gik efter at finde et sted at få morgen-

mad gratis (sammen med delegerede), sagde han: Når jeg fortæller dig, at jeg fik gratis morgenmad i går, og vi nu går 

sammen derhen, er det ligesom to tiggere: Den ene fortæller den anden, hvor der er mad. Og så går de sammen 
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derhen. På samme måde, når vi bevidner evangeliet overfor andre mennesker: Den ene tigger fortæller det til den 

anden tigger. Og så har de fællesskab og får mad sammen! 

 

Morgenmad 
Delegerede fra de forskellige distrikter (35) havde hver et stort lokale, hvor de hver morgen spiste morgenmad 
sammen, gennemgik hovedpunkter i dagens dagsorden (ved distriktspræsidenten), måske havde en taler, og hvor der 
blev holdt morgenandagt (fra kl. 6.00-7.45). Vi havnede tilfældigt hos ”South East District”, hvor vi blev modtaget af 
distriktspræsident John Denninger. Han overraskede mig med at spørge til, om ikke jeg havde studeret på Concordia 
Seminary. OG det viste sig, at vi havde været der sammen i 1976-77.  
 

Morgengudstjeneste 
Deltog ikke, da jeg skulle tilbage på hotellet og tjekke ud for at være klar til afrejse kl. ca. 15. 

 

Beslutninger 
Spørgsmål om at ændre fra 3-årige til 4-årige synodemøder. Man fastholdt 3-årige.  
Øvrige beslutninger: Ingen noter 
 

Foredrag  
”Gør bod på denne klippe!” Godt foredrag ved rev. Roosevelt Gray Jr. Bibelsk og aktuelt. Fortalte ved slutningen af 
foredraget om mission i Missouri i den by, hvor en sort var blevet skudt. LCMS begynder mission der.  
 

Beslutninger 
Kirkefællesskab mellem LCMS og Den lutherske kirke i Norge, Den lutherske Kirke i Guatemala, Den lutherske Kirke i 
Venezuela og Kazakstan. 
 

Middags-gudstjeneste 
Atter en meget god gudstjeneste med evangeliet i centrum. Prædiken over Lukas 15,11-32. Optaget på video. 
 

        
Convention-center i Milwaukee:        En af mange plakater om                      Havnefront i Milwaukee                    Velkommen til  ”Wisconsin center”                                                   

                              ”Det er min kirke” …                               søndag 10. juli kl. 4  

Afrejse  
Kl. 15.15: med taxi til lufthavn. Rejste fra Milwaukee via Detroit, Amsterdam og Billund. Hjemkomst tirsdag 16:30. 
 

Evangelical Lutheran  

Free Church in Denmark  
Skejbygårdsvej 23-25, DK - 8240 Risskov, DENMARK 

Web-site: www.vivit.dk. E-mail: lutheran@vivit.dk. 

Cell-phone: +45 711 00 712  

 

May 13, 2016 
Dear Sister Church, Dear Lutheran Church Missouri Synod! 

During the convention July 9-14 you are listening to Christ’s 
word in Matt 16:18, and you will hear Him saying: “My”, “I will 
build My Church”. The church does not belong to pastors, 
presidents, congregations, delegates or the entire laity. She 
belongs to Christ. We Lutherans may be great or poor 

 

 

 

 
Kære søsterkirke, kære Lutheran Church Missourisy Synod! 

I løbet af jeres convention 9.-14. juli lytter I til Kristi ord i Matt 
16,18 og hører ham sige: ”MIN”, ”Jeg vil bygge min kirke”. 
Kirken tilhører ikke præster, præsidenter, menigheder 
delegerede eller hele lægfolket. Hun tilhører Kristus. Vi 
lutheranere kan være store eller ringe teologer, men vi bliver 
aldrig Kirkens arkitekter. Vi er snarere sten, som Gud elsker og 
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theologians, but we never become the architects of the Church. 
We are rather the bricks God loves and for whom he gave his 
blood. He is putting us together by the means of Grace. In a way 
we are not even labors. He is doing the work for us.  
 
Having been in church fellowship with you since 1882 we have 
experienced dark times and times of hope with you, and you 
with us. Thank you for your love! In decades of historical 
criticism in the 60’es and 70’ies the mind of your Synod was 
converted back to the Holy Scriptures as the inspired and 
trustworthy word of God in all its sayings. And you shared with 
us. Glory be to God! And in decades of “church growth thinking” 
where focus could slide away from what we really need as 
sinners to the felt needs of sinners you set forth Scriptural 
principles in your report “For the Sake of Christ’s Commission” 
and in other clear CTCR documents. Thank you also for sharing 
this witness with us in Denmark! 
 
We met you at edifying conferences in Wittenberg and 
Argentine 2015. Thank you also for sending secretary Collver to 
visit us January 2016. And thank you for having called your 
leadership to meet with confessional Lutheran church bodies in 
North America, WELS and ELS. We have heard of blessed fruits 
which might not yet be ripe, but nevertheless witness that your 
labor is not in vain. For us in Denmark the old ties from the 
synodical conference were special. And just like you suffered 
loss of church fellowship because of your sins, so we did 
because of our sins. But the Lord will build and rebuild his 
Church from ruins. And thereby he renews church fellowship 
based upon the pure Gospel preaching and the right use of the 
Sacraments.  
 
May God grant you this for Jesus’ sake to you during your 
convention. 
Greetings from The Evangelical Lutheran Free Church in 
Denmark, pastor Leif G. Jensen, pres. 

 
 

for hvem han gav sit blod. Han sammenføjer os ved Nådens 
midler. På en måde er vi ikke engang arbejdere. Han gør 
arbejdet for os.  
 
Vi har været i kirkefællesskab med jer siden 1882 og har oplevet 
både mørke tider og tider med håb sammen med jer, og I med 
os. Tak for jeres kærlighed. I årtier med historisk kritik i 
1960’erne og 70’erne blev Synodens sind vendt tilbage til De 
hellige Skrifter som Guds inspirerede og troværdige ord i alt, 
hvad der står skrevet. I delte dette med os. Ære være Gud. Og i 
årtier med ”kirkevækst-tænkning”, hvor fokus kunne glide bort 
fra, hvad vi virkelig behøver som syndere, til hvad vi som i vores 
syndige behov føler, vi har brug for, fremlagde I Skriftens lære 
om mission i jeres rapport: ”For the Sake of Christ’s 
Commission” og andre læredokumenter. Tak, at I også delte 
dette vidnesbyrd med os i Danmark  
 
Vi mødtes ved opbyggelige konferencer i Wittenberg og i 
Argentina i 2015. Også tak, fordi I sendte sekretær Collver på 
besøg hos os i januar 2016. Og tak, at I har bedt jeres ledelse 
om at mødes med bekendende lutherske kirkesamfund i 
Nordamerika, Wisconsin Evangelisk Lutherske Synode og 
Evangelisk Luthersk Synode (den norske synode). Vi har hørt om 
velsignede frugter, som måske endnu ikke er modne, men som 
er et vidnesbyrd om, at jeres arbejde ikke er forgæves. For os i 
Danmark betød de gamle bånd mellem de bibeltro lutherske 
kirker i Nordamerika (kaldet ”Synode-konferencen”) meget. Og 
ligesom I mistede kirkefællesskab på grund af jeres synder, 
sådan mistede vi kirkefællesskab på grund af vore synder. Men 
Herren vil bygge og genopbygge sin kirke fra ruiner. Og derved 
fornyer han kirkefællesskabet, som er baseret på en ren 
forkyndelse af evangeliet og en ret brug af sakramenterne.  
 
Må Gud give jer dette for Jesu skyld i løbet af jeres convention.  
Hilsener fra Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark, 
pastor Leif G. Jensen, formand 

 

 
 
Foto: ”Convention recognizes international guests, growth of LCMS partnerships 

JULY 12, 2016”: På LCMS’ hjemmeside blev der 12. juli fortalt, hvilke partnerkirker, 

som man havde haft besøg af. Vor kirke blev ikke nævnt. Måske fordi jeg rejste hjem 

dagen forinden (11. juli).  

Men jeg blev godt modtaget af indbyderen, Albert Collver, af hans assistent Daniels 

Johnsson og af præsident Harrison. Og jeg gav skriftlig oplysning om vor kirke og vor 

hilsen i ”convention book” til dem, jeg havde personlig kontakt med. 
 

Midt i en travl dagsorden var der plads både til opbyggende og opmuntrende fore-

drag for de delegerede og til at holde gudstjeneste morgen, middag og aften med sang, bøn og et klart evangelium. 
 

Læs mere på engelsk: https://www.facebook.com/internationallutherancouncil/?fref=ts  

https://blogs.lcms.org/tag/2016-lcms-convention og http://www.lcms.org/convention  

 

13. juli 2016, pastor LEIF G. JENSEN 

 


