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Bøn, meditation, selvfordybelse, stige op til Gud, opnå 
kontakt med det evige. … Jo, bøn er blevet moderne. 
Men hvordan skal vi bede? Og hvem har forstand på 
det?  
 

Hvilken gave er det da ikke at få bønnen forærende! 

Da Jesu disciple  engang bad: ”Herre, lær os at bede”, 
gav han dem Fadervor.  
 

Kristen bøn er at række ud efter den hånd, som ræk-
ker ud efter os  for at rede og hjælpe. Værdig til det? 
Nej. Men hånden, som rækker ud efter dig, er Jesu 

hånd. Derfor kan du bede i tillid til ham. Han er din 
frelser. Han sagde til disciplene: ”Når I beder, skal I 
sige: Fader! …” Lukas 11,2.  
 

Jens Nex’ illustrationen af  årets sommerle jr-tema vi-
ser, at bøn ikke er præstation, men gave fra Herren. 



Bønnen og menigheden 
Uddrag af andagt ved forhandlingsmødet i Martinskirken 8. maj 2011  

 
Hvis der er en menighed, som fra begyndelsen af kendte takkens og bønnens bety d-
ning, må det nok være den første kristne menighed i Europa, menigheden i Filippi.  
 

”Kom og hjælp os!”  

Der fortælles jo i Apostlenes Gerninger 
16 om, hvordan Paulus og Ba rnabas  
kommer til Europa sammen med Silas og 
den unge Timoteus. Også Lukas er sam-
men med dem. De havde ellers helt an-

dre planer. Men de mislykkedes. Og en 
nat så Paulus i et syn en mand fra Make-
donien, som bad ham: ”Kom over til Ma-
kedonien og hjælp os!”  Og Lukas fortæl-
ler så: Da han havde haft det syn, forsøg-

te vi straks at rejse til Makedonien, for vi 
forstod, at Gud havde kaldet os til at for-
kynde evangeliet for dem” (ApG 16,9-10).  
Menigheden i Filippi opstod, fordi en 
mand bad om hjælp. Og Gud havde for-

midlet denne bøn til Paulus  i et syn.  
 

”Lad mig dog få lov at hjælpe jer!”  
Næste scene: Nu var de i byen. Den var 
fuld af hedninger. Her var en romersk ko-

loni af soldater. Men her var også en lille 
gruppe kvinder, som samledes til bøn 
ude ved en flod. Dem opsøgte vi på sab-
batsdagen, fortæller Lukas. Og en af 
kvinderne lyttede til Paulus  ord, og Her-

ren åbnede hendes hjerte, så hun tog  
dem til sig. Da hun og hendes husstand 
var blevet døbt, indbød hun os: ”Hvis I  
anser mig for at være tro mod Herren, så 
kom ind i mit hus og bliv dér.« Hun nødte 

os til det” (ApG 16,15).  
Bøn for anden gang. Den kvinde, som var 
kommet til tro sammen med hele sin fa-
milie, bad om a t få lov at hjælpe. Som 

tak. Hvor der er tro, der opstå r bønnen 

om at få lov at gøre noget konkret i me-
nigheden – for Gud og mennesker.   
 

Bøn og tak midt i lidelsen 
Men der er også en tredje gang, hvor tak 
og bøn bliver mere end tydelig i Filippi.  

Lukas beretter om en dag, hvor de igen 
var på vej ud til bedehuset. Han fortæl-
ler: Her mødte vi en pige, som blev ud-
nyttet af nogle mænd. Hun var besat. Og 

Paulus uddrev den onde ånd. Da blev der 
pisket en stemning op mod os. Og Paulus 
og Silas blev pågrebet, pisket og kastet i 
det inderste fangehul. - Nu var der nok  
ikke meget at takke for. Havde det hele 

ikke været forgæves? Men Lukas fortæl-
ler, at de to miss ionærer ved midnatstid 
sang lovsange til Gud. Og fangerne lytte-
de. ”Min sjæl lov Herren, og alt i mig love 
hans hellige navn. Han som udløser dit liv  

fra graven.” Måske disse ord fra Salme 
103 lød i fængslet. - Da sendte Gud et 
jordskælv. Fangevogteren blev forfærdet 
og ville tage livet af sig, fordi han troede,  
at fangerne var flygtet. Men de var s tadig  

i fængslet, fængslet af  Paulus’ og Silas’ 
tak og bøn. Og det endte med, at fange-
vogteren kom til troen og blev døbt 
sammen med hele sit hus. Og så står der,  
at han tog dem op i sit hus og dækkede 

op for dem, og han og hele hans hus-
stand jublede over at være kommet til 
tro på Gud. Missionærer i tak og bøn. En 
omvendt fangevogter i tak og bøn.   
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Tak og bøn sætter i frihed 
Der, hvor vejen synes lukket, og hvor de 
menneskelige muligheder er sluppet op,  

der kan vi som kristne s tadig takke. Og 
mens vi takker Gud for, at han er vores 
og alles Skaber, og vores og alles Frelser, 
da er det, som om vi føres ud i et åbent 
land. Befriende. Og da tør vi bede Gud 

om alt muligt. Da bliver bekymringerne 
oversat til bøn.  
 

Bøn i Filippi og hos os 
Når vi ser ind i Apostlenes Gerninger 16 

møder der os et syn, som vi behøver bå-
de personligt og i de menigheder, hvor vi 
lever:  
- Vi ser en lille gruppe mænd, som er slå-
et ud af kurs. Nogle midt i livet, og en lidt 

yngre (Timoteus), som rejser ud som 
missionærer med evangeliet. Da de hørte  
bønnen fra Europa, tog de derover og  
kom til Filippi.  
- Vi ser en lille flok kvinder, som trofast 

går til gudstjeneste på helligdagen. De er 
ikke mange. Men der kommer en apostel 
til dem. Gud åbner hjerterne, så de tror.  
Og de beder om at få lov at sige tak i 
form at hjælp.  

- Og vi ser for os  to mænd i fængslet.  
Men i stedet for at jamre, synger de tak-
kebønner. Så andre kan høre det. Og det 
ender med at flere kommer til tro.  
 

Når vi ser hinanden i menigheden og på  
årsmødet, møder os noget lignende: Vi 
ser en lille  gruppe af kvinder, og nogle  
mænd – nogle er lidt ældre, og andre er 
yngre. De tror på evangeliet og ved, at 

det skal udbredes. De er samlet på hel-

ligdagen i deres bedehus og kirke. De lyt-
ter til evangeliet om frelsen i Jesus Kri-
stus. Og det giver dem ustandseligt me-

get at takke for. Og de beder om at få  lov  
at tjene, hjælpe og gøre noget, fordi de 
mærker, at der er behov. Takken har sat 
sig fast. Og bønnen lever.  Men samtidig  
mærker de også, at de behøver at høre 

evangeliet endnu mere, for at takken ik-
ke må uddø, og så de ikke lader sig over-
mande af bekymringer, men omsætter 
dem til bøn til Gud. 
 

Til eftertanke 
a) En mands bøn til Paulus og de andre  
missionærer:  

Hvad betød nødråbet for dem?  
Hvordan hører vi lignende nødråb i 

dag? Og hvad betyder det for os?  
b) En omvendt kvindes bøn til missionæ-
rerne:  

Hun ”nødte os” dvs. bad os  inderligt 
om at få lov at tjene.  

Hvordan opstår dette  ønske i dag? 
Hvad kan du gøre i din menighed? 

c) Paulus’ og Silas’ tak og bøn i fængslet: 
Overvej ud fra beretningen i ApG 16,  
hvad der kan have tændt deres lovsang 

og bøn!  
Når meget ser svært ud for os  i vores  
familie og menighed, er tak og bøn 
stadig mulig også for os! 

Leif G. Jensen 
 

Årsberetningen 2011 kan bestilles hos 
redaktionen elle r hentes på kirkens 

hjemmeside:  www.vivit.dk/evangelisk-

luthersk/aarsmøde2011
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Din hyrde 
Uddrag af prædiken på Hyrdesøndag ved årsmøde t i Martinskirken 8. maj 2011  

Tekster: Johannes 10,11-16 og Salme 23 
 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,  

siger David i Salme 23.  
Med dette er alt sagt. David konkluderer 

umiddelbart etter den første sætning.  
Han siger: Fordi Herren er min hyrde så  
mangler jeg ingen ting. Jeg lider ingen 
nød!  
Er ikke det s tore  ord at tage i s in mund?  

Når vi ser på os selv, synes vi, at vi mang-
ler meget. Men sådan er det ikke. Når 
Herren er vor hyrde, mangler vi ingenting. 
Vi vil vende tilbage til det om lidt. Men 
aller først: 
 

Hvad gør hyrden?   
Han leder fårene til de grønne enge, hvor 
de kan spise sig  mætte, og til det s tille  
vand hvor de får drikke og slukke tørsten.  

Og hvad er dette, andet end at vi får lov  
at samles i Guds hus og bliver betjent 
med Ord og sakramente. Her er den gode 
grønne eng og det friske vand, som Her-
ren vil give os.  

Videre siger David: Han vederkvæger min 
sjæl. Nu er det sådan med grundtekstens  
ord, at de ofte har en fylde og et rigt ind-
hold, som vi ikke altid får frem i oversæt-
telserne. Det ord, som er oversat med ve-

derkvæger – eller i nyere oversættelser,  
eller ”giver kraft på ny” – kan også over-
sættes med ”vende op ned”, (på engelsk 
restore, genoprette). Og den betydning  
passer godt med tanke på, hvad der kan 

ske med et får. David havde som hyrde i 
sin ungdom erfaring med sådanne ting.  
For det skete, at fåret faldt ned i en kløft,  
et hul, hvor det blev liggende på ryggen. 
Og man ved, at hvis det sker, er fåret red-

ningsløst fortabt. For det første kan det 
ikke selv vende sig rundt, så det kommer 
på benene igen. For det andre er fåret 

skabt, så det ikke kan ligge længe på ryg-
gen, før det dør. Når hyrden ser, at et får 
ligger på ryggen, skynder han sig og ven-
der det om. 
 

Omvend mig du, så bliver jeg omvendt  

Dermed forstår vi betydningen af dette  
ord. Fåret kan ikke selv vende sig om. Hyr-
den må gøre det. En kristen kan falde i 
synd og magter ikke selv at slippe fri af  

synden. Men den gode Hyrde er øjeblik-
kelig på pletten for at vende ham om og  
give ham syndernes  forladelse gennem sit 
ord og nadverens sakramente. Han ven-
der ham om og fører ham ad rette stier.   

Han gør det.  Det er hans værk, som det 
siges hos Jeremias: Omvend mig du, så 
bliver jeg omvendt (Jer 31,18). Tænk, at 
den gode Hyrde forbarmer sig over mig,  
hans får! Han skynder sig, for at han kan 

vende mig om, så jeg ikke skal dø og gå 
fortabt.  Han gør det.  
 

Ad rette stier for sit navns skyld 
Og så fører han mig igen ad rette stier. Og  

alt er af nåde. Han gør det ikke, fordi jeg  
fortjener det. Han gør det for sit navns  
skyld. Guds navn betyde r altid noget, for-
kynder altid noget – først og fremmest 
forkynder det hans godhed og nåde, hans  

barmhjertighed. Derfor kan vi kan sige: 
Han fører mig ad rette stier for s in barm-
hjertigheds skyld.  
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Selv om jeg går i mørkets dal …  
Heller ikke når døden nærmer sig, behø-
ver vi at frygte, for den gode Hyrde er hos  

os.  Jesus siger: Se, jeg er med jer alle da-
ge, indtil verdens ende (Matt 28,20). 
Alle dage, de dage hvor du er syg, den dag  
du ser døden næ rme sig, under alle for-
hold, i lykkelige dage, i vanskelige dage, er 

han med dig. 
Den gode hyrde er hos dig. Han vil retlede 
dig med sin stav, og med sin kæp vil ha n 
jage alle, som angriber din tro, væk. Han 
gør det med sit trøsterige ord.  

Ja, selv under de sværeste dage, lider du 
ingen nød, du mangler ingenting, - som vi 
sagde før!  
- Hvorfor? Fordi han er hos dig. Ja, men 

her er da  nød  nok. Hvordan kan du sige,  
at jeg ikke lider nogen nød? Fordi der,  
hvor din Hyrde er, dér er nøden ingen 
nød. I al deres trængsel var der ingen 
trængsel (Es 63,9) (citeret efter gl. over-

sættelse som oversætter præcist efter 
grundteksten). Når Hyrden er hos  dig, så  
mangler du ingenting. 

..frygter jeg intet ondt 
For at blive i billedet, så kan fåret have 
stor g rund til at være bange, nå r det ser 

ulven komme. Det er hjælpeløst. Det ser 
også mange andre farer, som det er ban-
ge for. Men når fåret hører hyrdens røst,  
og da er det trygt. For det ved, at hyrden 
passer på det.  

Det er forskel på det, fåret ser, og det, få-
ret hører. Det ser alle fa rerne, men sam-
tidig hører det hyrdens  trygge røst og ved,  
at der ikke er nogen g rund til frygt.  
 

Godhed og troskab følger mig …  
Sådan skal vi også lægge øret tæt indtil 
Ordet, til vor Hyrdes røst, på trods af,  
hvad vi ser med vore øjne.  
Selvom vi er få, små og ringe, og selv om 

vi bliver udsat for mange farer, så har vi 
hans ord og løfte om, at han vil være hos  
os med sin barmhjertighed.  
 

I alt, hvad der sker med os og med vor kir-

ke, er det hans godhed som er motiverin-
gen. 
 

Vi ved, at alt virker sam-
men til gode for dem, 

der elsker Gud (Rom 
8,28).  
 

Derfor kan du hvile hos  
den gode Hyrde, lægge 

øret tæt indtil, hvad han 
siger i Salme 23 og i 
evangeliet om Den gode 
Hyrde i Johannes 10. Det 
er giver dig trøst under 

alle livets forhold.  
 

Sigmund Hjorthaug 

Gudstjeneste ved årsmødet i Martinskirken 8. maj 2011. Foto v. Bent Nielsen 
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Bibellæsning & bøn 
 

Juli 
Bibelord: Matt 6,21  
For hvor din skat er, dér 
vil også dit hjerte være.  
Salme: Nr. 674 
Velsign os med din Hel-
ligånd, og plej os med din egen hånd,  
så vi for dig må være  
som blomster små med liflig lugt,  
som træer fyldt med yndig frugt  
til Jesu Kristi ære! (DS 674v5) 

 

August 
Bibelord: Matt 7,7  
Bed, så skal der gives jer; 
søg, så skal I finde; bank 
på, så skal der lukkes op 
for jer. 
Salme: Nr. 493 
Gud, vi er i dine hænder,  
kærlighedens hænder to;  
sandhed du og nåde sender  
til med fred hos os at bo.  
Vige må for dem tilbage  
synd og død og Helveds plage. (DS 493v4) 

 

September 
Bibelord: Matt 18,20 
Jesus Kristus siger: For 
hvor to eller tre er for-
samlet i mit navn, dér  er 
jeg midt iblandt dem.  
Salme: Nr. 370 
Kristne, medens her vi vandre, 
lad os da på fædres vis 
bede sammen med hverandre, 
glade synge Herrens pris! 
Børnenes som fædres bøn 
stige op til Gud i løn 
for hans godhed at nedkalde 
over os og over alle! (DS 370v6) 

 

 

Juli 2011 
1 Jer 6,10-17 Ude af stand til at lytte 

2 Luk 13,22-35 … men I ville ikke 

3 Luk 14,16-24 Nu er alt klar 

4 1 Joh 3,13-18 Gået over fra døden til livet 

5 1 Thess 1,1-10 Vi ved, at I er udvalgt 

6 1 Thess 2,1-13 For da I modtog Guds ord 

7 1 Thess 2,14-3,13 for at styrke jeres tro  

8 1 Thess 4,1-18 Trøst hinanden 

9 1 Thess 5,1-28 Trofast er han 

10 Luk  15,1-10 Mistet og fundet 

11 1 Pet 5,6-11 Kast jeres bekymring på … 

12 Rom 1,16 Evangeliet – det er Guds kraft 

13 Rom 3,9-31 For alle har syndet 

14 Rom 4,13-25 For loven fremkalder vrede 

15 Rom 5,1-11 Retfærdige af tro 

16 Rom 5,12-21 Evigt liv ved Jesus Kristus  

17 Luk 6,36-42 Vær barmhjertig ligesom 

18 Rom 6,1-23 I er blevet lydige af hjertet 

19 Rom 7,7-25 Det gode formår jeg ikke 

20 Rom 8,18-39 Hvem kan skille os fra … 

21 1 Kor 1,1-16 Trofast er Gud 

22 1 Kor 1,17-31 Ordet om korset 

23 1 Kor 2,1-16 Vi taler Guds visdom 

24 Luk 5,1-11 Gå bort fra mig, Herre 

25 1 Kor 3,1-23 Guds tempel er helligt  

26 1 Kor 4,1-21 Vi er blevet som affald 

27 1 Kor 5,1-13 Rens den gamle surdej ud 

28 1 Kor 6,1-20 I blev købt dyrt 

29 1 Kor 7,1-16 Til fred har Gud kaldet jer 

30 Matt 5,1-19 Salige er de fattige i ånden 

31 Matt 5,20-26 Skyldig  
Syng i juli nr. 674 i salmebogen 
”Gak ud, min sjæl betragt med flid i denne 
skønne sommertid Guds underfulde gaver!”  

 
Bibellæseplanens tekster følger søndagens evange-
lium og forslag til bibellæsning på hverdage fra  
 ”At leve med Kristus – daglig bibellæsning” af Bo 
Giertz, Lohse 1979  



 7 

August 2011 
1 Matt 5,27-48 Så vær da fuldkomne 

2 1 Kor 7,17-35 Enhver skal blive i sit kald 

3 1 Kor 8,1-13 Kundskaben gør indbildsk 

4 1 Kor 9,1-14 Skrevet med tanke på os 

5 1 Kor 9,15-27 Jeg tvinger min krop 

6 1 Kor 10,1-13 Gud er trofast 

7 Luk 19,1-10 Jesus og Zakæus 

8 Åb 1,1-20 Ham, som elsker os 

9 Åb 4,1-11 Hellig, hellig, hellig er Herren 

10 Åb 5,1-14 Græd ikke - løven har sejret 

11 Ef 1,1-14 Til lov og pris for hans herlighed 

12 Ef 1,15-23 Kristus - hoved over alle ting 

13 Ef 2,1-10 Af den nåde er I frelst 

14 Matt 7,15-21 Tag jer i alt for … 

15 Ef 2,11-22 For han er vor fred 

16 Ef 3,1-21 Grundfæstede 

17 Ef 4,1-16 Opbygges i kærlighed 

18 Ef 4,17-5,2 I skal ligne Gud 

19 Ef 5,3-21 Underordne jer under hinanden 

20 Ef 5,22-6,9 Ligesom Kristus 

21 Luk 16,1-9 Venner for evigt 

22 1 Kor 11,1-16 Kvinden og manden og Gud 

23 1 Kor 11,17-34 Når I kommer sammen 

24 1 Kor 12,1-30 Til fælles gavn 

25 1 Kor 12,31-13,13 … søger ikke sit eget 

26 1 Kor 14,1-25 Jag efter kærligheden 

27 1 Kor 14,26-40 Det er påbud fra Herren 

28 Luk 19,41-48 Besøgstid 

29 Åb 2,1-11 Din første kærlighed 

30 Åb 2,12-29 I skal holde fast ved det, I har 

31 Åb 3,1-13 Kun svage kræfter, og dog … 
Syng i august n. 493 i salmebogen 
”Gud, vi er i gode hænder, dine hænder, go-
de Gud”  

September 2011 
1 Åb 3,14-22 Lunken 

2 1 Joh 1,1-10 Hvis vi siger, at vi ikke har synd

3 1 Joh 2,1-14 for at I ikke skal synde 

4 Luk 18,9-14 Nogle, som stolede på sig selv 

5 1 Joh 2,15-29 Alt det, som er i verden 

6 1 Joh 3,1-12: Enhver, som er født af Gud 

7 1 Joh 3,13-24 … ser sin broder og lukker 

8 1 Joh 4,1-12 Guds kærlighed er … 

9 1 Joh 4,13-5,3 … fordi han elskede først 

10 1 Joh 5,4-21 Ånden, vandet og blodet 

11 Mark 7,31-37: Effatha! Luk dig op! 

12 Jak 1,16-27 Hurtig til at høre 

13 Jak 2,14-26 Troen er død uden gerninger 

14 Jak 3,1-12 Tungen  

15 Ordsp 10,7-22 Visdom på læben 

16 Ordsp 12,13-28 Uoverlagt tale 

17 Rom 12,1-8 hver især hinandens lemmer 

18 Luk 10,23-37 Hvem er min næste? 

19 Rom 12,9-21 Hengivne i broderkærlighed 

20 Rom 13,8-14 Kærligheden er lovens fylde 

21 Rom 14,1-12 Ingen af os lever for sig selv 

22 Rom 14,13-23 Ødelæg ikke hinanden 

23 Rom 15,1-13 Vor næstes gavn 

24 Rom 16,1-16 Hjælp hende med alt 

25 Luk 17,11-19 Hvor er de ni? 

26 2 Kor 1,1-11 Kristi lidelser og trøsten 

27 2 Kor 3,1-18 Ånden gør levende 

28 2 Kor 4,16-5,10 Derfor … ikke modløse 

29 2 Kor 5,14-6,2 Frelsens centrum 

30 2 Kor 9,1-15 Hans uudsigelige gave 

Syng i september nr. 370 i salmebogen 
”Herre Gud, du er og bliver den, som jeg har 
hjertenskær” 
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Skt. Stefanskirken 
i sommerregn og ordets solstrejf   

I Trønninge Brugs kan man købe rustne 
søm og påklædningsdukker og ost fra 
Andelsmejeriet henne om hjørnet –  hvis  

der altså ikke lige er udsolgt. Skråt over-
for brugsforeningen ligger brandsta tio-
nen med en ambulance i model Ford T og  
et brandrødt udrykningskøretøj. Det hele  

er der: en gård med hovedbygning og  
længer, et husmandssted, frysehus, for-
samlingshus, slagter, bager, købmand, 
skovhugger, smed – hele den gamle 
landsby, som vi husker fra sort-hvide fo-

tografier og fra vores egne erindringer.  
Det stod der lyslevende i sommersolen 
og mindede os om, at ”gamle dage” må-
ske ikke er så langt væk endda. Men så 
kom der er regnbyge, og vi måtte  finde ly  

i Brugsforeningens lager mellem redska-
ber og kul i bunker.  

Martinskirkens kirkeudflugt havde i år 
Andelsmuseet Nyvang som mål. De 
spredte solstrejf  og den friske vind kunne 

ikke hamle op med de stride regnbyger.  
Hjulsporene blev smattede, og der sam-
lede sig efterhånden pytter overalt, hvor 
der var hulninger i terrænet. Men kir-
kestien forblev fremkommelig, fordi kir-

ken var bygget på en lav forhøjning,  
hvorfra vandet løb væk. Kirken er Skt. 
Stefanskirken fra Igelsø, som blev lukket 
og slukket for 15 år siden, hvor de sidste  
få medlemmer ikke mere magtede at be-

væge sig hen til kirken og ikke evnede at 
vedligeholde den. Et hundrede og tolv år 
tidligere – i 1884 – var der en gruppe 
mennesker i omegnen syd for Holbæk, 

som måtte have et gudshus; et sted, hvor 
Guds ord kunne forkyndes rent og klart  

 

 

og uden afhængighed af stat og folkekir-

ke. Lokale håndværkere, husmænd og 
bønder fik indsamlet fem tusinde kroner 
og forestod selv det meste af byggeriet.  
Og stedet, hvor kirken skulle  bygges, blev 
nøje udpeget. Ikke fordi der boede man-

ge mennesker rundt om, eller fordi det 
var et trafikalt kundepunkt; nej stedet 
udmærkede sig først og fremmest ved at 
være højt beliggende – synligt for alle og  

med sikkerhed for, at vandet ville  løbe 
fra grunden. Der blev lagt et fundament,  
kirken blev bygget og indviet, og i mange 
år blev Guds ord forkyndt til omvendelse,  
taknemlighed, lovsang og evigt liv for 

mange mennesker – hvoraf kun ganske 
få endnu er live. Blandt disse få er de fle-
ste af medlemmerne fra Martinskirken i 
København, som tid efter anden har del-
taget i Skt. Stefanskirkens gudstjenester.  

Et enkelt af Martinskirkens medlemmer,  
Ulrik Bay Jensen, var selv medlem i me-
nigheden tilbage i 1980-erne, hvor han 
medvirkede til at istandsætte menig-
hedslokalet og senere forestod den en-

delige afvikling og salget af kirken til An-
delsbyen.  

I en pause mellem bygerne ringede kir-
keklokken, og vi gik op til kirken i glad 

Skt. Stefanskirken fra Igelsø (1884) flyttet til andels-
byen Nyvang ved Holbæk  i2007. Foto Bent Nielsen 
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forventning om igen at s idde til gudstje-
neste i det kendte kirkerum. Og det var 
som i gamle dage: alterbilledet med Jesu 

indbydende a rme, de umage bænke, 
prædikestolen hævet op under loftet 
med den gamle lampe, som skinnede om 
kap med sollyset, der faldt ind over kir-
kegæsterne. Omkring 35 mennesker 

havde fundet vej til kirken: foruden med-
lemmerne fra Martinskirkens menighed 
var der det lokale kirkelaug og  muse-
umsbesøgende, som havde fulgt klok-
kens kalden. 

Skt. Stefans Kirkens præst fra 1980-83, 
Leif G. Jensen, glædede sig sammen med 
kirkegæsterne over, at kirken nu er beva-
ret som en del af et museum. Og museet 

har fået det hele med – bortset fra hjer-
terne, sagde præsten. Jesus kender hjer-
terne, som da han mødte Nikodemus om 
natten og trods mørket så, hvad der 
gemte sig i Nikodemus’ hjerte. Jesus 

kendte folk i Igelsø og omegn, som ville 
bygge et hus til gudstjeneste, og han 
kender os, som i dag er til gudstjeneste i 
et museum. Ligesom Nikodemus mødte 
Jesus i nattens  mørke, sådan er Guds rige  

også for os skjult i et uforståeligt mørke. 
Men i mødet med Jesus, når han taler til 
os, og når han virker i os med sin Ånd,  
kaster han lys ind over vore liv. Vores si-
tuation bliver beskrevet, og den handler 

både om fortid, nutid og evigt liv! Niko-
demus spurgte Jesus og erkendte, at han 
ikke selv kunne finde vejen ind i Guds ri-
ge. I Igelsø var der for 130 år siden men-
nesker, som erkendte, at de ikke ved 

egen indsats kunne opnå salighed og  
evigt liv; derfor byggede de kirken. Den 
blev det s ted, hvor Jesus mødte menne-
sker og talte ordet om syndernes forla- 

 

delse, genfødte dem ved vand og Ånd og 
frelste dem og gav dem evigt liv.  

Med Jesu levende ord ændredes muse-
umsgudstjenesten fra at være et for-
tidsminde til at være et lys for fremtiden 
og en vejviser til evigheden. Gudstjene-
sten sluttede med Fadervor, som det 

havde været skik i Igelsø, og inden kirke-
gæsterne var nået ud i sommersolen,  
indbød museets kirkelaug til kirkekaffe 
som i gamle dage. Den lille lejlighed, som 
udgør en del af kirken, var pynteligt ind-

rettet med møbler og skilderier fra gode 
gamle dage, og her blev tidsbilledet fuld-
endt ved, at vi fik serveret kaffe og æble-
kage med flødeskum og ribsgele af fint 

gammelt porcelæn. 

Da gudstjeneste og kirkekaffe var slut, 
var regnen også ophørt, og vandpytterne 
nedenfor kirkebakken mindede os om 
Jesu ord om et menneske, der byggede et 

hus på jorden uden sokkel. Vandet væl-
tede imod det, og faldt det sammen. Men 
enhver, der hører mine ord og handle r 
efter dem, ligner en klog mand, der har 
bygget sit hus på klippen. Og skybruddet 

kom, og floderne steg, og stormene suste 
og ramte det hus. Men det faldt ikke, for 
dets grund var lagt på klippen (Matt 7). 

Bent Nielsen

Gudstjeneste 19. juni 2011. Foto Bent Nielsen 



En søndag i Gratiakirken 
Beretning fra Gratia menighed ved årsmødet den 

8. maj 2011 i København 

 
35 min. før gudstjenesten ple jer jeg at 
låse mig ud af hoveddøren og går igen-
nem bebyggelsen ud på den offentlige  

sti, der fører op til kirken. Til højre ha r 
jeg den smukke udsigt over Århus bug-
ten. Og lige frem ser jeg kirkens gavl med 
det store kors. Rundt om kirken og præ-
steboligen er der et pænt stort stykke 

græsareal, som nogle af de unge sørger 
for er nyklippet inden søndagen. Kirken 
ser i det hele taget ud som den plejer. 
 

Kirkedøren er åben, præsten er for 

længst kommet. Hvis det er en eftermid-
dags gudstjeneste, er kirken også fyldt af 
menighedens små børn, for så er der 
børneklub. Jeg hilser på  og henter de ting  
der skal stå på alteret. Alterbægerne står 

der allerede, det ha r kirketjeneren sørget 
for om lørdagen, og jeg kan dufte, at han 
også har gjort kirken ren. Jeg sætter sal-
menumrene op og tænder lysene, som 
jeg plejer, og venter på, at de første gæ-

ster skal komme. Ti minutter i kommer 
organisten. Vi har hele tre!  
 

Gudstjenesten begynder. Kirken er pænt 
fyldt op. Medlemmerne er trofaste til at 

gå i kirke. Vi synger de gamle salmer og  
nogle nye salmer eller sange. Tit er der 
også en børnesang med tilhørende fag-
ter. Inden trosbekendelsen kalder præ-
sten menighedens børn op fora n for at 

tale med dem om søndagens tekst. De er 
stille og ret generte, men en spændende 
samtale, som kan tage nogle uventede 
drejninger. Men ellers er børnene slet 
ikke så stille. Det kan virke forstyrrende,  

men det er samtidig meget livsbekræf-
tende. Og måske er det en af de drenge 
der styrter rundt som en flue i en flaske, 

der en dag står på prædikestolen og for-
kynder Guds store nåde. Det ville være 
stort. -  Under prædikenen bliver børnene 
passet i møderummet.  
Præsten prædiker - ligesom han plejer 

over søndagens tekst - altid er den aktuel 
og vedkommende. Har han mig i tanker-
ne? Det føles sådan. Ja, og så skal jeg hu-
ske og sige at gudstjenesten efterhånden 

også foregår på engelsk, af hensyn til vo-
res unge new zealandske par, som trofast 
kommer søndag efter søndag.  
Måske er det også en af de søndage hvor 
koret synger. De gør de så smukt. Korle-

deren er menighedens hjælpepræst, som 
foruden at være en dygtig korleder også  
er en af vore tre dygtige organister.  
 

Efter gudstjenesten er der bekendtg ø-
relser: Søndag aften er der RadioGratia.  

En halv times udsendelse  med mus ik og  
undervisning i den kristne tro. 6 personer 
inkl. en tekniker står for udsendelserne,  
som sendes hver 2. søndag. De spænder 

vidt og handler altid på en eller anden 
måde om Guds frelse. Jeg ved ikke hvor 
mange der hører dem, men jeg gør det 
som regel, og bliver altid beriget.  
Mandag holder præsten fri - hvis han el-

lers ha r tid til det. -  Tirsdag er der mor-
gensang i kirken, inden kirkekontoret 
holder åbent. Her kan man møde menig-
hedens præster. - Onsdag kan være den 
dag, koret øver, eller bestyrelsen holder 

møde - eller sommerlejrudvalget, festud-

10 
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valget eller andre, der er sammen om en 
tjeneste. - Torsdag er der bibeltime eller 
bibelkreds. Vi gennemgår den kommen-

de søndags bibeltekst, så vi kan være 
godt forberedte til søndagens gudstjene-
ste. Der er altid berigende samtaler, især 
når nogle af de unge er med. Deres be-
tragtninger er guld værd. Præsten opfor-

drer flere fra menigheden til at komme, 
for der er rigelig plads til flere. – De tors-
dage vi har menighedsmøde, er der et 
godt fremmøde. -  Fredag eller lørdag er 
der ungdomsmøde. Det s tår hjælpepræ-

sten og hans kone for. Tit begynder de 
møderne med at spise. - Jeg tror de ha r 
det godt sammen. 
 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 

Det plejer vi - og det giver vi aldrig slip 
på. Snakken går både på dansk og en-
gelsk. Og folk bliver der længe. Der er 
meget, der skal deles. Det er ikke lige ån-
deligt alt sammen - tilsyneladende - men 

tag ikke fejl. Kærligheden til brødre kom-
mer i praksis anvendelse, også det, der 
ved første øjekast ikke ser ud af noget. 
 
 

 
 
 

Endelig kan jeg låse kirken af og gå hjem 
og jeg tænker: Det var som det plejede at 
være. Igen en søndag som lignede alle de 

andre.  Er det ikke lidt kedeligt, tænker 
du måske. Joh, det kan godt føles sådan 
indimellem, og så alligevel ikke. Sønda-
gene er aldrig helt ens. Hver gang er jeg  
blevet en smule rigere. For Gud har rørt 

ved mig - gennem prædiken, sangen, 
musikken, et af børnene eller noget helt 
fjerde. Der er sket noget, som der gør, at 
når jeg næste søndag tænker, at det ville 
være rart med en fridag, så går jeg allige-

vel i kirke, for e llers  vil jeg blive fattigere i 
ugens løb.    
 

Jeg holder af det stille og rolige menig-
hedsliv. For når jeg tænker tilbage på, 

hvordan året forløb, var det ikke stille-
stående. Godt nok forgik det ikke i hur-
tigløb, - mere en rolig søndags spadsere-
tur. Men det var et å r i bevægelse. En 
bevægelse som var sat i gang af Hellig-

ånden. Han blæser ikke som en storm,  
men mere som en svalende vind, så vi 
kan ligge ved grønne vange og samle 
kræfter til et roligt liv i tjeneste for vores  
Herre og frelser Jesus  Kristus. 

Anders Henriksen 

ADRESSER  
 

Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tel. 75 65 16 60. Mobil 6063 2323  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17. 
 

København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg.  
 Kontakt Bent Nielsen. Mobil 41 42 52 10  
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær.  
 Kontakt Bendix Jensen. Telefon 62 21 37 32 
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning.  
 Kontakt Orla Andersen, Telefon 75 65 03 51 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 86 12 54 50 
 Kontakt Anders Henriksen. Telefon 86 21 40 32. Mobil 26 11 40 32.  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 

 

KALENDER 
 
Dato 

KØBENHAVN 
Martinskirken 

 LANGELAND 
Lohals/Svendb. 

LØSNING 
Kirken Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

Sø. 3.7. 10 Gudstj. N     LGJ/JHT   10 Søndagsmøde     hj 16 Gudstjeneste N  LGJ 

On. 6.7.   15 Gudstjeneste 19.30 Bibeltime   

To. 7.7.  19 Bibelkredse   19 Sang & grill i haven 

Sø. 10.7. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N  LGJ 10 Gudstjeneste N LGJ 

Sø. 17.7. 
Fælles gudstjeneste >> 
på Efterskole i Humble  

10 Gudstjeneste 
Genivaldo Agner  

<< Fælles gudstjeneste 
på Efterskole i Humble 

<< Fælles gudstjeneste 
på Efterskole i Humble 

Sø. 24.7. 10 Gudstjeneste lp    Ingen Ingen 

Sø . 31.7. 10 Gudstjeneste lp   Ingen 16 Gudstjeneste lp 

Sø. 7.8.  10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde       hj 10 Gudstjeneste lp  

To. 11.8. 19 Bibelkredse       

Sø. 14.8. 10 Gudstjeneste lp    10 Gudstjeneste N   LGJ 16 Gudstjeneste N  LGJ 

On. 17.8.   15 Gudstjeneste 19.30 Bibeltime   

To. 18.8 19 Bibelkredse     19.30 Inspirationsaften 

Sø. 21.8. 10 Gudstjeneste N   LGJ   14 Søndagsmøde       hj 10 Gudstjeneste lp 

To. 25.8. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

Sø. 28.8. 10 Gudstjeneste N    LGJ   10 Gudstjeneste N   SH 16 Gudstjeneste N    SH 

On. 31.8.     19.30 Bibeltime   

To. 1.9. 19 Bibelkredse     19-21: Menighedsmøde 

Sø. 4.9. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N  LGJ 10 Gudstjeneste N   LGJ 

On. 7.9.   15 Gudstjeneste       

To. 8.9. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 

Sø. 11.9. 10 Gudstjeneste N     SH    Høstgudstj. I Århus >> 16 Gudstjeneste Høst 

On. 14.9.     19.30 Bibeltime   

To. 15.9. 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

Sø. 18.9. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N  LGJ 10 Gudstjeneste N  LGJ 

To. 22.9. 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

Sø. 25.9. 10 Gudstjeneste Høst    10 Søndagsmøde      hj 16 Gudstjeneste lp 

On. 28.9.   15 Gudstjeneste     19.30 Menighedsmøde   

To. 29.9. 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 
Forkortelser: N = nadver; l p = læseprædiken; hj = i et hjem. SH=S.Hjorthaug. LGJ=L.G.J ensen 
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