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Jubilæumsjulehilsen

Herunder gengives korrespondance med kunstneren
fra Den finske lutherske Bekendelseskirke, Kimmo Pä-
likkö, som står bag billedet på bladets forside.

Kære Kimmo Pälikkö
Rigtig mange tak både fra min kirke og mig for den
smukke gave, som du har skabt for 150-års jubilæet i
Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark.

Pastor Kimmo Närhi forklarede os så smukt, at de
fire mænd, som kigger ned i krybben skulle symbolise-
re de fire kirker i Den nordiske Frikonference.

Når vi husker på Luthers ord om Bibelen som kryb-
ben, hvor Frelseren er lagt og findes, er det virkelig et
smukt billede på, hvad der binder og bør binde os sam-
men i et sandt kirkefællesskab: Guds ord med centrum
i Jesu person og gerning. Kiitos! -Tak!

Pastor Närhi fortalte os, at billedet ville være forside
på det næste nummer af Luterilainen. Og da jeg netop
er ved at redigere julenummeret af Luthersk Kirke an-
moder jeg om tilladelse til også at bruge det som forsi-
deillustration.

Da du også er din kirkes næstformand vil jeg takke
dig hjerteligt for opbakning til, at pastor Närhi kunne
deltage i vores fest. Det var en dejlig gave.

Bedste hilsener i Kristus - pastor Vagn Lyrstrand.

Kære Vagn Lyrstrand
Det glæder mig, at billedet fungerede efter hensigten.
Vedhæftet sender jeg dig billedet, som er forsideillu-
stration på næste nummer af Luterilainen.

En velsignet juletid ønskes. - Kimmo Pälikkö.

En velsignet julehøjtid ønskes med
Kristus og Skriften i hjem og kirke!

PS  I anledning af  150-års jubilæet er  årets juleandag-
ter  på  midtersiderne genoptryk fra tidligere blade.
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Jubilæumsgudstjeneste i Martinskirken - Alle helgen søndag d. 6. nov.
Martinskirken var, som billedet giver indtryk af, fuldsat ved festgudstjenesten i
forbindelse med 150-års jubilæet for Den evangelisk-lutherske Frikirke.

Med stor deltagelse fra alle menigheder og mange gæster var der 110-120 guds-
tjenestedeltagere. Efter gudstjenesten præsenterede kirkens formand de delta-
gende præster. På billedet ses fra venstre pastor Leif G. Jensen, pastor Martin
Jautzy fra Den evang.-luth. Synode i Frankrig, præsterne Asbjørn Hjorthaug og
Gunnar Edwardsson fra Den evang.-luth. Bekendelseskirke i Norge og Sverige,
pastor Kimmo Närhi fra Den finske luth. Bekendelseskirke og pastor John Mehl
fra Den luth. Kirke - Missourisynoden i USA. - Om lørdagen deltog iøvrigt fra
Den selvstændige evang.- luth. Kirke i Tyskland biskop Diethardt Roth samt
missionsdirektør Markus Nietzke.

Gudstjenesten indledtes med præludie Vor Gud han er så fast en borg. Og
nogle salmer fik trompetmusik. Martinskirkens ungdomskor sang: Som barn i
dit hus har vi, hver og en, et sted, / hvor vi kan søge dit ansigt, og du gi'r os af din
fred. / Så mødes vi her i din store Faderfavn. / Du la'r os juble og glæde os, når
vi samlet i dit navn. Prædiken var over Joh 8,28-36 og  frikirkens bibelord: Hvis
I bliver i mit ord..., skal I forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie. -
Efter prædiken blev der fremført en solo: Den, som gør synd, er syndens træl, /
er træl af synden, / og trællen bliver ej i huset evigt. / Kun Sønnen bliver evigt i
sin Fars hus. / Og han vil gøre jer frie. / Ja, han vil gøre jer virkelig fri, evigt.
Kirkekollekten gav kr 10.050. Tak!                         VL

Kirke på Troens Grund
150 Aar
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Månedsord: Malakias 3,20 Men for jer,
der frygter
mit navn,
skal retfær-
dighedens
sol stråle
frem, under
dens vinger
er der hel-
bredelse.

Mal 3,13-24: Solen stråler
Jak 1,1-18:  Udholdenhed
Jak 1,19-27: Frihedens lov
2. advent: Sl 80,2; Mal 3,1-3; Jak  5,7-8;
Matt 25,1-13: Brudgommen kommer!
Jak 2,1-26: Den kongelige lov
Jak 3,1-18: Skabt i Guds billede
Jak 4,1-10: Ven med verden
Jak 4,11-5,6: Bagtal ikke hinanden!
Jak 5,1-20: Vær tålmodige
2 Kor 1,1-11: Guds trøst
3.advent: Sl 85,2; Es 40,1-8; 2 Kor 4,5-10;
Luk 1,67-80: Solopgangen
2 Kor 1,12-24: Vi siger "amen!"
2 Kor 2,1-17: Lad kærligheden råde
2 Kor 3,1-18: Gammel og ny pagt
2 Kor 4,1-18: Skatten i lerkar
2 Kor 6,1-10: Teltet , vi bor i
2 Kor 6,11-21: Kristi kærlighed tvinger
4.advent: Sl 19,2; Es 12; 2 Kor 1,18-22;
Joh 3,25-36: Han skal blive større
2 Kor 6,1-18: Medarbejdere
2 Kor 7,1-16: Plads i jeres hjerter
2 Kor 8,1-24: Nåden skaber offervillighed
2 Kor 9,1-15: Husk!
2 Kor 10,1-18: Apostlens myndighed
Juleaften: Es 9,1-6a;  Luk 2,1-14;
Matt 1,18-25: I dag er der født jer en Frelser
Juledag: Es 9,5; 1Mos 1,1-5; 1Joh 4,7-11;
Joh 1,1-14: Han kom til sit eget
Skt.Stefansdag: Es 50,4-7; 1 Joh 4,1-6;
Matt 10,32-42: Julens kors
2 Kor 11,1-11: Forlovet med Kristus
2 Kor 11,12-33: Svære vilkår
2 Kor 12,1-10: En torn i kødet
2 Kor 12,11-21: Advarsler til kristne
2 Kor 13,1-13: Magtesløshedens glæde

Solen skal stråle - i december

December er årets mørkeste måned.
Derfor tænder vi ekstra mange lys: lys i
køkkenet og stuen; lys på gader og i
butikker. Vi gør også, hvad vi kan, for at
tænde lys i hinandens hjerter. For vi er
fælles om at føle, at der er brug for lys
og glæde hos os mennesker.

Månedens bibelvers fra profeten Ma-
lakias’ bog viser, at Gud også vil lade sit
lys skinne i december. Men ikke som et
lille supplement til vore lys, men som
det lys, vi alle behøver.

På Malakias’ tid vanærede Guds folk
deres Skaber; præsterne svigtede de-
res kald; tro var blevet til troløshed;
man anså det for nytteløst at følge
Guds bud. Ind i dette ufattelige mørke
prædiker Gud om dom og frelse. Ret-
færdighedens sol skal stråle over dem,
som frygter hans navn. Sådan omven-
der Gud os til sig og fører os ind under
sine vinger, hvor der er helbredelse for
vantro, troløshed og skyld.

I adventstiden afslører Gud mørket
hos os og kalder os til omvendelse på
ny. I juleevangeliet forkynder han den
store glæde og tænder lys ved evange-
liets ord.

Kære Fader! Vis os vort mørke. Og
lad solopgangen fra det høje lyse for os
i vort mørke!

Leif G. Jensen
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35. årgang                                           December 1985       Nr. 12

En bøn i adventstiden
Herre Jesus Kristus!

Du har sendt Johannes Døberen som din forløber, der
skulle bebude, at du kom til verden. Vi siger dig tak og be-
der dig om, at du ikke blot vil lade os høre hans råb om
bodfærdighed, men at du i denne adventstid vil give os san-
de bodfærdige hjerter, der længes efter juleevangeliet.

Send du Helligånden, og kom du til os i ordet og i den
hellige nadver, at vi i troen søger dig, hver gang det jor-
diske vil få os til at glemme dig.

Giv os trofaste forkyndere, som ved ordet og nadverbor-
det giver os vished om, at du elsker os, så vi lader os forma-
ne og bliver styrket.

Hjælp os, at vi ikke forarges over dig, når din vilje kryd-
ser vore planer og ønsker. Bevar du os, at vi ikke bliver
trætte i troen, ligegyldige og således mister dig!

Bliv hos os med dine gaver, og vis os den ære at få lov at
udbrede dit navn og lade dit lys lyse for menneskene! Tag
dig af os i vort åndelige mørke, og giv os for din kærligheds
skyld den rette adventsglæde og forventning om evig frel-
se! Før du os, at vi altid våger og beder, så vi engang kan
indgå til evig glæde. Amen.

P. Michael DD, præst 1948-1980
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5. årg.                                  December 1955                                 Nr. 12

Hvor er det godt, at Herrens adventsforjættelse stadig står ved magt: Se, din
konge kommer til dig! Ligesom Herren kom til den faldne menneskeslægt og
blev menneske, og ligesom han engang holdt sit indtog i Jerusalem, således vil
han også nu holde sit indtog hos os kristne. Derfor opfordres vi alle til at være
glade: Fryd dig såre, Sions datter! ...

Til dem, som i sig selv er fortabte, og som erkender og bekender, at de er
fattige syndere, til dem kommer Herren som frelseren, der bringer evig frelse,
redning og hjælp imod synden, døden og djævelen.

Jesus fødtes julenat til verden, for at han skulle bære al verdens synd og for at
han skulle opfylde alle lovens krav for os og i vort sted. Han tog vor straf på sig,
forsonede Gud med os, idet han ved sit stedfortrædende liv, sin lidelse og død
forvandlede Guds vrede til frelse.

Adventsbudskabet Herren kommer! siger os derfor: Herren kommer med til-
givelse, fuld tilgivelse, en fuld, sand og evig frelse. I adventstiden forkyndes det
for os, at Herren vil komme til os med hele denne velsignelse i sit ord og sakra-
ment. Fordi vi ikke kommer til ham, kommer han til os.

Hvor dejligt er det ord: Din konge kommer med din frelse. Det er en frelse,
der er bestemt for dig. Gud vil, at denne frelse skal være og forblive din ejen-
dom, som ingen kan tage fra dig. Lad denne frelser drage ind i dit hjerte, trøste,
styrke og glæde dig. Fortvivl ikke... Lad os aldrig glemme: Er synden end blevet
mægtig, så er nåden dog mægtigere. Hos Gud er der megen tilgivelse.

Lad os åbne vore hjerter for ham, den trofaste Gud, som fører os til det rette
fædreland... Fører han os gennem trange tider, nød og sygdom, så vil vi også dér
genkende hans veje, som han fører os på, for at vi skal bede mere til ham, stole
bedre på ham, elske ham mere og tjene ham.

Må Gud give os alle denne rige adventsvelsignelse. Med ønske om en velsig-
net julefest i vor menneskeblevne frelser Jesus Kristus.

Walther J. Michael, præst 1937-1954
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Ja, det er en retfærdig og sagtmodig konge. Ved sin lidelse og død vil han
frelse os fra vores synder og i sandhed være vores Frelser, som også redder og
frelser fra døden. Hans skikkelse er fattig, og hans Ord er foragtet af verden.
Men for os er han Frelseren. Det er Jesus Kristus, vor Herre.

Se, din konge! Nu i adventstiden kommer han igen til os. År efter år træder
han ind i verden ved Ordet. Natten er kommet over verden, og timen er inde,
hvor vi skal stå op af søvne. Verden ligger mere end tidligere i mørkets gernin-
ger, i frådseri og drukkenskab, i løsagtighed og uterlighed, i strid og fjendskab.
Lad os være opmærksomme på vores nådes tid.

Forsømmer vi Jesu kaldelse i evangeliet og sover, da vil vores Frelser komme
som verdens dommer og ikke mere som Frelser. Da er nådens tid forbi. Da vil
himmel og jord forgå. På jorden vil folkene ængstes i fortvivlelse og gå til af
frygt for alt det frygtelige, der vil komme over jorden. "For himlenes kræfter
skal rystes."

Så lad os da være vågne. Lad os bede, så dagen ikke skal komme over os som
en tyv om natten. Enden kommer. Det findes der overalt i verden tegn på, hvad
enten det så er jordskælv eller voksende modstand imod evangeliet. - Jesus kom-
mer!

Lad os derfor ikke findes blandt den skare, der forarges over kongen. Nå-dens
konge åbner vores hjerte, for at han kan bo dér som frelsens konge og give os
fred og nåde i troen på ham og hans forsonergerning.

Det er vores salighed, at Jesus kommer til os i Ordet og bringer os nåde, syn-
dernes forladelse. For hvor syndernes forladelse er, dér er liv og salighed. Har vi
taget imod ham ved den Hellige Ånds nådige gerning gennem nådemidlerne, så
vil han også på dommedag tage imod os og føre os ind i sit evige rige, hvor der
er evig, fuldkommen glæde. Det venter vi på som kristne, og vi er glade i håbet.

P. H. Petersen DD, præst i Haderslev fra 1910-26

Dezember 1923.2. Aargang. Nr. 12.

Se, Din Konge!

Guds Ord er en Lygte for min
Fod og et Lys paa min Sti.

Salme 119

Herrens Ord bliver evindelig.
1. Peter 1,25
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Fred på Jorden
Julebudskabet er Fred på jorden! Men når jeg ser mig omkring og søger efter

den sande fred, så ser det ud, som om det burde lyde: Krig på jorden!
Det er åbenlyst, at freden ikke bor på jorden og heller ikke kan komme fra

jorden. Her er synd og derfor krig. Her skorter det på kærlighed, derfor føres der
strid. Her er der mangel på retfærdighed, deraf kommer trængsel og al ulykke.
Her mangler der gudserkendelse, derfor drives der afguderi. Her mangler hellig-
hed, og derfor lever mennesker i urenhed.

Guds vrede og unåde strækker sig over alle mennesker. Uden forskel er alle
under synd og solgt til synden. Derfor gælder denne sandhed: Krig på jorden!

Fred på jorden! er et guddommeligt budskab. Det er kristendommens hemme-
lighed, evangeliets indhold. En engel forkyndte dette ord. Og fra Himlen steg
Jesus ned i Betlehems stald. Gud blev menneske og tog hele verdens synd og
ulykke på sig og forsonede verden med sig selv. Nu kommer budskabet fra Him-
len, at Gud er forsonet med den dødsdømte verden.

Fred på jorden! er nu julebudskabet og evig glædelig sandhed. Freden er tilve-
jebragt ved Jesusbarnet imellem Gud og mennesket. Fra Guds side lyder bud-
skabet: Fred! Åndelig fred, fred fra Gud, Guds nåde og barmhjertighed, liv og
salighed er budskabets indhold. Budskabet er rettet til den syndige verden. Og
alt dette af ren og skær nåde og kærlighed. Forsoningen og forløsningen er
bragt. I sandhed et glæderligt ord: Fred på jorden!

Hvad siger du? Erkender du din elendighed og synd overfor den vældige,
barmhjertige Gud? Skammer du dig i bund og grund over din usselhed? Det er
ubegribeligt, at Gud ikke udelukker dig, men fra sin side siger:

Fred på jorden! Fred til alle mennesker! Burde du nu ikke glæde dig og fylde
hjertet med sang og jubel i vished om, at du har din Faders kærlighed? Hvor
denne vished bor, dér er der fred i hjertet midt i verdens krig og strid. Dér fyldes
hjertet også med en inderlig kærlighed til alle mennesker. Og dér er der i sand-
hed: Juleglæde og Julefest.

Niels Pedersen Grunnet, præst 1855-1897
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Jubilæumsfesten

Lige siden indbydelsen til Den evan-
gelisk-lutherske Frikirkes 150-års ju-
bilæum blev udsendt, har mange set
hen til denne begivenhed - ikke mindst
Martins Menighed, som har stået for
den praktiske side af sagen.

Lørdag 5. november
Festen begyndte lørdag d. 5. nov. kl. 15 i Johannesgården (en sognegård i forbin-
delse med Sct. Johanneskirken) i fine og festpyntede lokaler.

Det var en stor glæde, at så mange var mødt frem - også mange unge - ikke
blot fra Frikirkens forskellige menigheder, men også venner fra Folkekirken
eller missionsforeninger samt gæster fra søsterkirker og nærtstående kirker i
USA og Europa - Frankrig, Tyskland, Finland, Norge og Sverige. Lørdag var der
tilmeldt i nærheden af 90 deltagere.

Efter en velkomst kunne vi sætte os til et lækkert kaffebord. Til dette - som til
efterfølgende kaffeborde i løbet af weekenden - havde forskellige menighed-
smedlemmer bagt mange slags kager i rigelige mængder.

Herefter holdt kirkens formand, pastor Leif G. Jensen en festtale, hvor han
fortalte om Frikirkens liv i medgang og modgang i forskellige perioder, og sær-
ligt i den lange tid (over 40 år), hvor stifteren, Niels Pedersen Grunnet var kir-
kens formand. Selv om det ind imellem har set ret håbløst ud for Frikirken, har
Gud dog bevaret den igennem de 150 år og maget det sådan, at der undertiden
kom overraskende løsninger på problemerne.

Flere gæster bragte officielle hilsener fra deres kirker eller kirkelige sammen-
hænge - nogle om lørdagen, andre om søndagen, da ikke alle deltog begge dage.
Der var udvist stor opfindsomhed i gaver til jubilaren i form af checks, et bille-
de, en kakkel med et skriftord på tysk til den nye kirke i Århus og bøger, herun-
der Konkordiebogen på russisk (som tak for støtte til den finske kirkes mission).
Der var også indløbet mange skriftlige lykønskninger fra ind- og udland. Det
viser, at vi ikke står alene, selv om vi er en lille kirke.

Det skal også lige nævnes, at der i pauserne var lejlighed til et besøg ved
bogbordet, som bød på to nyudgivelser: En prædikensamling med titlen til DEN
KIRKELIGE FORBRUGER (med prædikener til 2. tekstrække for  advent, jul
og Helligtrekongertiden) samt jubilæumsskriftet KIRKEKIG (med artikler om
kirkehistorie, mission, prædiken, salmesang, kirkeledelse og menighedsliv). (Se
side 11).

Invitati-
on

Evange-
lisk

Luthersk
Frikirke
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Lørdag aften bød på et afvekslende pro-
gram. Efter en flot buffet med hjemmebagt
brød viste Bent Nielsen et power-point-show
fra Frikirkens historie med billeder af bla tid-
ligere og nuværende kirkebygninger og for-
skellige præster gennem tiderne.

Medlemmer fra Martins menighed opførte
et lille skuespil, hvor vi bl.a. mødte Niels P.
Grunnet, der nedlagde grundstenen til Mar-
tinskirken. Desuden blev kirkens nuværende
præster fremstillet. De havde også begge væ-
ret involveret i byggeri, den ene ved renove-
ring af Martinskirken, den anden ved opførel-
sen af den nye kirke i Århus. At en zebra også
dukkede op mindede os om, at evangeliet
skal ud til alle egne af verden.

Praktikant, stud.theol. Magnus N. Sørensen
sluttede dagen med andagt.

Søndag den 6. november
Søndag blev der ringet til festgudstjeneste i Martinskirken. Uden for holdt en
masse biler, da vi kom, og det viste sig da også, at kirken var fyldt med menne-
sker.

Ved gudstjenesten, hvor der i dagens anledning var både korsang og solosang,
og hvor orglet ind imellem blev ledsaget af trompet, medvirkede både kirkens
præst, Vagn Lyrstrand og kirkens formand, Leif G. Jensen.

Da det var Alle Helgen, blev de, der i årets løb var gået bort, mindet. I anled-
ning af jubilæet oplæstes fra en kirkebog navnene på de børn, som var de første,
der blev døbt i Frikirken, og navnene på deres forældre.

Pastor Lyrstrand prædikede over Joh 8,28-36, da kirkens motto netop er taget
herfra: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandhe-
den at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

Kl. 13 var der middag på Johannesgården med ca. 100 deltagere.
På grund af sygdom blev festforedraget ikke som annonceret holdt af dr. theol.

Georg S. Adamsen, men af pastor Lyrstrand. Temaet var: Jeg skammer mig ikke
ved evangeliet.

Efter kaffebord og resterende hilsener afsluttede Leif G. Jensen jubilæet med
en kort andagt. Og som så ofte før sang man til sidst salmen: "Brødre og søstre,
vi skilles nu ad."

Tak til Martins menighed, som har brugt tid og kræfter på en så god planlæg-
ning og gennemførelse af jubilæet.                                     Else Marie Aasø
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Dødsfald, Neumünster, Tyskland
Fru Ruth Michael, f. Volkmann, er den 25.
okt. 2005 kaldt hjem til den evige glæde, 93
år.  Ruth Michael er født i Leipzig og op-
vokset i Den evang.-luth. Frikirke i Kol-
berg.

I Den evang.-luth. Frikirke i Danmark
mindes fru Michael med stor kærlighed for
hendes  mangeårige tjeneste sammen med
sin mand, pastor Paul Michael DD.

Parret kom til Danmark efter krigen i
1948. Først med bopæl i Løsning og siden i
København 1957-1985. Og Ruth Michael
påtog sig besværet med at lære et nyt sprog.

Fru Michael var en meget hjertelig og ud-
advendt person med en usædvanlig kontakt-
skabende evne båret af ægte interesse for de
mennesker, hun virkede iblandt.

Som præstefrue havde hun et travlt liv
præget af omsorg for mand, børn og menig-
hed. Mange gæster fra ind- og udland blev
modtaget varmt og gæstfrit.

Fru Michael var Martinskirkens organist
og i en årrække leder af koret, der nød godt
af hendes musikalske og inspirerende ledel-
se.

Efter pastor Michaels pensionering bo-
satte parret sig i Neumünster i Tyskland,
hvor Ruth Michael efter sin mands død i
1995 boede hos sin datter og svigersøn
Astrid og Andreas Andresen.

Fru Ruth Michael efterlader sig børnene
Rolf, Astrid, Bernd og Gudrun samt en stor
flok sviger-, børne- og oldebørn.

Begravelsen foregik den 3. nov. fra "Op-
standelseskapellet" i Neumünster, hvor fru
Michaels præst talte over ordene i Fil 4,
som også var Ruth og Paul Michaels viel-
sesord: "Glæd jer i Herren, jeg siger atter:
Glæd jer!"

Et stort følge var med ved graven og det
efterfølgende mindesamvær. Fra vor kirke
deltog pastor Jensen og frue samt pastor
Lyrstrand. Æret være Ruth Michaels minde!

Mogens Rasmussen / VL

Julegaver fra Kandake forlag

I anledning af 150-års jubilæet har kir-
kens forlag udgivet to nye skrifter og en
CD.

KIRKEKIG viser kirken "udefra" med
artikler om historie, mission, prædiken,
sang, ledelse og kirkeliv. - Hft. 71 sider kr.
70.00.

til DEN KIRKELIGE FORBRUGER
viser kirken "indefra" med prædikener fra
advent til helligtrekonger. - Indb. 75 sider
kr. 80.00.

Pris samlet i jubilæumsåret: kr. 120.00
JUBILÆUMS-CD med billedserie fra

kirkens historie, prædiken, foredrag, andagt
og fotos fra festen, jubilæumsnummeret af
Luthersk Kirke v. Bent Nielsen - Kr.50.00

JEG VÅGNEDE - 2. udg. af efterspurgt
hæfte med 20 andagter over bibelske salmer
ved pastor Leif G. Jensen - kr. 20.00

BEGYNDELSEN PÅ EVANGELIET -
Markusevangeliet kapitel 1-5, 23 styk-
ker ved pastor Leif G. Jensen - kr. 20.00

Købes ved redaktion eller i menigheder.



Retur-adresse: Luthersk Kirkes Ekspedition, Postparken 58,2, 2770 Kastrup

ADRESSER
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 7565 1660
Pastor Vagn Lyrstrand, Ålekistevej 157, 2720 Vanløse. Tlf. 3874 6661
Se Luthersk Kirke i farver på www.vivit.dk. - Skriv til os på: post@vivit.dk

Gudstjenester
ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
1. advent 27. nov. kl. 10 "Gæstedag"
Tors. 1. dec. kl. 19: Adventsandagt
2. advent 4. dec. kl. 10 m. nadver

(Sørensen/Lyrstrand)
Tors. 8. dec. kl. 19: Adventsandagt
3. advent 11. dec. kl. 16.30
Tors. 15. dec. kl. 19: Adventsandagt
4. advent 18. dec. kl. 10 "Gæstedag"
Juleaften 24. dec. kl. 15
Juledag 25. dec. kl. 10 m. nadver
2. Juledag 26. dec.
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Tors. 5. jan. kl. 19 Hell. tre kgr. andagt
Søndag 8. jan. kl. 10 m. læsepræd.

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
1. advent 27. nov. kl. 15  "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
2. advent 4. dec. kl. 16
3. advent 11. dec. kl. 10.30 m.nadver
4. advent 18. dec. kl. 15 "Adventsfest"

"Skallen" Møllergade 99, Svdb
Juleaften - ingen gdst.
Juledag 25. dec. kl. 16
2. Juledag 26. dec. kl. 10.30 m.nadv.
Nytårsdag 1. jan. ingen
Søndag 8. jan. kl. 10.30 m. nadver

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
1. advent 27. nov. kl. 10 m. nadver
2. advent 4. dec. kl. 14 fælles m.
Gratia menighed i Århus
3. advent 11. dec. kl. 10 m. nadver
Onsdag 14. dec. kl. 19 Adventsandagt
4. advent 18. dec. kl. 14
Juleaften 24. dec. kl. 16
Juledag 25. dec. kl. 10 m. nadver

(Sørensen/Jensen)
2. Juledag 26. dec. kl. 14
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Søndag 8. jan. kl. 10 m. nadver

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
1. advent 27. nov. kl. 16 m. nadver
2. advent 4. dec. kl 14 m. adventsfest
3. advent 11. dec. kl. 16 m. nadver
4. advent 18. kl. 10 m. nadver
Juleaften 24. dec. kl. 14
Juledag 25. dec. kl. 16 m. nadver

(Sørensen/Jensen)
2. Juledag 26. dec. kl. 10

Gratias nye kirke ikke er klar til 1.
jan. Tid og sted for gudstjenester op-
lyses lokalt. Henv. præst: 75 65 16
60 eller kirketjener: 86 12 54 51


