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Udsigt og indsigt i kirken
Kristne kirker er ofte bygget på højdedrag eller ligger
centralt i bybilledet. Kirketårne rager op, så de kan ses
på lang afstand. Enkelte kirker har en enestående place-
ring. Det gælder kirken i Bregninge på Tåsinge. Fra tår-
net er der udsigt ud over hele Tåsinge, til Sydfyn, Lan-
geland og Ærø. Og ved motorvejen over Ejer Baunehøj
ligger en kirke, som man i klart vejr kan se så langt borte
som fra Øster Snede ved Løsning.

I 1877 var der også åben udsigt til den nybyggede
Martinskirke ved Skt. Jørgens Sø. Dengang fandtes  ik-
ke mange tilsvarende bygninger udenfor "volden" på
Frederiksberg. Også Lohals kirke på "Den nye vej" var
engang synlig på lang afstand. Når man i 1950'erne og
60'erne kom sejlende fra Korsør til Lohals med damp-
skibet "Mjølner", kunne man om aftenen ude fra havet
se lyset i gavlkorset. I 1910 lå Løsning Frikirke synlig i
bybilledet tæt på jernbanen. I dag er dens placering mere
beskeden.

Tilsvarende med den nye Gratiakirke, som er under
opførelse på Skejbygårdsvej i Århus. Selv om den ligger
på et af de højeste punkter i Århus 64 meter over havets
overflade, kan den ikke hamle op med de nærliggende
boligkareer og institutionsbygninger. Men fra den nye
kirke er der fin udsigt til et stort boligområde, to frisko-
ler, et handicapbofællesskab og til boligområdet Nærin-
gen og Nyringen, ligesom buslinierne er mange og gode
til Skejbygårdsvej 23. Forbipasserende standser op og
spørger, hvad vi er i gang med at bygge. Gratiakirken er
ved at vokse frem i Risskov i et roligt og dog befærdet
hjørne af Århus med udsigt ud over Århus-bugten.

Gratia menighed er forundret og fuld af tak for al den
godhed, som er blevet vist os af kirkebladets læsere og
af søstermenigheder på Langeland, i København og i
Løsning. Vi har nu udsigt til en ny kirke, hvor Gud vil
samle menigheden om nåden i Jesus Kristus. Må Gud
velsigne os med indsigt i troen på Jesus Kristus og hjæl-
pe os til være kirke for flere.
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Udsigt og indsigt fra Gud Fader
Vi tror på Gud fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Den første
trosartikel giver os udsigt til Gud som vores far og til hans skaberværk, udsigt
til, at han vil sørge for os og beskytte og beskærme os. - Denne tro giver os
indsigt i vores egen natur og væsen som mennesker. Troen på Skaberen giver
os indsigt, så vi erkender, at vi i ét og alt er afhængige af ham: Liv og helbred,
mad og drikke, klæder, hus og hjem, familie og venner, arbejde og alt, hvad vi
er og har, skyldes Gud, vores himmelske far, der viser os barmhjertighed og
godhed.

Udsigt og indsigt fra Jesus Kristus
Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre. Den anden trosartikel
om Guds Søn og genløsningen åbner udsigten til Jesu liv. Vi ser hans fødsel og
liv for os. Vi lytter til hans undervisning og prædiken. Vi ser hans undergernin-
ger og kærlighed til ringe og foragtede mennesker. Vi ser ham lide døden i vort
sted. Han rammes af Guds vrede. Og han opstår og sejrer over død, grav og
helvede. - Denne udsigt giver os indsigt i Guds forunderlige kærlighed, at han
elskede verden så højt, at han gav sin søn, den enbårne. Kærligheden giver os
indsigt i, hvor dårligt det står til med os, hvor dybt vi er faldet fra Gud, og hvor
håbløst det hele ser ud, hvis ikke Gud elsker os. Men det gør han. Udsigten til
korset på Golgata giver os indsigt i Jesu frelse.

Udsigt og indsigt fra Helligånden
Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke. Den tredje trosartikel  åbner
den kristne kirkes dør på vid gab, så vi ser hemmeligheden bag troens liv, som
er syndernes forladelse. Her er udsigt til prædikestol, døbefont og alterbord.
Påskedags aften siger Jesus til sine disciple: Modtag Helligånden! Forlader I
nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder,
er de ikke forladt! (Joh 20,22-23).

Fra og med pinsedag bliver det tydeligt, at netop dette dobbelte budskab om
nåde og dom, tilgivelse og ikke-tilgivelse er Helligåndens kald og gave. Han
forkynder os udsigten til himmelen og til helvedet. Der er ingen udsigt til frelse
på grund af noget af det, vi kan præstere og gøre, hverken før eller efter vi
kommer til tro. Jesus er både troens banebryder og fuldender (Hebr 12,3). Så
befriende! Heraf vokser den indsigt frem, at jeg ikke kan komme til tro eller
bevare min tro ved noget af det, jeg selv udtænker eller udfører. Jeg er ene og
alene henvist til det, Helligånden lærer mig i evangeliet om Jesus.

Da indser vi, at kirkens tre nådemidler står over alt andet i den kristne menig-
hed: evangeliets forkyndelse og den hellige dåb og nadver. Og det  præger os i
kristenliv, gudstjeneste, hverdagsliv og mission. Må Gud altid lade os leve med
den rette udsigt, så vi bevarer troens indsigt i Guds sande nåde i Jesus Kristus.

Leif G. Jensen
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Fra kirkens historie
"Hvad var årsagen til, at pastor N. P. Grunnet i året 1855 sammen med nogle
få personer (omkring 20) dannede en evangelisk-luthersk frimenighed i Kø-
benhavn? Hvad bevægede denne lille skare til at tage dette vigtige skridt?"
spørges der i Kirke-nyt nr. 5, 1955 i forbindelse med kirkens 100-års jubilæ-
um. - Vi klipper i anledning af 150-års jubilæet.

Svaret lyder: Fordi folkekirken ved siden af Guds ords lære også tolererede
menneskelig lære, som er vranglære, og fordi Guds ord i 2. Kor. 6 og andre
steder siger, at sande kristne skal gå ud og afsondre sig fra al vranglære. Det
var altså i lydighed mod Guds ord, at Den evang.-luth. Frikirke blev stiftet.

Den sunde lære. Grunnet erkendte, at den i folkekirken overhåndtagende
lærdom ikke  var den lærdom, som bibelen indeholder, og at han derfor måtte
vige fra den (Rom 16,17). Han så, at folkekirkens tilstand ikke var i overens-
stemmelse med den "sunde lære", men at man tog sig "lærere i hobetal, efter
hvad der kildrede deres øren" (2 Tim 4,3). Han måtte derfor holde sig fra
sådanne (1 Tim 6,5). Vranglære er vantro, og derfor gælder 2. Kor. 6: "Drag
ikke i ulige åg med de vantro!"

Stat og kirke. Grunnet erkendte, at Guds menighed ikke må stå under sta-
tens formynderskab, at stat og kirke skal være adskilt. Gud selv stiftede sin
menighed på jorden som en af staten ganske fri og uafhængig menighed. (Joh
18,16 og Mark 12,17).

Vækst og udbredelse. Trods al ydre mangel og trods alle angreb udefra
voksede frikirken, i det indre i erkendelse, i det ydre i medlemstal. Der stifte-
des, foruden i København, menigheder flere steder på Sjælland, Fyn, Lange-
land, i Jylland og på Bornholm. I København blev 1877 Martinskirken bygget.
I Igelsø ved Holbæk opførtes en smuk lille kirke 1884. I Dalmose ved Slagelse
byggedes 1899 et hus med kirkesal. 1910 fik menigheden i Løsning sit eget
gudshus. Og så sent som i 1952 blev der bygget en kirke i Lohals på Lange-
land.

Kirkeblade. Sit første månedsblad kaldte Grunnet "En Røst i Ørkenen."
1879-1895 udkom "Evangelisk-luthersk Maanedsskrift". Senere udkom "Fri-
kirken" og "Luthersk Vidnesbyrd". For tiden udkommer månedsbladet "Kirke-
Nyt".

Fortid og fremtid. Måtte vi, når vi ser tilbage, erkende, at al ære, tak og pris
tilkommer vor himmelske Fader. Måtte også i fremtiden Guds rige velsignelse
hvile  over frikirkens arbejde!

Paul Michael, præst i Frikirken 1948-85
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Guds Ord er en Lygte for min
Fod og et Lys paa min Sti.

Salme 119,105
Herrens Ord bliver evindelig.

1. Petri 1,25

  4. Aarg.                  JANUAR 1925                       Nr. 1.

Naar der af Lutheranerne tales om den rene Lære, saa mistænkeliggøres dette
ikke sjældent som et udslag af Selvforgudelse. De allerfleste Mennesker holder
det nemlig for umuligt, at nogen kan have Læren ganske ren ... Som en syndig
Anmasselse og Selvovervurdering bedømmes det endog af Kristne, naar
ufuldkomne Mennesker udgiver deres Lære for at være ren, vis og ufejlbar.

Deraf ser vi, at man bruger Ordet "Lære" i en ganske anden Mening end vi.
Naar vi taler om den rene Lære, saa mener vi kun den Lære, som Gud selv har
aabenbaret, altsaa Guds Ords Lære og intet andet, og om det, som Gud har
lært, maa vi sige, at det er Sandheden ... og det eneste Middel, ved hvilket den
sande Tro og de gode Gerninger virkes, idet vi ved den rene Lære ikke forstaar
andet end det, som Gud har talt.

Forgæves indvender man derimod, at det, som vi kalder for den rene Lære,
kun er vores Udlæggelse af Guds ord, og da Skriften udlægges forskelligt, saa
skulle vi indrømme, at Vildfarelsen lige saa godt kunne være paa vor Side som
paa andres Side. Dermed tilkendegiver man, at man ogsaa bruger Ordet "Ud-
læggelse" ganske anderledes end vi. Ved den hellige Skrifts Udlæggelse forstår
vi dette, at Guds Ords mening maa fremlægges ved klare Ord af selve Bibelen,
thi ellers lægger man sin Mening, som rigtignok kan være falsk, ind i Skriftens
Ord i stedet for at hente frem, hvad der læres deri. Og de for os endnu dunkle
Skriftord skal udlægges med de for os ganske klare.

I stedet for at mistænkeliggøre den lutherske Kirkes Vidnesbyrd skulle derfor
al Verden tro det og bekende Sandheden sammen med sande Lutheranere.
Guds Ord er Sandheden; den Hellige Skrift er Guds Ord; og hvem, der holder
fast ved Bibelens Lære, har Sandheden, den rene Lære. Lad os ikke høre på
Djævelen, som gerne vil indbilde os, at vi taler for meget om den rene Lære, og
at vi det hele taget har for meget med Læren at gøre; den onde Fjende ved
meget godt, at den, som udbreder Guds Ords Lære, netop ved denne bygger
vor Herres Jesu Kristi Rige.

Johannes Moritz Michael, præst i Den evang.-luth. Frikirke 1900-25
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Ikke langt fra os - i juli

Gud ... som
dog ikke er
langt borte
fra en eneste
af os.

I juli rejser
mange og
nyder en uge eller to under fremmede
himmelstrøg. Man oplever, hvad det vil
sige at være langt hjemmefra. Det er
ferie.
Nær og dog uden kontakt
Men det er noget helt andet, hvis man
tvinges til at forlade sit hjemland som
flygtning, eller hvis man bliver alvorligt
syg og må gennem et langvarigt hospi-
talsophold. Ensomhed kan også ram-
me os, hvor vi mindst af alt troede det
muligt: i vor egen familie, i skolen og
der, hvor man bor. Mennesker svigter
hinanden og bliver selv svigtet. Man
vender ryggen til hinanden og er fravæ-
rende, selv om man måske går op og
ned ad hinanden.
Gud er ikke langt fra os
Apostelen Paulus tog dette tema op,
da han på en missionsrejse kom til
Athen. Folk i byen troede, at de søgte
Gud og var på rette vej. Paulus fortalte
dem: Gud er ikke langt fra en eneste af
os. ... I ham lever vi, ånder vi og er vi. ...
Vi er også af hans slægt! (ApG 17).

Men hvorfor erfarer vi det ikke? Fordi
vi lever med ryggen til Gud, ligesom vi
kan leve med ryggen til vore nærme-
ste, selv om de er os helt nær. Kun
gennem omvendelse til Jesus Kristus
lærer vi Gud at kende. Evangeliet kal-
der os til omvendelse. Gud er selv ble-
vet menneske. Gud er ikke langt fra os
- i juli! Lad os tage mod hans kald!

Rom 8,1-17: Det gjorde Gud
Rom 8,18-27: Vort legemes forløsning
6. e. trinitatis Matt 5,20-26: Jeres
retfærdighed overfor Gud og mennesker
Sl 28: Vær ikke døv for mig!
Rom 8,28-39: Vi ved ...
1 Thess 1,1-10: Jesus frier os fra vreden
1 Thess 2,1-16: Som en mor
1 Thess 2,17-3,13: Jeres tro og kærlighed
1 Thess 4,1-18: Trøst derfor hinanden
7. e. trinitatis Mark 8,1-9:
Syv brød, tak og uddeling
Sl 47: Syng for vor konge, syng!
1 Thess 5,1-11: Trøst derfor hinanden
1 Thess 5,12-28: Hold fred med hinanden
ApG 15,1-12: Frelst ved Jesu nåde
ApG 15,13-35: De underviste og forkyndte
ApG 15,36-16,5: .. styrkede menighederne
8. efter trinitatis Matt 7,15-21:
Tag jer i agt for de falske profeter!
Sl 48: Læg mærke til Guds by!
ApG 16,6-15: Herren åbnede hendes hjerte
ApG 16,16-40: Han og hele hans husstand
ApG 17,1-13: De granskede dagligt ...
ApG 17,14-34: Ikke langt fra os
ApG 18,1-17: Paulus kom til Korinth
9. efter trinitatis Luk 16,1-9:
Verdens børn og lysets børn
Sl 54: Gud, frels mig ved dit navn!
ApG 18,18-28: Styrkede alle disciplene
ApG 19,1-22: Overbeviste om Guds rige
ApG 19,23-40: Uro på grund af Vejen
ApG 20,1-12: Den første dag i ugen
ApG 20,13-38: Vejledning for præster
10. efter trinitatis Luk 19,41-48:
Hvad der tjener til din fred!
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Uden ende - i august
For han er den
levende Gud,
han forbliver i
evighed, hans
kongerige kan
ikke gå til
grunde, hans
herredømme
er uden ende.

Udødelighed
Menneskeheden har altid stræbt efter
udødelighed og evigt liv, men har aldrig
fundet det. Jo mere man satsede på at
opnå det, desto længere fjernede man
sig fra den kærlighed, som er forud-
sætningen for alt liv. Jesus siger jo:
Den, der søger at redde sit liv, skal mi-
ste det, men den, der mister det, skal
vinde det (Luk 17,33). Derfor har kun
den evigt liv, som bærer den fuldkom-
ne kærlighed i sig og ofrer sit liv. Og
hvem gør det?
Jesu kærlighed giver evigt liv
Han er den sande Gud og det evige liv
(1 Joh 5,20). Han forbliver i evighed (Åb
1,8). Hans rige kan ikke gå til grunde,
og hans herredømme er uden ende
(Luk 1,33). Han gav sit liv for os. Han
bar menneskehedens skyld og betalte
vores straf. Derfor vokser den evige
kærlighed frem af korsets to tynde stre-
ger. Guds evige rige overvinder mørket,
hvor korsets budskab modtages i tro
og drager os ind under nåden.
Det vokser i august
Månedens bibelord er fra Daniels Bog
kap. 6. Gennem det, der skete med
Daniel og hans venner, møder Jesus
Kristus også os. Han gav Daniel og
vennerne evigt liv. Han er også vor Her-
re og Frelser.

Leif G. Jensen

Sl 55: Hør min bøn, Gud!
Dan 1,1-21: Fire unge mænd står fast
Dan 2,1-23: De skulle bede til Gud
Dan 2,24-49: Så du kan forstå dit hjerte
Dan 3,1-18: Vi vil ikke dyrke din gud
Dan 3,19-30: Gud sendte sin engel
11. efter trinitatis Luk 18,9-14:
Hvordan går man retfærdiggjort fra kirke?
Sl 68: Gud rejser sig
Dan 4,1-15: Drømmen om træet
Dan 4,16-34: Hans herredømme er evigt.
Dan 5,1-12: Drikkegildet
Dan 5,13-30: Skriften på væggen
Dan 6,1-18: Tre gange om dagen
12. efter trinitatis Mark 7,31-37:
Han har gjort alting vel!
Sl 70: Vær nådig og red mig!
Dan 6,19-29: Han redder og befrier
Rom 9,1-18: De børn, løftet handler om
Rom 9,19-33: I stor langmodighed
Rom 10,1-17: Ordet er dig nær
Rom 10,18-21: Dem, der ikke søgte mig
13. efter trinitatis Luk 10,23-37:
Den barmhjertige samaritaner
Sl 74: Hvorfor har du forstødt os?
Rom 11,1-10: Udvalgt af nåde
Rom 11,11-24: Guds godhed mod dig
Rom 11,25-36: Befrieren skal komme
Rom 12,1-21: Kærligheden skal være ...
Rom 13,1-7: Giv alle, hvad I skylder dem
14. efter trinitatis Luk 17,11-19:
Hvor er de ni?
Sl 84: Længsel efter Herrens forgårde
Rom 13,8-14: Skyldig at elske hinanden
Rom 14,1-12: Tag imod den svage i troen
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Ord og sakrament - i Norden

Sammen med andre lutherske bekendelseskirker i Finland, Sverige og Norge
har vores kirke udarbejdet et "DOKUMENT som baggrund for konstatering
af kirkeligt fællesskab." - Vi gengiver fra art.7 "Ordet og sakramenterne".
Gud skænker os nåde og retfærdiggørelse gennem givne midler, som er be-
falet af Herren Jesus: Ordet, Dåben, Nadveren og Afløsningen.

Ordet i Bibel og forkyndelse
Guds ord er lov og evangelium; og for at kunne se det, må man skelne mellem
lov og evangelium. Loven er Guds ord og nødvendig til at afsløre menneskets
synder. Men troen tændes alene ved det betingelsesløse evangelium, som for-
kynder nåde og syndernes forladelse i Jesu navn og blod. Når vi taler om ordet
som nådemiddel, sigter vi særligt til evangeliet eller Guds nådeløfter i Bibelen.
Opgave: Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem lov og evangelium?

Ordet i sakramenterne
Evangeliet er forbundet med dåben, nadveren og afløsningen, så de ligesom
det læste og mundtligt forkyndte evangelium skænker nåde, tilgivelse og evigt
liv. De er alle aktive nådemidler, som ved Helligåndens virkning giver og virker,
hvad de siger. Ved at høre og tage imod evangeliet i ord og sakrament får et
menneske den kristne tro og bliver frelst. Og fortsætter man med stadigt at
bruge nådemidlerne, vil man også kunne holde ud og forblive en kristen lige til
det sidste. Nogen anden måde eller vej til frelse findes ikke. “Evangeliet er
Guds kraft til frelse for enhver, som tror...” (Rom 1,16). Og videre: “I er jo
ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og
blivende ord... ” (1 Pet 1,23).
Opgave: Hvad betyder nådemidlerne for en kristens liv og gudstjeneste?

Ingen andre nådemidler
Vi afviser opfattelser, som forringer eller gør nådens midler i ord og sakramen-
te til intet, hvad enten det sker i ord eller praksis. Det sker, hvor man lærer, at
der er andre midler, som skænker nåde, eller hvor man henviser mennesket til
sin egen gerning, om det så er bønnen eller de allerbedste gerninger. For det
hedder: Da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åben-
baret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort gode gerninger, men fordi han er
barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Hellig-
ånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at
vi, retfærdiggjorte ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv!
(Tit 3,4-7).
Opgave: Hvilken funktion har bøn og sang i forhold til nådemidlerne?

Ref. og opgaver VL
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Noter & Nyt
Bananskræl under skoen
Grosbøll er igen på prædikestolen efter gen-
tagelse af præsteløftet for ny biskop. I bogen
"En sten i skoen" har han offentligt fornæg-
tet den kristne tro og offentligt intet taget til-
bage. Det farligste herved er måske, at det
giver råderum for mere "almindelige" præ-
ster, der knapt så firkantet giver udtryk for
samme mening, at der "ingen facitliste" er
for kristen tro. - Herom skriver dr. theol.
Georg S. Adamsen i Krist. Dagbl. 22/5 bl.a.:

Der er få, der direkte ønsker at blive sat i
bås med Grosbøll. Men nogle vil altså ikke
have ham fyret, for det er så svært at finde
ud af, hvad der er sandt og falsk. Sten i skoen
betakker man sig - måske - for, men banan-
skræl under skoen tager man sig ikke af...

Bekendelsesskrifterne er den glade beken-
delse, som den treenige Gud gennem Bibelen
har skænket til sin kirke, og som den derefter
aflægger overfor Gud og mennesker (Matt
16,16ff; 11,25f). Men netop derfor er be-
kendelserne en ufravigelig norm, som henter
sin autoritet og sandhed i Guds evige Ord.
Jesu ord skal nemlig aldrig forgå. Det ved
hans disciple, for de kender den gode hyrdes
stemme, til forskel fra dem, der ikke kender,
tror og holder sig til hans ord. Det er det ord,
der frelser, men det er også kun det ord, der
gør det. Derfor skal den, der taler, tale som
Guds ord, og ikke ændre på noget, for så
fordærves og afskaffes evangeliet.

Det er derfor, enhver "Grosbøll" og en-
hver mere "almindelig" hyrde, de er med til
at skaffe plads, er så farlige. Hvis man virke-
lig hører til Jesu hjord, så finder man sig ikke
i, at sådanne "hyrder" får lov at tage sig af
sjælene. Og hvis man virkelig hører til Jesu
hjord, så lytter man heller ikke til dem, men
finder en kirke, hvor der er trofaste evangeli-
ske præster, som Jesus vil prise salige, når
han kommer, fordi de er i færd med det, han
befalede dem. (Matt 24,45-51).                      VL

Et nordisk luthersk fællesskap
Herom skriver pastor Asbjørn Hjorthaug,
formand for Den Evang. Luth. Bekendelses-
kirke (ELBK) i Norge og Sverige ud fra 1
Kor 11,26: "Så ofte I spiser brødet og drik-
ker kalken, forkynder I Herrens død, indtil
han kommer." - Vi refererer fra "Gratia" nr.
1/2005, som kan læses på www.elbk.org.

Der er kun nogle få sårbare miljøer tilbage
i Norden, som forsvarer den evang.-luth. læ-
re. Modstanderne er mange og stærke. De
gør sig gældende på alle fronter. Da er det
vigtigt, at vi som har samme tro finder sam-
men i et fællesskab, så vi kan styrke og støt-
te hinanden. Det handler om at overleve.

I over 10 år har lutherske kristne fra Fin-
land, Danmark, Sverige og Norge mødt hin-
anden og delt Guds ord og bekendelse. Hver
gang har vi konkluderet, at vi står hinanden
usædvanligt nær i tro, lære og bekendelse.
De sidste 2 år har vi arbejdet på et enhedsdo-
kument som grundlag for kirkefællesskab. I
februar i år gjorde vi det færdigt... [Se side 8].

Nu må vi vise hinanden, at vi har ment det
alvorligt med alle de frikonferencer, vi har
haft. Rigtigt nok er der nogle praktiske
spørgsmål, som ikke er færdige, men ... dette
må ikke hindre os i et fællesskab, hvor vi kan
dele præsteressourcer og styrke hinanden i
et fællesskab ved samme nadverbord.

Vi skal sammen forkynde Herrens død. Vi
skal vise andre lutherske kristne i Norden,
der vandrer rundt som får uden hyrde, og
som ikke ved, hvor de skal søge støtte og
fællesskab, at her er vi nogle få i Danmark,
Sverige, Finland og Norge, som holder sam-
men i et sandt kristent fællesskab.

Vi har fået til opgave at forkynde evange-
liet, så flere mennesker kommer til tro på
Jesus Kristus, før det er for sent. Lad os
lægge til rette, så det bliver muligt... Lad os
bede for hinanden, så Djævelen ikke sejrer
ved at holde os fra hinanden.                    VL
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Byggestart i Århus
27. maj begyndte gravemaskinerne at brumme på Skej-
bygårdsvej 23 i Risskov. I løbet af få dage var der gravet
ud til to huse: kirkebygning og præstebolig.
Byggeriet kan løbende følges på kirkens hjemmeside:
www.gratiakirken.dk/projekt,
hvor Mogens Nielsen præsenterer fotos fra byggeriet.

I februar blev der holdt licitation. Ved månedens udgang valgte menigheden
Højvang Byg som hovedentreprenør.
I løbet af marts og april blev detaljer aftalt mellem menighed, arkitekt og
bygmester. Sideløbende blev der arbejdet med låntagning og muligheden for
at opføre bolig finansieret gennem udlejning til præstefamilien. Hovedkasse-
rer og budgetudvalg foretog en række undersøgelser. Menigheden fik et godt
tilbud fra Nordeakredit, og renten faldt frem til byggestart. Det var med til at
åbne for, at der bygges våbenhus til kirken og opføres præstebolig.
Første maj blev acceptskrivelser underskrevet af menighed og af bygmester
Michael Pedersen, Give, formidlet af arkitekt Jørgen Lundsgaard.
Kirkebygningen er på 198 m2 i grundplan + ca. 50 m2 på 1. sal. Boligen er på
141 m2. Desuden tilkøbte menigheden ekstra 210 m2 jord fra kommunen
med mulighed for en bedre placering af bygningerne.
Indsamlingsresultatet indtil nu ser således ud: Gaver fra enkeltpersoner i
søstermenigheder og fra venner: kr. 483.910. Menighedens egen indsamling:
kr. 99.600. Frikirkens byggekonto kr. 710.000. Resterende udgifter finansieres
ved lån hos private samt i Nordeakredit.
Tidsplan: Det forventes, at byggeriet afsluttes i løbet af november. Dato for
grundstensnedlæggelse og indvielse er endnu ikke kendt.
Frivillige arbejdsopgaver: Malerarbejde på begge bygninger. Prædikestol, al-
ter, knæfald og døbefont, trappe til 1. sal, skillerum på 1. sal. Belægning i
terræn: fliser, grus mv., redskabsrum, anlæg af græs mv.
Sommerlejr-basar:  På årets sommerlejr samles der ind til inventar.

Gratia menighed glæder
sig over de mange gaver,
som har gjort det muligt
at opføre kirken.

Bed sammen med os til
Gud om, at arbejdet må
lykkes til Guds ære og til
velsignelse for menig-
heden og dens mission i
Århus.

Kærlig hilsen
GRATIA menighed
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VI TROR PÅ KØDETS OPSTANDELSE
Årsmøde 9.-10. juli 2005 i Humble

Lørdag den 9. juli
kl. 13.30: Åbning m. årsberetninger
kl. 14.30: Kaffe
kl. 15.15: Forhandlingsmøde
kl. 17.30: Afslutning
kl. 18.00: Spisning medbr. mad *)
kl. 19.45: Familiemøde
*) Pizza kan bestilles ved tilmelding

Søndag den 10. juli
kl. 8-9.00: Morgenmad
kl. 10.00: Gudstjeneste, Lohals kirke *)
kl. 12.45: Fælles middag i Humble
kl. 14.30: Festtale: "Vi tror på

        kødets opstandelse."
kl. 15.30: Kaffe og afslutning
*) Kollekt til Den evang.-luth. Frikirke

Tilmelding i den lokale menighed eller til kirkens præster (se bagsiden)
Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne!

HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!HÅB til det sidste!
Luthersk Sommerferie 10.-14. juli i Humble. - Bestil program.

Fra menighederne
København, 150-års jubilæum

InvitationInvitationInvitationInvitationInvitation
EvangeliskEvangeliskEvangeliskEvangeliskEvangelisk

LutherskLutherskLutherskLutherskLuthersk
FrikirkeFrikirkeFrikirkeFrikirkeFrikirke

DanmarkDanmarkDanmarkDanmarkDanmark
1855-20051855-20051855-20051855-20051855-2005

Den 4. november 1855
Den evangelisk-lutherske Frikirke

i Danmark blev stiftet ved
pastor Niels Petersen Grunnet.

Den 5.-6. november 2005
Jubilæumsfest i København

i taknemlighed til Herren
for 150 års velsignelse.

Jubilæumsfesten er åben for alle!
Vi håber, at mange vil feste med os.

Program i næste nr. af bladet.

Gratia, Århus - konfirmation
Pinsedag den 15. maj 2005 blev Las-
se Jensen og Emil Nex konfirmeret i
Gratiakirken.

Lasse er søn af Bjarne og Tenna
Jensen. Han blev døbt 3. marts 1991 i
Martinskirken i København. Dengang
stod Inge og Bent Nielsen og Karin
Rasmussen faddere. Lasses konfir-
mationsvers er ApG 4,12: Og der er ik-
ke frelse i nogen anden, ja, der er ikke
givet mennesker noget andet navn un-
der himlen, som vi kan blive frelst ved.

Emil er søn af Inger og Jens Henrik
Nex. Han blev døbt 4. aug. 1991 i Grati-
akirken i Århus. Lea og Anders Henrik-
sen stod faddere. Emils konfirmati-
onsvers er Sl 121,5: Herren bevarer
dig, Herren er din skygge ved din højre
side.

Hjertelig til lykke og Guds rige velsig-
nelse!                                                 LGJ
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Gudstjenester
ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 3. juli kl. 11 m.nadv. (MNS/VL)
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals
Søndag 17. juli kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 24. juli kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 31. juli kl. 10 m. læseprdk.
Søndag 7. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 14. aug. kl. 10
Søndag 21. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 28. aug. kl 10 "Gæstedag"
Søndag 4. sep. kl. 10 Høst m. nadver
Søndag 11. sep. kl. 10 (Sørensen)

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 3. juli ingen
Søndag 10. juli kl. 10 - Årsmøde gdst.
Søndag 17. juli - ingen
Søndag 24. juli - ingen
Søndag 31. juli - ingen
Søndag 7. aug. kl. 16 m. nadv.
Søndag 14. aug. - ingen
Søndag 21. aug. kl. 16 m. nadv.
Søndag 28. aug. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 4. sep. ingen
Søndag 11. sep. kl.10.30 Høst m. nadv.

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 3. juli kl. 14
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals
Søndag 17. juli  kl. 14 m. nadver
Søndag 24. juli kl. 10 (Sørensen)
Søndag 31. juli kl. 14 (Sørensen)
Søndag 7. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 14. aug. kl. 14
Søndag 21. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 28. aug. kl. 14 (Sørensen)
Søndag 4. sep. kl. 10 Høst m. nadver
Søndag 11. sep. kl. 14

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 3. juli kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 10. juli ingen - Se Lohals
Søndag 17. juli  kl. 10 m. nadver
Søndag 24. juli kl. 16 (Sørensen)
Søndag 31. juli kl. 10 (Sørensen)
Søndag 7. aug. kl. 16 m. nadver
Søndag 14. aug. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 21. aug. kl. 16 Gæstesøndag
Søndag 28. aug. kl. 10 (Sørensen)
Søndag 4. sep. kl. 16 Høst m. nadver
Søndag 11. sep. kl. 10 (9.20 nadver)

Pastor Leif G. Jensen 18.-31. juli, men kan kontaktes i ferien efter behov.
Pastor Vagn Lyrstrand 15. juli -4.aug. - evt. kontakt tlf 60 77 52 80

Ferie:


