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 Nr. 1                     2008                       Årgang 57 
  

Menigheds- og missionsblad ved 
høstgudstjenesterne 28. september 2008 
fælles for Den evangelisk-lutherske Frikirkes menigheder  
i København, på Fyn/Langeland, i Løsning og Århus. 
 

 
VED HØSTGUDSTJENESTERNE indsamles til  
ydre mission i Botswana (i København) 
og til børnehjemmet i Moreira (i Århus).  
 

Hjertelig tak for enhver gave! 
 
Som kvittering dette lille menigheds- og missionsblad med andagt og 
information om arbejdet i Botswana sammen med kirkekalender for 
oktober, november og december.  

 
Fra missionsbladet:  
Side 2: Andagt: Ikke til at fatte.. 
Side 4: Beretning: Hvordan går det?  
     Beretning fra menighed i hovedstaden i Botswana 

Side 6: Nyt projekt: Mad og tryghed for forældreløse børn 
    Opbygning af hjem for børn efter forældre, der døde af AIDS  

 
Menighedernes kalender: 
Side 7-8: Kalender for oktober – november - december 
Side 8: Kontakt-adresser. 



 
2 

Ikke til at fatte! 
 
Jerusalem for 2634 år siden: 
Jeremias 2,11: ”Skifter et hedningefolk sine guder ud? — og de er 
ikke engang guder! Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, 
der intet gavner.” 
 
Berlin år 2634, 28. september:  
”I forbindelse med udgravninger fortaget af Europæisk institut for 
Arkæologi, er en videnskabsmand stødt på et fynsk boligområde fra 
atomalderen i den nordlige del af Odense i det tidligere Danmark.  
Her er spor efter en stor religiøsitet, idet man i alle boliger har fundet 
kasser af gals, elektronik, træ og stål. Desuden har man kunnet re-
konstruere rummene, hvor mennesker opholdt sig sammen. Man 
mener, at mennesker i atomalderen dagligt tilbragte adskillige timer 
foran disse apparater. Selv deres børn deltog dagligt i sådanne 
messer, ja, mange steder var det også almindeligt at opsætte disse 
elektroniske husaltre i hvert værelse.“ 
 
Det, som kunne lyde lidt I retning af science fiction, og nogle 
trækker måske overbærende på smilebåndet. Men den lille tænkte 
notits i et fremtids-medie får mig til at spørge: Hvad er helligt for 
mig? Penge, rejser, min frihed, og at gøre – og lade være med at 
gøre – som jeg lige har lyst til? Hvad er der tilbage af fællesskabet i 
den kristne menighed? Er den langsomt ved at gå i opløsning til 
fordel for den enkeltes eget liv som individualist?  
 
Når vi kigger 2630 år bagud og hører, hvad Gud Herren sagde 
gennem profeten Jeremias, mærker vi hans enorme skuffelse.  
Hans elskede sit folk Israel, som var hans førstefrugt. Og han havde 
store planer med dette folk.  
Men næppe havde han ført dem ind i det forjættede land, før de 
holdt op med at spørge efter Herren, og i stedet blev de optaget af 
Baal’erne, de afguder, som man mente sørgede for regn og frugt-
barhed. For denne afgudsdyrkelse var tiltrækkende. Her kunne man 
nemlig leve sine egne lyster ud med sex i forskellige former og 
udgaver i religionens navn. Ja, afgudsdyrkelsen gik faktisk ud på, at 
man blev lykkelig af at leve sine lyster ud og gøre, som man selv 
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fandt for godt. - Det var forfærdeligt, som det gik til i det hellige land 
på Jeremias’ tid. Det beskrives nærmere i 2 Kongebog kapitel 23. 
 
Gud kan ganske enkelt ikke fatte det. Hvordan går det til, at hans 
folk forkaster det levende vand og i stedet foretrækker cisterner, 
som slår revner og ikke kan holde vand? Hvordan går det til, at hans 
folk skifter sin Gud og Skaber ud med afguder, som ikke er til og 
ikke dur’ til noget som helst? Hvad har Gud gjort forkert?  
Gennem profeten Jeremias’ Bog 2,1-11 fortæller Gud om sin undren 
og giver sin skuffelse frit løb: “Mit folk har skiftet sin ære ud med 
noget, der intet gavner!”  
 
Vores ære, herlighed og ros er Jesu Kristi far, som er den eneste 
sande Gud. Han giver vores liv evig værdi. Dagligt kan vi begynde 
livet hos ham. Dette fantastiske budskab har vi fået betroet. Jeg 
ønsker ikke at bytte det med noget andet.  
 

Pastor Michael Pietrusky 
Sangerhausen 

 
Oversat fra Missionsbladet 2008/2  
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Øjebliksbillede fra Botswanas hovedstad:  

”Hvordan går det?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto:  
Den hidtil ældste kvinde,  

  der er blev døbt i Molepolole:  
  en 96-årig kvinde. 

 

Pastor Thomas Seifert fortæller fra mission i en menighed i Botswana. 
 
 

vordan går det? Når man ikke 
har set den ene og anden i 

nogle måneder, kommer spørgsmå-
let helt sikkert: ”Hvordan går det?” 
Lad mig derfor fortælle, hvad der er 
sket de sidste uger og måneder.  
 
I skal høre om dem, som vendte 
hjem: Motlalekgomo, Winnie og Ba-
supang.  
I flere år måtte vi undvære dem, og 
så med ét – næsten samtidig – 
kommer de alle tre tilbage til 
Gaborone. Det er nogle af dem, 
som var med, da menigheden blev 
grundlagt. Men de rejste og blev 
spredt på grund af deres arbejde.  
Motlalekgomo blev sendt til Kalahari 
for at arbejde I en landsby som 
mandlig jordemoder og sygeplejer-
ske. Winnie blev af sin arbejdsgiver 
bedt om at arbejde i bank ved 

grænsen til Sydafrika. Basupang, 
blev udstationeret som politibetjent I 
det nordlige Botswana.  
Det var i Motlalekgomos hus, at vo-
res menighed voksede frem, da vi 
om aftenen samledes til undervis-
ning I skæret fra stearinlys og petro-
liumslamper.  
Winnie kom til tro på Jesus Kristus 
og blev kort efter døbt, før hendes 
arbejdsgiver beordrede hende til at 
arbejde I en af de andre store byer I 
Botswana. Og politibetjenten måtte 
gennem adskillige år arbejde langt 
væk fra sin menighed. Ofte var han 
nødt til at arbejde om søndagen.  
Sikken en fest, da de alle tre helt u-
ventet og meget overraskende duk-
kede op I menigheden til gudstjene-
ste. Og der havde fundet en vækst 
sted. Familie, som jeg ikke kender, 
kom med. Og Motlalekgomos kom-

H 
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mende hustru kommer på et godt 
tidspunkt. En del af menighedens 
medlemmer er i gang med at 
uddele indbydelser i de omkring-
liggende boligblokke. Vi inviterer til 
en særlig gudstjeneste. Og Tracy – 
Motlalekgomos’ forlovede – 
hjælper. 
  
De “hjemvendte” gør os glade. 
De deltager I onsdagsmøderne. Her 
mødes man i hjemmene og håber, 
at nogle af deltagerne er 
kommende medlemmer. Det er en 
hjælp til at få evangeliet ind i 
hverdagen, når vi taler, synger og 
beder sammen. De hjemvendte 
fortæller, hvad der skete de år, hvor 
de var væk.  
Hos Dineo, som er sekretær og ny i 
menigheden, handler det om, hvad 
medlemskabet har betydet for hen-
des liv. Det er en særlig aften. Vi 
bliver udfordret åndeligt. Det er en 
levende og hjertelig aften.  
 
Motlalekgomo og Tracy er i mel-
lemtiden blevet kirkeligt viet. Kirken 
var smukt pyntet, og det unge par 
blev velsignet i gudstjenesten og fik 
mange gaver af menigheden. Parret 
får de efterfølgende uger stor betyd-
ning hos os, fordi de tager deres fa-
milie og venner med i kirke. Det, 
som blev sagt til dem ved vielsen i 
kirken, går i opfyldelse: ”Vær en 
velsignelse!”   
 
Også Winnie, som arbejder i en 
bank, og som havde været udstatio-
neret i Lobatse, blev sidste søndag 
officielt optaget som medlem i vores 
menighed. Samtidig blev yderligere 
5 personer optaget gennem dåben.  

Det var meget glædeligt, at der 
kunne arrangeres seminar en hel 
uge. Vi fik hjælp til at drive mission.  
Gaborone havde inviteret ”Luthersk 
Time” fra Sydafrika. Her arbejdede 
vi sammen i menigheden om at 
finde veje og måder til at møde 
kirkefremmede på. Vi spurgte os 
selv og hinanden, hvordan vi taler 
med andre om troens små og store 
spørgsmål. Der blev uddelt tusind 
indbydelser i de omkringliggende 
boligkvarterer til en særlig guds-
tjeneste. 
 
Blandt dem, som blev døbt sidste 
søndag, var en ældgammel og 
meget frisk kvinde født 1911! Med 
hendes 96 år er fru Sekgee den 
ældste person, jeg nogensinde har 
døbt. Hendes dåbsvers var: ”Barm-
hjertig og nådig er Herren, langmo-
dig og rig på godhed.” 
 
Det var lidt fra arbejdet her i 
menigheden. Og så har jeg endda 
ikke fortalt om håndspålæggelse 
med forbøn i gudstjenesten i forbin-
delse med personlig nød hos en-
kelte af medlemmerne, og den nød, 
som er hos os, både når det gælder 
hverdagslivet og troens liv. Jeg har 
heller ikke fortalt om, hvad vi 
sammen har set og glædet os over i 
kendte Bibel-ord. Og så er der skuf-
felser og glæder hos den enkelte. 
Med andre ord: jeg har ikke nævnt 
alt det, som gør, at kristenlivet 
aldrig bliver ensformigt eller 
kedeligt. 

 
Med kærlig hilsen 

Thomas Seifert 
 

Oversat fra Missionsbladet, 2008/1 
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 I Serowe  
  bygges  
  børnehave og  
  hjem for forældreløse 

 Mad og tryghed  
  
 
  
 
   Foto: Vi har allerede et hus og en grund.  
            Nu skal alt det øvrige opbygges. 
 
Mange børn i Botswana bliver for-
ældreløse, fordi AIDS-raten ligger 
så højt som på 40 %. De mindste 
børn kan familierne som regel tage 
sig nogenlunde af. Derimod har de 
ældre børn det vanskeligere. Dem 
går det ofte hårdest ud over, og 
deres vilkår er som tit dårlige. De 
behøver mad og tryghed.  
 
Det er baggrunden for, at vi plan-
lægger at opbygge et hjem for for-
ældreløse børn og en børnehave. 
Det sker i forbindelse med et AIDS-
hjælpeprojekt, som allerede er i 
gang. 
 
Vi har fundet det sted, hvor hjem-
met skal bygges op (se billedet). 
Men der er brug for ombygning af 
huset. Desuden skal der indrettes 
med senge og legetøj til børnene. 
Køkkenet skal også bygges op, og 
meget skal gøres, for at der kan 

blive sørget godt for de børn, som 
skal bo her.   
 
Fordi der allerede er børn, som 
kan flytte ind, ønsker vi at komme i 
gang hurtigst muligt. For at kunne 
realisere det, vil vi være taknemme-
lige for at modtage regelmæssige 
gaver, hvor giverne forpligter sig i to 
år.  
Gaverne skal først og fremmest 
bruges til opbygning af hjemmet. 
Senere kan det udbygges med fad-
derskab for børnene, som kommer 
til at leve her.  
 
Vil I hjælper I os med at hjælpe 
de børn, som i fremtiden skal 
leve her? Jeres gaver vil være af 
stor betydning. Send gaven mær-
ket: ”Hjem for forældreløses i 
Serowe” / „Waisenhaus Serowe“. 
 

Oversat fra Missionsbladet, 2008/1 
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Kirke-Kalender okt. nov. dec. 2008 
Okt. ’08 København Langeland Løsning Århus 
01-okt   19.30 Bibelstudie  

02-okt 19 Bibelkredse   19.30 Bibelstudie 
Søn 05-okt 
20.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken  

14 Gudstjeneste  
m. nadver 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 

09-okt 
19 Sang & 
Bibelstudie   19.30 Bibelkredse 

Søn 12-okt 
21.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
m. nadver  

16 Gudstj. m. 
nadver 10 Søndagsmøde  

16 Gudstjeneste  
m. læseprædiken 

16-okt 19 Bibelkredse   19.30 Bibelkredse 

Søn 19-okt 
22.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken  

14 Gudstjeneste  
m. nadver 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 
11 Menighedsm. 

22-okt     19.30 Bibelstudie   

23-okt 19 enighedsmøde   19.30 Bibelkredse 

25-okt.  
10 Gudstj. m. 
nadver   

Søn 26-okt 
23.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
m. nadver  10 Søndagsmøde 19 Aftengudstj. 

29-okt   19.30 Bibelstudie  

30-okt 19 Bibelkredse   19.30 Bibelstudie 

 
Nov. ’08 København Langeland Løsning Århus 
Søn 02-nov 
Alle Helgen 

16 Gudstjeneste  
m. fødselsdagsfest   

10 Gudstjeneste  
m. nadver 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken 

06-nov 
19 Sang & 
Bibelstudie   19.30 Bibelkredse 

Søn 09-nov 
25.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken  Til Århus ->> 

Ungdomslejr 7.-9.11 
16 Gudstjeneste 

11-nov  14.30 Gudstj.   

12-nov   19.30 Bibelstudie  

13-nov 19 Bibelkredse   19.30 Bibelstudie 
Søn 16-nov 
26.e.trin. 

10 Gudstjeneste  
v. S. Hjorthaug  

14 Gudstjeneste  
m. nadver 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 

20-nov 
19 Sang & 
Bibelstudie   19.30 Bibelkredse 

Søn 23-nov 
S.i.kirkeår 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 

16 Gudstj. m. 
nadver 10 Søndagsmøde 

16 Gudstjeneste  
m. læseprædiken 

26-nov   19.30 Bibelstudie  

27-nov 19 Bibelkredse   19.30 Bibelstudie 
Søn 30-nov 
1.advent 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken  

14 Gudstjeneste  
m. nadver 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 
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Dec. ’08 København Langeland Løsning Århus 
04-dec 19 Adventsandagt   19.30 Bibelkredse 
Søn 07-dec 
2.advent 

10 Gudstjeneste  
m. nadver  10 Søndagsmøde 

16 Gudstjeneste  
m. nadver 

9. dec.  14.30 Gudstj.   
10. dec.   19.30: Bibelstudie  

11-dec 17.30: Åben aften   
19.30 
Adventsandagt 

Søn 14-dec 
3.advent 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken  Til Århus ->> 

14 Gudstjeneste  
m. advents-fest 

21-dec 
4.advent 

10 Gudstjeneste 
m. ”de 9 læsninger" 

16 Gudstj. m. 
nadver Ingen Ingen 

24-dec Ingen Ingen 14 Gudstjeneste 16 Gudstjeneste 
25-dec 
Juledag 

16.30 Gudstj. m. 
nadver -  Ingen 

10 Gudstjeneste  
m. nadver 

26-dec 
2. juledag 

10 Gudstjeneste  
m. læseprædiken - 

10 Gudstjeneste  
m. nadver Ingen 

Søn 28-dec 19 Julefest  Julefest << Til Løsning 
 
KØBENHAVN: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg 
Kontakt: Bent Nielsen. Tlf. 41 42 52 10. eskibent@vivit.dk 
 Mogens Rasmussen. Tlf. 46 56 47 19. gremoras@pc.dk 
 Sanne Emme. Tlf. 29 26 54 90. sanne.emme@gmail.com 
 Kasserer: Lisa Bøgely. 
LANGELAND: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær  
Kontakt Bendix Jensen, H.C.Andersensvej 29, 5900 Svendborg. Tlf. 62 21 37 32 
 Bemærk, at sted for gudstjeneste kan variere ml. Svendborg og Lohals. 
LØSNING: Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning  
Kontakt Orla Andersen. Tlf. 75 65 03 51. orlaandersen@lafnet.dk 
 Jan Strand. Tlf. 75 89 54 36. strandsfrugtplantage@hotmail.com 
 Kasserer: Lilian Andersen 
ÅRHUS: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. 
Kontakt Anders Henriksen. Tlf. 86 21 40 32 / 26 11 40 32. ah@bolignet-aarhus.dk 
 Mogens Brødsgaard Lund. Tlf. 28 90 30 40.. salza@salza.dk 
 Jens Bendix Jensen. Tlf. 86 91 15 50. jensbendix@webspeed.dk 
 Kirketjener: Hans K. Henriksen. Tlf. 86 12 54 51. h.hans@stofanet.dk 
 Kasserer: Inger Nex 
Præster Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 75 65 16 60. 
midt@vivit.dj.  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, Egå. Tlf. 86 78 23 54. hjorthaug@dadlnet.dk  
 
Den evangelisk-lutherske Frikirke Web-site: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk. 


