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Månedens bibelvers  
Maj  
”Men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt.”  

ApG 4,20 

Hvis man er øjenvidne, kan det være vanskeligt at holde mund. Især 
hvis det, man har set og hørt, er helt afgørende både for en selv og for andre.   
Apostlene var øjenvidner. De havde fulgt Jesus fra hans dåb til hans himmelfart. 
De havde set og hørt Guds Søn. Han var kommet til dem med tilgivelse og evigt 
liv. Det kunne de ikke bare holde for sig selv. Det jødiske råd, som stod bag Jesu 
korsfæstelse, havde forestillet sig, at Jesu død ville lukke munden på hans disciple. 
Men i stedet forkyndte 12 apostle og en menighed på 3000 i Jerusalem nu 
uforfærdet om Jesu død og opstandelse.  
Naturens liv, som udfolder sig i maj, er uimodståeligt. Naturen springer ud, fordi 
den er levende. Med samme uimodståelighed leves troens liv med Jesus Kristus. 
Når han er hos os med sin tilgivelse og det evige livs kraft, lever vi troens liv. 
Sådan er det bare. Evangeliets tilgivelse og håb bærer os. Det skal gives videre til 
andre! 
 Herre! Giv os frimodighed til at dele frelsens gave med hinanden og med andre.  

 Lad det blive grønt i maj også i vore hjem og menigheder!  

 

Juni 
Så tog Peter ordet og sagde: ”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel 

på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der 

frygter ham og øver retfærdighed.” ApG 10,34-35 

For de første apostle var det ikke indlysende, at evangeliet var for 
alle mennesker. Selv om Jesus før sin himmelfart havde befalet dem at gøre ”alle 
folkeslag” til hans disciple (Matt 28,18-20), mente Peter ikke, at man bare kunne 
indbyde hedninger til tro på Kristus. De måtte først underordne sig jødiske skikke 
og omskæres. Der var forskel på mennesker! - Men apostelen Peter lærte, at det 
forholder sig anderledes. Da en romersk officer i Cæsarea kom til troen på Jesus 
Kristus, forstod Peter, at den kristne tro ikke er underordnet menneskers race 
eller kultur. ”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen”.  
Selv om vi i teorien ved, at evangeliet er for alle, kan det ikke udelukkes, at også vi 
i praksis gør forskel på mennesker. Peters møde med Kornelius, som der fortælles 
om i Ap.G. 10-11, kan hjælpe os til at forstå. Og måske vi – som Peter – i praksis 
skal møde udlændinge i vort nabolag, før det rigtigt går op for os, at Gud ikke gør 
forskel på folk. Jesus Kristus er verdens eneste håb. Derfor skal evangeliet 
forkyndes!  
 Herre! Lad os forstå, at du ikke gør forskel på nogen.  

 Lær os at frygte dig og tro på din søn.                                                                     LGJ 
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Mit yndlingssted 
Hvis der er noget, som man altid kan dele med sine medkristne, så er det bibel-
steder. Et af mine yndlingssteder, ja hvis ikke det er mit yndlingssted, gennem 
længere tid er salme 91.  
Jeg husker ikke helt, hvornår og hvordan jeg faldt over det, men jeg kan huske, at 
det var en dag, hvor jeg alene læste i bibelen. Det at lede alene er altid en måde, 
jeg har nydt, fordi jeg derved føler, at jeg selv får en helt speciel tilknytning til 
bibelstedet. Det bliver derfor mit helt specielle sted. Hvilket det jo overhovedet 
ikke er, da der er millionvis, der har læst det ligesom mig. Men det taler helt 
specielt til mig, og jeg kan bruge det på den måde, jeg personligt selv har brug for 
i forskellige situationer.  
En linje talte specielt til mig: ”Du skal ikke frygte for nattens rædsler.” Jeg led 
rigtig meget af hjemve som barn, og da jeg faldt over denne linje, gav det mig en 
forsikring om, at Gud giver mig ro, også selvom det ikke altid føles sådan. Og at 
hans ord faktisk er levende. Han har givet det til os. Det er den måde han 
kommunikerer med os. Det er den måde, han lever i vores verden i dag. Derfor er 
Bibelens ord så fantastisk vigtige.  
Men det at komme ind i en vane med at tage sig tid til at besøge Gud og høre, 
hvad har han at sige, kan være svært. En af grundene er, at man ikke altid føler, 
man får lige meget ud af sin bibellæsning. Men jeg kan kun sige: læs videre! For i 
morgen kan være den dag, du finder det sted i Salmernes Bog, evangelierne eller 
brevene, hvor du finder din ro og bekræftelse. Eller det kan være, at det er på 
onsdag, at du ikke lade være med at smile af et stykke, der glæder dig. Bliv i hvert 
fald ved. Bibelvanen betaler sig ☺. 

Silke Henriksen 

 

Ungdomslejr ”Ung sorg” 
Ungdomslejr d. 7.-9. november 2008 
Ungdomslejren blev denne gang holdt på Jylland i pastor Leif og Lis Jensens 
sommerhus i Kolind. Emnet var ”ung sorg”, og vi tog udgangspunkt i en bog med 
en meget passende titel, nemlig ”Ung Sorg”. Bogen er skrevet af Eleonora 
Andersen, og den beskæftiger sig med den sorg, nogen unge går og kæmper med i 
hverdagen - set ud fra et kristent synspunkt. Bogens emner breder sig fra unge 
børn af skilte forældre, og den sorg, man her gennemgår, til unge mennesker med 
selvmordstanker.  

Skal jeg være her? 
Da lejrforløbet kun foregik over en weekend, var det begrænset, hvor meget vi 
kunne nå. Så derfor gennemgik vi først titlen på de forskellige kapitler for at finde 
ud af, hvilket kapitel vi ville bruge. Vi besluttede at koncentrere os om kapitlet 
med titlen ”Skal jeg være her?”. Dette kapitel handlede om selvværd, selvmord og 
selvdestruktiv adfærd.  
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Vi gennemgik både dette kapitel og forskellige skriftsteder i biblen, der handler 
om sorg. Sorg over at miste en man elsker, sorg pga. modgang, sorg til glæde og 
omvendelse. Vi snakkede også om, hvor sorgen sidder, og hvad den gør ved os. 

Selvværd 
Da vi snakkede om kapitlet i bogen om 
ung sorg, snakkede vi meget om selvværd 
og om forskellen mellem selvværd og 
selvtillid. Vi diskuterede, om det er nød-
vendigt at have folk omkring sig til at give 
én selvværd, eller om det er muligt at 
føle, at man er noget værd, hvis det 
eneste, man har, er sig selv og Gud. Et af 
argumenterne gik på, at man godt kan fø-
le, at man er noget værd, også selvom 
man ikke har venner eller familie omkring 
sig. For Gud elsker os betingelsesløst, og det, at han var villig til at ofre sin søn og 
lade ham dø på korset, vidner netop om denne betingelsesløse kærlighed, han har 
til os alle. Dette giver os jo stor værdi, også selvom vi er alene. Men samtidig kan 
det være svært at få øje på sin egen værdi og huske på, hvorfor man er noget 
værd. Og her kan det være nyttigt at have mennesker omkring sig, så de kan vise 
dig, hvorfor du er noget værd, og huske dig på, at Gud elsker dig uanset hvad.  
Ud fra denne diskussion snakkede vi om, hvordan vi kunne blive bedre til at vise 
hinandens værd i kirken. F.eks. ved at fortælle, hvad vi synes hinanden bringer 
med ind i kirkefællesskabet.  
Lørdag aften havde Filip og Emil Nex arrangeret et indslag. De spillede noget 
musik for os fra fire kristne metal bands (Living Sacrifice, As I Lay Dying, The 
Showdown og Extol), og vi gennemgik sammen nogle af bandenes tekster. Det var 
meget interessant at høre, hvordan man på forskellig vis kan udtrykke sin tro og 
spændende for os, der ikke før havde lyttet til den form for musik.  

Nærværende 
Ungdomslejren var denne gang anderledes end forrige lejre, både fordi vi var ladt 
mere op til os selv, men også emnet var specielt. Da emnet på sin vis er en anelse 
deprimerende, var det meget godt at lejren ikke var så skemalagt. På den måde 
kunne man efter et møde bedre lade tingene synke ned, inden man skulle i gang 
igen. Det var et godt emne, også selvom det var svære ting, vi snakkede om. Det 
var en god måde at få perspektiveret det svære, man selv kan gå og kæmpe med i 
hverdagen, det svære mange i biblen gik og kæmpede i deres hverdag. Det gjorde 
på den måde tingene mere nærværende.  

Katrine Jensen 
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Martin menighed 
Menighedsdag: Den 27.sep. havde vi vores anden "menighedsdag", 
som er en dag, hvor menigheden samles og nyder samværet med hin-
anden dels omkring Guds ord og dels ved nogle forskellige aktiviteter, 
som nogle havde forberedt. Det er en begivenhed, som indbyder gæs-
ter til at deltage, og hvor de kan møde menigheden i andre omgivelser 
end til gudstjenester eller bibelstudier. Den første menighedsdag var en 
succes, hvilket gjorde, at vi havde lyst til at arrangere endnu en af slagsen.  
Dagen startede med en andagt af præsten efterfulgt af et hyggeligt kaffe/kage 
bord. Dernæst var der nogle, der øvede sangstemmer, og andre lavede noget for 
børnene. Senere blev vi alle delt op i 3 hold, der skulle lave et slags orienterings-
løb, hvor der var poster rundt omkring i kirken med tilhørende opgaver. Der blev 
snakket og grint, og alle deltog meget engageret. Da dagen sluttede med en bøn, 
tog folk hjem og glædede sig over en rigtig dejlig dag.                              Sanne 

Emme 
 

Julefest: Julefesten er en af de særlige begivenheder i løbet af året. Det er en 
festdag! Vi fejrer jo Jesu fødsel, og hjertet er fyldt af glæde og taknemlighed. Det 
er en dejlig lejlighed til at synge de bedste af julens salmer igen. Og den giver hele 
menigheden mulighed for at bidrage. Og det bliver gjort med lækkerier, hjemme-
bag, sang, musik, festlige borde, hyggelig stemning, børneunderholdning, nye 
ideer og meget mere. Nogle af dette års højdepunkter var fælles pyntning af 
juletræet, en bugtalerdukke der spurgte ind til julens budskab, og en herre-trio. 
Julefesten er en særlig fantastisk mulighed for at invitere mennesker, der ikke 
kender Jesus. Og det er dejligt at opleve, at den mulighed bliver grebet. Gud har i 
vores land og tradition givet os en særlig mulighed i julen til at nå specielt 
ensomme mennesker.  Lad os bede om flere muligheder og om, at vi må gribe 
dem.                                                                                                        Helene Panínguaq 

 

Sommerlejr 18.-23. juli ’09 på Langeland 

Tema: ”I familie med Jesus”  
Familiesport og aftenhygge, andagt morgen og aften, undervisning om  
den kristne tro (Lukas 1-2), seminarer om ”sangen i kirken” og om ”evan-
gelisering”, beretning fra en luthersk kirke i Portugal, forkyndelse til tro på Jesus 
Kristus. Pastor Mark Jasa fra Los Angeles, USA, og pastor Jonas Flor fra Porto i 
Portugal deltager.  

Program fås i menighederne. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Martins 
menigheds lejrudvalg v. Sanne Emme, mobil 2926 5490. Tilmelding senest 1. juni 
til Heidi Strand, Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frb.C.                                                                   

                                                                                               Velkommen på sommerlejr! 
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Dåb og kirkelige handlinger  
I perioden november 2006 til april 2009 (siden sidste nr. af kirkebladet 

11/2006) 

Barnedåb: 3. december 2006 i Gratiakirken: Samson og Tristan Lykkehøj Lund, 
født 27. september 2006. Sønner af Cecilie og Stefan Lykkehøj Lund, Århus N.  
20. april 2008 i Gratiakirken: Silas Henriksen Hammershøj, født 19. februar 2008. 
Søn af Mille og Niels Hammershøj, Viby J. 
18. april 2008 i Martinskirken: Arthur Minik Lykkehøj Storgaard, født 24. februar 
2008. Søn af Helene og Rasmus Storgaard, København NV. 
20. juli 2008 i Gratiakirken: Anastacia Josefine Lund, født 14. juli 2008. Datter af 
Annie Lund Nielsen, Risskov. 
10. august 2008 i Gratiakirken: Karoline Obel Kristensen, født 6. juli 2008. Datter 
af Line og Klaus Obel Kristensen, Viby J.  
17. august 2008 i Gratiakirken: Jonathan Brødsgaard Lund, født 4. juli 2008. Søn af 
Helle og Mogens Brødsgaard Lund, Århus. 
18. januar 2009 i Martinskirken: Julius Emme, født 24. november 2008. Søn af 
Sanne og Niels Peter Emme, Hellerup. 

Bryllup: 18. november 2006 i Gratiakirken, Århus: Vielse af Helle Brødsgaard 
Laursen og Mogens Lund Nielsen i Gratiakirken, Århus. 
17. februar 2007 i Gratiakirken, Århus: Vielse af Karin Rasmussen og Sigmund 
Mathias Hjorthaug.  
19. juli 2008 i Martinskirken, København: Vielse af Linea Ivalo Lykkehøj Nielsen og 
Christian Gregers Michael, Søborg. 

Begravelse: 8. august 2008 fra Martinskirken, København: Christian Høgni 
Niclassen døde 30. juli 2008 efter færdselsulykke og nogle måneders sygeleje i en 
alder af 30 år. Begravelsen fandt sted på Frederiksberg ældre kirkegård. 

Medlemsoptagelser: 1. januar 2007 i Gratiakirken: pastor Sigmund Hjorthaug, fra 
ELBK, Stavanger. 19. august 2007 i Gratiakirken: Helle Brødsgaard Lund, Århus. 
Januar 2008 i Gratiakirken: Ivan Grusman og Jozef Turic fra Slovakiet, arbejdere i 
Århus. November 2008 i Martinskirken: Mikal Safarik, Slovakiet, studerende i 
København. 

Afskediget fra præsteembedet: 23. marts 2007, pastor Vagn Lyrstrand fra Martins 
menighed i København og fra menigheden på Langeland jfr. ”Fratrædelsesaftale” 
maj 2007.  

Kirkeindvielse: 1. søndag i advent 3. december 2006: Indvielse af Gratiakirken i 
Århus.  
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Adresser   
KØBENHAVN: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg 
 Kontakt Bent Nielsen. Tlf. 41 42 52 10. eskibent@vivit.dk 
LANGELAND: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær  
 Kontakt Bendix Jensen, H.C.Andersensvej 29, 5700 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 
 Bemærk at søndagsmøde i Løsning menighed holdes i hjemmene. 
ÅRHUS: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tlf. 86 12 54 50 
 Kontakt Anders Henriksen. Tlf. 86 21 40 32. ah@bolignet-aarhus.dk 
Hjælpepastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Tlf. 86 78 23 54 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf.75 65 16 60.  

Mobil 60 63 23 23. E-mail: post@vivit.dk  
 
 

KALENDER maj – juni – juli 2009 

Maj 2009 
Martinskirken 
København 

Langeland / 
Svendborg 

Løsning 
Vinkelvej 

Gratiakirken 
Århus 

03-maj 
3.e.påske 

Se Århus Se Århus Se Århus 
10.30 Årsmøde   
21.30 Radio Gratia 

07-maj  Besøg   

08-maj 
St.Bededag 

10 Gudstjeneste N  Ingen 
Ingen gudstjeneste 
Ungdomsmøde 

10-maj 
4.e.påske 

10 Gudstjeneste lp   10 Gudstjeneste N 16 Gudstjeneste 

13-maj     19.30 Bibeltime   

14-maj 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

17-maj 
5.e.påske 

10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste 
10 Gudstjeneste N 
21.30 Radio Gratia 

21-maj  
Kristi Him. 

11 Gudstjeneste 
m. konfirmation 

  Ingen 10 Gudstjeneste lp 

22-maj       Ungdomsmøde 

24-maj 
6.e.påske 

10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

26-maj   15 Gudstjeneste     

27-maj     19.30 Bibeltime   

28-maj 19 Bibelkredse     Bibeltime. 

31-maj 
Pinsedag 

10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 
10 Gudstjeneste N 
21.30 Radio Gratia 
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Juni 2009 
Martinskirken 
København 

Langeland / 
Svendborg 

Løsning 
Vinkelvej 

Gratiakirken 
Århus 

01-juni 
2.pinsedag 

10 Gudstjeneste N 
Udflugt 

   Ingen  Ingen 

03-juni       19 Bestyrelsesmøde 

04-juni 
16.30 Bestyrelse 
19 Sang/Bibelstudie 

    19.30 Bibelkredse 

05-juni       Ungdomsmøde 

07-juni 
Trinitatis 

10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

09-juni   15 Gudstjeneste     

10-juni     19.30 Bibeltime   

11-juni 19 Bibelkredse     19 Menighedsmøde 

14-juni 
1.e.trin. 

10 Gudstjeneste 
Sigmund Hjorthaug 

  14 Gudstjeneste N 
10 Gudstjeneste N  
21.30 Radio Gratia 

18-juni 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

19-juni       Ungdomsmøde 

21-juni 
2.e.trin 

10 Gudstjeneste N 16 Gudstjeneste 10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste lp 

25-juni 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

28-juni 
3.e.trin. 

10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 
10 Gudstjeneste N  
21.30 Radio Gratia 

 

Juli 2009 
Martinskirken 
København 

Langeland / 
Svendborg 

Løsning 
Vinkelvej 

Gratiakirken 
Århus 

02-juli 19 Sang/Bibelstudie       

05-juli 
4.e.trin. 

10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

06-juli       25-års fødselsdag 

07-juli   15 Gudstjeneste     

12-juli 
5.e.trin. 

10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 
10 Gudstjeneste N 
21.30 Radio Gratia 

18-juli   Sommerlejr      

19-juli 
6.e.trin. 

Ingen 
Sommerlejr  
10 Gudstjeneste 

Ingen Ingen  

20-juli   Sommerlejr     

21-juli   Sommerlejr     

22-juli   Sommerlejr     

23-juli   Sommerlejr      

26-juli 
7.e.trin. 

10 Gudstjeneste lp   Ingen 
Ingen 
21.30 Radio Gratia 

lp = læseprædiken; N = nadver  

 
Den evangelisk-lutherske Frikirke www.vivit.dk. 


