
GRATIAKIRKEN 
1. marts – 7. maj 2023 

 
SAMMEN hos Gud i gudstjeneste med salmesang, 
trosbekendelse, bøn, prædiken, børne-kirke, noget for 
alle aldre. SAMMEN om dåb, konfirmation, nadver, 
bryllup og begravelse, når der er tid til det. SAMMEN 
til børnemøde, ungdomsmøde, bibelkreds.  

Velkommen i EVANGELISK LUTHERSK 
FRIKIRKE på Skejbygårdsvej i Aarhus! 
Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov 

Marts 2023 
Torsdag 2.3. 19.30 Bibelkreds i kirken   
Søndag 5.3. 
2. i fasten 10 Gudstjeneste N (LGJ)   
Tir 7.3. 8.30 Morgenbøn   
Tor 9.3. 19 Menighedsmøde   
Søndag 12.3. 
3. i fasten 16 Gudstjeneste (LGJ)   
Tirsdag 14.3. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 16.3. 18 Aftensmad 19-21 Fæl. bibelstudie   
Søndag 19.3. 
Midfaste 10 Gudstjeneste N (LGJ)   
Tirsdag 21.3. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 23.3. Unge familiers bibelkreds CS   
Lørdag 25.3. KIRKERÅDSMØDE i Aarhus 10.30   
Søn 26.3. 
Marias Beb. 10 Gudstjeneste m. læseprædiken   
Tirsdag 28.3. 8.30 Morgenbøn. 19.30 MRåd   
Torsdag 30.3. 19.30 Bibelkreds i kirken   

April 2023 
Søn 2.4. 
Palmesøn 10 Gudstjeneste N (LGJ)   
Tirsdag 4.4. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 6.4. 
Skærtorsdag 

16 Gudstjeneste N (LGJ).  
17.30 Aftensmad, påskelam   

Fredag 7.4. 
Langfredag 10 Gudstjeneste (LGJ)   
Søndag 9.4. 
Påskedag Ingen   
Mandag 10.4. 
2.påsked. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   
Tirsdag 11.4. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 13.4. 19.30 Bibelkreds i kirken   
Søndag 16.4.  
1. e. påske 

10 Gudstjeneste N (LGJ).  
11.30 Sandwich.12 Menighedsmøde   

Tirsdag 18.4. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 20.4. Unge familiers bibelkreds LK   
øndag 23.4. 
2. e. påske 10 Gudstjeneste m. læsepr.   
Tirsdag 25.4. 8.30 Morgenbøn   
Torsdag 27.4. 19.30 Bibelkreds i kirken   
Søndag 30.4. 
3. e. påske 10 Gudstjeneste (SH)   

MAJ 2023 
Tirsdag 2.5. 8.30 Morgenbøn  
Fredag 5.5. 
St.Bededag 10 Gudstjeneste (LGJ)   

Søndag 7.5. 
4. e. påske 

Gudstjenesten er flyttet til 
Martinskirken kl. 10.30 i København. 
Årsmøde i Martinskirken 10.30-17    

 

HER I MENIGHEDEN  
Børnekirke u. prædikenen ved 10-gudstj. Birgit/ Eva  
Juniormøder er på pause.  
Ungdomsmøder, kontakt Line og Mads. 
Bibelkredsen i kirken, se dato i programmet.  

To bibelkredse i hjemmene. Sted og 
klokkeslæt bekendtgøres i gudstjenesten. 
Fælles bibelstudie torsdag den 16. marts kl. 19 

Fælles aftensmad kl. 18. Gratis måltid med opfordring 
til at betale for maden med gave til Den luth. Kirke i 
Benin. 
Menighedsmøde torsdag 9. marts kl. 19-21  
Menighedsmøde søndag 16. april kl. 12-13.30    

PÅSKE-Indsamling til ydre mission: 
MobilePay 51181 eller 2251- 0741659093 

FÆLLES ARRANGEMENTER 
VINTERLEJR for børn og unge i slutningen af marts. 
ÅRSMØDET 7. maj kl. 10.30-17.00 i Martinskirken Kbh. 
SOMMERLEJREN 15.-20. juli Vejlefjordskolen Daugård.  
Lejrudvalg inviterer menighed til møde i april/maj. 

VELKOMMEN i KIRKE! 
 



Bibelens salme 102 
v1 En bøn. Til brug for en hjælpeløs, når han føler 
afmagt og udøser sin klage for Herren. 

Den bedende kalder på Herren 
v2 Herre, hør min bøn, 
lad mit råb om hjælp nå dig. 
v3 Skjul ikke dit ansigt for mig, 
når jeg er i nød. 
Vend dit øre mod mig, 
svar mig i hast, når jeg råber! 

Beskriver sin situation for Herren 
v4 For mine dage svinder som røg, 
og mine knogler brænder som ild; 
v5 mit hjerte er som græs, der svides og visner. 
Jeg er hørt op med at spise mit brød, 
v6 for jeg må sukke dybt, 
jeg er kun skind og ben. 
v7 Jeg ligner alliken i ørkenen, 
jeg er som uglen i ruinerne; 
v8 når jeg ligger vågen, er jeg 
som en enlig fugl på et tag. 
v9 Dagen lang håner mine fjender mig, 
de spotter mig og bruger mit navn til forbandelse. 
v10 Jeg må spise aske som brød 
og blande mit vand med tårer. 

Kender Herrens harme og vrede 
v11 Det skyldes din harme og vrede; 
du løftede mig op og kastede mig bort. 
v12 Mine dage er som skyggen, der hælder, 
og jeg må visne som græs. 

Men også hans barmhjertighed mod Zion 
v13 Men du, Herre, troner for evigt, 
dit ry består i slægt efter slægt. 
v14 Du vil rejse dig og være barmhjertig mod Zion, 
for det er tid at vise nåde, 
ja, tiden er kommet. 
v15 Dine tjenere elsker Zions sten 
og ynkes over dens ruindynger. 

Følger for alle mennesker - også de nøgne 
v16 Folkene skal frygte Herrens navn, 
alle jordens konger skal frygte din herlighed. 
v17 For Herren genopbygger Zion, 
han viser sig i sin herlighed. 
v18 Han vender sig til de nøgnes bøn, 
han afviser ikke deres bøn. 

Det skal skrives ned 
v19 Det skal skrives ned til den kommende slægt, 
det folk, der skabes, skal lovprise Herren. 

Herren ser, hører og sætter i frihed 
v20 For Herren ser ned fra sin høje helligdom, 
fra himlen ser han ned til jorden; 
v21 han hører fangernes stønnen, 
han sætter de dødsdømte i frihed. 

Hans navn skal forkyndes, og han skal dyrkes af alle 
v22 Herrens navn skal forkyndes på Zion, 
hans lovsang lyde i Jerusalem, 
v23 når folk og riger samles 
for at dyrke Herren. 

Hjælp i hjælpeløshed 
v1 En bøn. Til brug for en hjælpeløs, når han føler 
afmagt og udøser sin klage for Herren. 

En hjælpeløs hjælper andre. Hvordan går det til? For 
den, som selv behøver hjælp, er vel den ringeste til 
at hjælpe andre, eller hvad? - Når jeg bruger 
bibelens salmebog i Gamle Testamente mærker jeg, 
at de, der havde aller mest brug for hjælp, hjælper 
mig mere end alle, som har styrke, visdom og 
overskud. 

Bed salmen, når du er hjælpeløs og føler 
afmagt. Her er nogle overskrifter: *Den bedende 
kalder på Herren. *Han beskriver sin situation for 
Herren. *Han kender Herrens harme og vrede, *men 
også Herrens barmhjertighed og medynk mod Zion. 
*Det får følger for alle mennesker - også de nøgne. 
*Det skal skrives ned. *Herren ser mig, hører og 

sætter i frihed. *Hans navn skal forkyndes på Zion, 
han skal dyrkes af alle mennesker. 

Der kan siges meget klogt om salmen. Men det 
bedste man kan gøre med salmen er at bede den. 
Bed, *når du er i nød, *når du kun er skin og ben, 
*når ligner en alike i ørkenen, en ugle i ruinerne eller 
en enlig fugl på taget. Bed, *når du må spise aske 
som brød og *blande dit vand med tårer (det løbet 
fra dine øjne ned i dine hænder, når du øser vand 
fra vaskefadet op til dit ansigt). Når du har det 
sådan, da bed Salme 102. Meditér. Tænk efter. 

Salmen fylder ikke med selvmedlidenhed. For du 
mærker, at din situation skyldes Herrens vrede og 
harme (v11). Der er et og andet i dit liv, som er 
forkert, ja, meget forkert. 

Mens du beder omsluttes du snarere af din Herres 
barmhjertighed. For du kan jo læse i Skriften, at din 
Herre blev menneske. Han kom ind i elendigheden. 
Han blev selv hjælpeløs i Getsemane, da de tog ham 
til fange. Han tømte Guds vredes bæger. Det gjorde 
han villigt. Jesus er din Frelser. 

Derfor kan du bede: *Du vil rejse dig og være 
barmhjertig mod Zion, for det er tid at vise nåde, ja, 
tiden er kommet (v14-15). For Herren genopbygger 
Zion, han viser sig i sin herlighed. Han vender sig til 
de nøgnes bøn, han afviser ikke deres bøn (v16-
18). - "Zion" var templets sted i Jerusalem. For en 
kristen er "Zion" det sted, hvor Evangeliet om Jesus 
forkyndes, og hvor dåb og nadver er i brug. 

Nu er der lovsang i hjælpeløsheden (v22). Og den 
bedende fortæller, at alle mennesker skal dyrke 
denne Gud og Herre. Altså os. Det kan vi jo ikke lade 
være med, når vi hører Evangeliet om Jesus, at han 
er Herren, som er steget ned og har gjort sig til ét 
med os. Det forkyndes for os på vej til påske, når vi 
læser evangelierne. Hør det på "Zion". Og bed! 

LGJ 


