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skinne for menneskene
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Et fyrtårn for mission

"Sandheds Gud! lad dit hellige ord oplive, oplyse det

høje Nord!" - synges der nytårsaften over det ganske

land. Som kristne synger vi med i bøn om, at det må

ske for vores land og folk. Og vi beder om, at vi som

kirke og kristne må være fyrtårn, som Jesus  siger om

sine disciple: „I er verdens lys. Således skal jeres lys

skinne for mennesker, så de ser  jeres gode gerninger

og priser jeres far, som er i himlene“ (Matt 5,14-16).

Et fyrtårn for jøder
Siden i sommer har jeg haft forsidens model af fyrtår-

net i Portland Head, Maine i det østlige USA stående.

En gave fra en præsteven som inspiration til at lade

troens lys skinne. Der er en historie bag, som jeg her-

med  vil gengive som inspiration til et nyt års mission.

Edward Balfour er vokset op som praktiserende jø-

de. Men 20 år gammel blev han omvendt til Jesus og

døbt. Og de sidste 15 år har han været luthersk præst i

Maine. En dag blev han indbudt til synagogen.

„Jeg blev meget overrasket, da en ortodoks jøde, et

medlems ægtefælle, bad mig tale ved en samling i sy-

nagogen. Jeg tog imod invitationen. Det vakte mod-

stand; men lederen ønskede, at jeg skulle komme.“

Pastor Balfour fortalte dem, hvordan en rabbiner en

gang havde sagt til ham: „Jeg kan ikke lide dig. Jeg

hader frafaldne jøder.“ „Så jeg forstår, hvis I hader

mig. Sad jeg, hvor I sidder, ville jeg også hade mig.“

Det er nok et godt udgangspunkt for et vidnesbyrd.

At man ikke stiller sig op på en piedestal, men viser

forståelse for dem, man får anledning til at vidne for.

Lyset må skinne klart
Skal et fyrtårn hjælpe søfarende i havn, må det lyse

meget pålideligt. Fyrmesteren må ikke lade lyset flakke

efter, hvad han tror, at de sejlende måtte ønske sig at

se. Det gælder også vidnesbyrdet, hvem det end er

overfor. For der er én og samme frelse for alle - jøder,

hedninger, muslimer og jævne danskere.
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Balfour vidner: „Hvad man end siger, så har kristne og jøder ikke samme

Gud. Vi tror, at Jesus er Guds Messias. Men det tror I jøder ikke.“ - „Vær ikke

bange!“ afbrød én. „Vi vil ikke stene dig!“ Og en rabbiner sagde: „Vi respekte-

rer alvorlige kristne. Vi tror ikke, at vi går til Helvede, men vi ved, at det er jeres

kristne tro.“

Som verdens lys skylder vi verden et klart vidnesbyrd. Vi må ikke lade lyset

flakke for at behage, som det sker, når kirke- og missionsledere kan sige, at

muslimer, jøder og kristne tilbeder samme gud.  Da bliver man utroværdig og

forråder Jesus, som siger, at den eneste vej til Faderen er Sønnen.

Jesus er verdens lys
„I tror, at et menneske bliver frelst ved deres gerninger. Som kristne tror vi, at

vi frelses af Guds nåde ved den tro, som Gud giver os. Vi tror ikke, at noget

menneske er godt. Alle er født syndige. Og vores frelses eneste grund er, at

Jesus døde for vore synder.“

„Da jeg var 15 år, døde min onkel. Jeg søgte trøst hos rabbinerne, men fik

svaret: „Død er død. Der er ikke noget håb om et liv efter dette.“ Men det er

der for kristne. Hvor meningsløst, om der ikke er mere!“ - Nogle ældre nikke-

de. Og vidnesbyrdet åbnede for samtale med et yngre par, som havde mistet en

datter, fortæller pastor Balfour.

De kristnes liv er de vantros bibel, siges det. Og dér ser man syndere lige så

magtesløse overfor døden som andre. Forskellen er, at vi i Jesus kender Gud

som den, der tilgiver og oprejser fra de døde. Men den Gud kender jøder,

muslimer og almenreligiøse danskere ikke. Derfor må vi tale klart om Guds

Søn, som nytårsdag fik navnet Jesus, der betyder: Herren frelser!

Det er luthersk
„Hvordan kunne du af alle kirkesamfund vælge at være luthersk? Ved du ikke,

hvad Luther sagde om jøderne?“ - Præsten forsvarede ikke Luthers hårde ord

om jøderne, men  fortalte dem om hans fortvivlelse over, at Guds først udvalg-

te folk ikke ville tage imod evangeliet.

Som kristne behøver vi ikke at forsvare os selv. Vi ved, at vi er syndere, der

ikke er bedre end andre, som Luther på sit dødsleje efterlod sætningen: „Vi er

tiggere!“ Det er ikke svært at se vores fejl. Men netop derfor er vi lutherske:

for at leve i det klare bibelske lys, at vi frelses af Guds nåde alene, for Jesu

Kristi skyld og ved tro alene.

En nytårsbøn
Præsten slutter sin beretning: „Bed med mig om at være et bedre vidne i kirken

og over for mine venner og familie, så flere må komme til tro på Jesus!“ - Må

også den nye årgang af bladet være en lyskaster! Fader Gud! os til glæde og

gavn nytåret henskride i Jesu navn! Velkommen nytår og velkommen her!

Vagn Lyrstrand
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Den Evangelisk-Lutherske Frikirke med kun 130 medlem-

mer har i denne måned markeret sit 150-års jubilæum med

optimisme.  - Klip fra journalist Leif Kiil Sørensens interview med kir-

kens formand i Kristeligt Dagblad 26.11.2005.

Den evangelisk-lutherske Frikirke

- Vi er en sammenslutning af menigheder, som er forankret i frelsen af nåde

alene, ved Kristus alene. Vi tror, at mennesker frelses uden gerninger, men ved

troen på Kristus. Hos os har sakramenterne eller nådemidlerne en overordnet

betydning i forhold til alt andet, og i det hele taget er det vigtigt, at alle de

grundlæggende dogmer forkyndes og er levende i gudstjene-nestens liturgi,

siger Leif G. Jensen, der er cand. theol. ... - Forkyndelsen af synden og Guds

hellighed spiller en stor rolle, så vi ikke kommer bort fra at leve over for Gud.

Vores erkendelse af synd må ikke blot blive en teoretisk viden om, at der var et

syndefald engang. Den erkendelse skal stadig holdes levende, og derfor er det

vigtigt, at man ikke blot sidder og pusler med Bibelen selv, men at man samles

med andre til gudstjeneste, hvor der prædikes om både himmel og helvede.

- Skriftemålet har en aktiv plads i vores liturgi. Vi beder en fælles skriftebøn

og kommer hver enkelt frem og knæler og modtager syndsforladelsen ved

håndspålæggelse. Desuden har vi det private skriftemål, hvor medlemmerne

når som helst kan opsøge præsten og skrifte.

Spørgsmålet om nadveren
- har givet anledning til kritik af Den evang.-luth. Frikirke. For eksempel fra

folkekirkemedlemmer, som ikke har mulighed for at gå til nadver, hvis de be-

søger frikirkens gudstjeneste.

- Kun konfirmerede medlemmer af frikirken er nadverberettigede. Det er

ikke noget, man bare lige springer ind og deltager i. Der bliver spurgt både før

og efter: Hvor kommer du fra, hvor går du hen, hvem er du, og hvad tror du

om Jesus Kristus? Vi spørger, fordi nadveren hænger sammen med den enkel-

tes oplæring, tro og fortsatte indlevelse og medleven i den kristne menighed,

siger Leif G. Jensen.

På spørgsmålet om han kan forstå, at det syn har medført kritik af frikirken

for at ville håndhæve såkaldt „rene nadverborde“ kun for de „særligt udvalgte“,

svarer han:

KirkKirkKirkKirkKirkelig elig elig elig elig fører   fører   fører   fører   fører   november 2005
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Kirken, vi er ved at bygge i Århus, er
tegn på dristighed, vovemod og

missionssind hos menighederne,
siger Leif G. Jensen

Foto: Indre Missions Tidende

- Det er min erfaring, at kirkefremmede har stor forståelse for, at præsten

tager sig tid til at tale med den enkelte forud for altergang. Blandt kristne, som

ved, hvor vigtigt det er at fastholde sammenhæng mellem sjælesorg og prædi-

ken, burde det ikke undre, at præsten fungerer som sjælesørger og hyrde.

Selvfølgelig skal man snakke med præsten, inden man skal have sit barn døbt

eller selv skal giftes. Hvorfor skulle det samme ikke gælde, inden man går til

alters?

Folkekirken og „De Otte“
- Folkekirken har godt nok den rette liturgi, men den er meget tæt på officielt at

tage afstand fra sin oprindelige tro. Folkekirken har fået en distance til den

lutherske bekendelse og betragter den som et historisk dokument, som er inte-

ressant, men ikke i funktion længere. Ud fra sin bekendelse er folkekirken godt

nok en evangelisk-luthersk kirke, men kirkens øverste ledere har ikke bare lagt

afstand til den lutherske bekendelse, men har fjernet folkekirken fra den krist-

ne grund på mange måder. Hvis man tager lederne på deres ord, er folkekirken

en meget, meget dybt vranglærende kirke, siger Leif G. Jensen.

Han tilføjer, at det heller ikke er muligt for frikirken at være i kirkefællesskab

med folkekirkens såkaldte højrefløj. - „De otte“ på højrefløjen mener, at de kan

forblive i folkekirken, som er vranglærende og misbruger dåben og nadveren.

Det er mærkeligt, at højrefløjen kan gå med til det, og derfor kan der ikke være

kirkeligt fællesskab. Vi håber, at det kan ændres i samarbejde med „De Otte“.

Men som det er nu, misbruger også højrefløjspræster i folkekirken dåb og

nadver i strid med den lutherske kirkeordning, fordi de foregiver, at deres

folkekirkemenighed er en menighed af bekendende kristne, hvad den ikke er.

Ref. VL
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Månedens bibelvers tager os ind i Jo-
hannesevangeliet kap. 3 og med til Je-
rusalem og Jordan omkring år 30.

Vi møder først en mand med en høj
uddannelse og en god stilling. Han er
til og med religiøs. Nikodemus, hed-
der han. - Men der er mere at sige om
ham: Han har ikke haft nogen god start
på sit liv. Hans forældre var ikke, som
de skulle være. De var syndere. Og
derfor blev han det også. Jesus siger
til ham: „Du må fødes af vand og ånd“.
Du behøver dåb og tro. Derefter udlæg-
ger han bibelhistorien om kobberslan-
gen i ørkenen for ham. De slangebidte
- det er os. Og kobberslangen - det er
Menneskesønnen, Jesus. Derfor er
der håb for os! Virkeligt håb.

Vi følges derefter med Jesus og
hans disciple ud til Jordan-floden. Her
vidner Døberen for os om Jesus: Den,
som tror på Sønnen, har evigt liv! Tro
eller ulydighed? ... sådan fortæller han
os det!

Gennem Johannes-evangeliet kan
vi i januar komme mange gode steder
hen. God tur!

Tro på Jesus - i januar

Nytårsdag: Sl 90; Jak 4,15-17;

Matt 6,5-13:  Fadervor

Joh 1,1-18: I begyndelsen ...

Joh 1,19-34: Han er Guds Søn!

Joh 1,35-51: Kom og se!

Joh 2,1-11: Jesus åbenbarede sig

Hellig 3 kongers dag: Matt 2,1-12:

For således er der skrevet ved profeten

Joh 2,12-25: Hvad der gemmer sig i dig

1. søndag e.h3k: Sl 8; Ef 6,1-4;

Mark 10,13-16: Små børn til Jesus

Joh 3,1-13: Der var et menneske

Joh 3,14-21: Menneskesønnen

4 Mos 21,1-9: Slangen i ørkenen

Joh 3,22-36: Troen - en gave fra Gud

Joh 4,1-18: En samaritansk kvinde

Joh 4,19-26: Messias - det er mig

2. søndag e.h3k:  1 Kong 8,1.12-13.20-30;

1 Joh 2,28-3,3; Joh 4,5-26: Vand til liv

Joh 4,27-42: Han er verdens frelser

Joh 4,43-54: En kongelig embedsmand

Joh 5,1-18: Syg i 38 år

Joh 5,19-30: Faderen og Sønnen

Joh 5,31-37: Sønnen og Faderen

Joh 6,1-15: Bespisningen af 5000

3. søndag e.h3k: 1 Mos 15,1-6; Hebr

11,1-6;  Luk 17,5-10: Tro og tjeneste

Joh 6,16-21: Jesus kom på søen

Joh 6,22-51: Liv for verden

Joh 6,52--59: Diskussion og Jesu svar

Joh 6,60-7,10: Mange forlod Jesus

Joh 7,11-36: Min lære er Guds lære

Joh 7,37-53: Nikodemus træder frem

4. søndag e.h3k: Es 40,26-31; Rom

4,18-25; Mark 14,22-33: Frygt og tro

Joh 8,1-11: Kvinde, hvor blev de af?

Joh 8,12-30: Mange kom til tro på ham

Månedsord: Den, der tror på Sønnen, har evigt liv (Joh 3,36).
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Månedsverset tager os med tilbage til
perioden 1300-1000 før Kristi fødsel,
den såkaldte „dommertid“ efter ind-
vandringen i Kana’an.

Guds folk er nået frem til det forjæt-
tede land. De har fået åbenbaringen
fra Gud gennem Moses. De kender
Gud. Men hvordan går det dem nu, hvor
de bliver etableret i deres „eget“ land?

Det fortæller Gud os om i Dommer-
bogen. I kap. 5 synger Debora for kon-
ger og fyrster - og for Herren. Hun slut-
ter sangen med ordene. „De, der el-
sker Herren, bliver, som når solen står
op i sin vælde.

Hvad vil det sige at elske Herren?
Og hvordan er solen, når den står op?
To spørgsmål, som vi måske kan få en
del ud af at søge svaret på i februar.

Når vi tænker efter, har vi - ligesom
Guds folk på dommertiden - en rig hi-
storie bag os: nemlig Guds frelseshi-
storie. Han greb ind. Han velsignede
os. Men hvordan bruger vi hans velsig-
nelse og kærlighed i det land, hvor vi
lever? Lad os tage imod hans kærlig-
hed på ny.

Leif G. Jensen

Dom 1,1-21: Landet skal indtages

Dom 2,1-5: Jeg bryder ikke min pagt

Dom 2,6-23: Det nye slægtleds vantro

Dom 3,1-11: Dommeren Otniel

Sidste søndag e.h3k: Es 2,2-5; Kol

1,24-28; Joh 12,23-33:  Herliggørelse

Dom 3,12-31: Ondt i Herrens øjne

Dom 4,1-24: Debora

Dom 5,1-17: Jeg vil synge for Herren

Dom 5,18-31: Som når solen står op

Kol 1,1-11: Til troende brødre i Kristus

Kol 1,12-29: Forløsningen

Søndag septuagesima: Job 9,1-12;

ApG 17,22-34, Matt 25,14-30:Talenter

Kol 2,1-15: En svær kamp

Kol 2,16-23: Nej til menneskebud

Kol 3,1-17: Kristus er alt

Kol 3,18-4,6: En kristen husorden

Kol 4,7-18: Gode hilsener

Dom 6,1-18: Historien om Gideon

Søndag seksagesima: Es 45,5-12;

2 Tim 3,10-17: Mark 4,26-32: Vækst

Dom 6,19-32: Opgør med afguderne

Dom 6,33-40: Gud giver et tegn

Dom 7,1-8: Du har for mange folk

Dom 7,9-25: For Herren og for Gideon

Dom 8,1-32: Midjans undergang

Dom 8,33-9,21: Nyt frafald fra Herren

Fastelavn søndag: Sl 31,2-6; 1 Kor 13;

Luk 18,31-43: Kærlighedens vej

Dom 9,22-57: Ondskaben straffes

Sl 31,1-25: Tilflugt hos Gud

De, der elsker Herren - i februar

Månedsord:
Men de, der elsker Herren,
bliver, som når solen står op
i sin vælde (Dom 5,31).
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DANSKE HILSENER

Hilsener fra private
Deltagere: Pastor Flemming Kofoed-Svendsen og hustru. Hilsen med boggave.
Skriftlig hilsen m. gave fra pastor em. Hans Olav Okkels og familie.
Skriftlig hilsen: Frede F. Møller og hustru, Hobro. Arkitekt v. Martinskirken 1998-99.
Skriftlig hilsen: pastor em. Niels Erik Grunnet.
Skriftlig hilsen: pastor Karsten Christensen, Harboøre
Luthersk Missionsforening (LM)
Deltagere: Landssekr. Birger Daniel Petersen, Hillerød. Boggave med hilsen.
Journalist ved avisen „Tro og Mission“ Flemming Stidsen og hustru.
Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM)
Skriftlig hilsen og gave fra formanden Lars Brixen.
Skriflig hilsen og gave fra skoleleder Jens Dam, Hedemølle Efterskole.
Deltager: Styremedlem Birger Munck. Hilsen.
Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB)
Skriftlig hilsen ved pastor em. Hans Olav Okkels.
Dansk Bibel-Institut (DBI)
Skriftlig hilsen ved rektor pastor Børge Haahr Andersen.
Menighedsfakultetet (MF)
Skriftlig hilsen ved formanden pastor Jørgen Jørgensen.
Skriftlig hilsen og gave ved Ingolf H. Pedersen og Carsten Vang.
Kirkelig forening for Indre mission (IM)
Hilsen i form af interview og præsentation i Indre Missions Tidende nr. 50/2005

UDENLANDSKE HILSENER

FRA FINLAND, NORGE, SVERIGE
Den lutherske Bekendelseskirke i Finland (STLK)
Deltager: Formand, pastor Kimmo Närhi. Hilsen med gave.

Underviser og forkynder på Lutherk Sommerferie 1997 og 2000.
Skriftlig hilsen: Pastor em. Markku Särelä, formand for STLK 1969-99.
Skriftlig hilsen: Pastor Edward Brockwell. Underviser Luth. Sommerferie 2004.
Den evangelisk lutherske Bekendelseskirke i Norge (ELBK)
Deltagere: Formand for ELBK i  Norge og Sverige, pastor Asbjørn Hjorthaugog
hustru, Knapstad v. Oslo. Hilsen med gave.
Skriftlig hilsen: Pastor Sigmund Hjorthaug, Stavanger.

Jubilæums-hilsener

Hjertelig tak til alle, som deltog i 150-års jubilæet d. 5.-6. nov. 2005!
Tak for hilsener på dagen og gennem breve og e-mails.
Tak for gaver i form af bøger, penge til kirkens arbejde, billeder, sang og spil.
 Det var en stor, stor glæde for os.
Vi bringer nedenstående en liste over mere officielle hilsener og deltagelse.

På vegne af menighederne pastor Leif G. Jensen og pastor Vagn Lyrstrand

K
i
r
k
e
  p
a
a
 T
r
o
e
n
s
 G
r
u
n
d
  -
  1
5
0
 A
a
r
  -
  1
8
5
5
-
2
0
0
5



9

Den evangelisk lutherske Bekendelseskirke i Sverige (ELBK)
Deltagere: Pastor Gunnar Edwardsson og hustru - sammen med flere medlem-
mer fra menighederne i Ljungby og Yxenhult.
Deltagere: Jonas Åkerström og Bo Byström fra Skt. Andreas ev. Luth. Menighed i
Skellefteå. Hilsen med salme, sang og spil på violin.
Deltager: Jonas Eskhult fra Skt. Mattheus menighed i Uppsala.
Skriftlig hilsen: Pastor Gunnar Byström, Skt. Andreas menighed i Skellefteå.
Den lutherske menighed i Stockholmsområdet (LFS)
Skriftlig hilsen: Formand, pastor Ingemar Andersson, Stockholm.
Skriftlig hilsen: Bestyrelsesmedlem Bertil Waldemarsson, Norrköping.

FRA FRANKRIG
Den evangelisk-lutherske Synode i Frankrig-Belgien (EELSFB)
Deltager og hilsen: Pastor Martin Jautzy. Underviser v. Luth. Sommerferie 2003.
Skriftlig hilsen: Formand for EELSFB pastor Jean Haessig, Paris
Skriftlig hilsen: Pastor Frederic Bohy, Mulhouse.

FRA PORTUGAL
Den evangelisk-lutherske Kirke i Portugal (IELCP)
Skriftlig hilsen:  Formand, pastor Jonas Floor, Gueifães – Maia, Oporto

FRA ENGLAND
Den evangelisk-lutherske Kirke i England (ELCB)
Skriftlig hilsen: Formand, pastor Reginald Quirk, Cambridge.

FRA TYSKLAND
Den selvstændige ev.-luth. Kirke i Tyskland (SELK)
Deltager: Biskop Diethardt Roth, Hannover, Tyskland. Hilsen og gave.
Deltagere: Gudrun Michael og Christiane Henschke, Hamburg (private)
Skriftlig hilsen og gave fra Astrid og Andreas Andresen, Neumünster (private)
Luthersk Kirkemission (LKM) i Bleckmar, Tyskland
Deltager: Gen.sekr. pastor Markus Nietzke og hustru. Hilsen og gave.
Den evangelisk-lutherske Frikirke i Tyskland (ELFKiD)
Skriftlig hilsen: Prof. dr. Gottfried Herrmann, Zwickau.
Skriftlig hilsen: Docent, pastor Martin Hoffmann, Leipzig.
Frie lutherske menigheder i Tyskland
Skriftlig hilsen v. præsterne Thomas Voigt, Martin Blechschmidt, Stephan Müller.

FRA USA
Den lutherske kirke-Missourisynoden (LCMS)
Deltager: Pastor John Mehl, LCMS-sekr. for Europa og Asien. Overbragte hilsen.
Skriftlig hilsen: Missourisynodens præsident, dr. Gerald. Kieschnick.
Skriftlig hilsen: Pastor Jais H. Tinglund og hustru, Columbia, South Dakota

Hjælpepræst i Den evang.-luth. Frikirke, 2001-02
Skriftlig hilsen: Pastor Daniel Preus, formand Luther Akademiet
Skriftlig hilsen: Prof. Dr. Robert Kolb, St.Louis .- Underviser  Luth. Som.ferie 1999
Skriftlig hilsen: Distriktspræsident for South Dakota, dr. Vernon L. Schindler
Skriftlig hilsen: Ray Larson, mghdspræsident i St.Johns, Columbia, S. Dakota
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Columbia, November 2005

Kære brødre og søstre
i den Evangelisk-Lutherske (Fri)kirke i Danmark

En hjertelig hilsen tilskikkes jer, mens I fejrer kirkens 150 års
jubilæum.
Lyksaligt det folk, som har øre for klang herovenfra!, skriver Grundtvig
i nummer 335 i Den Danske Salmebog (den gamle altså). Det nynner alt
her på den evige sang: Halleluja!

Guds folks evige sang, og Kirkens, er sangen om Guds godhed ...
Og denne Guds folks sang, og Kirkens, er et ekko af klangen

herovenfra, af Guds eget vidnesbyrd om sin godhed, at Han gav sin
Enbårne og mest elskede Søn hen til lidelse og død for synderes frelse
- og at evigt liv og herlighed gives til syndere i Ham, ud af Guds
godhed, og ikke af nogen som helst anden grund ...

Dette vidnesbyrd forkynder Guds Ånd i verden, og Han lader det
klinge i sine udvalgtes hjerter, og fra sine udvalgtes hjerter. Hans folk
nynner allerede her på den evige sang.

Guds folk er alle, som har øre for klangen herovenfra - som
fornemmer herligheden i Guds Riges Evangelium, og som erkender
rigdommen i at få dette Evangelium forkyndt i sin fulde renhed og
herlighed, sådan som Gud selv har ladet det klinge herovenfra, og
overleveret og bevaret det for sin Kirke i Den Hellige Skrift. Og
lyksaligt er det folk. For hvor et sådant folk findes, som har øre for
klangen herovenfra, for dens herlighed og rigdom - dér sender Herren
velsignelse ned, mere end det, dér er Han selv tilstede i sin herlighed,
med al sin frelses rigdom.

Med tak til Gud, og til jer, for at have ladet klangen herovenfra
lyde i det danske folk igennem halvandet århundrede, og for fælles-
skabet igennem de sidste ganske få af de halvandet hundrede år.

Lillian og Jais H. TinglundLillian og Jais H. TinglundLillian og Jais H. TinglundLillian og Jais H. TinglundLillian og Jais H. Tinglund

Pastor Jais H. Tinglund - Saint John’s Lutheran
Church Columbia, SD 57433. Phone 605-396-2350
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Fra Tyskland
Hjertelig tak for den varme velkomst og
modtagelse ved 150-års jubilæet. Det
var et kort og intensivt besøg. Med hjer-
telige hilsener og velsignelsesønsker.
Diethardt Roth (biskop i SELK)
I SELK info skriver biskoppen bl.a.:
„ELFK står for en klar luthersk kurs og
et bevidst kald til mission. Særligt ind-
tryk gjorde det at se den glæde, hvor-
med mange unge tog del i jubilæet.“

Fra Frankrig
På vores konvent har jeg bragt hilse-
ner, beretning og tryksager fra jeres ju-
bilæum. Det var gode timer hos jer. Og
jeg takker endnu engang for gæstfri-
hed. -    I kirkebladet har jeg skrevet: „En
gammel dame. Det handler om vores
søsterkirke i Danmark, som fejrer 150
år. Næste år vil hun indvie en ny kirke i
Århus, se www.gratiakirken/dk.projekt.
Hjertelig hilsen i Kristus
Martin Jautzy (præst i EELSFB)

Fra Finland
Hjärtligt tack för festen och all gästvän-
lighet jag även denna gång fick njuta
av. Det var verkligen fint att vara med.
Må Gud välsigna er alla i kyrkan.
Kimmo Närhi (formand i STLK)

Fra Norge
Takk for sist. Gratulerer med et fanta-
stisk arrangement – høytidelig men li-
kevel folkelig. Vi har mye å lære av dere
når det gjelder å leve ut bekjennelsen i
vår tid. En flott og verdig gudstjeneste
med et rent evangelium og en klar be-
kjennelse. Det var så uttrolig godt å
merke at vi var sammen med venner.
Kirkefellesskap har mye å gjøre med
menneskelig kontakt og tillit.
Asbjørn Hjorthaug (formand i ELBK)

Mange tak for sidst!

Fra Sverige
Tack för sist. Det var historiskt. Kyrkan
är väl den äldsta i LCMS kyrkogemens-
kap. Det är gott att den finns fortfaran-
de. I Kirkehistoriskt leksikon för Nor-
den står det att „dens modermenighed
samles i Martinskirken i Kbhvn“ och
det är nock riktigt intill denna dag. -
Gunnar Edwardsson (præst i ELBK)

Fra København
Hjertelig tak for samværet ved jubilæ-
umsfesten - jeg var meget glad for at
deltage. Jeg har også med glæde læst
„Kirkekig“. Jeg glæder mig over at I har
bevaret den gode evangelisk-luther-
ske forkyndelse - den høres ikke ofte i
vor tid - og jeg er meget enig i betragt-
ningerne vedr. den Willow Creek inspi-
rerede gudstjeneste m.v. Jeg har vide-
regivet en hilsen, glimt og nævnte artik-
ler til de øvrige i ELMs styrelse.
Birger Munck (styremedlem i ELM)

Fra Høje Taastrup
Tak for et par Gudsvelsignede dage. Vi
blev igen en skøn oplevelse rigere. Det
var storslået at være sammen med jer
og repræsentanter fra de omkringlig-
gende lande. Også deres gejst og be-
retninger var meget smittende, trø-
stende og viste at der stadig findes
mennesker, som forkynder evangeliet
rent og uforfalsket. Vi er meget glade
for den opmærksomhed der blev vist
os. Med vore bedste hilsener til jer alle
Solveig og Michael Horwath (gæster)

Fra Århus
Tilbage står et samlet indtryk af Guds
nåde over få og svage menigheder.
Men det blev også tydeligt, at han på en
rig måde har benådet og beriget os.
Leif G. Jensen (formand i ELFK)
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LUTHERSK SOMMERFERIE &
ÅRSMØDE 15.-20. JULI 2006

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Søndag 8. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 15. jan. kl. 14 Sørensen
Søndag 22. jan. kl. 10
Søndag 29. jan. kl. 14
Søndag 5. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 12. feb. kl. 14
Søndag 19. feb. ingen
Fastelavn 26. feb. kl. 14

Århus, Gratiakirken (ring 8612 5450)
Nytårsdag 1. jan. kl. 16 i præstebolig
Søndag 8. jan. kl. 10 i Løsning
Søndag 15. jan. kl. 10 i et hjem (MNS)
Søndag 22. jan. kl. 10 i Løsning
Søndag 29. jan. kl. 10 i et hjem
Søndag 5. feb. kl. 10 i Løsning
Søndag 12. feb. kl. 10 i et hjem
Søndag 19. feb. kl. 16 i et hjem
Fastelavn 26. feb. kl. 10 i et hjem

Århus:
I jan.-feb. holdes gudstjenester i
Løsning Frikirke eller i et hjem.
Ring på telefonsvarer 85 12 54 50
eller til præsten.
Ændringer kan forekomme.

ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Nytårsdag 1. jan. kl. 14
Tors. 5. jan. kl. 19 Hell. tre kgr. andagt
Søndag 8. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 15. jan. kl. 10 m. læseprdk
Søndag 22. jan. kl. 10 m. nadver
Søndag 29. jan. kl. 10 "gæstedag"
Søndag 5. feb. kl. 10 m. nadver
Søndag 12. feb. kl. 16.30
Søndag 19. feb. kl. 10 m. læsepræd.
Fastelavn 26. feb. kl. 10 "gæstedag"
Søndag 5. marts kl. 10 m. nadver

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Nytårsdag 1. jan. ingen
Søndag 8. jan. ingen
Søndag 15. jan. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 22. jan. kl. 16
Søndag 29. jan. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 5. feb. kl. 16
Søndag 12. feb. kl. 10.30 m. nadver
Søndag 19. feb. ingen
Fastelavn 26. feb. kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 5. marts kl. 16


