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Når jeg frelser jer  
– i december 
 
I skal blive en velsignelse, når jeg frelser jer. 
Frygt ikke, men fat mod! Zakarias 8,13 
Det betyder meget for os at vide, om livet lykkes 
i familien og på arbejdspladsen, i menigheden og i vort personlige liv - 
og da særligt i forhold til Gud og vor næste.  
Det gælder både i småt og stort. Når vi køber gaver, skal de helst 
skabe glæde. Når vi laver mad, skal den helst kunne spises. Man 
taler om at ”gøre en forskel”. Den tanke, at vores indsats er forgæves 
eller måske ligefrem til skade for andre, kan blokere og lamme.  
December måneds bibelvers taler ind i en sådan frygt. Judæerne 
havde været i fangenskab i 70 år og var netop vendt hjem til 
Jerusalem. Her så de følgerne af mange års fravær. Og Guds by, 
Jerusalem, var ødelagt. Templet lå i ruiner. Men på baggrund af Guds 
ord gennem profeterne gik de i gang med at genopføre templet og 
byen. Men det skete ikke uden bange anelser og frygt. Modløshed 
kunne gribe dem, ligesom den kan gribe os. Tænk, hvis det går galt! 
Tænk, hvis det er forgæves! 
Ind i denne frygt og tiltagende modløshed sagde Gud gennem 
profeten: ”I skal blive en velsignelse, når jeg frelser jer!”  
Dermed havde de Guds ord for, at det ikke var forgæves at gen-
opbygge templet. For det, Gud lovede dem, var ikke betinget af, at de 
skulle gøre det så og så godt. Guds løfte byggede jo på det, Gud ville 
gøre for dem: ”… når jeg frelser jer!” Ikke ”hvis”, men ”når”.  
Når Gud frelser os, dvs. når Guds Søn bliver født som vores frelser, 
når han bærer vore sygdomme og tager straffen for vore synder, når 
han opstår fra graven, når han tilgiver os alle vore synder og redder 
os fra død og dom, da skal vi blive en velsignelse.  
Derfor vil det lykkes, når vi lever af dette løfte. Det vil lykkes, når vi 
som levende sten bygges op til et åndeligt hus (1 Pet 2,5). Vi vil blive 
en velsignelse. Det lover Gud! Frygt ikke, men fat mod! Det gælder 
midt i din hverdag, når du hører Guds ord i din modløshed. Og det 
gælder i menigheden, hvor vi bygger sammen på Guds løfter, for at 
evangeliet kan blive forkyndt både for os selv og for mange andre.  

LGJ 
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Martinskirken 
Evangelisation i Martinskirken 
 
Pastor Mark Jasa deltog i juli måned i som-
merlejren 2009. I dagene forud holdt han 
seminar i menighederne i Århus og Køben-
havn.  
I forbindelse med besøget i København delte han evangeliet med 
naboer ved Martinskirken. Han fortæller herom:  
 
Bent, Inge og jeg mødtes inde ved Martinskirken den 9.juli og vi talte 
om de to religioner i verden; ”Free or not free” - gratis eller ikke gratis.  
 
Men mennesker vil ikke have et evangelium som er gratis. For de (og 
vi) ser på os selv som nogle, der fortjener en belønning og ofte 
ønsker vi, at Gud skal give os det, vi fortjener, eller det, som vi tror, vi 
fortjener. 
Alle religioner bygger på fortjeneste, undtagen den kristne tro. Og når 
det går op for mennesker, anser mange det for at være en skandale. 
Det er det, som er oprørende.   
 
Da vi gik hen til Søerne, så det ud til, at de første mennesker, vi mød-
te, passede ind i dette mønster; nemlig at de tror, de fortjener noget 
godt af Gud. Det viste sig, de var Jehovas Vidner. De indrømmede, at 
de ikke var sikre på, om de ville blive dømt retfærdige af Gud, så de 
kunne komme ind i den NYE VERDEN. Med dette indså de, at der 
med denne usikkerhed var en mulighed for at blive tilintetgjort (sådan 
som Jehovas Vidner jo mener, at det går dem, der ikke er tilstræk-
keligt gode).  
 
Vi prædiker derimod, at Jesus er Guds lam som tager al synd i ver-
den på sig. Det er fuldbragt! 

Mark Jasa / oversættelse S.Emme 



 4 

Sommerlejr 2009  
Indtryk fra lejren  
 
Vi er alle en del af Jesu familie 
At være på sommerlejr var bare 
skønt. Alle var så søde ved mig 
og min familie; vi følte os virkelig 
hjemme. Jeg nød alle aktiviteter, 
som vi deltog i. Det var sjovt at 
lave mit første snobrød på bålet 
og også at være på Ærø, øen 
der er fuld af skøre mariehøns. 
De var alle vegne! Det var rart at 
møde alle folk både voksne og 
unge. Det var dejligt at være 
sammen med børnene, der var 
så mange af dem, og de var vir-
kelig sjove at lege med! 
Mest af alt nød jeg det kristne 
fællesskab på sommerlejren. Det 
er fedt at være et sted hvor Gud 
er alle vegne – bogstaveligt talt. Bibelstudierne var gode, selv når jeg 
ikke havde nogen til at oversætte dem fra dansk til engelsk, for 
selvom jeg ikke forstod det, vidste jeg der blev talt om Gud og Hans 
nådefulde kærlighed. Det var noget af det magiske ved de kristne 
aktiviteter som fik mig til at kunne lide lejren så meget: selv når du 
ikke kender nogen, føler du alligevel du er en del af en familie – 
familien som vi alle er en del af, Jesus Kristus. Jeg håber der er 
nogen som vil tage imod vores invitation til at besøge os i Portugal: 
de er alle blevet en del af min familie.  
Hele den Evangelisk-lutherske Frikirke var der på lejren og alle tog 
missionen om at hjælpe de portugisiske lutheranere alvorligt, og de 
havde aldrig mødt os før! Og de lod os tale om vores arbejde, give 
deres indsamling som gave, inddrog os i deres fælles møder og de 
lod sig udstille i mærkelige situationer, såsom den fede indiske 
bryllupsfest, for at gøre det hele så godt. Vi er så taknemlige for alt 
dette. Må Gud velsigne den Evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark 
ligesom Han har velsignet os igennem jeres hjælp. Det var virkelig 
godt at være der! 

Rebeca Flor / Oversættelse Sanne Emme 

Pastor Jonas Flor og hans kone Esther og 
datteren Rebeca fra Den lutherske Kirke i 
Portugal besøgte sommerlejren 2009.  
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I dag er der født jer en frelser!  
Prædiken ved pastor Jonas Flor, Den lutherske Kirke i Portugal. Holdt 
på sommerlejren i Humble juli 2009. 
 
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en 
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I 
får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« 
Lukas 2,10-12 
 
BØN: Kære Herre. Åben vore hjerter og sind, så vi lytter til dit hellige 
ord. Fyld os med Helligånden. Styrk vort fællesskab i troen og 
kærligheden. I Jesu navn. Amen. 
 
Måske nogle af jer engang har været englen i et krybbespil. Og da 
sagde I: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som er for hele folket. I 
dag er der født jer en frelser i Betlehem. Han er Kristus, Herren.” 
Hvis englen kom til os her i Danmark, hvilket gode nyheder ville han 
da forkynde for hele den danske befolkning, for rig og fattig, for 
arbejdere og arbejdsløse, for dem, der tror, og for dem, som ikke 
tror?  
Hvilke gode nyheder ville han mon have til lærere, studenter, præster, 
matematikere, ingeniører, tegnere, til sygeplejesker, kontorfolk og fa-
briksarbejdere? Hvad ville han sige til enker, husmødre, ægtepar, 
børn, unge, enlige og hele familier? Ville der være godt nyt for alle 
disse mennesker, og ville det også gælde for hver enkelt af dem?  
Mon det glædelige budskab ville være: ”I får den dejligste ferie, I kan 
tænke jer”; eller ”Den økonomiske krise er forbi”; eller ”Nu er der ar-
bejde til alle”; ”Det er slut med al korruption i verden” eller ”Nu er der 
ikke længere fare for at I oplever vold noget sted i jeres samfund!”?  
Da englen forkyndte det glædelige budskab for hyrderne på Betle-
hems marker var der ikke gode økonomiske og sociale forhold i deres 
land. Jødernes land var besat af Romerriget. Landet havde ikke 
tidligere tiders herlighed. Der herskede korruption og undertrykkelse.  
Selvom dette var deres situation, vover englen at forkynde, at der er 
GODT NYT FOR HELE FOLKET. Det glædelige budskab kom fra 
Gud, som nu gav mennesker det, de mest af alt behøvede, uanset 
hvilken social eller økonomisk situation de befandt sig i: ”I dag er der 
født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.”  
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Vi er i den samme situation som hyrderne dengang. Englen bringer 
det samme budskab til os alle.  
Men hvad betyder englens budskab for os i dag? I hvert fald tre 
vigtige ting:  
 
Først: ”Der er født jer en frelser!”  
Budskabet er direkte og meget konkret. ”… der er født jer”. Det er 
altså ”for dig”: For Jonas, Sarah, Thea, Mark, Silas, Leif, Sigmund … 
Vi har ustandselig brug for at lytte til det her. Vi er syndere. Vi over-
træder Guds vilje. Synden skiller os fra Gud. Og tegnet på denne 
adskillelse er troløshed og utroskab. Troløshed spreder sig overalt. 
Falske afguder bliver der flere og flere af. Troløshed har fået mange 
til at forlade kristne menigheder og har ramt freden i vore familier. Alle 
menneskeskabte problemer har dybest set sin årsag i troløshed. 
Stolthed og egoisme kendetegner troløsheden.  
”Der er født jer en frelser”. Han kommer for at give sit liv til jer, så han 
kan genoprette jeres fællesskab med Gud. Han kommer for at udfri 
dig og mig fra syndens og djævelens magt, som vil drive os ud i 
troløshed. 
Verden værdsætter penge, ejendom, ære og magt; den er slave 
under djævelen og drives af sit eget begær. En bekymret synders 
hjerte ønsker lindring og vished om, at Gud er nådig og ikke en tyran, 
som driver os af sted, men at han er vores FRELSER. ”Der er født jer 
en Frelser,” som tilgiver, forsoner og giver evigt liv til alle, som tror.  
Det er et meget glædeligt budskab for os. Det er ikke en glæde, som 
englen foregøgler os. Nej, den er ægte. Den er ikke kortvarig, men 
vedvarende. Ingen kan dræbe den eller ændre den. 
 
For det andet er der TEGNET 
Englen forkynder: ”Barnet er svøbt og ligger i en krybbe.” 
Verden søger tegn og undere. Og hvad med os? Hvilke tegn har vi?  
Den brasiliansk forfatter Paulo Coelho, hvis bøger er solgt i million-
oplag over hele verden, blander mysticisme, spiritisme, overtro og 
falsk bibelforståelse i sine romaner. Mange føler sig tiltrukket af hans 
bøger og fordi han tilfredsstiller manges behov. Dog burde jeg 
snarere sige, at han fastholder sine læsere borte fra Gud i troløshed 
og vantro. 
Englen gav hyrderne det tegn, at de skulle finde et barn, som var 
svøbt og lå i en krybbe. Vi kan også finde ”Frelseren, som er Kristus, 
Herren”. Han er i Bibelens evangelium og i dåbens og nadverens 
sakramenter. Vi må altid huske på, at ”Herrens lov er fuldkommen, 
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den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den 
uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. 
Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er 
rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle 
retfærdige.” (Salme 19,8-10).  
Guds tegn til os er lyset for vor fod, Guds kraft, som gør os vise til 
frelse ved troen på Jesus Kristus. Tegnet er lyset, som lever i kristne 
familier, og særligt i et regelmæssigt andagtsliv.  
 
For det tredje siger englen, at det glædelige budskab er til alle 
mennesker.  
Her skal vi mindes om, at gode nyheder kun er gode nyheder, når de 
bliver bekendtgjort og forkyndt. Derfor skal vi gøre, hvad englen 
gjorde. Det var, hvad hyrderne gjorde. De fortalte alle, hvad der var 
blevet fortalt dem om barnet. Og det skal vi også gøre. Fortælle til 
alle, til alle danskere såvel som til alle mennesker i verden: ”I dag er 
der født jer en Frelser. Han er Kristus, Herren.” 
Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark tager denne opgave 
alvorligt. Det kan vi mærke, når I påtager jer at samle ind til missions-
arbejdet i Portugal, så de gode nyheder om den store glæde kan blive 
forkyndt i vort land. I har lyttet til råbet fra portugisiske lutherske 
søstre og brødre og hjælper os.  
Det er noget særligt i en verden, som bliver mere og mere indi-
vidualistisk og selvisk, og hvor mennesker mest bekymrer sig om 
deres egne personlige behov. Den frie lutherske kirke i Danmark har 
selv mange behov og udfordringer. Men I ser ud over jeres egne 
grænser og påtager jer opgaven at forkynde evangeliet i Portugal 
gennem den gave, I samler ind til den lutherske mission i Portugal. 
Det er en frugt, som det glædelige budskab har frembragt i jeres 
hjerter. Ære være Gud!  
 
Sammenfatning: Jeg takker Gud, at jeg sammen med min kone og 
datter må være hos jer. Det er vidunderligt at erfare, hvordan det 
glædelige budskab om den store glæde har forenet os, selv om vi er 
fra forskellige lande og kulturer. Vi er søstre og brødre i Jesus 
Kristus. Det er vidunderligt at blive ledt af det samme tegn: Guds ord 
og sakramenter. Det er vidunderligt at være fælles med jer om den 
store opgave: at udbrede det glædelige budskab om den store glæde 
til alle mennesker. Amen.  



 8 

Boganmeldelse 
Sommerlejrens tema 2009 var ”I familie med Jesus”. I den forbindelse 
talte vi i lejrudvalget om at læse to bøger af Dr. Ross Campell 
:”Elsker I mig?” og ”Elsker I mig stadig?”. 
 
Vi ville anmelde dem på sommerlejren, hvilket vi ikke fik gjort. Derfor 
denne anmeldelse og opfordring til at læse bøgerne, som taler om at 
elske sine børn og teenagere. For selvom man som forældre naturligt 
elsker sine børn kan det være svært at vise sin kærlighed i praksis og 
endda give/vise betingelsesløs kærlighed. Børn og teenagere er som 
beholdere der har brug for at blive fyldt op med kærlighed igen og 
igen. 
"Elsker I mig" er en kristen psykiaters vejledning til forældre om, 
hvordan de kan udtrykke deres kærlighed til deres børn, så de forstår 
det. Det er en meget hurtig og letlæst bog, fyldt med gode og 
brugbare eksempler på hvad man kan gøre i givne situationer, som 
opstår mellem forældre og børn. Selvom den er fra 1982 er den 
stadig aktuel især fordi det handler om det grundlæggende mellem 
forældre og børn, nemlig kærligheden. Vi forældre må blive bedre til 
at udtrykke vores kærlighed, så børnene forstår den og denne bog 
prøver at hjælpe os lidt på vej. Men vi skal stadig huske, at vi aldrig 
bliver perfekte forældre. På nogle punkter er bogen meget 
amerikansk, men med det i baghovedet, kan man stadig få meget ud 
af at læse den.  
”Elsker I mig stadig” sætter fokus på teenageren, som man ofte 
betragter som en lille voksen, men som snarere er et stort barn, som 
har brug for stadig betingelsesløs kærlighed. Dr.R.Campell giver en 
hjælpende hånd til hvordan man skal takle den vanskelige teenager. 
 
Da bøgerne ikke længere kan købes vil vi give mulighed for at låne 
bøgerne på gammeldags biblioteksmanér, hvor I kan blive skrevet op 
i kø, hvis de er udlånt.  
Henvendelse til eskiminge@hotmail.com 
 
GOD LÆSELYST! 

Inge Lykkehøj Nielsen 
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I Guds hænder 
Interview ved Katrine Jensen 
 
At blive forælder er både anledning til 
mange glæder, men ofte også mange 
bekymringer. Som ung kristen nybagt 
mor eller far kan bekymringerne ligeså 
være store. Vil verden påvirke barnets 
/ børnenes tro? Hvor meget skal/kan 
man skærme barnet / børnene fra 
samfundets mange negative indfly-
delser uden helt at isolere dem fra 
omverdenen? Disse er nogle af de 
spørgsmål og dilemmaer man kan 
møde.  
Annie Lund Nielsen har en datter 
(Anastacia) på lidt over et år. Annie svarer i dette interview på hvilke 
forskellige bekymringer og problemstillinger hun går og kæmper med 
og hvordan hun tackler dem.  
 
Hvordan har du det med dit ansvar for at bringe Anastacia op i den 
kristne tro?  
”Ligesom så mange andre forældre, er man altid bekymret for 
hvordan det skal gå med sit barn, men som kristen, har man bare den 
ekstra bekymring. Så jeg må indrømme, at jeg er meget bekymret. 
Det er jo et kæmpe ansvar og hver beslutning jeg tager vil påvirke 
hende resten af livet. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at hun bliver i den 
kristne tro ved at være et godt forbillede for hende og tage hende 
med i kirke hver søndag, og så ellers bare lægge Anastacias liv i 
Guds hænder.”  
 
Verden bliver mere og mere fjendtligt indstillet overfor kristendom og 
andre religioner. Hvordan har du det med at din datter skal vokse op i 
denne verden? 
”Altså, det er selvfølgelig træls at det skal være på den måde og som 
forældre, bliver ens opgave større, men jeg er sikker på det nok skal 
gå så længe jeg søger for at hun kommer de rigtige steder. Jeg har, 
af erfaring, lært at man skal tage tingene som det kommer, for det er 
så svært at forudsige hvad der kommer til at ske og hvilke konse-
kvenser ens beslutninger får i det lange løb.”  

Annie Lund Nielsen med Anastacia (tv) 
og Katrine Jensen
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Har du gjort dig nogle tanker om hvordan du vil sørge for at holde 
Anastacia i den kristne tro?  
”Jeg tager hende jo med i kirke hver søndag, og så synger jeg "Jesu 
lille lam jeg er" for hende lige inden hun skal i seng. Hun er stadig lille 
og forstår ikke alt, så jeg vil sørge for lige så stille at sætte nogle 
ekstra ting på, som at bede fadervor inden vi skal sove, og som en 
familietradition beder vi en bøn der hedder "Bed Jesus, bed for mig." 
Og jeg glæder mig rigtig meget til at læse børnebibel bøger når hun 
er omkring 2 år og kan sidde stille når jeg læser.” 
 
Tror du at du vil komme ud for tanker og overvejelser medhensyn til 
musik, spil og film, og har du i så fald gjort dig nogle tanker om f.eks. 
regler og rammer du vil sætte op for at hindre dele af denne 
påvirkning? 
”Nu er jeg en der nemt bliver påvirket af musik, spil og film, da jeg er 
ekstremt følsom, så jeg vil nok sørge for at slukke for f.eks. fjern-
synet, hvis der kom noget alt for voldsomt. Jeg vil være bange for at 
det vil påvirke Anastacia, og jeg ved hvad det vil sige at være påvirket 
af de forskellige ting. Og sådan er det vel med alle børn, at man skal 
passe på med hvad de ser i fjernsynet og hvad der bliver spillet af 
musik, fordi børn er så lette at påvirke.” 
 
Har du på et tidspunkt haft brug for at spørge andre, f.eks. dine egne 
forældre, til råds for at høre deres erfaringer med eksempelvis 
bibellæsning og sang med børnene for at få nogle gode råd?       
”Jeg ved hvordan mine forældre gjorde med mig da jeg var lille, og 
kan huske at det var hyggeligt og vil selvfølgelig selv gøre det med 
Anastacia. Børn elsker at få læst højt, og man kan se på mine nevøer 
at de også kan lide de kristne bøger, så det er bare at komme i gang. 
Der er efterhånden også rigtig mange kristne børnebøger, og forfat-
terne har været rigtig gode til at gøre historierne spændende og 
børnevenlige.” 
 
Der er altså både de problemstillinger man som forældre kan gøre 
noget ved lige nu og her, men også de mere uvisse ting som ingen 
kan forudse. Disse er tingene, som Annie forklarer, man også må 
lægge i Guds hænder. Og så ellers tage tingene som de kommer.  

Katrine Jensen 
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Fra menighederne 
Barnedåb, GRATIA menighed i Århus: Søndag den 19. juli blev Lucia 
Aviaja Lykkehøj Lund døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. – 
Hun blev født den 20. maj 2009 og er datter af Cecilies og Stefan Lykkehøj 
Lund. Dåben fandt sted ved søndagens gudstjeneste på menighedernes 
sommerlejr på Humble Musikefterskole. Familien Cecilie og Stefan Lund 
Nielsen er medlemmer i Århus menighed. Hjertelig til lykke og Guds rige 
velsignelse! 
 
INDSAMLINGER: Til Den lutherske Kirke i Portugal: På sommerlejren i juli i 
Humble blev der indsamlet 18.500 kr. til Den evangelisk-lutherske Kirke i 
Portugal, og det var en glæde at kunne sende ca. 14.500 kr. til søsterkirkens 
missionsarbejde. Kirken i Portugal har ca. 150 medlemmer med menigheder 
i Lissabon, Porto og på Azorerne. Kirken kunne i efteråret 2008 fejre 50 års 
jubilæum. Til børnehjemmet i Moreira, Brasilien: Ved høstgudstjeneste 11. 
okt. for menighederne i Jylland blev der indsamlet 6.000 kr. Til nødhjælps-
arbejde i Den lutherske Kirke i Filippinerne: På menighedsdagen i Martins-
kirken 8. nov. blev der indsamlet 2.100 kr.  
 
25-års jubilæum i Århus menighed: Gratia menighed fejrede d. 19.-20. 
sep. 25-års fødselsdag. Lørdag aften med festmiddag, historisk foredrag, 
sang og samvær. Søndag med gudstjeneste og åbent hus. 60 mennesker 
deltog i festlighederne, og der var hilsener fra venner og søsterkirker. 
Menigheden fik gode hilsener og gaver, bl.a. et puslebord til de mindste 
medlemmer.  
 
ÅRSMØDE 2010: 17.-18. juli på Langeland 
SOMMERLEJR 2010: 18.-22. juli på Langeland 
 
ADRESSER: 
København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg 
   Bent Nielsen. Tlf. 41 42 52 10. eskibent@vivit.dk 
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær  
   Bendix Jensen. Tlf. 62 21 37 32. 
Løsning: Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning  
   Orla Andersen. Tlf. 75 65 03 51. orlaandersen@lafnet.dk 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tlf. 86 12 54 50 
   Anders Henriksen. Tlf. 86 21 40 32. ah@bolignet-aarhus.dk 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov.  
      Tlf. 75 65 16 60 eller 60 63 23 23. E-mail: leifgjensen@vivit.dk.  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå.  
      Tlf. 86 78 23 54 eller 60 46 69 17. E-mail: hjorthaug@dadlnet.dk  
 
Hjemmeside: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk 
Kirkebladet kan også læses på internet i farver: www.vivit.dk/kirkeblad  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 
 
 

KALENDER 
 KØBENHAVN 

Martinskirken 
LANGELAND 
Lohals/Svb 

LØSNING 
Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

DECEMBER 2009 

24-dec  15 Gudstjeneste (SH)   14 Gudstjeneste 16 Gudstjeneste 

25-dec  16.30 Gudstjeneste N   Ingen 10 Gudstjeneste N 

26-dec Ingen   Ingen ingen 

27-dec Ingen   Fælles m. Århus >>> 14 Gudstj. og julefest 

29-dec 14 Julefest    

JANUAR 2010 

01-jan Ingen ingen  14 Gudstjeneste N 16 Gudstjeneste 

03-jan 10 Gudstjeneste N 15 Gudstj. N #  16 Gudstjeneste lp 

06-jan   19.30 Bibelstudie #  

07-jan 19 Bibelkredse #    19.30 Bibeltime  

10-jan 10 Gudstjeneste lp  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

14-jan 19 Sang & bibeltime     19.30 Bibeltime  

17-jan 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde # 16 Gudstjeneste 

20-jan  14 Gudstj. N # 19.30 Bibelstudie #  

21-jan 19 Bibelkredse #    

23-jan    10-14: Temadag 

24-jan 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  

28-jan 19 Sang & bibeltime    19.30 Bibelkredse 

29-jan     18 Ungdomsmøde 

31-jan 10 Gudstj. m. dåb   10 Søndagsmøde # 16 Gudstjeneste 

FEBRUAR 2010 

3-feb  14 Gudstj. N # 19.30 Menighedsmøde   

4-feb 19 Bibelkredse #   19 Menighedsmøde 

7-feb 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

11-feb 19 Menighedsmøde   19.30 Bibelkredse 

14-feb 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde # 16 Gudstjeneste 
Tegnforklaring: # = holdes i et hjem (oplysning om sted: se kontaktadresser forrige side) 
 N = Nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor Sigmund Hjorthaug;  
 

Årsmøde 17.-18. juli 2010 & Sommerlejr 18.-22. juli 2010  
på Humble Efterskole, Langeland 


