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Samvittigheden hjælper os, og behøver selv hjælp

Når det handler om samvittigheden, kan vi begynde med at

takke for, at vi har den. Den er som et kompas i et skib. Den

er en røst inden i os, som viser os vej. 

Et kompas kan have fejlvisning på grund af påvirkning fra

skibets køl og skrog. Men enhver god kaptajn ved at korri-

gere for fejlvisninger. Samvittigheden kan også tage fejl på

grund af noget i os eller omkring os. Men løsningen er ikke at

smide den over bord. Nej, den skal i stedet korrigeres og indstil-

les. Samvittigheden er uundværlig.   

Samvittighedens funktion

Samvittigheden hjælper os ustandselig.

Enten optræder som vidne imod os eller

for os. Hvis vi tænker og handler imod

det, vi ved, er sandt og rigtigt, anklager

den os. Hvis vi derimod tænker og hand-

ler i overensstemmelse med det, som vi

ved, er rigtigt, forsvarer samvittigheden

os. 

Apostelen Paulus forklarer det sådan i

Romerbrevet: Når hedningerne, der ikke

har loven, af naturen gør, hvad loven

siger, så er de, uden at have en lov, deres

egen lov. De viser, at de har den gerning,

som loven kræver, skrevet i deres hjerte,

og deres samvittighed optræder som

vidne, og deres tanker anklager eller

forsvarer hinanden – på den dag, da Gud

dømmer det, som skjuler sig i menne-

sker, efter mit evangelium ved Kristus

Jesus (Rom 2,14-16).

Derfor skal vi lytte til samvittigheden.

Den giver os grønt lys og driver os frem-

ad, så vi gør, hvad der er godt og rigtigt i

situationer, hvor selviskheden ellers ville

få os til at være ligeglade og dovne. Og

den giver os rødt lys og holder os tilba-

ge, når vi er på nippet til at svigte vor

næste og handle imod Guds gode vilje. 

Samvittigheden har på den måde

hjulpet torturfanger, forældre, ægtepar,

missionærer og frihedskæmpere til at

gøre, hvad de skulle gøre, også når livet

blev rigtigt svært. Og den er en hjælp til

os alle i de små dagligdags ting. Samvit-

tighedens positive betydning kan ikke

overvurderes. 

Desuden stiller samvittigheden os til

regnskab overfor Gud den Almægtige.

Derfor kan vi føle skam og skyld, også

selv om mennesker ikke ved det mindste

om, hvad vi tænker eller gør.  Samvittig-

heden spiller på den måde en alt af-

gørende rolle i vort forhold til vores

Skaber og Frelser. Dens anklager får os

til at frygte, når vi har handlet imod den

absolutte kærlighed, som Gud kalder os

til og kræver af os. Den hjælper os til at

erkende og bekende vor synd.   

Uden samvittighed

Hvis vi ikke havde samvittighed, ville vi

kunne snyde og bedrage, uden at det

rørte os det mindste. Vi ville kunne ven-

de vor ægtefælle ryggen, hvis vi blev

forelsket i en ”ny”. Vi ville kunne svigte

vore børn og vore gamle forældre så let

som  ingenting. Vi ville kunne svigte tro-
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skaben mod vore søstre og brødre i

kirken. Uden samvittighed ville vi være

utilregnelige. Tilliden mellem mennesker

ville ophøre, hvis ingen havde samvittig-

hed. Og vi ville kunne med lethed foregi-

ve, at vi var kristne, selv om vi havde

smidt troen og den gode samvittighed

overbord. 

”Dårlig” samvittighed

Man taler om at have ”dårlig samvittig-

hed”. Det betyder, at man har det skidt

og mærker skyld, på grund af samvittig-

hedens anklager. Men egentlig er sam-

vittigheden jo i ”topform” og gør sit

vanskelige arbejde. Vi har det skidt, fordi

der foregår en kamp inden i os. Samvit-

tigheden får det ”dårligt”, hvis vi ikke gi-

ver den ret. Det drejer s ig måske om

uærlighed, om leg med utugt, svigt i

forhold til ens børn eller om bagtalelse. -

Eller m åske det handler om dovenskab i

forhold til at høre Guds ord. 

Skal vi da dække kompasset til og sejle

videre på katastrofekurs? Nej, det for-

tæller os jo vores virkelige kurs. Derfor

har vi brug for nogen, som kan bekræfte

for os, om vi er på ret kurs.

Hjælp til samvittigheden 

Hvem skal man da bede om hjælp? Vælg

en ven, som har m od til at støtte din

samvittighed. Og vid, at når din ven

støtter din ”dårlige samvittighed”, da er

vennen på din side. For han giver jo

røsten inden i dig ret. Han tror på den

samme sandhed, som du tror på. Stød

ikke vennen fra dig, men giv ham et knus

og bed ham uddybe, hvad han fortæller! 

”Ond” samvittighed

Men vi har m åske endnu mere brug for

hjælp, når vi må indse, at vi ikke kan

rette op på det, vi gjorde forkert. Da har

samvittigheden overbevist os, så vi må

fortvivle over os selv. 

I bibelen kaldes det at have en ”ond”

samvittighed. Vi ved, at det, vi gjorde,

var forkert, m en vi ved ikke, hvordan vi

redder os ud af det. 

Frelse i samvittigheden 

Men også i den situation er der håb! Ja,

frelse! For evangeliet om Jesus Kristus

kan rense os fra den ”onde” samvittig-

hed, så vi får det godt helt inde i hjertet!

”Lad os derfor træde frem med oprigtigt

hjerte, i en fast tro og bestænket på

hjertet, så vi er befriet for ond samvit-

tighed, og med legemet badet i rent

vand. Lad os holde urokkeligt fast ved

bekendelsen af vort håb, for han, som

gav os løftet, er trofast (Heb 10,22-23). I

evangeliet siger Gud jo: ”Alle dine syn-

der er tilgivet, fordi Jesus bar din synd!

Din samvittighed anklager dig med god

grund. Men nu renser jeg din samvittig-

hed! Du er tilgivet!”

Og Gud har dertil givet os dåbens

pagt, som er en god samvittighedspagt

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde (1

Pet 3,20-21). Dåben renser os fra en ond

samvittighed. 

Leve med god samvittighed

Når Gud ved sin tilgivelse renser vor

samvittighed og giver os fred i hjertet,

kan vi tjene Gud og vor næste! I He-

bræerbrevet siges det sådan: Kristus …

kan med sit blod … rense vor samvittig-

hed fra døde gerninger, så vi kan tjene

den levende Gud (Heb 9,14). 

Sådan bevarer Gud os i frelsende tro

og i kærlighed til Gud og vor næste livet

igennem! 

Leif G. Jensen
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Pinse
Hvad er pinse? 

Pinse? Pinseprædiken, Helligånd, flam-

mer af ild og tale af fremmede sprog. Ja!

Men stilles spørgsmålet tilfældige men-

nesker på gaden, får man

muligvis svar som: pinse-

ferie, pinsefrokost, pinse-

liljer, skovtur, læseferie.

For hvad er det nu pinsen

skal betyde? Mange er

rådvilde. Jesu fødsel og

Jesu død kan man forhol-

de sig til, også uden hyp-

pig kirkegang og kend-

skab til biblen – men

pinsen? Der er ikke den

store eller lille folkefest

over pinsen, som påske

og jul er, så pinse kan godt ende med at

være denne udvidede weekend mellem

forår og sommer, som kan bruges til god

mad, en lille rejse eller intens læsning på

eksamensstoffet. Og er der nu noget

galt i det?

Mange glemmer desværre, at pinsen i

virkeligheden er kirkens fødselsdag. 

Kirkens Fødselsdagsfest 

Den kristne kirke fødtes den dag i Jeru-

salem, da Helligånden suste ned på

apostlenes hoveder som flammer. Og en

fødselsdag bør altid være en fest, hvor

hovedpersonen sættes i højsædet. Den-

gang, den første pinse, må det have

været fantastisk. 3000 blev døbt pinse-

dag, som der står i Apostlenes Gerninger

2 og ”… jublende og oprigtige af hjertet

priste de Gud og havde hele folkets

yndest.” ApG 2,47.

Altså, noget mere jubel over pinsen

burde vises, for det er der grund til. Men

hvem skal juble – og hvordan skal det

gøres? Dengang var det menigheden,

der viste jubel og glæde over Helligån-

den, der var kommet til men-

neskene. En stor forpligtelse

til os, der er menigheden nu,

for sådan må det også være i

dag. Alle kristne må forkynde

med glæde til andre, at nu er

det pinse, og derfor skal kir-

kens fødselsdag fejres.

Hvordan fejrer vi så pinse? 

Men hvordan? For mange har

jo travlt, og hvad med pinse-

ferien, frokosten, haven, skov-

turen og eksamenspensum? 

Indbyd alligevel til gudstjeneste, og

gør det som til en fest at komme og

være med til at prise Gud og høre, hvor-

dan kirkens fødsel var. - Og så er en

pinsefrokost faktisk også en god ting.

Benyt lejligheden til at invitere slægt,

venner eller naboer, og så kunne der

serveres fødselsdagslagkage med flam-

mende lys som dessert. En tur i det

grønne er en dejlig pinsetradition, og

man kan godt pakke madkurven og syn-

ge pinsesalmer og læse pinseevangeliet

under de udsprungne bøgetræer. For

den ensomme, sørgende eller travle

kunne en pinseliljebuket være dejlig at

modtage. Og hvorfor ikke vedlægge et

kort med ”Glædelig pinse og tillykke

med kirkens fødselsdag.”

Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig og

velsignet pinsefest.

Kirstina Strand
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Nyt fra Treenigheds Børnehjem
Juli til september – fra frost til blomster!

Vi nyder alle det varme vejr efter nogle kolde vintermåneder. Børnene

kan lege uden udenfor og over alt sprudler nyt liv. September er virkelig

en af de smukkeste måneder i Brasilien.

Juli – Vinter i Moreira

Vinteren i det sydlige Brasilien byder på flere udfordringer. Regnen og

fugten betyder, at vi går med store jakker, huer, halstørklæder og

vanter hele dagen, da der ingen opvarmning er i hjemmet. Tempera-

turen er omkring 7 grader, hvilket er hårdt for børnene tidligt om

morgenen. Vores klasseværelser er heller ikke opvarmet. Derfor

planlægger lærerne som regel aktiviteter, der får eleverne til at bevæge

sig, sådan at de kan holde sig varme.

Om vinteren er luftfugtigheden høj, hvilket bevirker, at der rinder vand

ned af væggene. For at undgå at nogen glider og falder, tørrer vi dagligt

væggene og trapperne på plejehjemmet og kontorerne. Luftfugtigheden

betyder samtidig, at børnene rammes af influenza og forkølelse. Udover

de almindelige lægebesøg, har 20 børn været hos lægen denne måned. 

Herudover betyder luftfugtigheden også, at vores computere af og til

bryder sammen. Denne vinter brød 4 af dem sammen.

Oilefyr eller air conditioner kunne være en løsning på dette problem.

Vinterferie og skoleudfordringer

Vinteren er også tiden, hvor børnene har to ugers ferie fra skole. (15. juli

– 1. august)

Nogle af de 100 børn besøger deres familie eller faddere, m en de fleste

bliver her. Efter børnene begyndte i skolen igen efter vinterferien,

mødte de den nye 2. og 4. klasses lærer, Andreia C. Machado. Som  en

konsekvens af statens manglende hjælp til skoleudgifter, har børnene

været påvirket af flere ansættelsesskift dette år. Da staten betragter os

som en privatskole, får lærerne kun tildelt en lille løn. Det har endt med,

at flere lærere kun er her for en kort periode. For at få en stabil og

effektiv undervisning betaler vi løn til to lærere (Herudover underviser

pastor Jair i religion og sport på alle klassetrin, og hans kone Márcia

underviser 3. og 5. klasse)

Vi forsøger at holde et religiøst og familieorienteret fokus i undervisnin-

gen, som vi ønsker at give børnene ved at støtte vores ansatte, men det

koster. Hvis du ønsker at hjælpe os med at kunne betale vores skole-

lærere så kontakt os gerne.
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Missionen er fuldført

Vinterferien er også tiden, hvor nogle børn beslutter at forlade hjemmet. Normalt

betyder dette, at barnets familiesituation har ændret sig, således de igen kan tage

ansvar for deres barn. Vores hjem forsøger at videregive børnene de kristne værdier,

familieværdier og evner for at give dem en bedre fremtid. Vi har altid et stort håb for

hvert enkelt barn, som vi har i vores varetægt. Nogle gange ville vi ønske, de ikke

forlod os tidligt, og at de ville færdiggøre deres studier. Dog ved vi, at Gud nogle

gange har en anden plan.

Vi savner altid de børn, som tager væk: Douglas B. Amaral (2002-2011), som beslut-

tede at flytte og bo hos noget familie i Porto Alegre. Gulherme Hoffmann (2008-

2011), hvis mor var i stand til at få ham tilbage. João Noé (2010-2011), som, på trods

af at han kun boede her for en kort periode, fyldte vores hjerter med hans søde smil.

Vi vil fortsat bede for dem, at Gud må blive ved med at være i deres hjerter og liv.

Ny mission

På samme tid bliver vi ved med at holde vores døre åbne for nye opgaver, der bliver

givet os. I august tog vi imod en ny pige, Tifani de Castilhos – 12år, fra Gramado.

Hendes mor og stedfar var sigtet for at sælge stoffer. Hun er en rigtig sød pige, som

drømmer om at komme på college en dag.

65 års fødselsdag – Tak til Gud!

D. 7. august holdt vi en takkegudstjeneste på vores hjem , hvor vi takkede for alle de

velsignelser, vi har fået af Gud. Børnene sang og Fernando E. Grafunder prædikede

for os. Han m indedes sin tid på hjemmet. Han og hans familie boede her fra 1970-

1986, da han var barn. Efter gudstjenesten gav han os et vidunderligt vidnesbyrd,

hvor han takkede Gud for hjemmet, for alle mulighederne og velsignelserne, han

havde modtaget. Mange specielle gæster deltog i gudstjenesten, heriblandt bestyr-

elsesmedlemmerne, børn som har boet her tidligere, præster fra kirkesamfundet og

volontører.

Specielt tak for

Kyllinger og foder til kyllingerne, nye fortov, reparationer rundt omkring på hjemmet.

Dette blev givet af sponsorerer fra Brasil Mission Society i månederne juli til septem-

ber. Reparation af minitraktoren.

Nuværende behov

Kontakt os, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af projekterne, da denne

liste ikke er fyldestgørende: Støtte til vores skolelærere, reparationer af traktorerne,

ny vasketøjssnor, da den gamle faldt ned (den har båret 300-400 kg tøj hver dag),

støtte til professionelle malere og tømrere (reparationer af bygninger), støtte til at

transportere børn og ældre til lægen, køre elever til gymnasiet i Três Coroas, hente

donationer og hente volontører i Porto Alegre osv.

Oversættelse, Thea Jensen
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Menigheds-søndage i Martinskirken
Martins menighed afprøver her i foråret en ny måde at mødes på, når der er

bibelstudium.

En gang om måneden  er en af de traditionsrige Sang og Bibelstudier, der finder sted

om torsdagen, flyttet til en såkaldt  ’menighedsdag’, søndag efter kirketid.

Ordningen er kommet til, da vi ønskede at udnytte vores resurser bedre, samtidig

med at søndage er gode dage til fordybelse i Guds Ord. Det ligger naturligt at

fortsætte søndagens gudstjeneste med at studere Bibelen samt godt samvær med

menigheden. Efter Gudstjenesten spises der fælles kirkefrokost og ved 13-tiden

starter Bibeltimen, og så bliver der også tid til en kop kaffe/the og et stykke kage.

Alle er involverede, da frokosten er i bedste ”tag en ret med stil”, hvilket resulterer i

rigelige mængder af dejlig mad.

Indtil videre har disse menigheds-søndage fungeret fint; der har været stort frem-

møde og snakken omkring bordene går livligt til.

Så er du i København, når der er en menigheds-søndag, så kig gerne forbi - du

velkommen til at deltage. Datoerne finder du på Kirkens hjemmeside, www.vivit.dk.

Birgitte Bay Jensen

Lohals Kirke
Kirkebygningen er solgt 
Beslutningen om at sælge Lohals Kirke er truffet, fordi kirkebygningen ikke har

været i brug siden juli 2007. Medlemmerne, som er ældre, magtede ikke længere at

holde kirken. Sygdom og færre kræfter kaldte på, at præsten i stedet holdt gudstje-

neste i hjemmene. 

I forbindelse med salget af Lohals Kirke har menighedens tre medlemmer besluttet

at nedlægge Langeland menighed som selvstændig menighed. Medlemmerne vil

frem over hører til Gratia menighed i Århus. I praksis vil det ikke betyde nogen æn-

dring mht. hus-gudstjene-

ster, som fortsat vil blive

holdt hver 2. eller 3. uge.  

Det er et glædeligt kald

både til Gratia menigheds

præst og medlemmer i År-

hus menighed om at tage

imod Marie og Bendix Jen-

sen i Svendborg og Marie

Jensen i Lohals og huske

dem i forbøn og vise dem

omsorg med besøg og kon-

takt. 
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Lohals Kirke blev opført i 1952 
og indviet 26. okt. Samme år.
Bygmester var Emil G. Jensen. 
Præster ved kirken: 
1952-55: Walther J. Michael. 
1955-80: Paul Michael. 
1980-82: Leif G. Jensen.
1983-94: Carsten Nielsen (med
bopæl på Langeland). 
1994-2007: Vagn Lyrstrand.
Sidste gudstjeneste i kirken blev
holdt i forbindelse med
sommerlejr juli 2007.
Siden juli 2007: Leif G. Jensen.

Ny ejer pr. 15.4.2012 er Birte og Erik Frodelund, Beder. De har oplyst, at de vil an-

vende bygningen til galleri. De ejer i forvejen ”Højen” i Lohals, hvor de har planer om

at bosætte sig fra efter sommerferien. Birte Frodelund driver desuden en butik med

kunsthåndværk i Lohals. Vi ønsker de nye ejere til lykke og håber, at de får glæde af

bygningen. 

Orgel og kirkeskib: Kirkens ”Andresen-orgel”, som i

1990 blev skænket af en søstermenighed i Oberur-

sel, er returneret til Den selvstændige evangelisk-

lutherske Kirke i Tyskland. Orgelbygger Amadeus

Junker tog det ned 28. marts og satte det på lager i

Tyskland. Det er planen, at det senere skal instal-

leres i en menighed. Kirkeskibet er skænket til Århus

menighed. Det vil få plads i Gratiakirken efter en

mindre kølhaling.

Vi takker Herren, fordi han gav os denne dejlige kir-

kebygning, hvor menigheden i 55 år kunne samles

for at høre Guds ord prædiket og modtage hans

velsignelse. Og vi takker Herren, fordi Herren her

kaldte mange mennesker på Langeland til at modtage tilgivelse og blive friet fra syn-

den, dommen og døden ved troen på Jesus Kristus. 

Vi siger farvel til vor dejlige kirkebygning, som fra 1952 til 2007 tjente os som Guds

Hus. Her sang vi salmer til Gud og hinanden, og her steg bønnen til Gud fordi han

talte til os og gav os troen. Her blev børnene døbt i Faderens og Sønnens og Helligån-

dens navn. Her knælede menigheden og modtog tilgivelsen under Kristi kors. Og her

modtog vi Jesu legeme og blod under brødet og vinen. Mange blev konfirmeret og

viet. Og herfra blev

menighedsmedlemmer

ført til deres sidste hvile

i håb på grund af Jesu

Kristi opstandelse fra de

døde!

Tak Herren, thi han er

god. Hans miskundhed

varer evindelig!

Tak for jeres forbønner

til Herren om hans

fortsatte velsignelse

over husgudstjenester! 

Kærlig hilsen, LGJ
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BØN for ÆGTEFOLK

Alm ægtige skaber og Fader!  

Tak , fordi du har skabt os og givet

os til h inanden, for at vi v ed den

pagt, som du velsigner, k an

hjæ lpe hinanden med at leve

dette liv. 

T ak for din om sorg, som  daglig

om giv er os, for din nåde, som

m ætter vore sjæle m ed det gode. 

Velsign  os i vort kald, og hjælp os

flittigt at tage vare på vor gerning.

Bevar os fra  uenighed, så vi ikke

gør hinanden livet surt, m en

kærligt lette r  livets byrder for

hinand e n. Giv os sådan enhed i

sind og tanke, at den ene vil, hvad

den anden vil, og at vi begge vil,

hvad du vil. 

Hjælp os opm ærksom t at høre dit

ord, bede til d ig  o g gå frem ad i

gudsfrygt og lydighed m od dig. 

Sender du os gode kår, da hjælp

os at takke dig  derfor og dele

glæden m ed hinanden; sender du

os m odgang, så hjælp os at bære

den m e d  tålm odighed og lad alt

tjene til vort sande gavn. 

Hvad enten  vi skal leve sam m en

k o r t eller længe, så giv os

forvisning om , at vi efter dette liv

m å få del i d in kærligheds evige

glæder i d in Him m el! Hør os i Jesu

navn! Am en

Bøn efter dåben
Den almægtige Gud, vor
Herres Jesu Kristi Fader, som
nu har genfødt dig med vand
og Helligånden og skænket
dig syndernes forladelse, han
styrke dig med sin nåde til
det evige liv! Amen.
Fred være med dig! Amen.

Gratiakirken
BRYLLUP

Lørdag d. 12. nov. 2011

blev Judith Lund Nielsen og

Christoffer Nørrelykke

Bjærre viet til hinanden. 

Bryllupsord: ”Nøgen kom

jeg ud af moders liv, nøgen

vender jeg tilbage! Herren

gav, Herren tog, Herrens

navn være lovet!” Job 1,21. 

Hjertelig til lykke og Guds

rige velsignelse! 

Lørdag d. 24. marts 2012

blev Maja Nex og Christian

Emil Svendsen viet til hin-

anden. Bryllupsord: For hos

dig er livets kilde, i dit lys

ser vi lyset (Sl 36,10). Men-

nesker ser på det, de har

for deres øjne, men Herren

ser på hjertet (1 Sam 16,7).

Hjertelig til lykke og Guds

rige velsignelse!

BARNEDÅB
Cecilie og Stefan Lykkehøj Lund bar søndag den 15.

april deres nyfødte tvillinger til dåb i 

Gratiakirken. De blev døbt i Faderens og 

Sønnens og Helligåndens navn. 

Pigens navn er Ziva Asasara Lykkehøj Lund og

drengens navn er Valentin Nuka Lykkehøj Lund. 

Som nyfødte børn skal I hige efter ordets 

rene mælk, for at I ved den kan vokse op 

til frelse. (1 Petersbrev 2)

Hjertelig til lykke og Guds rige velsignelse! 
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Udenlandske venner på årsmøde & sommerlejr 
Det er en glæde, at to kunne byde velkommen til gensyn med pastor Jasa og

pastor Agner, som tidligere har besøgt vore sommerlejre. 

Pastor Mark Jasa er præst ved “University Lutheran Chapel” i Californien ved vor

søsterkirke LCMS. I 2009 besøgte han sommerlejren og underviste om

mission: grundlag og praksis. Siden har han udviklet og bygget videre

på det, han delte med os. Han i år vil give os 3 dobbelt-timer: 1) Grund-

skole: Verden er ikke, som den burde være.  Hvorfor fortælle det til

andre? To religioner.  Lov og evangelium på gaden. Metoder. 2) Om

gode gerninger.  Hvorfor helvede, når Jesus har betalt for vore synder? Er det her evange-

lium? (opgør med forfalsket evangelium). 3) Historiske indvendinger mod Jesu opstandel-

se. Jeg tror på Jesus på grund af Gamle Testamentes forjættelser. WELCOME MARK!

Pastor Genivaldo Agner er præst i vor søsterkirke Den evangelisk-

lutherske Kirke i Portugal. Sammen med sin kone Anna og deres søn

besøgte han sommerlejren 2011, hvor han gav os evangeliet gennem

bibeltimer, prædiken og sang. Hans kone har ikke mulighed for at kom-

me i år. Derfor kommer han alene sammen med sønnen Raul. Vi ser

frem til undervisning og forkyndelse og sang. WELCOME Raul and Geni-

valdo! 

HILSEN fra redaktøren
Som redaktør beklager jeg overfor læserne, at kirkebladet ikke er udkommet siden dec.-

jan.-nummeret. Bl.a. arbejde med afvikling og salg af Lohals kirke (se omtalen i bladet)

har været medvirkende til, at jeg først har kunnet afslutte redaktionen i slutningen n af

april.  Samtidig vil jeg sige tak til de øvrige redaktionsmedarbejdere for tålmodighed og

trofast arbejde og fine bidrag til bladet. Det er planen, at vort kirkeblad udkommer med 4

numre i 2012. De næste tre numre skal udkomme således: Nr. 2, 1. juli. Nr. 3, 1. oktober.

Nr. 4, 1. december. Kirkens præster vil af og til vedlægge et prædiken-tillæg i kirkebladet.

I dette nummer vedlægges 4 prædikener fra påsketiden.

Trykning og støtte til bladet: På grund af for få indtægter i 2011 trykker

vi forsøgsvis dette og næste nummer af bladet uden farvetryk på alle sider. I takt med at

der – som vi håber – igen kommer flere bidrag og gaver til bladet, vil vi igen lade det tryk-

ke med farver på alle sider. 

Bladet uddeles gratis ud fra menighederne. Men det er meget velkom-

ment, hvis medlemmer og faste abonnenter betaler 100 kr. (indland) og 200 kr. kr. (ud-

land). I infospalten på forsiden er der oplysning om, hvordan man kan støtte udgift til

trykning og porto (overførsel via netbank eller giroindbetaling). Tak for støtte og til jer,

som giver det til venner og naboer. Og tak for forbøn for bladets medarbejdere! Og god

læselyst! 

Hjertelig hilsen med ønske om en velsignet påsketid og pinse! 

Leif G. Jensen, ansv. redaktør
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København

Martinskirken

Langeland

Lohals/Svendborg

Løsning

Kirken Vinkelvej

Århus

Gratiakirken

2. m aj  13 Husgudstj.*   

4. maj 10 Gudstjeneste lp   10 Gudstjeneste 

5. maj 10.45 Husgtj. i Korsør  

6. maj

4.e.påske 10 Gudstjeneste N LGJ  10 Søndagsm øde* 16 Gudstjeneste N

8. maj   19.30 Bibeltim e *

10. maj 19 Bibelkredse   19.30 Tem a-aften 

13. maj

5.e.påske 10  Gudstjeneste N SH  14 Gudstjeneste N LGJ 10 Gudstjeneste N LGJ

16. maj  13 Husgudstj.*   

17.maj 

Himmelf. 10 Gudstjeneste lp   10 Gudstjeneste N LGJ

18. maj    18 Ungdom sm øde

20.maj

6.e.påske

10 Gudstjeneste N LGJ

Frokost & bibelstudie  10 Søndagsm øde* 16 Gudstjeneste SH

22. maj  19.30 Bibeltim e *

24. maj 19 Bibelkredse   19.30 Tem a-aften

27. maj

Pinsedag 

16.30 Gudstjeneste

LGJ  Ingen 10 Gudstjeneste N LGJ

2.pinsedg 10 Gudstjeneste lp  10 Gudstjeneste N LGJ  
31. maj 19 Bibelkredse   19.30 Bibelkredse

3. juni 

Trinitatis 10 Gudstjeneste lp  10 Søndagsm øde * 16 Gudstjeneste lp

5. juni  
19.30 M enighedsm øde

*  
7. juni 19 Bibelkredse   19.30 Tem aaften

10. juni

1.e.trin.

10 Gudstjeneste lp

Udflugt   14 Gudstjeneste N LGJ 10 Gudstjeneste N LGJ

13. juni 13 Husgudstj.*  
14. juni Intet m øde   19.30 Bibelkredse

15. juni   18 Ungdom sm øde

16. juni 10.45 Husgtj. i Korsør   

17. juni

2.e.trin.

10 Gudstjeneste 

Frokost &

Menighedsm.   10 Søndagsm øde * 16 Gudstjeneste lp

21. juni 19: Bibelkredse   19-21 M enighedsm øde

23. juni  18.30 SktHans Daugård

24. juni

3.e.trin. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N LGJ 10 Gudstjeneste N LGJ

27. juni  13 Husgudstj.*

28. juni 19 Bibelkredse 19.30 Bibelkredse

29. juni 18 Ungdom saften (grill)

N = nadver; lp = læseprædiken; * = i et hjem.
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde

_______________________________________________________________

Årsmøde & Sommerlejr 
Den evangelisk-lutherske Frikirke indbyder til årsmøde 

14.-15. juli på Musikefterskolen i Humble, Langeland 

og sommerlejr 15.-19. juli samme sted.

Årsmødetema: 

”Ordet om korset” – hold fast ved det og giv det videre!
Lørdag d. 14. juli - søndag d. 15. juli: ÅRSMØDE

Lørdag d. 14. juli: 
Fra kl. 12.30 Ankomst til Humble.  Kl. 13.30 Åbning med sang og andagt. 
Kl. 14-17 Samfundsmøde, Beretninger, økonomi, menighedsliv, søsterkirker. Kl. 18 Aftensmad. 
Kl. 19.30  ”… for at Kristi kors ikke skal blive tom tale i USA, Portugal og DK”. Kl. 21 Kaffe/The.
Søndag d. 15. juli: 
Kl. 8-9: Morgenmad. Kl. 10 Gudstjeneste. Prædiken v.  Sigmund Hjorthaug. 
Kl. 12.15 Middag. Kl. 16 Missions-seminar v. pastor Mark Jasa

Søndag d. 15. juli – torsdag d. 19. juli: SOMMELEJR

(særskilt program fås i menighederne)

Deltagelse i årsmødet er gratis. Men der betales for overnatning og forplejning: Voksne 275 kr.
Stud. 175 kr. 12-17 år 155 kr. Børn gratis. Daggæster kan bestille måltid: Voksne 55 kr. Stud. 

25 kr. 12-17 år 20 kr. Børn gratis. Deltagere, som også tilmelder sig sommerlejren, får en

samlet pris for alle 5 døgn.

Tilmelding til årsmøde og sommerlejr: Klaus Obel Kristensen, Søholmvej 29, 8260  Viby J.

sommerlejr2012@vivit.dk. Mobil 30 18 95 98.

 ADRESSER 
 København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. Kontakt Bent Nielsen. 41 42 52 10. 

 Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning. Kontakt Orla Andersen, Tel. 75 65 03 51.

 Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 86 12 54 50 (tirsdag 9-11).

 Hus-gudstjeneste i Svendborg, Lohals og Korsør. Kontakt præsterne for nærmere oplysninger.

 Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17.

 Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tel. 75 65 16 60. Mobil 60 63 23 23. 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 

Web-adresse: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk

ISSN 0905-7447
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