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 Oktober 

 
  Kan et menneske være mere  
  retfærdigt end Gud? Jobs Bog 4,17 

 
 November 

 
  Herren er god, et værn på nødens dag;  

  han tager sig af dem, der søger tilf lugt  
  hos  ham. Nahums Bog 1,7 
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Giv os i dag … 
Den fjerde bøn i Fadervor

Fadervor er den bøn, som er mest brugt blandt de kristne i kirke og hjem. Det er ikke 
så mærkeligt. For det er den bøn Jesus  har lært os at bede. 
 
Martin Luther siger, at Fadervor er den 
bedste bøn som findes, og selv gudsfor-

nægtere må indrømme, at den ikke kan 
være lavet af mennesker.   
 
Fadervor består af syv bønnepunkter.  
Bønnen indledes med en tiltale og afslut-

tes med en lovprisning.   
De tre første bønnepunkter handler om 
Guds sag, om hans riges fremme i os og  
blandt os. Det er de bønner, hvor vi siger 

din og dit: Helliget blive dit navn. Komme 

dit rige. Ske din vilje som i himlen således  
også på jorden.  
De fire sidste handler om vor sag, om 
vort legemlige og åndelige vel. Det er de 

bønner, hvor vi siger os, vor, vort: Giv os i  
dag vort daglige brød. Og forlad os vor 

skyld, som også vi forlader vore skyldne-
re. Og led os  ikke ind i fris telse. Men fri 
os fra det onde. 

 
Den fjerde bøn skiller sig markant fra de 
seks andre bønner.  Og den kommer først 
af de fire bønner, som handler om vor og  
vort. Fjerde bøn står også midt i Fadervor,  

danner centrum i den bøn som Jesus lær-
te os, og omkranses af alle de andre bøn-
ner.  
Jesus har først taget os  med op til himlen 
ved at sige, at vi skal bede om, at Guds 

navn skal blive holdt helligt hos os, at 
hans rige  skal komme, og at hans vilje  
skal ske.  

Derefter tager han os helt ned på jorden 
og siger, at vi skal bede om noget så jord-

nært som det daglige brød.  
Er det tilfældigt? Det tror jeg ikke. Jesus 
er ikke kun optaget af den å ndelige side 
af os. Han har omsorg for det hele men-
neske, for vort jordiske ve og vel.  

Det ser vi i evangelierne: Han helbredte 
syge. Han hjalp et ungt ægtepar, da de 
ikke havde mere vin til deres bryllup. Han 
var optaget af, at folk ikke skulle blive  

udmattede af sult, efter at de havde vært 
sammen med han i flere dage og mange 
havde lang vej hjem. Han mætter 4000 
der i ødemarken (Mark 8). 
Hvad betyder så dagligt brød? Ordet i 

grundteksten er kun brugt i forbindelse  
med Fadervor og er svært at oversætte.  
Det kan oversættes med det tilstrækkeli-

ge eller det nødvendige, men er oversat 
med det daglige brød. Med det menes alt 

det, vi behøver til livets ophold.  Luther 
siger det så træffende i Den lille Katekis-
mus: 
Hvad forstås da ved dagligt brød?  

Alt, hvad der behøves til live ts ophold og 

trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, 

sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, 

ejendom, from ægtefælle, fromme børn, 

fromme medhjælpere, from og retsindig 

øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, 

sundhed, tugt og ære, gode venner, tro-

faste naboer og alt, hvad her nævnes  

kan. 
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Ved at bede denne bøn, er det to vigtige  
ting vi bliver mindet om. 
På den ene side vort syndige begær efter 

at blive rige. På den anden side at vi skal 
slippe for at være bekymrede for vore  liv. 
Vi mennesker har en trang til at have 
mange penge, til at blive rige i denne 
verden. Bibelen advarer os imod det.  De,  

der vil være rige, falder i fristelse og bag-

hold og henfalde r til utallige tåbelige og 

skadelige tilbøje ligheder, som styrte r 

mennesker i undergang og fortabelse, si-
ger Paulus i 1 Tim 6. Og han siger videre: 

For kærlighed til penge er en rod til alt 

ondt; drevet af den e r nogle ble vet ført 

bort fra troen og har voldt sig selv mange  

smerter. 

I denne bøn beder vi netop ikke om at 
blive rige. Vi beder om at få det, vi har 
brug for, hverken mere e ller mindre.  
Agur bad om hverken at blive rig eller 
fattig. Han sagde: Giv mig hverken armod 

eller rigdom, men giv mig at spise det,  

der tilkommer mig (Ordsp 30,8-9). 
Paulus siger: Når vi har føde og klæder, 

skal vi lade os nøje med det (1 Tim 6,8).  
 

Men vi bliver i denne bøn også mindet 
om, at vi skal lægge alle vore jordiske be-
kymringer i Guds hænder. 
Jesus siger: Vær ikke bekymrede for jeres 

liv, hvordan I får noget at spise og drikke, 

eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er 

livet ikke mere end maden, og legemet 

mere end klæderne? Se himlens fugle; de 

sår ikke og høster ikke og samler ikke i 

lade, og jeres himmelske fader giver dem 

føden. Er I ikke langt mere  værd end 

de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit 

liv ved at bekymre sig?  

Og hvorfor bekymrer I jer for klæder?  

Læg mærke til, hvordan markens lilje r 

gror; de  arbejder ikke og spinder ik-

ke. Men jeg siger jer:  End ikke Salomo i al 

sin pragt var klædt som en af 

dem. Klæder Gud således markens græs, 

som står i dag og i morgen kastes i ov-

nen, hvor meget snarere så ikke jer, I l i-

dettroende? I må altså ikke være bekym-

rede og spørge: Hvordan får vi noget at 

spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj 

på kroppen? Alt dette søger hedningerne  

jo efter, og jeres himmelske fader ved, at 

I trænger til alt dette.  Men søg først 

Guds rige og hans retfærdighed, så skal 

alt det andet gives je r i tilgift. Så vær da 

ikke bekymrede for dagen i morgen; da-

gen i morgen skal bekymre s ig for det,  

der hører den til. Hver dag har nok i s in 

plage (Matt 6, 25-34). 
 
Vi er bekymrede for så meget, måske ik-
ke netop for mad, drikke og klæder, men 
mere for uddannelse og arbejde, for vo-

res helbred, for gode sociale relationer,  
for krig og ufred osv. Dette beder vi også 
om med disse ord: Giv os i dag vort dag-

lige brød.  
Vi har ofte svært ved at sætte ord på vo-

re bekymringer for dette liv. Men da kan 
vi lade dem være indeholdt i denne korte  
bøn og vide, at Gud vil høre os  for Jesus  
skyld. 

Sigmund Hjorthaug



 4 

Nyt fra Treenigheds Børnehjem 
I foråret 2011 lod Gud os erfare stor velsignelse. Vi oplevede modgang, 

men samtidig viste Gud os sin nåde. Vi er dybt taknemmelige for, at han 
giver os hjerter, som støtter os i nøden. 
 

Torden og Storm  
Vort hjem ligger i en dal omgivet af små 
træ klædte bjerge. Det perfekte sted for en 
storm. Sidst i april på langfredag var det, 
som om Gud ville minde os om, hvilken 

særlig dag det var. Vi havde kraftige lyn og 
storm helt tæt ved hjemmet. Ingen men-
nesker blev ramt, men meget blev ødelagt: 
telefon-omstillingen, skolens computer 
med skolens arkiv, TV-satellit-antenne, 

alarmsystemer, solpa nelerne, som giver el, 
vaskemaskiner, internet-hubs og andet 
udstyr. - Men a llerede efter to måneder var næsten a lle skader udbedret.  
Hvilken velsignelse!  
Vi skylder tak til mange enkeltpersoner og kirker: Menigheder i Brasilien, 

LWML (Luthersk Kvinde Missions liga i USA) og San Antonio i Texas, som 
stiftede en fond, så studenter fra Concordia University College (Austin, 
TX) kunne re jse ned til os. Sådan blev alt sat godt i s tand.   
 

Volontører fra andre lande og missions-rejser 
Det blev travle måneder for os alle. Hver eneste volontør betyder noget 
særligt for os og for vore børn. Det er interessant at se, hvordan børnene 
og volontørerne har det sammen, og hvordan Gud på forskellig måde rø-

rer ved hver enkelt af dem og ved børnene.  
April: Missions-gruppen fra Faith Lutheran Church (Michigan, USA) med 
Gary and Joan Luxon som ledere. Pastor Tony Boos og ha ns datter slut-
tede sig til denne gruppe. Vi husker alle med glæde de særlige frokoster, 

og at der blev spillet fodboldkamp.   

Maj: Hanns Gnauck and Michaela (tyske volontører), var hos os en kort 
periode 4.-18. maj. Sophie Achner (tysk volontør) ankom 11. maj for at 
blive hos os i 3 måneder. Hun skulle bl.a. undervise børn og teenagere i 
tysk og engelsk. Seks studenter fra Concordia Lutheran University  

(Austin, TX) med pastor pastor Bruce Peffer som leder var hos os 12.- 30. 
maj og hjalp os med at pudse og lakere trædørene. I udgangen af maj 
boede Brennan, Nathan og Taylor (amerikanske volontører) hos os 4 
dage. 

Lukas og Jardel 
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De afsluttede arbejdet, som den før-
nævnte gruppe begyndte: lakering af  
dørkarme og døre. Flot arbejde!  

Juni: Renatus (tysk volontør) re jste 20.  
juni tilbage til Tyskland efter 3 måne-
ders arbejde hos os. Ha n legede med 
børnene, viste stor omsorg, kørte bil,  
var støttelærer og arbejdede med hæn-

derne (hårdt arbejde). Vi savner ham 
allerede.  
 

Nogle kommer, og nogle går…  
Vi tror på, at Gud sætter folk her af  
mange forskellige grunde. 
Nogle tager væk efter en kort periode,  

nogle bliver ved med at hjælpe og stu-
dere, og nogle beslutter, at nu er det 
tid til at s ige farvel efter en lang perio-
de på hjemmet. 
Børn der ikke er på hjemmet længere: 

Janaina Freisleben, 20, som nu bor og  
arbejder i byen Igrejinha, Guilherme 
Prunzel, som arbejder og bor hos sin 
mor i Três Coroas og Daniel Pedroso på  
12 som nu vokser op hos sin bedste-

mor, der nu kan have ham boende. 
Nye familiemedlemmer på hjemmet:  
Vanderleia, en ung kvinde med fire  
børn (Daniel, 12, João Paulo, 9, Leonar-
do, 4 og Vitor, 1 ½ år), Bruno (7) og Fe-

lipe (11), brødre, der blev sendt hertil af de sociale myndigheder og Katúscia Skrebsky 
da Silva en forladt dygtig kvinde med psykiske problemer. 
 

Specielt tak til  Den lutherske treenig hedskirke og skole som gav os støvsugere. 

Dette glæder Nira  og Patricia sig sæ rligt over (de er ansvarlige  for rengøringen på  bør-
ne- og ple jehjemmet.) 
 
HVIS I VIL VIDE MERE om, hvordan man kan blive volontør i vores hjem eller bare 

gerne vil besøge os, da  skriv endelig til os. Vi har altid brug for nogle ekstra hænder!  
isst@terra.com.br  

Oversættelse Thea Jensen 

 

 
Missions-gruppen fra Faith Lutheran Church 

(Michigan, USA) 

 
Brennan, Nathan og Taylor og børnene 

  
Vonlntør Renatus        Volontører lakerer døre 
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Sommerlejren 2011 
Sommerlejren 16.-21. juli 2011 fandt 

endnu engang sted på Humbles musikef-
terskolen på Langeland. Temaet for le j-
ren var bøn med overskriften: ”Herre lær 
os at bede!” 
Leif G. Jensen og Sigmund Hjorthaug stod 

for forkyndelsen ved bibeltimer og af-
tenmøder. Dette års lejr havde også glæ-
den af gæstetaler pastor Genivaldo Ag-
ner fra den lutherske kirke i Portugal.  
Med sig havde han sin kone Ana og søn-

nen Raul på to år.  
Dette år var der mange unge deltagere 
på sommerle jren. Blandt dem var Maja  
Nex og Thea Jensen, som her forklarer,  

hvordan de, som unge, oplevede lejen og  
den forkyndelse, der fandt sted.  
Maja var en del af lejrudvalget og havde 
derfor været med til at a rrangere den.  
Hun havde gode forventninger til lejren 

og lejrens emne: ”Jeg var meget positiv 

over emnet bøn, da jeg ved, det er en vig-

tig ting, men også personligt synes det 

kan være en svær ting… Og jeg forvente-

de at få lidt inspiration til mit eget liv, da 

emnet jo var ’Herre, lær os at 

bede’. Disse forventninge r blev 

opfyldt”.  
Thea stod for børnemøderne 
sammen med Birgit Lund Niel-

sen. De forventninger Thea  
havde til lejren var bl.a. at op-
leve et hyggeligt samvær med 
de andre deltagere samt a t læ-
re mere om bøn og hvilken be-

tydning det har for vores liv  
med Gud. Selvom Thea ikke 
kunne deltage så meget i bi-
beltimerne, da hun jo s tod for 

børnemøderne, fik hun alligevel noget ud 

møderne med børnene: ”… nu havde jeg 

ikke så stor mulighed for at deltage i alle  

bibeltimerne, da jeg stod for børnemø-

derne. Men så fik jeg til gengæld kogt hi-

storien og temaet helt ned. Sådan er det, 

når man skal forklare de små et sådant 

emne”.  
Som nævnt deltog pastor Genivaldo og  
hans familie på le jren. Genivaldo for-
kyndte flere gange i løbet af le jren.  

Thea syntes, han havde en meget klar og 
enkelt måde a t forkynde på. Desuden 
mener hun, at det er en god ting når der 
kommer gæster udefra: ”Det er rigtig 

dejligt at have dem med på lejren. Det er 

altid spændende at møde mennesker fra 

andre dele af  verden …” 
Dette er Maja enig i: ”Jeg tror vi blive r 

beriget af at have besøg af  præster og 

andre kristne”. Hun tilføjer at vi, ved at få  
besøgende fra vores søstermenigheder,  
ser at Guds menighed er ud over hele  
verden.   
 

Pastor Agner prædiker. Christian Michael tolker. 
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Når Thea tænker tilbage på forkyndelsen 
ved bibeltimerne, mindes hun bl.a. to 
ting: ”Noget jeg husker fra unde rvisnin-

gen er det med, at vi i virkeligheden ikke 

har re t til at komme til Gud. Men at de r 

er givet os et offer, sådan at vi nu må be-

de. Så det er en gave, at vi kan komme til 

Gud med vores tanker. Og den gave, kun-

ne jeg godt gøre meget mere brug af i 

hverdagen. Noget andet jeg husker, er 

Genivaldo, der talte om, at børn som det 

første henvender sig til deres forældre,  

når de  har slået sig e ller, hvis de  ønsker 

sig noget. Desværre er det ikke altid så-

dan hos unge og voksne. Vi glemmer, at 

Gud er der og vil hjælpe. Vi bekymrer os i 

stedet for at lægge tingene over til Ham.  

Det er noget, jeg gerne vil blive bedre til,  

at gå til ham først”.  
Noget af det Maja fik ud af lejrens un-
dervisning var bønnens betydning i vores  
forhold til Gud: ”Jeg tror bøn er en meget 

vigtig del af det at være kristen, da det e r 

vores samtale mellem Gud og os, men 

også en af de vanskelige dele af kristenli-

vet. Jesus brugte bøn meget i sit liv, og 

på samme måde bør vi. Lejren gav et 

godt indblik i hvad bøn er og hvordan vi 

kan bruge den. Jeg er blevet mere  bevidst 

om hvor vigtig min ’stilletid’ med Gud er, 

og at det er i bønnen jeg bedst åbner op 

for at høre  hvad Gud vil sige til mig”.  

Maja nævner også at det var berigende 
at få gennemgået bønnen Fadervor: ”Det 

er altid godt at blive undervist i ting som 

nemt kan være blevet en selvfølge i vores  

liv, fx Fadervor. Jeg synes det var rart at 

blive mindet om hvad det er Fadervor be-

tyder og hvilke bønner det egentlig e r vi 

beder her. Det har gjort mig mere op-

mærksom på bønnen igen, så jeg er ble-

vet bedre til at bruge den som den bøn 

det er, i stedet for en remse”.  

Disse var nogle af de tanker Thea og Ma-
ja har gjort sig om le jren, og hvad det er 
de som unge får ud af forkyndelsen og  
samværet med andre medkristne.  
Lejren sluttede som altid af med en god 

omgang rengøring af skolens  grund og en 
ny forventningsglæde til næste å rs lejr.  

Katrine Jensen 

 
Thea, Maja og Maria på basar-dagen 

 

 
Der blev samlet 19.424 kr. til søsterkirken i Portugal 

ved sommerlejrens basar og gudstjeneste 
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Bibelfortælling  
og børnemøde 
Til børnemøderne kommer fire piger: Fillippa 5 å r, 
Eva 5 år, Clara 8 år og Ellen 8 år.  

Når alle fire piger er sammen, er det en fest. Dørte-
lefonen bliver brugt igen og igen, og i dag var ham-

steren også taget med. Pigerne passer sammen al-
dersmæssigt med de to skolepiger på 8 år og de to 
store børnehavepiger på 5 år. Da vi bagte  muffins i 
efteråret, var det derfor selvskrevet, at pigerne al-
dersmæssigt lavede hvert sit muffinsteam. Særligt 

skolepigerne udviser stor opfindsomhed og koncen-
tration, når de bruger hænderne til at illustrere de 
bibelhistorier, som vi gennemgår.  

På to fotos til venstre illustrerer Eva og Clara hver sin 

udgave af den Barmhjertige Samaritaner, mens Ellen 
laver Jesu grav. 

Senest er vi gået i gang med budene ud fra fortæl-
lingen om Moses og  Israelitterne i 2. Mosebog 19. Vi 
forsøger at læ re, hvad det vil sige at være Guds ejen-

dom og at være udvalgt. Foreløbig har vi sammen-
lignet det at være udvalgt med Ellen og Eva´s lille-
brors udvælgelse af en pistol i legetøjsbutikken. Vi 
kan ikke lære en udtømmende definition på  begre-
ber i Guds ord, men bibelhis torierne bliver sået i vo-

res sind og det er gennem disse, at Gud vil arbejde 
gennem vores liv.  

Det er altid hyggeligt og opbyggende at være sam-
men med pigerne, hvad enten det er i kirken, hos  
mig eller på Hagens Allé, hvor familien Emme bor.  

Tak til alle jer, der beder for os. Vi har oplevet, at 
når vi giver Gud lidt af  vores tid og energi, så får vi 
det mangefold tilbage.   

Bed for at alle børn med tilknytning til vores kirke 
må føle sig velkomne. 

Tanja Michael 
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Kan et menneske være 
mere retfærdigt end 
Gud? Job 4,17 
 

Det er ikke et teoretisk spørgsmål. Der 
spørges for alvor!  
   Job havde mistet sine børn ved en ulyk-
ke. Og som om det ikke var nok, blev han 

også selv ramt af bylder fra top til tå. Hans 
kone havde fået nok: ”Forband Gud og  
dø!” sagde hun. Men Job svarede: ”Tager 
vi imod det gode fra Gud, må vi også tage 
imod det onde!” Ufatte ligt. Hvordan kan 

troen være så stærk? Men det kunne han 
heller ikke - i hvert fald ikke i længden.  
   Hans venner kom på besøg. Først sad de 
tavse hos ham. Men da Job forbandede 
den dag, han blev født, sagde en af dem: 

”Kan et menneske være mere retfærdigt 

end Gud?” Vennen mente, at Jobs lidelse  
måtte have sin årsag i noget, Job havde 
gjort forkert. Men Job vidste, at det ikke 

var tilfældet. Hvordan det ellers hang  
sammen, vidste han intet om. Livet var gå-
et i stykker! 
   Lidelse rammer for det meste i f læng. 
Meningsløst! Men faktisk rammer den ikke 

kun i flæng. Den rammer os alle. Om ikke 
før så i alderdommen. Ingen går fri. - Hvad 
så? Er Gud uretfærdig, når vi rammes af  
lidelse og dør?  
   I Romerbrevet kap. 8 ta ler Paulus  om li-

delsen her i tiden. Han ha r lært, at lidelse  
og død rammer alle, fordi vi alle  er syndere 
(Rom 6,23). Men han ved også, at Jesus 
Kristus frelser midt i lide lse og død (Rom 
8,18.31-37).  

   Job bevidner denne tro i ”Dog ved jeg, at 

min løser lever, til sidst skal han stå frem 

på jorden!” (Job 19,25).                            LGJ 

Oktober 2011 
1 Matt 6,19-23 Hvis dit øje er sundt 

2 Matt 6,24-34: Hvorfor bekymrer I jer? 

3 Matt 7,21-29 … og dets fald var stort 

4 Præd 1,1-18 Endeløs tomhed 

5 Præd 2,17-26 Jeg kom til at hade livet 

6 5 Mos 8,7-20 Når du spiser dig mæt 

7 Hos 2,1-17 Hun ved ikke, at det var mig 

8 Am 8,1-8 Må jorden ej skælve over det 

9 Luk 7,11-17:Se, da blev en død båret ud

10 Fil 1,1-19 For Kristi skyld er jeg i lænker 

11 Fil 1,20-30 Livet er Kristus 

12 Fil 2,1-18 Han blev lydig indtil døden 

13 Fil 3,1-11 For at jeg kan kende ham 

14 Fil 3,12-21 Han skal forvandle vort … 

15 Fil 4,1-23 Alt formår jeg i ham 

16 
Luk 14,1-11: Er det tilladt at hjælpe an-
dre om søndagen? 

17 ApG 15,1-21 Frelst ved Jesu nåde 

18 ApG 15,22-41 Glæde over formaning 

19 ApG 16,1-22 Hindret af Helligånden 

20 ApG 16,23-40 Bad og sang lovsangen 

21 ApG 17,1-17 Granskede dagligt … 

22 ApG 17,18-34 For en ukendt gud 

23 
Matt 22,34-46: Skal vi elske os selv for 
at kunne elske vor næste? 

24 ApG 18,1-17 Tal og ti ikke! 

25 ApG 18,18-28 Oplært i Herrens vej 

26 ApG 19,1-20 Mange kom og bekendte 

27 ApG 19,21-40 Gudinden Artemis 

28 ApG 20,1-21 Paulus ville rejse til fods 

29 ApG 20,22-38 Bundet af Ånden 

30 Mark 2,1-12: Er det så let at tilgive? 

31 Luk 13,6 Bundet i hele 18 år 

Syng  i oktober!  
Vor Gud han er så fast en borg. 
Salmebogen nr. 295 

Bibellæseplanen følger planen i Bo Giertz’

 andagtsbog ”At leve med Kristus”
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Herren er god, et værn 
på nødens dag; han ta-
ger sig af dem, der sø-
ger tilflugt hos ham. 

Nah 1,7
 
”Gud er god!” – Men det har vi jo hørt før!
Man kan næsten ikke komme i kirke, uden 

at det bliver sagt. Og det bliver gentaget på  
utallige måder i sange og salmer. – Måske 
så ofte, så det er ved at blive en ligegyldig 
sandhed?  
   Derfor er det godt at høre det i en sam-

menhæng, hvor det på ingen må de er no-
gen selvfølge.  
   Profeten Nahum levede i en tid i Israels 
historie, hvor assyrerriget havde magten.  
Hovedstaden hed Ninive. Assyrerkongen 

havde i år 722 f. Kris ti fødsel indtaget store  
dele af Israel og bortført befolkningen. Der 
var undergangsstemning i Guds folk. Nu 
stod Jerusalem og Juda rige for tur.  

   Da kom Herrens  ord til Nahum. Han for-
udsagde, at Ninive skulle gå under. ”Dette  

siger Herren: Selv om de er mange og 

stærke, skal de gå til grunde og forsvinde” 

(Nah 1,12). – Og Ninive gik til grunde år 

612 f. Kr. Gud opfyldte sit løfte! Det var i 
den situation, profeten råbte til Guds folk: 
Herren er god, et værn på nødens dag!   
   Det er Guds  ord til os i november måned.  
Herren råber det til os i november-mørket. 

Han siger det til os, når Djævelen og lige-
gyldigheden truer med at kvæle vores tro.  
   Hør det, som om du a ldrig havde hørt det 
før! Herren er et værn på nødens dag; han 

tager sig af dem, der søger tilflugt hos  

ham. 

LGJ

November 2011 
1 Luk 10,15-20 Magt over fjendens styrke

2 2 Kor 4,1-15 Den skat har vi i lerkar 

3 2 Kor 11,23-33 Stolt af magtesløshed 

4 2 Kor 12,1-10 Stærk i magtesløshed 

5 Job 1,1-22 Hvorfor er han gudfrygtig? 

6 Matt 5,1-12: Her er de salige! 

7 1 Kor 11,17-34 Enhver skal prøve sig selv 

8 Hebr 4,9-16 Guds ord er levende 

9 Hebr 9,24-10,7 Kristus i himlen 

10 Hebr 10,19-25 Lad os derfor træde frem 

11 Hebr 10,26-39 Synder vi med vilje 

12 Hebr 12,1-11 Lad os holde ud 

13 
Joh 4,46b-53: Hvis I ikke får tegn og 
undere at se, tror I ikke. 

14 1 Thess 5,1-10 I er ikke i mørke 

15 2 Pet 3,8-18 Han har tålmodighed 

16 Matt 24,1-14 Lovløsheden tager overhånd 

17 Matt 24,29-36 Himmel og jord skal forgå 

18 Matt 24,37-51 Våg derfor! 

19 Matt 25,14-30 Tro i det små 

20 
Matt.25,31-46: Når Menneskesønnen 
kommer i sin herlighed 

21 Åb 18,1-10 Faldet er det store Babylon 

22 Åb 19,5-16 Lammets bryllup 

23 Åb 20,11-21,8 Jeg gør alting nyt 

24 Åb 21,9-27 Han viste mig den hellige by 

25 Åb 22,1-15 Profetiens ord i denne bog 

26 Åb 22,16-21 Ja, jeg kommer snart 

27 Luk 4,16-30: Han kom til sin hjemby 

28 Es 40,1-11 Trøst mit folk, trøst det! 

29 Es 40,12-21 Som dråber i en spand 

30 Es 40,22-31 Herren er en evig Gud 

Syng i november!  
Dybt hælder året i sin gang.  
Salmebogen nr. 679. 

Bibellæseplanen følger planen i Bo Giertz’

 andagtsbog ”At leve med Kristus”
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KALENDER 
 

København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svendb 

Løsning 
Kirken Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

02. okt.  10  Gudstj. N SH   14 Gudstjeneste N  10 Gudstjeneste N  

06. okt. 19 Sang&bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

07. okt.      Ungdomsmøde 

09. okt.  10 Gudstjeneste N    10 Søndagsmøde hj 16 Gtj. N 15.15 Børnemøde 

12. okt.     19.30 Bibeltime   

13. okt. 19 Bibelkredse hj     19.30 Bibeltime 

16. okt. 10 Gudstjeneste lp    14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  

19. okt.   15 Gudstj. hj     

20. okt. 19 Bkreds/Bstudie*     19.30 Bibelkredse 

21. okt.       Ungdomsmøde 

23. okt. 10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde hj 16 Gtj. lp 15.15 Børnemøde 

27. okt. 19 Bibelkredse hj     19.30 Bibeltime 

30. okt. 10  Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N  10 Gudstjeneste N  

02. nov.   15 Gudstj. hj     

03. nov. 19 Sang&bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

04. nov.       Ungdomsmøde 

06. nov. 10 Gtj N  Kirkedag   10 Søndagsmøde hj 16 Gtj. lp 15.15 Børnemøde 

09. nov.     19.30 Bibeltime   

10. nov. 19 Bibelkredse hj     19.30 Bibeltime 

12. nov.       14 Bryllup 

13. nov. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N   

16. nov.   15 Gudstj. hj     

17. nov. 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

18. nov.       Ungdomsmøde 

20. nov. 10 Gudstjeneste N    10 Søndagsmøde hj 16 Gtj. N 15.15 Børnemøde 

23. nov.     19.30 Bibeltime   

24. nov. 19 Bibelkredse hj     19.30 Bibeltime 

25.-27.11   Ungdoms-weekend 

27. nov. 10 Gudstjeneste lp   Til Århus >> 14 Gtj. SH Adventsfest  

30. nov.   15 Gudstj. hj     

01. dec. 19 Adventsandagt     19.30 Bibelkredse 

02. dec.       Ungdomsmøde 

04. dec. 10 Gudstjeneste N    10 Søndagsmøde hj 16 Gtj. N 15.15 Børnemøde 

07. dec.     19.30 Adventsandagt   

08. dec. 19 Bibelkredse hj     19.30 Adventsandagt 

11. dec. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  

14. dec.   15 Gudstj. hj     

15. dec. 18 Risengrød/19 Andagt     19.30 Bibelkredse 

Forkortelser: N = nadver; l p = læseprædiken; hj = i et hjem. SH=S.Hjorthaug 
* Bekendtgøres l okalt.  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 

 

 

Syng i oktober! 
Vor Gud han er så fast en borg, 
han kan os vel bevare, 
han var vor hjælp i al vor sorg, 

vort værn i al vor fare; 
den gamle fjende led 
er nu for alvor vred, 
stor magt og argelist 

han samler mod os vis t, 
ej jorden har hans lige. 
   2. Vor egen magt ej hjælpe kan, 
let kan os f jenden fælde; 
men med os s tår den rette mand, 

omgjordet med Guds vælde. 
Det er den Herre  Krist, 
og sejer få r han vist, 
hærskarers Herre prud, 
der er ej anden Gud,  

han marken skal beholde. 
Den danske Salmebog nr. 295 

Syng i november! 
Dybt hælder året i sin gang, 
snart ødes eng og lund; 
farvel med al din lyst og sang, 

du korte  sommerstund! 
   2. Snart sukker vinterstormens  røst; 
Alt visner og forgår! 
Lad visne kun, jeg véd den trøst, 

som lige fuldt består. 
   3. Lad solen korte af sin vej, 
og natten vokse til, 
Guds vældes arm forkortes ej, 
hans visdom fór ej vild. 

   4. Lad gulne hvert et blad på kvist, 
lad falme alle  strå, 
Guds kærlighed, jeg ved for vist, 
omskiftes ikke så. 
   5. Jeg ved, hvor glæden har s it hjem, 

når øde mark står hvid; 
hint frydekor fra Betlehem 
forstummer ingen tid.  
Den danske Salmebog nr. 679 
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