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Ecce Homo!

Ecce homo er navnet på et stræde i Jerusalem. Op-
kaldt efter landshøvdingens ord på latin om den torne-
kronede og piskede Jesus: Se, hvilket menneske! Eller:
Se, her er manden! Men han fandt ikke medlidenhed.
De råbte blot endnu højere: Korsfæst ham, korsfæst
ham! Pilatus sagde da: Så tag I ham og korsfæst ham,
for jeg finder ham ikke skyldig! (Joh 19,5-8).

Ecce homo!
Korsfæstet blandt forbrydere og en hånende folkeska-
re. Den eneste helt uden synd! Se, hvilket menneske!
Og én af de skyldige ser: "Vi får kun løn som forskyldt,
men han har intet ondt gjort!" Ecce homo! Og han sag-
de: "Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige."
Hvad han havde gjort, ved vi ikke mere om, end at han
var skyldig til denne død, som medførte den evige for-
tabelse under den hellige Guds vrede. "Thi forbandet er
hver den, som hænger på et kors" (Gal 3,13). Men han
fik svaret: "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være
med mig i Paradis!" (Luk 23,41-43).

Se, her er manden!
Udtrykket Ecce homo! kan lede tanken til homofili.
Også det kan vi tage med til langfredag! Homofili bety-
der kærlighed til en mand. Og en sådan kærlighed og
praksis deraf er i strid med naturen, som Gud har
skabt den til seksuelt samliv med det modsatte køn.

Hvorfor nogle drages "naturstridigt" (Rom 1,26) la-
der vi her ufortalt; ligesom Jesus ikke forklarer, hvor-
for nogen er "uegnede til ægteskab fra moders liv"
(Matt 19,12). Men givet er, at mange har lidt og lider
under det - også under andres fordømmelse og måske
velsignelse af det, som de kæmper imod!

Al livsførelse imod Guds vilje gør skyldig: "Hverken
utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere el-
ler mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske
mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen
røvere skal arve Guds rige!" (1 Kor 6,9-10). Men:
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Se, hvilket menneske!
Under Jesu kors er der plads til alle. Paulus fortsætter: "Sådan var nogle af jer
engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved
Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd." (Se 1 Kor 6,11). For: Se,
hvilket menneske! I døden under Guds dom råber han: "Det er fuldbragt!" (Se
salmen side 4). Det er Guds egen søn, der "blev givet hen på grund af vores
synder og oprejst på grund af vores retfærdiggørelse" (Rom 4,25; ordret over-
sat). Hvor tragisk da, om man som folkekirke-biskopperne søger at velsigne
en livsførelse imod Guds ord, så der ikke er brug for at søge nåde! Da berøver
man mennesker både Guds klare ord og den evige tilgivelse!

Jesus velsigner i dåb og nadver
Hvad da, om man lader nogen, der lever åbenlyst i sådanne forhold, komme til
dåb og nadver? Forkynder man da ikke nåde og syndsforladelse i strid med
Guds ord? Og hvilken kirke, præst og biskop er man da? I Korinth godtog man
også utugt. Men Paulus siger, de er "indbildske" og , at "I ikke må have med
nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er
en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller
ikke spise sammen med en sådan" (1 Kor 5,11-12).  Navn af bror får man i
dåben, som helliger, og ved nadveren, der er de kristnes fællesskabsmåltid; dvs
ved sakramenterne. Derfor siger den lutherske bekendelse, at ingen tages til
nadver uden bod, og at "sakramenterne skal bruges således, at troen kommer
til", nemlig den tro, som får tilgivelse til et nyt liv! Augsb.Bek. artikel 25 og 13.

Misbrug ikke Guds kærlighed
"Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv!" (Joh 3,16). Den kærlighed
må dog ikke få os til handle imod Guds ord, siger en præst fra Indre Mission
(IMT 6/2005). Samme IM-præst taler om "en god højtidsstund i kirken", hvor
et lesbisk par optrådte som dåbsforældre med Ja til forsagelse og trosbeken-
delse; men uden bod! Og præsten reklamerer for, "at kirken står åben for
praktiserende homoseksuelle, og jeg afviser dem ikke ved nadverbordet."

Men da misbruger man jo sakramenterne til at velsigne, hvad Gud forbyder,
og fastholder mennesker i synd i stedet for at hjælpe dem fri!

Ecce homo!
Se Guds søn på korset! Se syndens pris! Og kirkens største nød viser sig ikke
at være homofilt samliv, men manglen på troværdig sjælesorg og sakrament-
forvaltning i omsorg for den enkeltes omvendelse og frelse!

Under korset beder vi derfor: "Lad ej forgå, hvad du har skabt til ære, lad vor
genløsning ej forgæves være, men i vor Frelsers blod det purpurrøde, skjul du
vor brøde!" (DS 439v4).                                                    Vagn Lyrstrand
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På Golgata de korsfæster vor Herre.

Den eneste helt uden synd,

han hænger nu på korsets træ.

Han bli’r forbandet for vor skyld,

han  går i døden for vor synd.

På Golgata de korsfæster vor Herre.

“Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig?
Mit skrig til trods er hjælpen fjern,

du lægger mig i dødens støv.”
I vores sted han gudsforladt
bæ’r straffen for al synden.

Min Gud, min Gud, derfor har du forladt ham!

“Det er fuldbragt, det er fuldbragt” han råber.
“I dine hænder, Fader god

betror jeg nu min sjæl og ånd.”
Nu sænker mørket sig på jord,

i templet brister forhænget!
Det er fuldbragt, det er fuldbragt, for alle!

Tekst: Lis Lyrstrand - Melodi: Merete Wendler
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Salme 6: Herre, ikke i din vrede
Salme 32: Du tilgav min syndeskyld
Salme 39:Jeg er knuget
Salme 51: Gud, vær mig nådig!
Salme 102: Til brug for en hjælpeløs
Midfaste søndag Joh 6,1-15:
Selv vidste han, hvad han ville gøre
Salme 130: Fra de dybe
Salme 143: Herre, hør min bøn
Luk 18,31-43: Se, vi går op til Jerusalem
Luk 19,1-27: Zakæus og pengene
Luk 19,28-48: Indtoget i Jerusalem
Luk 20,1-19: Undervisning i påskeugen
Marias bebudelsesdag  Luk 1,26-38:
Han husker på barmhjertighed
Luk 20,20-44: Spørgsmål og svar
Luk 20,45-21,4: Omsorg for enker
Luk 21,5-28: De sidste tider
Luk 21,29-38: Våg altid!
Luk 22,1-23: Nadveren
Luk 22,24-38: Strid ved nadverbordet
Palmesøndag Matt 21,1-9:
Sig til Zions datter: Se, din konge!
Luk 22,39-53: Strid i Getsemane
Luk 22,54-23,12: Anholdt og forhørt
Luk 23,13-38: Domfældt og korsfæstet
Skærtors. 2 Mos 12,1-11: Påskemåltidet
Langfredag 1 Mos 22,1-18:
Din eneste søn, ham du elsker
Luk 23,39-56: Død og begravet
Påskedag Mark 16,1-8:
Den korsfæstede er opstået!
2. påskedag Luk 24,13-35:
Mens de gik og talte sammen, kom Jesus selv
Luk 24,1-12: Opstået på den første dag
Luk 24,13-35: Påske-vejledning
Luk 24,36-53: Kristus og Skriften

Prædiken i marts

Således står
der skrevet:
"Kristus
skal lide og
opstå fra de
døde på den
tredje dag,
og i hans
navn skal
der prædi-
kes omvendelse  til syndernes
forladelse for alle folkeslag."
(Luk 24,46-47)

Den sande kristendom
Her sammenfatter Jesus Den hellige
Skrifts indhold og formål: Indholdet er,
at "Kristus skal lide og opstå fra de dø-
de på den tredje dag." Formålet er, "at
der i hans navn skal prædikes omven-
delse til syndernes forladelse for alle
folkeslag".

Den sande kristne tro bygger på Je-
sus og det, han har gjort for os. Ikke på
vore egne gerninger eller misgernin-
ger, men på Jesu lidelse i vort sted og
hans sejrfulde opstandelse fra de dø-
de.

Denne kristne tro kommer ikke af sig
selv, men bliver givet os i prædikenen
om Kristus. Den sande prædikenen
rækker ud og tager fat i os og omven-
der os. Den afslører vor skyld og ven-
der skyld til tilgivelse. Den afslører vor
vantro og vender vantro til tillid og mis-
mod til tiltro.

Hør det, I, som skal prædike denne
påskemåned! Hør det, I, som skal i kir-
ke denne påskemåned! Lad os bede
til Gud om at det må blive prædiket bå-
de for os, vort folk og for alle folkeslag.

Leif G. Jensen

Månedsord: Lukas 24,46f
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Gæstfrihed i april

Hebr 13,1-16: Glem ikke gæstfriheden
Hebr 13,17-25: Indbyrdes ansvar
1. søndag efter påske Joh 20,19-31:
Fred være med jer!
Salme 81: Da de drog ud af Egypten
2 Mos 1,1-22: Tvangsarbejde
2 Mos 2,1-10: Børn - ikke velkomne
2 Mos 2,11-25: Gæst i et fremmed land
2 Mos 3,1-22: Tornebusken
2 Mos 4,1-17: Han vil glæde sig af hjertet
2. søndag efter påske  Joh 10,11-16:
Jeg er den gode hyrde
Salme 33: Herrens godhed
2 Mos 5,1-6,1: Farao afviser gæsterne
2 Mos 6,1--25: De havde mistet modet
2 Mos 6,26-7,13: Jeg er Herren
2 Mos 7,14-25: Vand til blod
2 Mos 7,26-8,15: Frøer og myg
3. søndag efter påske Joh 16,16-22:
Jeres sorg skal blive til glæde
Salme 66: Kom og se Herrens gerninger
2 Mos 8,16-9,7: Fluer og kvægpest
2 Mos 9,8-35: Bylder og hagl
2 Mos 10,1-29: Græshopper og mørke
St.Bededag Matt 3,1-10:
Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!
2 Mos 11,1-10: Drabet på de førstefødte
4. søndag efter påske Joh 16,5-15:
Han skal tage af mit og forkynde det for jer
Salme 98: Syng en ny sang
2 Mos 12,1-20: Blodet på husene
2 Mos 12,21-36: Frelse i huset
2 Mos 12,37-51: Gæster og påskefest
2 Mos 13,1-16: Et tegn på din hånd
2 Mos 13,17-22: Gud førte dem

Glem ikke
gæstfriheden,
for ved at
være gæstfrie
har nogle
uden selv at
vide det haft
engle som
gæster.
(Hebr 13,2)

Gæstfrihed
Gæstfrihed er afgørende i en kristen
menighed og for enhver af os.

I Gamle Testamente minder Gud sit
folk om, at de selv var fremmede i
Egypten. Derfor skulle de tage imod
og være gæstfrie overfor fremmede (3
Mos 19,33-34). Gæstfrihedens be-
grundelse er, at de selv var fremmede,
og at Gud tog sig af dem.

I Nye Testamente fremhæves gæst-
friheden også som helt afgørende bå-
de i menigheden og i vores personlige
liv. Vær gæstfrie! - Han skal være gæst-
fri! - Hun skal være gæstfri! - I skal væ-
re gæstfrie! (Rom 12,13; 1 Tim 3,2; 1
Tim 5,10; 1 Pet 4,9). Og Jesus vil på
dommedag sige: Jeg var fremmed, og
I tog imod mig! (Matt 25,35).

Tænk også på beretningen om Lot i
1 Mos 19. Han boede i en gudløs by,
men tog vel imod de engle, som kom
på besøg. Og de blev hans rednings-
mænd.

Månedens bibelord hjælper os til på
ny at takke Gud for hans gæstfrihed.
Hans dør står åben, og han tager imod
os af hjertet. Her er kraft og hjælp til at
vise gæstfrihed og være gæstfrie både
i menigheden og derhjemme.

Leif G. Jensen
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Retfærdiggørelse - i Norden

Den evang.-luth. Frikirke var 11.-12. febr. vært for Nordisk Frikonference.
Her samledes ledere fra lutherske frikirker i Finland, Norge, Sverige og Dan-
mark. Dagsordenens vigtigste punkt var færdiggørelse af et "DOKUMENT
som baggrund for konstatering af kirkeligt fællesskab." Dokumentet anbefa-
les og fås hos redaktionen. - Vi gengiver i uddrag fra spidsartiklen:

Om retfærdiggørelsen
Retfærdiggørelseslæren forkynder, at Jesus Kristus er en synders eneste og
fuldt ud tilstrækkelige retfærdighed overfor Gud (Jer 23,5-6).

Jesus Kristus opfyldte loven i vort sted gennem sit fuldkomne og syndfrie liv
(Matt 5,17; Gal 4,4). Han bar stedfortrædende straffen for vores synder under
Guds vredes dom, da han led og døde på korset (Es 53,5; Kol 2,14). Skriften
bevidner, at "Kristus blev givet hen på grund af vores synder og oprejst på
grund af vores retfærdiggørelse" (Rom 4,25; ordret oversat). Og "det var Gud,
der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtræ-
delser" (2 Kor 5,19). Derfor tror vi, at et menneskes retfærdiggørelse overfor
Gud er en Guds retserklæring, hvori han dømmer og siger, at det syndige
menneske er tilgivet, fri for straf, frikendt og saligt – for Kristi skyld.

Retfærdiggjort af tro
Den tro, som stoler på syndernes forladelse for Kristi skyld og lader Guds
retfærdiggørelsesdom gælde på grund af Jesus Kristus, kaldes i Skriften for
retfærdiggørende tro. Den tro er ikke menneskets modydelse eller gode ger-
ning, men tillid til evangeliets løfte og tilsagn, at Gud er os nådig for Kristi
skyld. Den skabes af det evangelium, som synderen tror og stoler på. Det
understreges ved, at Skriften endog kan sige, at Gud retfærdiggør den ugude-
lige: ”Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige
retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed” (Rom 4,5).

Et aktuelt budskab
Vi lever i en tid, hvor menneskers behov for forståelse, omsorg og mening
med livet ofte bestemmer dagsordenen for kristen prædiken og missionsstrate-
gi. Samtidig skydes forkyndelsen af menneskets retfærdiggørelse over for
Gud til side. Vore kirker tror, lærer og bekender, at menneskets retfærdiggørel-
se overfor Gud er det centrale og afgørende spørgsmål i ethvert menneskes liv,
uanset om det selv føler eller oplever det. Denne indsigt tvinger os til at forkyn-
de lov og evangelium i overensstemmelse med Bibelens tydelige ord i tillid til, at
Helligånden på den måde vil overbevise om synd, retfærdighed og dom (Joh
16,8).                                                                                        red. LGJ
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Herren er sandelig opstanden

"Herren lever!" Og hans kirke lever. For den er hans legeme. Og han har selv
lovet, at "Helvedes porte ikke skal få magt over den" (Matt 16,16). På det
løfte fejrer Den evangelisk-lutherske Frikirke i år 150 års jubilæum. Vi vil bla
markere det med klip fra dette blads forgængere. Nedenstående artikel er fra
"Kirke-Nyt" 5. årg. april 1955, hvor kirken fyldte 100. Forfatter er pastor
Paul Michael, der tjente menighederne som præst fra 1948-1985.

Herren er opstanden!
Det er det påskebudskab, som englen i Herrens grav på den første påskedag
bragte til de fromme kvinder. Det er det budskab, som nu igennem snart 2000
år har lydt fra tusinde prædikestole hver påskemorgen, og som i år igen lyder
i alle kristelige kirker på hele jordkloden.

Hvad betyder dette budskab? Før jeg svarer på dette spørgsmål, vil jeg først
stille et andet spørgsmål. Hvad ville det betyde, hvis vi måtte forkynde: "Herren
er ikke opstanden"? Vi vil lade apostlen Paulus svare på dette spørgsmål. I 1
Kor 15,17 og 18 siger han: Men dersom Kristus ikke er opstanden, da er eders
tro forfængelig; så er I endnu i eders synder; så er og de fortabte, som er
hensovet i Kristus.

Når vi anvender disse ord på
os, så betyder de: Hvis Kristus
ikke er opstanden, hvis Kristus
blev i graven, så er vor tro en
tom indbildning, så er vor tro
uden indhold, så tror vi på noget, som aldrig er sket; så har Kristus ikke er-
hvervet og vundet os fra alle synder, fra dødens og djævelens magt.

Hvis Jesus ikke er opstanden...
Hvis Jesus ikke er opstanden, så var hans død ingen forsoningsdød, så er vor
gæld endnu ikke betalt. Vi skulle selv betale den. Endog de, som er hensovede
i den tro, at Jesus har betalt for deres synder og frelst dem fra den evige død,
er fortabte, ikke salige, men i den evige fordømmelse, fordi de har håbet på
noget, som aldrig skete.

Alt dette ville budskabet "Herren er ikke opstanden" betyde. Altså ville vor tro
være en tom indbildning, vor gæld ikke betalt, vore kære afdøde, som troede på
Jesus, evig fortabte. Hvem formår at beskrive dette forfærdelige! Hele evange-
liet ville ikke være andet end en stor, ja, den største usandhed, som nogensinde
er blevet fortalt, og hvor utallige sjæle er blevet bedraget. Dette budskab ville
forkynde os mørke, fortvivlelse, den evige død og fortabelse.

Hvad ville det betyde,
hvis vi måtte forkynde:
Herren er ikke opstanden?
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Tidligt på
den første
dag i ugen
kommer de
til graven...

Og de sagde
til hinanden:
"Hvem skal vi
få til at vælte
stenen fra
indgangen til
graven?"

Men en engel
siger til dem:
"Vær ikke
forfærdede!
I søger efter
Jesus, den
korsfæstede.
Han er op-
standen, han
er ikke her.
Se, dér er
stedet, hvor
de lagde
ham."

Mark 16,1-8

Herren lever!
Men nu lyder budskabet: Herren er opstanden, han er
sandelig opstanden.

Og hvad siger dette budskab os? Vor tro er ingen tom
indbildning, men en vis og tilforladelig sandhed. Vi er
ved Jesu død frelst fra alle vore synder, fra døden og
djævelens magt, thi vor frelsers blod er modtaget og
godkendt som en gyldig betaling for vor gæld. Vore kæ-
re, som er hensovede i troen på Jesus, er på grund af
denne tro salige, hviler i Gud og skal engang selv opstå
ligesom Jesus. For han er deres hoved, og de er hans
lemmer. Som han lever, skal også de leve.

Hvad ville en død frelser gavne os? Intet. Men med en
levende frelser kan vi ikke gå fortabt. Dette forkynder
os påskemorgen det gamle og dog evigt nye budskab:
Herren er opstanden.

Ja, dette påskebudskab er den altid påny opstigende
sol, som forvandler nat til dag, mørke til lys, håbløshed
til et saligt håb, sorg til glæde, død til liv.

Er det måske for meget sagt?

Opstandelsens vidner
Se på kvinderne påskemorgen! I hvilken stor sorg kom
de til Herrens grav, fordi de troede, at han lå død i den,
men med hvilken stor glæde skyndte de sig fra graven til
byen, efter at de havde hørt budskabet, Herren er op-
standen!

De to disciple iler fra Emaus til Jerusalem, og de andre
disciple råber til dem: Herren er sandelig opstanden og
set af Simon.

Hvilken herlig glæde gennemtrængte Maria Magdale-
nes hjerte, da Herren havde vist sig for hende, og hun
overfor disciplene udbrød: Jeg har set Herren. Hvor gla-
de og styrkede blev disciplene, da Herren trådte midt
iblandt dem med sin fredshilsen.

Dette budskab skal også i år lyde for os alle og frem-
kalde de samme virkninger i vore hjerter, som dengang
hos disciplene påskemorgen.

Måtte den gamle påskehilsen Herren er opstanden! bli-
ve til fast vished og trøst og herlig glæde!

Paul Michael
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Ritual for vielse af homoseksuelle?
Jeg vil godt spørge om, hvilken holdning Den evangelisk-lutherske Frikirke har til
vielse af homoseksuelle? - Er det i dag muligt for homoseksuelle par at blive
kirkeligt velsignet eller få en såkaldt gudstjenstlig markering i jeres kirker? -  Hvis
I ikke accepterer vielse af homoseksuelle, kunne der i så fald ske en ændring,
hvis den danske folkekirke får et vielses ritual? - Mange tak for hjælpen!
G.C. - Fra gæstebog på kirkens hjemmeside, www.vivit.dk 07.02.2005

Kære G. C.
Tak for dit spørgsmål i gæstebogen. - Ud af det, du har skrevet, kan jeg ikke se, om
du selv mener, at kristne kan leve i homoseksuelt parforhold, om du måske kæm-
per med det som et personligt problem, eller om dit spørgsmål mere er af princi-
piel karakter. Jeg har valgt at svare på dit spørgsmål uden at tage højde for, at du
selv kan være personligt ramt. Hvis du er personligt ramt, er det mit store ønske,
at du vil skrive igen. For da har jeg mere at sige - og vil egentlig helst også møde
dig og besvare spørgsmålet i en personlig samtale. Så velkommen tilbage! Og
nu til svaret:

1. Hvilken holdning har Den evang.-luth Frikirke til vielse af homoseksuelle?
SVAR: Den evang.-luth Frikirke siger nej til vielse af homoseksuelle. Vi henviser til,
at kønsligt samliv mellem mennesker forudsætter, at man er af modsat køn, og at
man lover hinanden troskab indtil døden (ægteskab).
Bibelen taler intet sted om, at kønsligt samliv mellem to mænd eller to kvinder er
Guds vilje. Tværtimod underviser profeter og apostle om, at det er imod Guds vilje.
- Læs 3 Mos 18,22 og 20,13; Rom 1,26-27; 1 Kor 6,9-11og 1 Tim 1,9-11.

2. Er det i dag muligt for homo-seksuelle par at blive kirkeligt velsignet eller
få en såkaldt guds-tjenstlig markering i jeres kirker?
SVAR: Nej. Kirkelige handlinger og gudstjenestelig markering bør bygge på klare
ord fra Gud. Foruden dåb og nadver har vi kun tre ceremonier, som vi kalder for
„kirkelige handlinger“: Nemlig 1) konfirmation af døbte, som er oplært i troen, 2)
vielse af en kristen mand og en kristen kvinde i et livslangt ægteskab og 3) begra-
velse af kristne, som dør i troen på Jesus. Disse kirkelige handlinger kan begrun-
des ud fra klare ord i Den hellige Skrift og er til stor trøst og hjælp for kristne.

3. Hvis I ikke accepterer vielse af homoseksuelle, kunne der i så fald ske en
ændring, hvis den danske folkekirke får et vielsesritual?
SVAR: Nej. Ændringerne, som i disse år finder sted i folkekirken, er ændringer
bort fra den kristne tro og hører ikke hjemme i en kristen kirke. Derfor vil det være
skæbnesvangert for os at følge det frafald fra den kristne tro, som er så åbenlyst
i folkekirken i forbindelse med gudstjenestelig markering af homoseksuelt sam-
liv.
- Jeg henviser til uddybende svar på  hjemmesiden www.vivit.dk/svar.

Kærlig hilsen pastor Leif G. Jensen

SPØRGSMÅL - SVAR
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Fra menighederne
Lohals Menighed, Dødsfald
Den 30. jan. sov Anne Kathrine Greger-
sen  hen i en alder af 84 år, f. 17.11.92.
Anna efterlader sig børnene Lisa, Jørn,
Johan, Bent, Birthe, Finn og Inge.
Anna Gregersen var en trofast kirke-
gænger og tjente i mange år som fast
organist ved gudstjenesten i Lohals.
Ved begravelsen d. 2. febr. blev der ud-
fra betydningen af navnet Anna talt om
at "Herren er nådig!" og Luk 2,36-38.
Vi takker Gud for Anna og ønsker de
efterladte trøst ved Herrens nåde!   VL

FORÅRSLEJR for unge
Weekenden efter påske, den 1.-3. april
indbyder de unge fra menighederne i
Løsning og Århus til forårslejr.
STED: Thomas P. Hejles Feriekoloni
Vork Bakker 8, Ødsted, 7100 Vejle:
Naturgrund, fiskesø, svævebane, va-
skemaskine, boldbane. Plads til 40.
PROGRAM forventes klar i menighe-
derne omkring 1. marts.
TEMA: "Kristen i verden" med ud-
gangspunkt Daniels Bog.
DELTAGERE: Unge i menighederne +
venner + toti svenske/norske unge fra
Evang.-Luthersk Bekendelseskirke.
Nærmere oplysninger: Kontakt Mo-
gens Lund Nielsen, Tlf.  28 90 30 40.

Nyt fra
Gratia
Kirke-
byggeriet

Indsamlingen
Siden opgørelsen i kirkebladets ja-
nuar-februarnummer er der skæn-
ket ca. 6.200 kr. til byggeriet. Det er
private gaver samt gave fra Immanu-
elgemeinde i Tyskland. Desuden
har menigheden modtaget 51.000
kr. vedr. gavetilsagn i 2004. Vi har
også fået et brugt køkken i meget fin
stand.
Menighedens gironr. er  0871257

Byggeri og håndværkere
I løbet af februar har der været af-
holdt licitation, hvor to håndværks-
mestre afgav tilbud på bygning af kir-
ken. I skrivende stund er der endnu
ikke taget stilling til valg af hoveden-
treprenør, men byggeudvalget for-
venter, at arbejdet kan sættes i gang
i løbet af marts måned.

Tak for jeres kærlighed og støtte i
forbøn, gennem opmuntringer og
økonomiske gaver.

Kærlig hilsen
GRATIA menighed

Luthersk Sommerferie
Traditionen tro indbyder Den evang.-luth. Frikirke igen til sommerstævne. Da-
toen er 9.-14. juli og stedet Humble Efterskole på Langeland.

Årsmødet  2005 for Den evang.-luth. Frikirke vil blive afholdt samme sted lør-
dag-søndag 9.-10. juli.

150-års jubilæum i København
Den evang.-luth. Frikirke blev stiftet 4. nov. 1855 og fejrer altså i år 150 år.
Jubilæet vil blive fejret ved en fest-weekend i København 5.-6. nov. 2005.

Vi håber, at mange læsere vil kunne deltage i ovennævnte arrangementer.
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Gudstjenester
ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 6. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 13. marts kl. 10 m. nadver
Palmesøn. 20. marts kl. 10 Gæstedag
Skærtors. 24. marts kl.16.30 m. nadver
Langfredag25. marts kl. 10 liturgisk
Påskedag 27. marts kl. 10 m. nadver
2. påskedag 28. marts kl. 10 sanggdst.
Søndag 3. april kl. 16.30
Søndag 10. april kl. 10 m. nadver
Søndag 17. april kl. 10 m. læseprdk.
St. Bededag 22. april kl. 10 m. nadver
Søndag 24. april kl.10 Gæstedag
Søndag 1. maj kl. 10 m. nadver

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 6. marts kl. 16
Søndag 13. marts kl. 16
Palmesøn. 20. marts kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Skærtors. 24. marts kl.10.30 m. nadver
Langfredag 25. marts - ingen
Påskedag 27. marts kl. 16 m. nadver
2. påskedag 28. marts - ingen
Søndag 3. april kl. 10.30 m. nadver
Søndag 10. april kl. 16
Søndag 17. april kl. 10.30 m. nadver
St. Bededag 22. april - ingen
Søndag 24. april kl. 15 "Skallen"

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 1. maj kl. 16

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 6. marts kl. 10 m. nadver
Søndag 13. marts kl. 14 (MS)
Søndag 20. marts kl. 10 m. nadver
Skærtors. 24. marts kl. 14 m. nadver
Langfredag 25. marts kl. 10 (MS)
Påskedag 27. marts kl. 14 m. nadver
2. påskedag 28. marts kl. 10
Søndag 3. april kl. 15
Søndag 10. april kl. 14
Søndag 17. april kl. 10 m. nadver
St. Bededag 22. april kl. 14 (MS)
Søndag 24. april kl.14
Søndag 1. maj kl. 10 m. nadver
Kr. Himmelfart 5. maj kl. 10 m. nadver

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 6. marts kl. 16
Søndag 13. marts kl. 10 (MS)
Søndag 20. marts kl. 16 m. nadver
Skærtors. 24. marts kl. 10 m. nadver
Langfredag 25. marts kl. 16 (MS)
Påskedag 27. marts kl. 10 m. nadver
2. påskedag 28. marts kl. 16
Søndag 3. april kl. 19
Søndag 10. april kl 10 (9.20 nadver)
Søndag 17. april kl. 16 m. nadver
St. Bededag 22. april kl. 10 (MS)
Søndag 24. april kl.10 m. nadver
Søndag 1. maj kl. 16
Kr. Himmelfart 5. maj kl. 16 m. nadver


