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Ånden og kirken

Pinsen kaldes ofte for Kirkens fødselsdag. Her hører

vi jo, hvordan den første menighed fødes i Jerusalem.

Det sker ved Helligånden og apostlenes virke.Og det

står som model og vejledning for alle tiders kirkeliv.

Ånden skaber kirke som Jesu Kristi talsmand
Pinsedag bliver Helligånden sendt som Jesu talsmand i
hans kirke. Og det er en lige så skelsættende begiven-
hed i Guds handlen med mennesker, som da Faderen i
tidens fylde sendte sin Søn som talsmand. Fra pinse-
dag virker Helligånden i kirken som Jesu talsmand.
Han taler for og om ham og på hans vegne.

Han skal overbevise om synd, retfærdighed og dom.
Jesu Kristi kirke kan kendes på, at der tales „om synd,
at de ikke tror på mig; om retfærdighed, at jeg går til
Faderen; om dom, at denne verdens fyrste er dømt“
(Joh 16). Det sker gennem apostlenes forkyndelse og
lære, der har sit centrum i Jesus som korsfæstet.

Ånden virker i kirken gennem ordet om korset
Sådan fødes kirken ved Åndens komme til Jesu apos-
telmenighed den første pinsedag. „Da blev de alle fyldt
af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tunge-
mål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde.“ De
tilstedeværende hører apostlene tale „om Guds stor-
værker på vore egne tungemål.“ Og undrende spørger
de: „Hvad kan dette være?“ (ApG 2,1-11).

„Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og
med høj røst talte han til dem.“ Og det var tydeligvis
Åndens tale. For den var helt centreret omkring Jesus,
hans gerning, kors og opstandelse og om menneskers
forhold til ham. Og som et typisk tegn på Helligåndens
tale slutter prædikenen: „Så skal da hele Israels hus vi-
de for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, har Gud
gjort både til Herre og til Kristus“ (ApG 2,12-36).

Men hvad ingen apostel kunne udrette, det virkede
Helligånden: „Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og
de spurgte: „Hvad skal vi gøre?“ (ApG 2,37).
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Ånden føder kirken ved ord og dåb
Apostlene svarede dem, som Ånden havde overbevist om deres synd: „Om-
vend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så
skal I få Helligånden som gave“ (ApG 2,38). Bekend synden og stol på Jesus,
der tilgiver jer i dåben. Da vil Ånden overbevise om, at Jesus er jeres retfærdig-
hed hos Faderen! „Og de, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev
der føjet næsten tre tusind mennesker til“ (ApG 2,41). Ved dåben blev de føjet
både til Jesu usynlige kirke i himlen og til hans synlige menighed i Jerusalem.
Sådan blev Jesu Kristi kirke født af Helligånden. Og „i denne kristne menighed
forlader han dagligt mig og alle troende al synd rigeligt,“ siger Katekismen.

Ånden nærer kirken ved ord og nadver i gudstjenesten
Nu må dette Åndens liv og fællesskab med Jesus og hans hellige almindelige
kirke også næres og bevares. Det  sker, hvor dette liv blev født i dåben: i den
lokale menigheds gudstjeneste. Og hvordan den menighed ser ud og lever, får
vi et klart billede af fra kirkens første fødselsdag i Jerusa-
lem. „De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet,
ved brødets brydelse og ved bønnerne“ (ApG 2,42).
Her  sigtes tydeligt til nadveren, som Jesus indstiftede
til syndernes forladelse. På den ene side indrammet af
fællesskabets tjeneste og ofre og på den anden side af
gudstjenestens enstemmige bønner og salmesang.

Ånden viser vejen ved ordet
„Kirken er altid den samme,“ lyder et gammelt udtryk. Og det er lige så sandt,
som at Ånden, ordet, dåben og nadveren forbliver de samme. Derfor giver
disse „billeder“ fra kirkens første fødselsdag også den allerbedste vejledning
for, hvor vejen går for Kristi kirke til enhver tid - også i dag. Derfor er der
stadig brug for at se tilbage, når vi skal finde vejen frem. Og når vi ved, at det
er Ånden, der føder og nærer kirken og os i den, så kan vi være trygge, når vi
går den vej, som er skildret i billedet fra den første apostoliske menighed i
Jerusalem. Da Luther og reformatorerne fandt vejen frem, skete det også ved,
at de så tilbage og bekendte, hvad de så.

Åndens vidnesbyrd i bekendelsen
Hør Luthers vidnesbyrd i De schmalkaldiske artikler i lys af pinsen: „Derfor
bør vi ubetinget holde fast ved, at Gud giver sin Ånd og handler med os  alene
gennem sit ydre ord og sakramente.“ Og „Gud ske lov, ved nu et barn på 7 år,
hvad kirken er: De hellige troende og fårene, som hører hyrdens røst. For
børnene beder: „Jeg tror på en hellig, kristen kirke.“ Og helligheden består ikke
i kirkelige ceremonier, men i Guds ord og ret tro.“

Med ønske om en glædelig kirkelig pinse i Jesu Kristi navn.  VL
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Kirken og dens vej

Klip fra undertegnedes indlæg ved Nordisk evang. luth. Konference 3.-5.marts

på Fosness Bibelskole i Norge. - Tema: „Vor vej - en kort redegørelse for,

hvorfor man har valgt sin vej; dogmatisk og praktisk-teologisk begrundet.“

Hvorfor man har valgt sin vej
Formuleringen minder mig om en oplevelse fra min studentertid. Vores kirke-
formand og jeg fik i et radiointerview sagt, at vi havde valgt frikirkemodellen
som den mest ideelle „vej“. Men vores erfarne pastor Paul Michael belærte os:
“Sådan skal man aldrig sige. For dette er ikke en vej, vi har valgt. Men Gud har
valgt for os!” Den lektie har fulgt mig!

Kristi kirke bygges ikke af kristne og ved deres “vejvalg”. Kristus bygger
den selv ved sandhedens åbenbaring, som han siger til Simon, der har bekendt
troen: Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen... På

den klippe vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få magt over

den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden,

skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen.
(Matt 16,16-19). Det sker ved sjælesorg i den lokale menighed, hvor to eller

tre er forsamlet i mit navn (Matt 18,15-20).
Det kan gå helt galt, når vi vil vælge „vej“. Det får vi en advarsel om, da Peter

har fået nøglerne, men ikke finder Jesu “vejvalg” til korset ideelt og siger:
„Sådan må det aldrig gå!“ Da siger Jesus: „Vig bag Satan. Du vil ikke, hvad
Gud vil!” (Matt 16,20-23).

Disse Kristi ord om kirken siger at: 1) Gud har valgt troens vej for os i sin

åbenbaring. 2) Guds åbenbaring kendes på ordet om Kristus, k o r s f æ s t e t

for vore synders skyld og oprejst for vores retfærdiggø-

relses skyld. 3) Løsningen  fra synd til retfærdiggø-

relse har han givet som en nøglemagt i kirken på

jorden. 4) Denne nøglemagt må udøves i om-

sorgsfuld sjælesorg i den lokale  menighed.

Det gælder frelsens og troens vej
Det handler ikke om kirkepolitik og organisa-
tion, men om frelse eller fortabelse. For der
er ingen anden vej til Kristi kirke end den tro-
ens vej til frelse, som Kristus selv er og har vist
med sine sidste ord: Mig er givet al magten i

himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle fol-

keslag til mine disciple, idet I døber dem og lærer dem

På denne
klippe vil
jeg bygge
min kirke.
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at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer - som han er det
i nadveren - alle dage (Matt 28,19-20).

Her er “vejvalget” “dogmatisk og praktisk-teologisk begrundet” for kirke og
mission som én og samme vej! Den “vej” fulgte de første kristne, da “de, som
tog imod ordet, blev døbt..., holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet,
ved brødets brydelse og ved bønnerne” (ApG 2,41-42). Hvad Gud har sam-
menføjet, må vi ikke adskille. Men det gør vi, hvis vi  finder det ideelt at være
kirke med sakramenter, uden at lære de døbte at holde alt det, Jesus har befalet;
og når man finder det ideelt at drive mission uden sakramenter og nøglemagt!

Det var den kirkelige situation for vor kirkes stifter, pastor Grunnet i 1855,
som det er for os i dag. Overfor tanken at blive i statskirken med sakramenter
og vrang lære siger han: “Det er Guds ords bud, at vi skal fly samfundet med
hans fjender.” Over for idéen om en missionsforening uden sakramenter siger
han: “Skulle jeg ved Guds nåde samle en menighed, så måtte i dens midte
findes alle kirkens goder som nødvendige.”

Her er Guds valg!
Har Gud så valgt ideelt? Det er ikke let at se. Fremtidsperspektivet i verden er
ikke lyst: “Vil  Menneskesønnen finde troen på jorden, når han kommer igen?”
spørger Herren. Disciplene spørger: “Er det kun få, der bliver frelst?” Og vi
spørger: “Er det effektivt?” Herren svarer: “Det vedkommer ikke dig. Kæmp
du for at komme ind!” Det er ikke os, der skal bygge Jesu kirke. Vi skal blot
blive ved hans ord og gå på hans bud. Så bygger han den kirke, som består!

Vejen fremad er vejen tilbage
Pastor Grunnet og pastor Michael henviste til apostelordet i Rom16,17: Hold

øje med dem, der volder splittelser iblandt jer ved at afvige fra den lære, I tog

imod. Hold jer borte fra dem. - Sådan har Gud selv valgt for os i sit ord. Så må
han råde, hvor tungt og småt  det end kan blive, som Kristus taler om sin
menighed som “to eller tre” (Matt 18,20).
Vores lutherske fædre siger med henvisning til Matt 7,15; Gal 1,8-9 og 2 Kor
6,14: “Det er tungt at skille sig fra så mange og føre en egen lære... Men her
står Guds ord, som byder os ikke at have fællesskab med ugudelighed“ (Me-
lanchton i „Traktaten om pavens magt og myndighed“). Skal vi finde “vejen
frem”, må vi først se tilbage til og „kæmpe for den tro, der én gang for alle er
overdraget de hellige“ (Judas 3). En klar vejviser hertil finder vi i Den lutherske
Bekendelse, som peger på det ene nødvendige, når den siger: „Til kirkelig en-
hed er det tilstrækkeligt at stemme overens i evangeliets lære og sakramenter-
nes forvaltning” (Den augsburgske bekendelse artikel 7).
For “vejen videre“ vil jeg da foreslå et fælles arbejde med Den augsburgske
Bekendelse.                                                                       Vagn Lyrstrand
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I er alle Guds
børn ved
troen,
i Kristus
Jesus.
Gal 3,26

Man kan ikke
købe sig til at blive nogens barn. Det
fødes man til.

Månedens bibelvers står midt i Ga-
laterbevet. Her går apostelen Paulus
hårdt i rette med menigheden. Det er
ikke længere nogen selvfølge, at de
er Guds børn. De er på vej bort fra
nåden. For de er på vej til at mene, at
de er Guds børn, fordi de overholder
jødiske lovbud og forskrifter.

Paulus forklarer. „Vi ved, at et
menneske ikke gøres retfærdigt af
lovgerninger, men kun ved tro på Je-
sus Kristus“ (2,16). Vores frelse står
og falder med dette lille „kun“. Kun,
dvs alene og udelukkende ved tro på
Jesus Kristus. Der er intet i os, som
forårsager vores frelse. Intet.

I månedens vers begrundes det
sådan: „For I er alle Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er
døbt til Kristus, har jo iklædt jer
Kristus.“

Det, som de efterhånden ikke an-
så for noget særligt, nævner Paulus
som selveste grundlaget for deres
personlige frelse. Troen og dåben.

Tænk, vi er Guds børn ved troen på
Kristus. Og troen fik vi, da vi hørte
ordet og blev døbt.

Lad os leve i den tro i maj!

Joh 19,17-24: De delte mine klæder
Joh 19,25-42: Det er fuldbragt
Joh 20,1-18: Påske morgen
Joh 20,19-41: For at I skal tro
Joh 21,1-14: Tredje gang
Joh 21,15-25: Peter kaldes på ny
3 e. påske 2 Mos 3,1-7.10-14. Hebr
4,14-16. Joh 14,1-11: Jeg er livet

2 Mos 1,1-22: Trældom i Egypten
2 Mos 2,1-10 Moses’ fødsel
2 Mos 2,11-25: Moses’ flugt
2 Mos 3,1-22: Tornebusken
St.Bededag Sl 130. Hebr 10,19-25.
Matt 7,7-14: Faderens  gaver

2 Mos 4,1-17: Hvad nu, hvis ...?
4. e. påske Sl 124. 2 Kor 5,14-21.
Joh 8,28-36: Sønnen frigør jer

2 Mos 4,18-31: Gå med fred!
2 Mos 5,1-6,1: Moses og Aron gik
2 Mos 6,2-13: Løftet om udfrielse
2 Mos 6,26-7,13: Før israelitterne ud
2 Mos 7,14-25: Vand til blod
2 Mos 7,26-8,15: Frøer og myg
5. e. påske Es 44,1-8. Rom 8,24-28.
Joh 17,1-11: Dette er det evige liv

2 Mos 8,16-9,7: Fluer og pest
2 Mos 9,8-35: Bylder og hagl
2 Mos 10,1-20: Græshopper
Kr.Himmelfart Sl 113. ApG 1,1-11.
Luk 24,46-53: Velsignelsen

2 Mos 10,21-29: Mørke
2 Mos 11,1-10: Den førstefødte
6. e. påske Joel 3,1-5. ApG 1,12-14.
Joh.17,20-26: Også for dem

2 Mos 12,1-20: Påskelammet
2 Mos 12,21-36: Folket bøjede sig
2 Mos 12,37-51: Udfrielsen

 Guds børn ved troen - i maj

Månedsord: Gal 3,26
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Gal 1,1-9: Udsendt af Jesus og Gud
Gal 1,10-24: Det sande evangelium
Gal 2,1-10: Vores frihed i Kristus
Pinsedag Jer 31,31-34. ApG 2,1-11.
Ef 4,7-16. Joh 14,15-21: Talsmanden

skal være hos jer

2. pinse Ez 11,19-20. ApG 2,42-47.
Joh 6,44-51: Oplært af Gud

Gal 2,11-21: Kun ved tro på Jesus
Gal 3,1-14: Forbandelse/velsignelse
Gal 3,15-29: Guds børn ved troen
Gal 4,1-11: Guds Søns ånd
Gal 4,12-5,1: Lad jer ikke tvinge
Trinitatis Es 49,1-6. Ef 1,3-14. Matt
28,16-20: Mig er givet al magt i

himlen og på jorden

Gal 5,2-12: Afskåret fra Kristus?
Gal 5,13-25: Brug friheden rigtigt!
Gal 6,1-10: Bær hinandens byrder
Gal 6,11-18: Jesu Kristi nåde
2 Mos 13,1-16: Husk denne dag!
2 Mos 13,17-22: Gud førte dem
1. e. trinitatis Præd 5,9-19. 1Tim.
6,6-16. Luk 12,13-21: Griskhed

2 Mos 14,1-14: Meget bange
2 Mos 14,15-31:Gennem havet
2 Mos 15,1-12: Synge for Herren
2 Mos 15,13-21: I din trofasthed
2 Mos 15,22-27: Tre dagsrejser
2 Mos 16,1-8: Brød fra himlen
2. e. trinitatis Jer 15,10 og 15-21.
Åb 3,14-22. Luk 14,25-35: Afkald

2 Mos 16,9-26: De gav ondt af sig
2 Mos 16,27-36: De kaldte det manna
2 Mos 17,1-16: Klippens vand
2 Mos 18,1-12: Måltid for Guds ansigt
2 Mos 18,13-27: Et nødvendigt råd

Lad jer ikke tvinge - i juni

Til den fri-
hed har
Kristus
befriet os.
Stå derfor
fast, og lad
jer ikke
atter tvinge
under trælleåg!  Gal 5,1

Juni er en måned, hvor mange slider
i det med eksamen. De lader sig
tvinge. De har været slaver et helt
skoleår. Og de er nødt til at arbejde
hårdt for at få deres eksamen. Meget
frem over afhænger jo af, hvor godt
det lykkes for dem.

Sådan er det at være menneske.
Meget af livet må nødvendigvis leves
under tvang. Omsorg overfor de gam-
le i slægten og mod et nyfødt barn
kan vi ikke udsætte eller vælge fra.

Det er Gud, som tvinger os. Det
hører livet til. Sådan er menneske-
kærligheden,  når den er sund. Og
sådan er den kristne kærlighed, når
den er sand.

Hvad mener apostlen da med, at vi
ikke skal lade os tvinge under træl-
leåg? Han mener, at vores frelse ikke
på nogen som helst måde afhænger
af, hvor godt det lykkes med os. For
Kristus har frikøbt os. Vi er fri fra alle
krav og forpligtelser. Frie og frelste.

Hvad skal vi bruge denne frihed til i
juni? Apostlen svarer: Til at tjene hin-
anden i kærlighed (Gal 5,13).

Lad os leve i den frihed i juni!
Leif G. Jensen

Månedsord: Gal 5,1
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Kirke og fællesskab

Nedenstående gengives uddrag af brev angående kirkeligt fællesskab i Norden

til vore søsterkirker i Frankrig, Belgien, Portugal, England, Tyskland, Syd-

afrika og USA samt til Det internationale lutherske Råd.

1. Til information og vurdering
Vores kirke besluttede på årsmødet 2005 at erklære kirkeligt fællesskab med
flg. kirker i Norden: Den evang.-luth. Bekendelseskirke i Sverige og Norge

(ELBK);  Den lutherske Forsamling i Stockholm- og i Umeå-området, Sverige

(LFS og LFU);  Den bekendelsestro lutherske Kirke i Finland (STLK).
Beslutningen har sin baggrund i enhed i tro, lære og bekendelse mellem kir-

kerne i Den nordiske Frikonference (NFK), således som det er dokumenteret i
vedlagte Enhedsdokument. For beslutningens ikrafttræden anmoder vi om je-
res kirkesamfunds respons.

2. Historie og nutidig sammenhæng
Samtidig med at vi med glæde deler disse gode nyheder med jer, må vi også
dele vores glæde og bekymring angående vores nuværende kirkefællesskab.

Kirkefællesskab gennem mange år
Ved vores kirkes 150 års jubilæum blev vi mindet om, hvor rigt og vigtigt det
har været for os at være med i et kirkeligt fællesskab med bekendelsestro
lutherske kirker i mange lande. I fyldte vore menigheder med glæde med jeres
hilsener og mange var også til stede og bragte hilsener i vores midte. Tak.

Bekendelsestro lutherske kirker i Tyskland, Frankrig, Belgien, England, Por-
tugal, Sydafrika og USA, Finland og Danmark har en fælles historie, som i
nogle tilfælde går længere end 100 år tilbage. Jeres danske søsterkirke er klar
over, at vores kirkesamfund muligvis ikke havde bestået i dag, hvis Herren
ikke havde vist os sin store nåde gennem det trofaste lutherske vidnesbyrd,
som han i årenes løb gav os gennem jer og vore fælles fædre i Den lutherske
tro og bekendelse.

Årsmøde-beslutningen af 9. juli 2005.
Årsmødet udtrykker sin taknemlighed for Enhedsdokumentet som et nød-
vendigt og tilstrækkeligt grundlag for oprettelse af kirkeligt fællesskab.
- Ønsket om et nordisk kirkefællesskab meddeles vores nuværende søster-
kirker til vurdering. - Kirkefællesskab kan erklæres med de kirker indenfor
Den nordiske Frikonference, som har udtrykt ønske om fællesskab med
vores kirke. - Dette kan træde i kraft ved førstkommende hovedbestyrelses-
møde, såfremt der ikke er fremkommet indvendinger fra søsterkirker.
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Kirkefællesskab mellem lutheranere
i Skandinavien
I mange år har vi længtes efter et lig-
nende kirkeligt fællesskab med kir-
kesamfund indenfor vores egen
sprogfamilie i Skandinavien. Og nu
ser det ud til, at denne gave bliver
givet vort kirkesamfund.

Læremæssig uenighed mellem
ældre søsterkirker
Samtidig har vi måttet konstatere, at
vores dyrebare fællesskab med nogle af
vore søsterkirker er blevet svækket og truet på forskellig måde.

I 1992
- mistede vi det kirkelige fællesskab med Den evang.-luth. Frikirke (ELFK) i

det tidligere Østtyskland, delvis på grund af læremæssige uenigheder  i forhold
til Den selvstændige ev.-luth. Kirke (SELK) i Tyskland. Vores kirke var enig i
ELFKs bekendelse, men tøvede med at trække de samme konsekvenser

I 1995
- vedtog vores kirke en beslutning om begrænsninger i vores fællesskab med

SELK. Baggrunden var en redegørelse fra formændene i de lutherske beken-
delseskirker i Frankrig, Finland og Danmark, om uenighed med SELK i bibel-
tolkning (hermeneutik) og kirkeligt samarbejde (økumeni). Vi delte vores anlig-
gende med ledelsen for Det internationale lutherske Råd (ILC).

I 1999
- vedtog  Den Europæisk Lutherske Konference (ELC) i La Petite Pierre i

Frankrig, at ELC-kirker ikke nødvendigvis er i indbyrdes kirkeligt fællesskab.
Denne beslutning blev truffet på grund af uenigheder mellem nogle af de gamle
medlemskirker i læremæsssige spørgsmål.

I 1999
- meddelte vores finske søsterkirke Det internationale lutherske Råd, at deres

fællesskab med Missourisynoden (LCMS) var brudt, i og med at denne havde
oprettet kirkeligt fællesskab med den lutherske kirke i Ingria (Rusland), som
har fællesskab med den liberale finske statskirke.

I 2001
- anmodede vores kirke LCMS om at genoverveje sit kirkelige fællesskab

med kirker i vores del af verden, som også står i fællesskab med Det lutherske
Verdensforbund (LWF). Vi var enige med vores finske søsterkirke i deres an-
liggende og læremæssige begrundelse. Denne sag er stadig uløst.
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Sidst har vores kirke søgt at formidle vores anliggende og smerte på Det
internationale lutherske Råds møde i Berlin, aug. 2005, hvor et brev fra Den
evang.-luth. Frikirke i Danmark blev ført til protokol med flg. indhold:

I lys af, hvad der er blevet udtrykt af LWF i 1999 og senere; - og i lys af

hvad dens førende medlemskirker i Vesteuropa har sagt - herunder tænker vi

særligt på Danmark, Sverige og Finland; - og i lys af den skade de forvolder

i deres egne kirker ved at angribe luthersk lære og kirkeliv - indstiller Den

evang.-luth. Frikirke i Danmark, at dette ILC vedtager flg. udtalelse:

„Eftersom lederskabet af LWF og dets førende medlemmer gennem deres

officielle udtalelser og kirkelige handlinger truer den enhed, som kristne har

med Kristus og hinanden (de angriber hjertet i den kristne tro), så advarer

ILC-konferencen i Berlin, august 2005, bekendelsestro lutherske kirker imod

at udøve kirkeligt fællesskab med kirker, som er medlemmer af LWF, og op-

fordrer disse kirker til ikke at opretholde deres medlemskab af LWF og tilskyn-

de andre til ikke at blive medlemmer.

- Kirkerne i Den nordiske Frikonference (NFK), vores kirke i Danmark med-
regnet, har problemer på grund af ovennævnte ubibelske lære og praksis. Kir-
kerne i NFK kan ikke pleje fællesskab med kirker, som har kirkeligt fællesskab
med LWF-kirker og som godtager lærepunkter, der ikke stemmer overens med
de lutherske bekendelsesskrifter og bekendelsestro luthersk bibeltolkning.

Glæde og bekymring
For vores kirke i Danmark er det en stor nåde, at Gud har ført kirkerne i Den
nordiske Frikonference til læremæssig enighed, så vi nu er kommet så vidt, at
vi kan erklære kirkeligt fællesskab mellem disse. Men det er en nåde under
kors, når vi samtidig erkender, at det kirkelige fællesskab med nogle gamle
søsterkirker har været og er under pres både indefra og udefra.

I flere år har vores kirke ikke vovet at tage nye skridt eller truffet afgørende
beslutninger angående kirkeligt fællesskab. Men går vi ikke fremad i tillid til
den enighed, som er givet os af Helligånden med kirkerne i Den nordiske Fri-
konference på basis af en fælles tro på den evangelisk lutherske lære, da tror
vi, at vi fanges i en blindgyde. Og vi risikerer at miste troen på kirkeligt fælles-
skab, som det blev forstået af vores lutherske fædre i overensstemmelse med
vidnesbyrdet i den hellige Skrift.

Vi er overbevist om at vedlagte Dokument forud for oprettelse af kirkeligt

fællesskab mellem evangelisk lutherske kirker i Norden er i fuld overensstem-
melse med den arv, som er grundlaget for bekendelsestro luthersk kirkefælles-
skab. Og det er vores bøn, at dette dokument må bære frugt også i forhold til
vores dyrebare og hjertelige kirkefællesskab, som vi har haft med jer i årevis.

På vegne af Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark

Pastor Leif G. Jensen, formand - Pastor Vagn Lyrstrand, næstformand
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Fra menighederne
Arkiv og efterlysning
I forlængelse af 150 års jubilæet er der ned-

sat et arkiv-udvalg, der beskæftiger sig med

at oprette et arkiv over vor kirkes historie.

Vi blev i forbindelse med jubilæet i 2005
opmærksomme på, at der  hos både medlem-
mer og venner af Frikirken lå skatte af infor-
mationer om kirkens historie. Skatte der har
forskellige udformninger så som avisudklip,
billeder, breve eller notesbøger. Vi er derfor
nu blevet interesseret i at registrere disse ef-
fekter til gavn for eftertiden og for os selv.

Det er vigtigt for os at understrege, at der
i første omgang kun er tale om en registre-
ring. Senere kan vi da tage fat på en evt. sam-
ling af materialet. Den reelle arkivsamling
kunne i øvrigt sagtens bestå af kopier af ar-
kivmaterialet, da mange indehavere nok ger-
ne vil beholde deres originale effekter.

Vi opfordrer altså til, at alle der ligger inde
med noget, der kunne være i kirkens interes-
se at registrere og gemme, kontakter én fra
arkivudvalget, så det kan blive registreret.

Interessante effekter kunne være:
Billeder: fotografier, lysbilleder, malerier,
tegninger osv (fra før 1980 i første omgang!)
Notesbøger. Publikationer: prædikener,
programmer, småtryksager. Breve. Avisud-
klip: omtaler, læserbreve, annoncer osv.
CD.  Bånd- eller videooptagelser. Altertavler
fra sommerlejre. Salmer og sange af kirke-
medlemmer og brugt i kirkens sammenhæng.

Hvis I ligger inde med noget, der ikke kan
presses ind under noget af ovenstående, men
som I  mener kunne have vores interesse, så
hører vi også meget gerne fra jer.

Mvh. Arkivudvalget

Karina T. Sørensen - tlf  86 16 27 17
Carsten Nielsen - tlf 86 21 31 27
Per Milgren - tlf 32 51 20 10
Bent Nielsen - tlf 39 61 06 31

Martinskirken, Kbhv - Bryllup
Lørdag 8. april blev Helene Paninguaq Lyk-
kehøj Nielsen viet til Rasmus Storgaard An-
dersen. Bryllupsord: Ef 2,8-10. - Tillykke
og Guds rige velsignelse!    Vagn Lyrstrand

Gratia menighed, Århus - Bryllup
Lørdag 8. april blev Line Henriksen viet til
Klaus Obel Kristensen. Bryllupsord: Fil
4,4-6. - Hjertelig tillykke og Guds rige vel-
signelse!                          Leif G. Jensen

Ung skandinavisk weekend
I St. Bededags ferien 12.-14. maj arrangerer
Martinskirkens unge  weekend i Vedbæk, v.
Kbhv. Tema: „Fred, frihed og selvforståelse.“
Program i menigheder og ved redaktion.

Susanna & Vagn

Årsmøde for Den evangelisk-
lutherske Frikirke i Danmark

Alle læsere indbydes hjerteligt til
Den evang.-luth. Frikirkes årsmøde
i Humble på Langeland 15.-16. juli.

Årsmødets tema er fra
Den apostolske Trosbekendelse:

„Vi tror på det evige liv.“

Dagsordenen vil bl.a. omhandle
kirkeligt fællesskab.

Årsmødet holdes som indledning til
Luthersk Sommerferie 2006.

Se vedlagte program.

Detaljeret program for årsmødet
i næste nr. af Luthersk Kirke.
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ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 7. maj kl. 16.30
St.Beded. 12. maj kl. 11 m.nadv. MNS
Søndag 14. maj kl. 15 (ung weekend)
Søndag 21. maj kl. 10 m. læseprdk.
Kr.Himmelfart 25. maj kl. 10 m. nadver
Søndag 28. maj kl. 10 „Gæstedag“
Pinsedag 4. juni kl. 10 m. nadver
2. Pinsed. 5. juni kl. 10 Sanggds./udfl.
Trinitatis 11. juni kl. 16.30 m. nadver
Søndag 18. juni kl. 10 m. konfirmation
Søndag 25. juni kl. 10 „Gæstedag“
Søndag 2. juli kl. 16.30 m. nadver

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 7. maj kl. 10.30 m. nadver
St.Bededag 12. maj ingen
Søndag 14. maj kl. 16 MNS
Søndag 21. maj kl. 10.30 m. nadver
Kr.Himmelfart 25. maj ingen
Søndag 28. maj kl. 15 „Skallen“

Møllergade 99, Svendborg
Pinsedag 4. juni kl. 16
2. Pinsedag 5. maj ingen
Trinitatis 11. juni kl. 10.30 m. nadver
Søndag 18. juni ingen
Søndag 25. juni kl. 15 „Skallen“

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 2. juli kl. 10.30 m. nadver

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 7. maj kl. 14
St.Bededag 12. maj kl. 10
Søndag 14. maj kl. 10 m.nadver
Søndag 21. maj kl. 14
Kr.Himmelfart 25. maj ingen
Søndag 28. maj kl. 10 MNS
Pinsedag 4. juni kl. 14 m.nadver
2. Pinsedag 5. juni ingen
Søndag 11. juni kl. 10 MNS
Søndag 18. juni kl. 14
Søndag 25. juni kl. 10 m.nadver MNS
Søndag 2. juli kl. 14

Århus, Gratia, Skejbygårdsvej 23
Søndag 7. maj kl. 10 m.nadver
St.Bededag 12. maj kl. 16
Søndag 14. maj kl. 16 m.nadver
Søndag 21. maj kl. 10 m.nadver
Kr.Himmelfart 25. maj kl. 10 m.nadver
Søndag 28. maj kl. 16 MNS
Pinsedag 4. juni kl. 10 m.nadver
2. Pinsedag 5. juni kl. 10
Trinitatis 11. juni kl. 16 MNS
Søndag 18. juni kl. 10 m.nadver
Søndag 25. juni kl. 16 MNS
Søndag 2. juli kl. 10 m. nadver


