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En kirkehånd

Hånden på hjertet! Hvad banker det for? Hvad fylder

dig? Hvad er livsvigtigt for dig som kristen - og for os

som menighed og kirke? Flere vigtige ting kunne næv-

nes: Tro, Gud, Jesus, Helligånd, mission.

Når vi lægger hånden på hjertet af den første menighed

i Jerusalem, siges det lidt anderledes: „De blev døbt...

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved

brødets brydelse og ved bønnerne“ (ApG 2,41-42).

Her er fem fingre
Dåben, troslæren, fællesskabet, nadveren og bønnerne.

Disse fem ting kan huskes på håndens fem fingre.

Lillefingeren peger på dåben, hvor vi som små bliver

Guds børn. Læren er pegefingeren, der viser os troens

vej. Fællesskabet knyttes til tommeltotten, der knytter

sammen med de andre fingre. Ringfingeren viser til nad-

veren som en bryllupsfest med Jesus. Og bønnerne kan

passe til langemand, fordi den når længst frem.

Her er en kirkehånd af vigtige ting at lægge sig på hjer-

te som uundværlige for en kristen og dermed for et

sandt og sundt kristent menigheds- og kirkefællesskab.

Så nemt er det at være kristen
En håndfuld jævne ting, der er så håndgribelige, at en-

hver kan gribe om dem og leve med dem lige så nemt

som at sætte en ring på fingeren. Det er nemt at blive

døbt. Det er nemt at lade sig undervise. Det er nemt at

være i et fællesskab. Det er nemt at modtage nadver. Det

er nemt at være med i gudstjenestens faste bønner. Kort

sagt: Det er nemt at være kristen. Mere skal der ikke til.

Og mindre må vi ikke nøjes med.

Så nemt er det at blive frelst
Og netop behovet for at blive frelst er baggrunden for, at

den første pinsedags menighed tog denne kirkehånd til

hjerte og holdt fast ved disse fem ting. Baggrunden var,

at Helligånden havde stukket dem i hjertet, så de fandt

sig skyldige i, at Guds Søn var blevet korsfæstet.
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Apostelen Peter havde forkyndt om Jesus som livets Herre, der var blevet

korsfæstet, var død og opstået. Og Helligånden havde talt det ind i hjerterne, så

de var blevet korsfæstet med ham under Guds dom og gjort skyldige til Helve-

de. Rædselslagne spurgte de: „Hvad skal vi gøre?“

Svaret lød så enkelt: „Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til

jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave!“ (ApG 2,38). Da

havde de ladet sig døbe som små børn. Ved apostlenes lære  var de ledt ind i et

nyt familie-fællesskab med Gud. Her blev bespist med nadveren til syndernes

forladelse. Og i gudstjeneste fandt de hvile i de fælles faste bønner.

Her er Guds hånd
Sådan tager Faderen, Sønnen og Helligånden hånd om fortabte syndere også i

dag og indtil missionens ende. Og gennem disse jævne ydre ting, som enhver

af os kan holde os til, har han lovet at holde os fast og føre os ved gennem i

livet som sine børn. Det sker ved så enkle og jordiske  ting, at det er ligetil for

enhver at være med på samme ufortjente vilkår. Disse fem „kirkefingre“ un-

derstreger på en særlig måde, at vi frelses af nåde alene. Det er GUds suveræne

gerning, som Fader, Søn og Helligånd. „De fem B’er“ er denne håndfuld også

blevet kaldt: Badet, Bibelen, Brødre-fællesskabet, Brødsbrydelsen og Bønner-

ne. Her må vi som de første kristne leve livet med Herren.

Her virker Guds Ånd
Som det begyndte den første pinse ved Helligåndens komme, sådan fortsætter

det indtil verdens ende. „I denne kristne menighed forlader han dagligt mig og

alle troende al synd rigeligt“ (Lille Katekismus). Og for en, der dagligt synder i

mange ting, er det ikke luksus, men livsnødvendigt at være i en sådan menig-

hed. Hvor findes da den menighed? Den findes netop i det fællesskab, der -

som tommeltotten til de andre fingre - knytter forbindelse til apostlenes lære,

så mennesker i sjæleomsorg vises til dåb og nadver, og hvor der holdes guds-

tjeneste med bibelbundne bønner og salmer.

Her har vi kirkefællesskab
Om vi er to, tre eller flere tusinde gør ingen forskel.

Det store er, at Jesus er og virker her. Derfor er det en

stor glæde at kunne leve i og pleje et sådant fællesskab

med andre menigheder i vort land og ud over verden. Det

er på denne baggrund, at vi  med dette nummer med glæde

kan meddele, at der er erklæret fællesskab mellem Den Evan-

gelisk Lutherske Bekendelseskirke i Norge og Sverige og

Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark.

Må Herren tage hånd om det kirkefælleskab, han har

givet os, til sjæles frelse og hans riges komme!

Vagn Lyrstrand
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Et kirkebrev

Lørdag den 20. maj 2006 afholdt Den evang.-luth. Frikirke hovedbestyrelsesmø-
de på “Skallen” i Svendborg. Her blev det besluttet at erklære fællesskab med
Den Evangelisk Lutherske Bekendelseskirke i Sverige og Norge (ELBK).
Vi gengiver i glæde og taknemlighed et rundbrev af 21. maj fra kirkeformand
pastor Asbjørn Hjorthaug til sine menigheder - og det bliver på norsk.

Gud hører bønn!
I dag har jeg fått en bekreftelse fra Danmark at formalitetene rundt kir-
kefellesskap med danskene er i orden. Leif skriver i dag:

Kære Asbjørn, Broder og kirkeformand.
Det er en stor glæde for mig at fortælle, at vi i dag har fejret i vores
menigheder, at kirkefællesskab mellem vore kirker er realiseret.
Jeres beslutning sidste år, vores beslutning sidste år ved årsmødet
samt vores brev af januar 2006 og hovedbestyrelsens erklæring i går
den 20. maj på sit møde i Svendborg er den formelle baggrund. Må
Herren hjælpe os til at leve det ud på den måde, som tjener til Guds
ære og til menneskers evige salighed.

Gud hører bønn.
Dette er en bekreftelse på dagens tekster på bønnesøndagen. „San-
nelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi
dere i mitt navn.“ Joh 16, 23. Gjennom mange år har vi høstet velsig-
nelse av samarbeidet med Den danske evangeliske frikirke både ved
private besøk og ikke minst i det fellesskap vi har hatt rundt Frikonfe-
ransen. Bekymringene om framtida har vært mange. Imidlertid har Gud
gitt oss et Enhetsdokument som er et grunnlag til å føre kirker i Nor-
den sammen i et kirkefellesskap. Det første steget er nå tatt i og med
at ELBK nå kan dele prekestol og nattverdsbord med våre danske
brødre og søstre i Kristus.

Gud være takk for sin godhet, tålmodighet og omsorg mot oss.
Så skal vi treffes i en ny Nordisk Frikonferanse. Bli med å be om at vi
alle kan finne sammen i en felles tro og praksis i et kirkefellesskap.
„Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om
noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn
ber om,så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om.“ 1 Joh 5,14-15.

Deres bror i Kristus, Asbjørn Hjorthaug. Ordförande/formann

NB Mød Asbjørn Hjorthaug fra ELBK på Luthersk Sommerferie 2006 i Humble!
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Nyhetsarkiv

Här finner du de nyheter som lagts ut på hemsidan under de senaste
månaderna.

2006-06-06 Pinse

PINGST är KRISTI KYRKAS vandringtid – hela din
levnads lärjungatid – på jorden! Tillsammans med din
Herde! - Det är varje söndag i din församlings gudstjänst,
där Kristus står, vid altare, dopfunt och predikstol.
”Kom”, säger HAN och brer ut sina armar.

Gratia nr 2 2006

2006-06-05

Kirkefellesskap med Den ev. luth. Frikirke
i Danmark. Så foran bønnesøndagen 21.
mai var alt klart. Vi kan konstatere at
ELBK nå kan dele prekestol og nattverds-
bord med våre danske brødre og søstre i
Kristus. Gud være takk.

2006-05-25 Årsmöte 2006

Årsmötet 2006 kommer att hållas i
Tåssjö den 20 - 23 juli.
Tåssjö Lägerskola ligger på Hal-
landsåsens sydsluttning intill
Västersjön och Rössjön i ett av
Skånes vackraste naturområde. Det
finns många möjligheter att vandra,
studera fåglar, fiska och hyra båt.

KLIK DIG IND PÅ ELBK’s HJEMMESIDE GENNEM www.vivit.dk/ links
Læs kirkebladet „Gratia“ og mød dens præster i  prædiken-arkivet.
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En kirkebøn

I sin ypperstepræstelige bøn beder Jesus for dem, som ved apostlenes ord  tror

på ham: At de alle må være ét! - Vi klipper fra prædiken over Joh 17,20-26.

Jesus beder for kirkens enhed
... for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du

har elsket mig (v23). Det ligger Jesus på sinde, at mennesker må vide sig

elsket af Gud og finde fred for skyld og frygt. Og i hans bøn om enhed handler

det da ikke om, at kirken bliver stor og slagkraftig, men om at apostlenes ord

om ham gives klart og entydigt videre. Apostelen er inde på det samme: “Hvis

der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller

spilles? Hvis basunen giver uklar lyd, hvem vil så samle sig til kamp?” (1 Kor

14,7-8). Og kamp er der! Vi har for vores ufreds skyld fået Gud imod os. Og

skal vi have fred med Gud, må vi tro på Jesus. Sådan siger han selv ved sin

apostel: “Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Søn-

nen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham” (Joh 3,36). Det er

ikke et populært budskab,   lyder måske mest irriterende, som når flystewar-

dessen forstyrrer  med orientering om redningsudstyr. Men i ulykken er klar

besked livsvigtig.

Tydelig tale er livsnødvendig
Sådan er det vigtigt for os alle i livet at få klar besked. For “de, som har syndet,

...vil blive dømt” (Rom 2,12). Og “der er ingen forskel; for alle har syndet og

mistet herligheden fra Gud” (Rom 3,23). Sådan er Jesu apostles klare tale.

Rystende klar! Og da har vi brug for en lige så klar tale om, at Gud elsker os og

tilgiver den ufred, vi skaber. Og den tale hører vi tydeligt i Bibelens ord om

Jesus, der beder for dem, som ved deres  ord tror på mig: Fader, jeg vil, at

hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se

min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev

grundlagt (v24). Det sker, når du som et anklaget, skyldigt og fordømt men-

neske lytter til apostelordet om Jesus og tror ham: Da udleverer Faderen dig til

Sønnen, som han elsker med en evig kærlighed. Og du bliver medarving til den

herlighed, som du har mistet!

Det sker ved ordet og dåben
For i dåben er vandet forbundet med Guds Ord. Og „den, der tror og bliver

døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes“ (Mark 16,16). Derfor

beder Jesus for dem, som ...tror på mig, ... for at den kærlighed, du har elsket

mig med, skal være i dem og jeg i dem.

Vagn Lyrstrand
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Jesus Kristus
siger: Den,
der kommer
til mig, vil
jeg aldrig
vise bort.
Joh 6,37

Forvist fra sit land. Forkastet af sin
familie. Udelukket af dem, man hav-
de mest brug for at være sammen
med. Ladt alene midt i livet - og må-
ske bortvist af Gud? - Det er ikke kun
teoretiske spørgsmål.

Skyld og selvforagt kan holde os
borte fra bøn og gudstjeneste i lang
tid. Og stolthed og selvsikkerhed
kan bevirke, at vi holder både Gud og
andre mennesker ude af vort liv.

Jesus taler ind i vores selvforagt og
selvtilstrækkelighed og siger: „Alt,
hvad Faderen giver mig, skal kom-
me til mig, og den, der kommer til
mig, vil jeg aldrig vise bort.“

Vi rækker ud efter andre - men
hvad nytter det, hvis de viser os bort?
Vi rækker ud efter Gud, men hvad
hjælper det, hvis vi har fortjent hans
dom? - Netop her giver månedens bi-
belvers os håb og mod.

Jesus siger jo, at Faderen selv står
bag, når vi råber til Jesus om hjælp.
Det er ham, som giver os til Jesus.
Og hvordan skulle Jesus da kunne
vise os bort? Det gør han ikke. Og
det gør han aldrig.  - Det får mig til at
række ud efter ham i bøn og tak - i
juli måned.

Sl 25,1-22: Vend dig til mig!
3.e.trinitatis: Es 65,1-2; Ef 2,17-22;
Luk 15,11-32: Ikke længere fremmed
Ef 1,1-14: Gud har i ham udvalgt os
Ef 1,15-23: Kan ikke hold os med ...
Ef 2,1-10: Vi var døde
Ef 2,11-22: Ikke længere fremmede
Ef 3,1-13: Medarvinger
Sl 27,1-6: Mit lys og min frelse
4.e.trinitatis 5 Mos 24,17-22; Rom
14,7-17;Matt 5,43-48: Elsk din næste!
Ef 3,14-21: Derfor bøjer jeg ...
Ef 4,1-16: Bærer over med hinanden
Ef 4,17-32: Lev ikke som hedninger
Ef 5,1-20: I skal ligne Gud
Ef 5,21-33: Kristus elskede kirken
Sl 27,7-14: Hør mig, Herre!
5.e.trinitatis: Jer 1,4-9; 1Pet 2,4-10;
Matt 16,13-26: „Min kirke“
Ef 6,1-9: Børn, fædre, slaver, herrer
Ef 6,10-23: Guds rustning
Åb 1,1-8: Ham, som elsker os
Åb 1,9-20: Jeg hørte en røst
Åb 2,1-7: Skriv til menigheden
Sl 28,1-9: Herren er styrke for sit folk
6.e.trinitatis: 2 Mos 20,1-17; Rom
3,23-31; Matt 19,16-26: Alting muligt
Åb 2,8-11: Jeg kender din trængsel
Åb 2,12-17: Jeg ved, hvor du bor
Åb 2,18-29: Jeg ransager hjerter
Åb 3,1-6: Du har ord for at leve, men
Åb 3,7-13: Jeg har lukket en dør op
Sl 47,1-10: Bryd ud i jubelråb
7.e.trinitatis: Præd 3,1-11; ApG
14,8-20; Matt 10,24-31: Frygt ikke!
Åb 3,14-22: Den, der har øre ...

Den, som kommer til ham - i juli

Månedsord: Joh 6,37
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Am 1,1-15: Tre forbrydelser, ja fire
Am 2,1-16: De solgte den fattige
Am 3,1-15: Herrens straf
Am 4,1-13: ... men I vendte ikke om
Sl 48,1-15: Vi har oplevet din troskab
8.e.trinitatis: Mika 3,5-7; 1 Joh 4,1-
6; Matt 7,22-29: Bygget på klippen
Am 5,1-9: Søg mig, så skal I leve!
Am 5,10-27: Jeg hader jeres fester
Am 6,1-14: Det sorgløse Zion
Am 7,1-17: Dom over Guds folk
Am 8,1-14: Hunger efter at høre
Sl 54,1-9: Se, Gud er min hjælper
9.e.trinitatis: Es 10,1-3; 2 Tim 1,6-
11; Luk 12,32-48: Salige tjenere
Am 9,1-15: Jeg vender jeres skæbne
Kol 1,1-11: Bære frugt
Kol 1,12-29: Tak med glæde
Kol 2,1-15: Lev i ham!
Kol 2,16-23: Menneskebud
Sl 55,1-24: Jeg vil råbe til Gud
10.e.trinitatis: Ez 33,23.30-33;
Hebr 3,7-14;Matt 11,16-24: Slægten
Kol 3,1-17: Lad det jordiske dø
Kol 3,18-4,1: En kristen husorden
Kol 4,2-18: Vær udholdende i bøn!
Fil 1,1-11: Tak og glæde
Fil 1,12-30: Fremgang for evangeliet
Sl 68,1-36: Gud er i sin hellige bolig
11.e.tr.: 5 Mos 30,15-20; Rom 10,4-
13; Luk 7,36-50: Tilgivelsens magt
Fil 2,1-18: Hvis trøst betyder noget ...
Fil 2,19-30: To medarbejdere
Fil 3,1-4,1: Glæd jer!
Fil 4,2-23: ... alt, hvad I har brug for

Liv i overflod - i august
Jesus Kristus
siger: Jeg er
kommet for
at de skal
have liv og
have i over-
flod.
Joh 10,10

Det er godt at vide. Tænk, at det er
derfor, han er kommet. For at vi skal
have liv. Og have i overflod.

Vi bruger som regel „overflod“ som
et negativt ord. Og vi har en lille smu-
le dårlig samvittighed, fordi vi lever i
overflod. Især, når vi sammenligner
os med mennesker i den fattige del
af verden. Det er pinligt, at vi klæder
os i blegede bløde lagner, som fatti-
ge arbejdere i ulande forarbejdede for
en ussel timeløn.

Vi vil gerne have overflod - men vi vil
også gerne være af med den dårlige
samvittighed og den skyld, vi pådra-
ger os som „overflods-mennesker“.

Jesus Kristus hjælper os i august.
Han giver os lov til at leve i overflod.
Ja, han siger ligefrem, at han kom,
for at vi skal have liv og have i over-
flod.

Men han taler om et bedre liv, end
vesterlændinge inhalerer som kraftig
nikotin. Han taler om det liv, som
vokser ud af kærligheden, dvs. hans
kærlighed til os. Han læger den dår-
lige samvittighed ved sin tilgivelse.
Og han sætter noget nyt i gang hos
os. Lev i overflod hos ham - i august!

Leif G. Jensen

Månedsord: Joh 10,10
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Bladets grafiker Jens Nex udgiver ugentligt i Århus Stiftstidende „Mandagens
NEX“. En tankekvækkende kombination af billede og tekst. Forlaget EC-edi-
tion har nu forestået en flot udgivelse med 54 NEX’er i farver. Ovenstående har
lilla tanke-hjerter, gult lyn og rødt øre-hjerte på blå-turkis baggrund. „NEX - en
lysende sortseer.“ Et farverigt fund for kr 175.                                                      VL

En kirke-NEX
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En kirkemagt

Absolutionen eller afløsningen bruges som betegnelse for den syndstilgivelse,

som vi modtager med præstens tilsigelse og håndspålæggelse i skriftemålet.

Men hvordan kan et menneske, som præsten jo er, tilgive andres synder? -

Herom skriver Gunnar Edwardsson, som er præst i St. Johannes forsamling i

Den evang.-luth.Bekendelseskirke (ELBK) i Yxenhult i Skåne, Sverige.

Jesus magter synden
Jesus viser sin magt over synd og død, når han tilgiver synd ved sit  ord. Dine

synder tilgives dig! siger han til den lamme. Og hans synder er tilgivet. Jesus

siger udtrykkeligt, at han har denne myndighed til at tilgive synd (Matt 9,6).

Men han giver også denne fuldmagt videre til sine disciple og dermed til den

kristne kirke og menighed. (Se Matt 16,18; 18,18; Joh 20,22f). I hans navn

skal de løse mennesker af deres synder. Kristus giver altså denne magt til at

tilgive synder videre til sine disciple, til sin kirke til alle tider.]Udtrykkeligt siger

han: Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt (Joh 20,22f).

Hvordan kan mennesker tilgive?
Hvad er grunden til, at der kan ske afløsning og syndstilgivelse gennem et

menneskes ord i kirken? Grunden er ingen anden end Kristi indstiftelse og

befaling. Kristus har indsat eller indstiftet denne tilgivelse. Og han har befalet

den. Alting hviler på dette: evangeliets forkyndelse og forvaltningen af sakra-

menterne, afløsningen, dåben og nadveren. Når vi tilgiver synder på Kristi

indstiftelse og befaling, gør vi det i hans sted og på hans vegne. Det sker i hans

navn. Da er det ham, som taler og handler. Her gælder Jesu ord i Luk 10,16:

Den, som hører jer, hører mig.

Luther siger det stærkt:
Afløsningen [ell. tilgivelsen] udgår af Kristi mund. For vi siger ikke: Jeg

tilgiver dig i mit eller dit navn, men i Kristi navn. Og da er det ét og det

samme, som at Kristus selv siger det. Når afløsningen gives, er den ikke blot en

forkyndelse om tilgivelse. Den er en virkelig tilgivelse, som skænker den tilgi-

velse, som er fuldbragt på Golgata. Magten til at tilgive synder, døbe, indvie og

uddele nadver hører altsammen til evangeliets gerning. Det er ikke en menne-

skelig magt, som hviler på præsten eller på, om han tror eller ej. Men det er en

magt, som er bundet til, hvad Kristus selv har befalet. Denne magt kan ikke

bruges gyldigt løsrevet fra hans befaling. Alene i overensstemmelse med hans

indstiftelse og påbud har den sin virkning. Og her må vi tage imod i tro til

frelse.
Fra „Nattverden, Ordet og Embetet“ udgivet af ELBK. - Red VL
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alt for dig
alt for dig
alt for dig

I løbet af seks dage satte Gud ord på sine gaver, så de blev virkelige. Han forberedte

verden ved at fylde den med ting, der er nødvendige for at leve - mad, varme, lys osv.

Gud skabte alt for dig!

Men hvorfor? Hvorfor skabte Gud mennesket? Hvorfor er du her? Hvad er formålet

med dit liv? Nogle vil mene, at vi er her for at tjene Ham med vore gerninger.

Men Gud behøver ikke noget som helst fra os. Og ikke bare det, men det ville være

helt i modstrid med Guds natur at skabe os, for at vi skulle give Ham noget.

Prøv at se det fra denne vinkel. „Gud er kærlighed“ (1 Joh 4,8), og „kærligheden søger

ikke sit eget“ (1 Kor 13,5). Det ville være umuligt for Gud at skabe os blot for at få noget

til sig selv. Sagt på en anden måde  kender kærligheden kun til at give. Kærlighed kan

ikke tage. Formålet med dit liv er at blive elsket af Gud, dvs at få de gaver, Han har

skabt. Alt det skabte omkring os vidner om Guds kærlighed. Guds skabelse ligger bag

maden du spiser, tøjet du klæder dig i, huset du bor i og solen der varmer dig.

Det er alt for dig.

Desuden er formålet med de mennesker, som Gud har skabt omkring dig og mig, at

Han gennem dem og deres kald vil vise dig sin kærlighed. På samme måde har Gud

skabt dig og givet dig et kald, for at han gennem dig kan vise sin kærlighed til din nabo.

Alt det skabte er redskaber, Gud bruger for at vise sin kærlighed til dig.

Mennesket faldt og satte sig udenfor Guds kærlighed, da Adam og Eva tog, hvad Gud

ikke havde givet. Alligevel valgte Gud at genoprette sin skabning. Hans Søn blev et

menneske. Hans krop blev hængt på et kors. Og legemligt opstod han fra døden. I dag

giver Gud denne nye skabning til os gennem skabte ting.

Du bliver renset fra dine synder i dåbens vand.

Brødet og vinen i Herrens nadver er Jesu legeme og blod.

Mange lutherske kirker holder nadver hver søndag. Hvorfor?

Svaret er enkelt: „Fordi Gud elsker dig!“ Nadveren er Jesu legeme og blod.

Skabte ting bruges af Gud som redskaber for hans frelsende kærlighed.

Herrens nadver fejres som en påmindelse om og en forkyndelse af vor Herres død -

hans allerstørste kærlighedsgerning. „Således elskede Gud verden, at   han gav sin

eneste Søn“ (Joh 3,16). I sakramentet tager vi imod Guds kærlighed.

Du er elsket. Og i sin kærlighed er han alt for dig!

alt f r dig

Fra „Higher Things“ - et ungdomsblad

Oversat af Bent Nielsen
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Boganmeldelser

til DEN KIRKELIGE FORBRUGER
Prædikener til anden tekstrække
Advent - jul - nytår
Leif G. Jensen og Vagn Lyrstrand
Kandake Forlag, 76 sider, kr. 80

Klip fra anmeldelse

„Ofte, når der udkommer prædiken-
samlinger, så lyder det: Prædikener
skal man høre, ikke læse. Men det er
ikke sandt. Denne lille udgivelse gør i
det mindste udtalelsen til skamme.
Alle prædikener er nemme at læse.
Der er arbejdet med sproget og gram-
matikken, men af væsentlig større be-
tydning: Indholdet af disse 16 prædike-
ner er en utrættelig, men langtfra forud-
sigelig pegen på Jesus som frelser og
stedfortræder.
Præsterne formår virkelig at stille
skarpt på prædiketeksternes centrale
temaer og på en måde, så det centrale
budskab kommer til orde. Tillige inde-
holder prædikenerne et sjælesørge-
risk aspekt og en sund aktualisering.
Læseren fornemmer virkelig, at det er
et par erfarne mænd, der kender deres
bibel. - Anbefales varmt.

Ebbe Kaas i  „Budskabet“ 2/06.

KIRKEKIG
- evangelisk luthersk frikirke i 150 år
Vagn Lyrstrand (red)
Kandake Forlag, 71 sider, kr. 70

Klip fra anmeldelse

KIRKEKIG er et lille jubilæumsskrift,
der i seks artikler fortæller om Den
evangelisk-lutherske Frikirke...

Vil man gerne have et indblik i dens
hjertesager og historie, er dette hæfte
en glimrende introduktion. Hæftet giver
også et klart indtryk af, hvad der er fæl-
les for os, og hvor vandene skilles.
Jeg vil beskrive frikirkens hjertesager
med to ord: Forkyndelsen og gudstje-
nesten. Gudstjenesten beskrives som
centrum i menighedens liv. Det ser vi
på flere måder: Først og fremmest
skyldes det forkyndelsens centrale
placering...
Forkyndelsen er præget af glæde over
og respekt for Guds Ord og en klar for-
ståelse for at dele Guds ord ret i lov og
evangelium. Alt peger hen på Jesus
som den korsfæstede, herunder sa-
kramenter, liturgi, sang og musik.

Alex Dahl Karlsen i  „Budskabet“ 3/06.

Begyndelsen på evangeliet
Leif G. Jensen
Kandake Forlag, 34 sider, kr. 30
Undertitlen „Markusevangeliet kapitel
1-5“  angiver indholdet. Velkendte situ-
ationer i hverdagen forbindes med ud-
valgte ord fra Markus. Vil udfordre og
kalde til tro på Jesus Kristus. Stykkerne
har indgået som som andagter i He-
densted Avis. En velegnet hilsen til en
kirkefremmed - i lommeformat.             VL

Jeg vågnede
Leif G. Jensen
Kandake Forlag, 40 sider, 30 kr.
En „trøste-blomst“ til et sygebesøg,
hvor man gerne vil formidle troens tryg-
hed. I A5-format er 20 bibelske salmer
trykt i opslag på venstre side og med
en enkel udlægning op opslagets høj-
reside. Her er slidstærk og evangelisk
trøst - også når du har sagt farvel.    VL

Udgivelser fra Kandake Forlag
Se www.vivit.dk/forlag.



13

Lørdag den 15. juli
kl. 13.30: Åbning m. årsberetninger
kl. 14.30: Kaffe
kl. 15.15: Forhandlingsmøde
kl. 17.30: Afslutning
kl. 18.00: Spisning medbr. mad *)
kl. 19.45: Familiemøde
*) Pizza kan bestilles ved tilmelding

Søndag den 16. juli
kl. 8-9.00: Morgenmad
kl. 10.00: Gudstjeneste, Lohals kirke *)
kl. 12.45: Fælles middag i Humble
kl. 14.30: Festtale:

        "Vi tror på det evige liv."
kl. 15.30: Kaffe og afslutning
*) Kollekt til Den evang.-luth. Frikirke

Tilmelding i den lokale menighed eller til kirkens præster (se bagsiden)

Alle medlemmer og interesserede er hjerteligt velkomne!

VI TROR PÅ DET EVIGE LIV
Årsmøde 15.-16. juli 2006 i Humble

LEV EVIGT - lev nuLEV EVIGT - lev nuLEV EVIGT - lev nuLEV EVIGT - lev nuLEV EVIGT - lev nu
Luthersk Sommerferie 16.-21. juli i Humble. - Bestil program.

Fra menighederne

København, Martinskirken
Søndag 28. maj blev Eva Emme, født

28. marts som datter af Sanne og

Niels Peter Emme, døbt i Faderens

og Sønnens og Helligåndens navn.

Tillykke og velsignelse ønskes med

dåbsdagens Jesus-bøn: „Den kærlig-

hed, du har elsket mig med, skal være

i dem, og jeg i dem“ (Joh 17,26).

Vagn Lyrstrand

Gratiakirken Århus
Menigheden glæder sig over nu i et

stykke tid at have kunnet benytte den

nye kirke til gudstjenester mm.

Desværre trækker det ud med en

egentlig indvielse, hvor vi ser frem til

at byde mange læsere velkommen.

Tidspunkt for indvielse vil blive be-

kendtgjort senest to måneder før.

Gratianerne



ADRESSER
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 7565 1660
Pastor Vagn Lyrstrand, Ålekistevej 157, 2720 Vanløse. Tlf. 3874 6661

Se Luthersk Kirke i farver på www.vivit.dk. - Skriv til os på: post@vivit.dk

Gudstjenester

Retur-adresse: Luthersk Kirkes Ekspedition, Postparken 58,2, 2770 Kastrup

ISSN 0905-7447

ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København, Martinskirken, Martinsvej 4
Søndag 2. juli kl. 16.30 m. nadver
Søndag 9. juli kl. 16.30
Søndag 16. juli ingen - Årsmd. Lohals
Søndag 23. juli kl. 10 m. læseprdk
Søndag 30. juli kl. 10 m. nadv.
Søndag 6. aug. kl. 10
Søndag 13. aug. kl. 10 m. nadv.
Søndag 20. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 27. aug. kl. 10 „Gæstedag“
Søndag 3. sept. kl. 10 Høst m. nadver
Søndag 10. sept. kl 10 m. læseprdk.

Langeland, Lohals Kirke, Østergade 34
Søndag 2. juli kl. 10.30 m. nadver
Søndag 9. juli kl. 10.30 m. nadver
Søndag 16. juli kl. 10.30 Årsmd / MNS
Søndag 23. juli - ingen
Søndag 30. juli - ingen
Søndag 6. aug. ingen
Søndag 13. aug. 16 m. nadver
Søndag 20. aug. 16
Søndag 27. aug. kl. 15 „Skallen“

Møllergade 99, Svendborg
Søndag 3.sept. ingen
Søndag 10. sept. kl. 10.30 Høst

JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 2. juli kl. 14 MNS
Søndag 9. juli kl. 10 m. nadver
Søndag 16. juli ingen – Årsmd. Lohals
Søndag 23. juli kl. 10 m. nadver
Søndag 30. juli ingen
Søndag 6. aug. kl. 10 MNS
Søndag 13. aug. kl. 14
Søndag 20. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 27. aug. i Århus kl. 10
Søndag 3. sep. kl. 10 m. nadver

Århus, Gratia, Skejbygårdsvej 23
Søndag 2. juli kl. 10 m.nadv. LGJ/MNS
Søndag 9. juli kl. 16 m. nadver
Søndag 16. juli ingen – Årsmd. Lohals
Søndag 23. juli kl. 16 m. nadver
Søndag 30. juli kl. 10
Søndag 6. aug. kl. 16 MNS
Søndag 13. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 20. aug. kl. 16 m. nadver
Søndag 27. aug. kl. 10 m.nadv. LGJ/MNS
Søndag 3. sep. kl. 16

Ferie: Pastor Leif G. Jensen 24.-30. juli + 6.-19. aug. - evt. kontakt på tlf 75 65 16 60
         Pastor Vagn Lyrstrand 22. juli -11.aug. - evt. kontakt tlf 60 77 52 80


