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 I øvrigt, glæd jer! – i juli  
 

I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren! Fil 3,1 
 
Når alt det vigtige og uvigtige er sagt. Og når hovedsagen 
er forklaret og uddybet. Når detaljerne også er gennemgået, og man har 
husket det hele. Når der til og med også er sagt undskyld, sagt tak, og når 
intet er glemt. Er der da mere at sige?  
Jo, da er der én ting til. Noget, som er helt anderledes end alt det andet 
vigtige og rigtige. Nemlig: ”I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren!”  
For hvad nytter det, at der er ryddet op og gjort rent i hele huset, hvis der 
ikke er plads til at slå sig ned i stuen og snakke sammen?  
Og hvad hjælper det, at alle de rigtige meninger og holdninger om tilgivelse 
og frelse er sat på plads i bibeltimer og prædikener og kirkeblade, hvis der 
ikke er plads til sammen at glæde sig i Herren?  
I øvrigt … dvs. når alt det nødvendige og rigtige og vigtige er sagt, da hør 
lige slutningen: ”Glæd jer i Herren!” Det er altid slutningen. Det er altid det 
sidste ord, både efter at der blev sagt tak for din kærlighed, og efter at der 
blev sagt ”undskyld!” og ”tilgiv mig min skyld og det frygtelige, jeg gjorde 
mod dig!” ”I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren!”  
 
Bøn: Herre Jesus Kristus. Tak, at du vil fuldende din gode gerning i os indtil 
Kristi Jesu dag! Tak, at du ydmygede dig selv og blev lydig til døden, ja, 
døden på et kors. Tak, Gud, at du fuldt ud vil give os alt, hvad vi har brug for 
af din rigdom på herlighed i Kristus Jesus. 
 

Ide til bibellæsning i juli: Filipperbrevet  
Søg efter nogle vers, som gør dig glad i Herren!  
Del glæden med en anden kristen, og glæd jer sammen – i Herren.  
Se fx. 1,3-6; 2,5-11;  4,4-7 og 4,19.  
Fil 1,1-11: Tak og glæde Fil 3,1-11; Langt større at kende Kristus 
Fil 1,12-30: Fremgang for evangeliet Fil  3,12-4,1: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude 
Fil 2,1-18: Jesus Kristus gav afkald  Fil 4,2-9: Vær ikke bekymrede. Herren er nær  
Fil 2,19-30: To medarbejdere Fil 4,10-23: ... alt, hvad I har brug for  
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Velsignelse – i august 
 

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit 
ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte 
sit ansigt mod dig og give dig fred. 4 Mos 6,24-26 
 
Herrens velsignelse er illustreret med lyset, som kommer fra oven og 
omgiver mennesket. Det særlige ved lyset er, at det har facon af et hjerte, 
når det rammer os. Det er ikke en kold projektør, men nåde og kærlighed, 
som omslutter dig. Du står midt i Guds hjerte, når han taler sådan til dig.  
Velsignelse er heller ikke et lys, som præster selv kan ”tænde”. Hvis vi 
mennesker kræver at få ”kirkens velsignelse” over både det ene og andet, 
ved vi ikke, hvad vi beder om. For ingen af os kan kræve Guds velsignelse. 
Og kirken kan heller ikke selv fremkalde den. Og da slet ikke over de 
livsformer, Gud har sagt nej til i bibelen.  
Velsignelse er derimod Guds gave, som han bøjer sig ned til os med, når han 
dør på korset for vore synder og omfavner os ved evangeliet om Jesus.  
Lyt til Guds hjerte, som banker for dig i evangeliet. Når du hører, hvordan 
Gud elskede dig ved at lade Jesus dø for vore synder og ved at rejse ham op 
fra graven, da ved du, at du står midt i Guds velsignelse.  
På søndag kan du igen høre evangeliet i den kristne menighed. Hør det og 
modtag Herrens velsignelse i slutningen af gudstjenesten. Herren velsigne 
dig og bevare dig! 
Velsignelsen i kirken er en gave, som gives til dig i det øjeblik, du hører 
ordene. Herren velsigner og bevarer dig! Han ser på dig med nåde og 
tilgivelse. Og han giver dig fred. ”Fred” (”shalom” på hebræisk) er et stort 
og stærkt ord, som indeholder alt, hvad vi mennesker behøver til sjæl og 
legeme og i liv og død. Nu står du midt i lyset fra Herren. Du står i hans 
kærlighed, som omgiver dig med tilgivelse og frelse. Det er velsignelsen!  
 
Bøn: Herre, velsign os og bevar os. Lad dit ansigt lyse over os og vær os 
nådig. Herre, løft dig ansigt mod os og giv os din fred. Amen. 
 

Ide til bibellæsning i august: 1. Mosebog 12-50 
Læs om Guds velsignelse til Abraham, Isak og Jakob. Og supplér f.eks. med 
Galaterbrevet 3, som fortæller, at velsignelsen er tiltænkt os alle, og at vi får 
del i den ved troen på Jesus Kristus. 
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Din skat – i september 
 

For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være. 
Luk 12,34 
 
Denne påstand behøver man ikke at være kristen for at sige ja til. For vi 
indser alle umiddelbart, at det er sandt. Vi har vort hjerte der, hvor vi har 
vores skat. Sådan er det. Men hvad kan vi bruge det til?  
Det kan måske hjælpe os til at overveje, hvad vi i grunden anser for at være 
vores skat. Da opdager vi samtidig, hvor vi har vort hjerte. Og da kan vi 
spørge os selv, om vi ikke burde have vort hjerte et andet sted, nemlig hvor 
der er en skat, som kan frelse og redde os!  
I jagten på den skat, kan vi kaste os over Lukasevangeliet i september 
måned. Begynd f.eks. med kapitel 12, hvorfra månedens bibelvers er 
hentet. Her fortæller Jesus bl.a. ”Lignelsen om den rige bonde”, ”Om 
bekymringer” og ”Skatten i Himlen”.  
Det er skuffende at læse om ”den rige bonde”. Han følte sig velsignet og rig, 
fordi han havde tjent godt. Men han døde pludselig og skulle stå til 
regnskab overfor Gud. Derefter fortæller Jesus, hvordan bekymringer kan 
fylde med usikkerhed, utryghed, uvished.  ”I lidettroende.”    
Da er det fantastisk, at Jesus samtidig siger: ”Klæder Gud således det græs, 
der står på marken i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarer ikke 
jer, I lidettroende. … Frygt ikke du lille hjord, for jeres fader har besluttet at 
give jer Riget.” (Lukas 12,28-32).  
Sådan siger han til os, som ligner den rige bonde, og som bekymrer os op 
over begge ører. Af nåde. Helt gratis. For sådan er Gud. Skatten kommer til 
os. Det er kernen i Lukasevangeliet. Lukas begynder med at fortælle: ”I dag 
er der født jer en frelser i Davids by … I skal finde et barn” (Luk 2,10-12). Og 
han slutter med en røver, som Jesus tog med ind i sit rige (Luk 23,42). 
Frelseren døde selv på korset og opstod. Det skal prædikes for alle folkeslag 
– også for os (Luk 24,46-47). Frygt ikke. Her er din skat!  
 
Bøn: Jesus Kristus! Komme dit rige. Forlad os vor skyld. Tak, at du møder 
min ringe tro og min usikkerhed med trofasthed, tilgivelse og frelse. Amen.  
 

Ide til bibellæsning i september: Lukasevangeliet  

LGJ 
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Årsmøde og præsteindsættelse  
Den evangelisk-lutherske Frikirkes menigheder var samlet til årsmødet 3. 
maj 2009 i Århus.  
Dagen begyndte kl. 10.30 med gudstjeneste. Salmerne var 222, 293, 510, 
360, 563. Guds nåde vær med alle. Bibelens salme 43 i veksel. 
Der blev læst fra Esajas 54,7-10 og 1. Petersbrev 2,11-20.  
 
Pastor Sigmund Hjorthaug blev velsignet i sin 
tjeneste som præst i Den ev.-luth. Frikirke og 
officielt indsat som hjælpepræst. Det skete 
under forbøn med håndspålæggelse ved 
pastor Leif G. Jensen, menighedernes hoved-
bestyrelsesrepræsentanter og med læsning af 
bibelord. Fra vor søsterkirke i Sverige deltog 
pastor Gunnar Edwardsson med bl.a. læsning 
fra Matt 28,18-20.  
 

 
Pastor Sigmund Hjorthaug holdt evangelieprædikenen over Joh 16,16-22.  
Prædikenen kan bestilles hos ekspeditionen og læses på www.vivit.dk/SH 
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Kære Sigmund Hjorthaug! 
I Salme 43 beder salmisten om hjælp. Han for-
tæller om sin fortvivlelse og sorg. Han er ramt af 
fjenden, af skyld og af magtesløshed. Sådan er-
farer du det også. Da giver salmisten dig salmen 
som din bøn. Fortæl Herren om din nød! Stil 
spørgsmålene til ham, sådan som de stilles i Sl 43. 
Og bed ham sende sit lys og sin sandhed. De skal 
lede dig.  
I Lille Katekismus bliver det bekræftet, at vi 
behøver denne vejledning. ”Jeg tror, at jeg ikke af 
egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus min 
Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har 
kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine 
gaver og helliget og bevaret mig i den rette tro.” 
Helligånden! Han gør det. Derfor kan du sammen 
med os andre komme til Herrens bolig og træde 
frem for Guds alter. Du kan med frimodighed 
takke Herren, når du hører, hvad Kristus har gjort 
for dig. 
”Dit lys og din sandhed, de skal lede mig!” Lyset og 
sandheden er Jesus selv. Han siger jo: ”Jeg er ver-
dens lys. Jeg er vejen, sandheden og livet.” Det 
sagde han. Han skal lede dig!  
Du skal tjene som præst i en kirke blandt menne-
sker, som har det ligesom du selv. Vi kan ikke af 
egen evne og kraft tro på Jesus Kristus eller komme til ham. Vi kan miste modet. Vi 
kan blive hjemme fra kirke om søndagen af mange grunde. Og selv om vi kommer i 
kirken, kan det ske, at vi gemmer os for Herren. ”Han har jo forstødt mig!”  
Da sender han gennem dig sit lys og sin sandhed. De skal lede mennesker til at 
træde frimodigt frem for Gud. Med evangeliet som middel kan du lede os til Gud. 
Du kan hjælpe os til tillidsfuldt at tale med Gud, bekende skylden og modtage 
nåden.  
Brug evangeliets lys og sandhed i din tjeneste som præst. Gør det kære Bror! Gør 
det for Kristi skyld og til gavn for menighederne. Gør det med den kraft, som 
Herren giver dig. Og se samtidig på de andre kald, du har som ægtemand overfor 
din kære hustru, og som far, svigerfar, morfar og farfar overfor din familie i Norge. 
Problemer og nød vender tilbage igen og igen. Men Herren hjælper på ny og på ny. 
Lyset og sandheden er Guds ord. Det lyser for dig. Og det lyser for andre gennem 
den tjeneste, du står i, og som vi i dag sammen beder Herren velsigne. Amen. 

 LGJ 

Salme 43 
Skaf mig ret, Gud, før min 
sag mod troløse menne-
sker, red mig fra bedra-
gerne, fra dem, der øver 
uret! For du, Gud, er mit 
værn, hvorfor har du for-
stødt mig? Hvorfor skal 
jeg gå sørgende omkring 
plaget af fjenden. 
Send dit lys og din sand-
hed, de skal lede mig, 
bringe mig til dit hellige 
bjerg og til din bolig.  
Så kan jeg komme til Guds 
alter, til Gud, min glæde 
og min fryd, og takke dig 
med citerspil, Gud, min 
Gud. 
Hvorfor er du fortvivlet, 
min sjæl? Hvorfor skælver 
du i mig? Vent på Gud! 
For jeg skal takke ham på 
ny, min frelser og min 
Gud. 
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Menighedernes årsberetninger 2009 
LØSNING MENIGHED 
Vi bor i ”bibelbæltet” i et område, hvor der er meget aktive 
menigheder i folkekirken. Aktiviteterne i vor menighed er 
aftaget, fordi vi er blevet færre. Vi er en lille menighed på ca. 
10 medlemmer. 

• Søndage: Menigheden samles hver søndag. Enten i 
kirken til gudstjeneste eller til søndagsmøde i et hjem. 

• Onsdage: Bibelstudie i hjemmene hver anden onsdag aften. 
• Årsmødet 2008 blev arrangeret af Løsning menighed. Julefest i kirken 

og på Spejderborgen. Skt. Hans samvær i Daugård.  
• Vi glæder os over gæster, som ofte kommer i kirke om søndagen. 

I 2010 kan menighedens kirkebygning fejre 100 år. Der lægges op til fest i 
Løsning i den anledning.                                                                        Kirstina Strand 
 

MARTINS MENIGHED 
Der er grund til at være taknemmelige for året, der gik, for 
Herrens trofasthed og nåde, for fællesskabet med medlem-
mer og venner, og for trofasthed i gudstjeneste og ved 
møder med mange slags tjenester. Efter en turbulent tid i 
2006-07 har menigheden fundet et godt fodslag gennem de 
sidste par år. 

• Velbesøgte gudstjenester. Hver anden søndag ved præsten og hver 
anden søndag med læseprædiken. 

• Torsdage: Konfirmandundervisning og bibeltime / bibelkredse.  
• Bryllup i juli, begravelse i august og dåb i januar.  
• Lutherske kristne studenter fra Polen og Slovakiet fandt et åndeligt 

hjem i menigheden. Mad-aften i oktober, hvor de polske og slovakiske 
venner serverede mad fra deres lande. 

• Menighedsdage 2 gange med aktiviteter og fællesskab. 
• Sommerudflugt til Mern 
• Kirken vedligeholdes af Heidi Strand. Desuden hovedrengøringsdag, 

hvor alle kunne deltage. 
• Torsdage kl. 17-19: Forbøn for menighedens medlemmer og mission. 

Nogle gange åben kirke med suppe eller kaffe.  
• Kirkerummet fik nye nummertavler.  
• Konfirmation for Esther Bay Jensen Kristi Himmelfartsdag 2009. 

Jette Horn Gregersen 



 8 

LANGELANDS MENIGHED 
Menigheden har 4 medlemmer. Her er gudstjeneste i hjem-
mene i Svendborg og Lohals og husbesøg på plejehjemmet i 
Tullebølle, ofte tirsdag eller onsdag.  
Ofte spiser medlemmerne sammen efter gudstjenesten. 
Kirkebygningen har ikke været brugt i året, der gik, fordi der 
kun er få kirkegængere, og fordi menigheden har vanskeligt 
ved at overkomme rengøring og vedligeholdelse.                                                                                                          

LGJ 

RADIO GRATIA 
Radiogruppen arbejder med at bringe evangeliet ud i nærområdet.  

• Mål: At ordet om Jesus Kristus skal forkyndes. For ordet frelser. 
Metoden er ustandseligt til debat. Man arbejder med forskellige 
former i radioudsendelserne: Dialog og samtale.  

• IM’s studie, som vi lejer, er flyttet til Risskov tæt ved kirken.  
• Enkelte af vore udsendelser genudsendes af LM’s radio ”Norea Radio”. 
• ”Visionsdag” 7. marts. Radiogruppens 6 medlemmer arbejdede med 

indhold og metode.  
Menighederne opfordres til at huske radiomissionen i forbønnen. 

Carsten Nielsen 

G RATIA MENIGHED 
Gratia menighed lever og har det 
godt. Vi er meget glade for vores 
kirkebygning og præstebolig. De 
skal passes og plejes og det tager 
sin tid, men når vi er nogle styk-
ker om det, så bliver det også til 
en slags gudstjeneste. 
Årets tal: Vi er 50 medlemmer og 
vi samles i ugens løb til guds-
tjeneste – bibeltime – bibelkreds 
og ungdomsmøder. Af disse mø-
der, er det helt klart søndagens gudstjeneste, der samler de fleste. Laveste 
gudstjenestedeltagelse var i 2008 20, og højeste 75. I gennemsnit var vi 33 til 
hver gudstjeneste. Der har været 52 gudstjenester, og ved de 30 har der været 
gæster. Et gennemsnit på 6 gæster ved hver af de 30 gudstjenester. Og hvis vi 
ser bort fra familiemedlemmer og medlemmer fra søstermenigheder, så var 
det 20 forskellige personer der har gæstet menigheden.  
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Syndsbekendelse og gæster: Når der er en gæst, jeg ikke har set før til guds-
tjeneste, så kan jeg godt spekulere lidt over hvad vedkommen tænker, når vi 
har skriftemål og hele menigheden rejser sig op og med en mund højlydt siger: 
”Kære Herre Gud. Jeg er et armt syndigt menneske, der mange gange har 
krænket dig i tanker ord og gerning og er uden undskyldning”. Hvis man ikke er 
vant til at høre denne bøn, må det være lidt af en besynderlig oplevelse. Men 
egentlig har jeg det rigtig godt med at den bøn bliver bedt højtlydt og af alle 
som en. Herefter burde ingen gæster længere være i tvivl; at her har de fundet 
ind i en kirke, hvor medlemmerne ikke betragter sig som nogle, der er bedre 
end andre – eller mener at de har lavet en ”ren” kirke eller at vi vil isolere os fra 
syndige mennesker. Når menigheden beder denne bøn, burde det stå klart for 
enhver, at her har den ene ikke noget at lade den anden høre, her er ingen der 
tror sig bedre end alle andre, her er alle medlemmer syndere og alle har 
krænket Gud. Vi er absolut ikke stolte af det, men vil heller ikke skjule det. 
Hverken for Gud eller mennesker. Nej, for vi har brug for at få forladelse for 
vores syndere og krænkelser af Gud. Og når Gud er villig til at tilgive os, for Jesu 
skyld, så må vi også være villige til at tilgive hinanden og andre. Men måske 
tænker vores gæst slet ikke tænker sådan. Måske finder gæsten det krummer 
tæer og tænker, at det er pinligt, at voksne mennesker står og siger noget 
sådant. 
Kirkekaffe: En anden god ting ved søndagens gudstjeneste er kirkekaffen. Folk 
tager sig her tid til hinanden. Der hyggesnakkes, der bliver spurgt ind til 
hinanden. Og medlemmerne er rigtig gode til at drage gæsten med ind i dette 
fællesskab. 
Udvalgsarbejde med mange frivillige: Ud over de ugentlige møder så er div. 
udvalg som også mødes med jævne mellemrum. Vi har en radiogruppe, som 
sender kristen lokalradio ½ time hver anden søndag aften. Der er en 
arrangements-gruppe, som planlægger vores arrangementer og fester, f.eks. 
dette årsmøde. Vi har et kor, organister og bestyrelse og menighedsmøder. Og 
så er der alle de praktiske opgaver, som der er sat forskellige ansvarspersoner 
på. Så der er nok at give sig til. Måske derfor er møderne om torsdagen lidt 
tyndt besøgte. Vi overvejer derfor at flytte bibeltimerne til enten lørdag eller 
søndag for at se om det så vil gøre at der kommer nogle flere med. 
Vi takker Gud for frelsen i Jesus Kristus, og at Han bærer vores menighed og 
giver os at kunne rumme og bære hinanden og leve i troens enighed. 
Og vi glæder os til fejring af 25-års jubilæet 19.-20. september.  

  Anders Henriksen 
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Kristus for alle i slægten – i slægt efter slægt 
Årsberetning (første del)                                                             pastor Leif G. Jensen 
Bibelord: ”Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter 
slægt” (Lukas 1,50). 
Alle er i familie med nogen. Og vi ønsker alle fællesskab og en god familie. Men 
hvad med barnløshed og problemer mellem børn og forældre? Hvad med 
”dating”, kæreste og ægteskab? Hvad med ”singler”, skilsmisse og papirløse 
forhold? Hvad med de ældre? Og hvad med kernefamilien. Hvad gør vi i en tid, 
hvor alt er tilladt?  
Stillet overfor sådanne spørgsmål kan man blive helt glad ved at lytte til Bibe-
lens familieberetninger, f.eks. i Lukas 1-2. Her fortælles om Zakarias og Eli-
sabeth og deres søn Johannes Døber. Her fortælles om Maria og Josef og om 
Guds Søn, som bliver menneske. Her fortælles om to ældre mennesker, Simeon 
og Anna, og hvordan Maria og Josef tager Jesus med op til templet som 12-årig. 
Her fortælles om Johannes’ og Jesus’ opvækst. Det handler om ægtefæller, 
barnløshed, spædbørn og kærester. Det handler om fællesskab mellem 
nybagte forældre, børn og ældre, om et barn på 12 år og om en ung mand, som 
var meget alene. Og samtidig synges de dejligste sange, verden nogensinde har 
hørt:. Ikke, fordi familieproblemer er løst, eller fordi livet er blevet let. Nej, 
lovsangen stammer fra, at Gud sender sin Søn ind i menneskeslægten med 
frelse og håb.  
 
Mørke hos os og i vores slægt 
Et moralsk og religiøst og politisk mørke sænkede sig over den tids mennesker, 
ligesom det synes at lukke sig til omkring vores kultur. Meget så håbløst ud. 
Men de fik besøg. Ja mere end det: De fik en slægtning. Guds egen Søn fra 
evighed af blev menneske. Gud sendte sin Søn. Maria skulle føde Guds Søn. 
Gennem hende ville Gud træde ind i menneskeslægten og gøre sig til ét med 
den og binde sig til os med blodets bånd. 
I, som har spædbørn og små børn, fortæller til alle os andre om blodets bånd. I 
er trofaste; I ofrer jer og giver jer helt. Og I samarbejder om det som forældre. 
Den begivenhed, at et barn blev født og givet til jer, fylder jeres hverdag med 
slid og slæb, men samtidig fylder den jer også med håb og glæde. 
Gud er trådt ind i vor slægt. Og hvis vi kan vise kærlighed og troskab mod 
slægten – og det kan vi! - da kan Herren det endnu mere og på den fuldkomne 
måde. Han har ikke blot skabt os i sit billede. Han har også bundet sig til os ved 
at blive menneske og tage vort kød og blod på sig. Og han har bundet sit til os 
ved at give sit blod for os og ofre sig i vort sted. Guds Søn har båret vore synder 
og har sejret over dødens magt.  
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Solen står op  
”Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke 
og i dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej”. Sådan synger 
Zakarias i en af sangene om Marias barn. ”Ære være Gud i det højeste og på 
jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” Sådan synger englene, da 
Jesus er blevet født. Og da den gamle Simeon står med barnet Jesus i sine 
arme, synger han: ”Mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: 
Et lys for hedninger og en herlighed for dit folk Israel!”  
Sådan viger mørket også tilbage, når Guds Søn træder ind i vores liv og verden 
gennem evangeliet. Herren træder Ind i vores virkelighed i en tid, hvor kris-
tendommen er på tilbagetog, hvor alting synes at være tilladt, hvor ægteskabet 
er truet, og hvor kirker lukkes – også i vores kirkesamfund. Ved troen på ham, 
tager han os ind i sin familie, som er den kristne menighed. Sådan dæmmes der 
ikke blot op for mørket, sådan oplyser han os og giver os ægte håb. 
 
Der er udfordringer nok i vores slægt 
I juni måned 2008 var lægfolk og præster fra kirker i Kirgisistan, Kazakstan, 
Tjekkiet, Letland, Tyskland, Portugal, Spanien, Frankrig, England, USA og 
Danmark samlet her i menigheden. 5 dage. Emnet var ”familie og børn”. Hvor-
dan har slægten det? Hvordan vil Gud hjælpe familien? Både ”kernefamilien”, 
som kender til mange forskellige konflikter og problemer, og de familier, som 
er gået i stykker. Hvordan vil Gud hjælpe enlige og ensomme, kludetæppe-
familier, pap-forældre og bedsteforældre? - Tør vi møde problemerne og hin-
anden? Og kan vi? Øser vi af Guds ord, så vi også har hjælp og barmhjertighed 
fra Herren til alle i slægten – til alle i menigheden?  
Her er udfordringer. Og her blev sået et emne, som vokser frem ved dette 
årsmøde og senere på sommerlejren. Og forhåbentlig bliver det til en stærk 
plante i det kommende år. Maria synger sådan herom:  
 
Tjen Herren midt i familien 
Jomfru Maria, som blev mor til Guds søn i sin ungdom, synger: ”Og hans 
barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.” Hun 
mærker kaldet til at tjene Gud midt i slægten – og til gavn for kommende 
slægter – også for os.  Guds Søn er blevet menneske og er kommet ind i vores 
slægt. Her kan vi leve trygt og tjene Gud, idet vi tjener hinanden. Det er nok at 
gå i gang med. I tillid til, at Gud har indstiftet ægteskabet og skærmer familien: 
lad os holde bryllup, sætte børn i verden, opdrage dem og leve med hinanden 
og for hinanden i indbyrdes omsorg. Alle aldre sammen. Det er gaven og 
opgaven til os som kristne midt i menighederne.  
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KALENDER 2009 
Juli – august – september – oktober  

JULI 
København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svb 

Løsning 
Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

18-jul >> Sommerlejr << << 

19-juli 
6.e.trin 

>> 
10 Gudstjeneste på 
Humble Efterskole 

<< << 

20-23-jul >> Sommerlejr    << << 
26-juli 
7.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   Ingen 
Ingen  
21.30:RadioGratia 

 
 
 

    

AUG. 
København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svb 

Løsning 
Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

2-aug 
8.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   Ingen 16 Gudstjeneste lp 

06-aug 19 Bibelkreds aftales      Intet møde 

9-aug 
9.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde 
10 Gudstjeneste lp 
21.30:RadioGratia 

13-aug 19 Bibelkreds aftales     19.30 Bibelkredse 

14-aug       Ungdomsmøde 

15-aug 14.30 Andagt Korsør       

16-aug 
10.e.trin 

10 Gudstjeneste N   
Fælles m. Århus 
menighed i Årh.>> 

16 Gudstjeneste N 

18-aug   15 Gtj. Loh/Svb    

19-aug     19.30 Bibelstudie   

20-aug 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

23-aug 
11.e.trin 

10 Gudstjeneste N   
14 Gudstjeneste N 
SH 

10 Gudstjeneste N SH 
21.30:RadioGratia 

27-aug 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 

28-aug       Ungdomsmøde 

30-aug 
12.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste lp 

 
 
 

    

SEP. 
København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svb 

Løsning 
Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

02-sep     19.30 Bibelstudie   

03-sep 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

6-sep 
13.e.trin 

10 Gudstjeneste N SH   14 Gudstjeneste 
10 Gudstjeneste N 
21.30:RadioGratia 

10-sep 
10.30 Andagt Korsør  
19 Sang & bibelstudie 

    19.30 Bibelkredse 
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11-sep       Ungdomsmøde 

13-sep 
14.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   10 Gudstjeneste N 16 Gudstjeneste 

15-sep   15 Gtj. Loh/Svb    

16-sep     19.30 Bibelstudie   

17-sep 19 Bibelkredse     Intet møde 

19-sep 25-årsfest i Århus > 25-årsfest i Århus > 25-årsfest i Århus > 25 Års fest kl. 18-22  

20-sep 
15.e.trin 

Til 25-års fejring i 
Århus >> 

 Til 25-års fejring i 
Århus >> 

Til 25-års fejring i 
Århus >> 

Åben kirke-fest 
11: Festgudstjeneste  
12:-14.30 Frokost, åbent 
hus og indslag  
21.30 RadioGratia 

23-sep       19 Bestyrelsesmøde 

24-sep 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

25-sep      Ungdomsmøde 

27-sep 
16.e.trin 

10 Gudstjeneste N og 
høstfest 

  10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste lp  

30-sep     19.30 Bibelstudie   
 
 
 

    

OKT. 
København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svb 

Løsning 
Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

01-okt 19 Bibelkredse     19 Menighedsmøde 

4-okt 
17.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 
10 Gudstjeneste N 
21.30:RadioGratia 

06-okt   15 Gtj. Loh/Svb    

08-okt 
10.30 Andagt Korsør 
16.30 Bestyrelsesm.  
19 Sang & bibelstudie 

    19.30 Bibelkredse 

09-okt       Ungdomsmøde 

11-okt 
18.e.trin 

16.30  Gudstj. N   
Fælles m. Århus 
menighed i Årh. >> 

10 Høstgudstj. m. 
kirkekaffe 

15-okt 19 Bibelkredse     Intet møde 

18-okt 
19.e.trin 

10 Gudstjeneste lp   14 Søndagsmøde 
10 Gudstjeneste N   SH. 
21.30:RadioGratia 

21-okt    19 Menighedsmøde   

22-okt 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

23-okt      Ungdomsmøde 

24-okt  
10 Gtj. i Svb 
12-18 HB-møde 

  

25-okt 
20.e.trin 

10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

28-okt    19.30 Bibelstudie   

29-okt 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

Tegnforklaring: N = Nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor Sigmund Hjorthaug 
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 : 
 
Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde 

 

Konfirmation i Martinskirken 
På Kristi Himmelfartsdag den 21. maj blev Esther Bay 
Jensen konfirmeret i Martins menighed.  
Fødselsdag: 27. okt. 1994. Dåbsdag 20. nov. 1994.  
Forældre: Birgitte og Ulrik Bay Jensen, Svogerslev. Bror: 
Markus (11 år).  
Esther er blevet oplært i den kristne tro i hjem og 
menighed. Ved konfirmationen bekendte hun troen. Gud 
bekræftede, at hendes dåb står ved magt og vil altid gælde. 
Sl 23,1.3: ”Herren er min hyrde. Han giver mig kraft på ny, 
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. 
 

25 års fest i Gratiakirken 
Århus menighed indbyder til fest den 19.-20. september i anledning af, at 
menigheden har fået lov at være til i 25 år.  
Den 6. juli 1984 skrev de første 9 medlemmer i stiftelsesdokumentet: ”For at 
evangeliet kan blive forkyndt i sin renhed iblandt os og sakramenterne blive 
forvaltet i overensstemmelse med vor Herres Jesu Kristi indstiftelse.” Gud 
velsignede dem og var hos dem med sin tilgivelse og frelse.  
Derfor kan menigheden indbyde søstermenigheder, tidl. medlemmer, venner og 
naboer til fest og åbent hus i Gratiakirken på Skejbygårdsvej 23 i Risskov lørdag-
søndag d.19.-20. september.  
     Lørdag kl. 18-22: Festmiddag og tilbageblik på 25 år under Herrens nåde. 
     Søndag kl. 11-14.30: Gudstjeneste og åbent hus med frokost og indslag. 

Adresser: www.vivit.dk og post@vivit.dk    
PRÆSTER:  
   Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf.75 65 16 60 eller 6063 2323.  
   Hjælpepræst Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Tlf. 86 78 23 54 
KØBENHAVN: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg 
 Bent Nielsen. Tlf. 41 42 52 10. eskibent@vivit.dk 
LANGELAND: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær  
 Bendix Jensen, H.C.Andersensvej 29, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 37 32 
LØSNING: Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning  
 Orla Andersen. Tlf. 75 65 03 51. orlaandersen@lafnet.dk 
ÅRHUS: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tlf. 86 12 54 50 
 Anders Henriksen. Tlf. 86 21 40 32. ah@bolignet-aarhus.dk 


