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Luk din hånd op! – i februar
Der vil altid være fattige i landet; derfor 
giver jeg dig den befaling: Luk din hånd 
op for din landsmand, for alle trængen-
de og fattige hos dig i dit land! 
(5 Mosebog 15,11) 
 

Der vil altid være fattige i landet. - En 
simpel konstatering. Sådan er vores 
verden. Det er virkeligheden i det land, 
hvor vi bor. Der vil altid være fattige.  
Men nytter det så at hjælpe? Er opga-
ven ikke uoverkommelig stor? Og har vi 
ikke på en måde ret til fuldt ud at nyde 
frugten af vort eget arbejde? Hvem kan 
kræve, at vi åbner hånden og deler med 
andre? - Det kan Gud! Og han gør det, 
når han siger ”Luk din hånd op!”  
Der er mange konkrete bud på, hvad 
det vil sige at åbne sin hånd: I 5 Mose-
bog befaler Gud sit folk at give tiende, 
bl.a. for at også fremmede, faderløse og 
enkerne kunne spise sig mætte (5 Mos 
14,29). Og hvert syvende år skal du 
eftergive al gæld (5 Mos 15,1-2). Når 
Gud krævede en sådan godhed og kær-
lighed af sit folk, henviste han igen og 
igen til, at Herren din Gud har velsignet 
dig i alt, hvad du gør (5 Mos 15,18). 
Dermed slog han fast: ”Luk din hånd 
op!”  
I Nye Testamente tales der også meget 
om fattige. Jesus indledte sin forkyn-
delse med at sige: ”Salige er de fattige i 
ånden, for himmeriget er deres” (Matt 
5,3). Til en rig, ung mand sagde han: 
”Vil du være fuldkommen, så gå hen og 
sælg, hvad du ejer, og giv det til de 
fattige, så vil du have en skat i himlene. 
Og kom så og følg mig!” (Matt 19,21).  

Og da Maria sal-
vede Jesus før 
hans begravelse, 
sagde han til 
sine disciple: 
”De fattige har I jo altid hos jer, men 
mig har I ikke altid” (Matt 26,11). 
Men er der fattige i Danmark? Er der 
fattige i den menighed, hvor du går i 
kirke? Findes der fattige mennesker, 
som vi skal åbne vores hånd for? Og er 
der i grunden så meget til overs, når vi 
har betalt husleje og købt noget af det, 
som også andre køber? Gud svarer og 
konstaterer: Der vil altid være fattige i 
landet. Og Jesus siger: De fattige har I 
altid hos jer. Hærger den åndelige 
fattigdom ikke i vort land? Er der ikke 
brug for midler og mennesker i Guds 
mission? Og har Gud ikke overøst os 
med sin velsignelse gennem troen på 
Jesus Kristus? I ham har vi jo tilgivelse 
og evigt liv! Han har ikke blot åbnet sin 
hånd for os, men grebet os i kærlighed. 
Dér må vi hvile i tro og håb. Derfor må 
vi ikke vige udenom, når Gud kalder på 
os og siger: ”Luk din hånd op!” 
 

Bøn 
Herre! Åben vore øjne, så vi må se den 
rigdom og velsignelse, du overøser os 
med gennem Jesus Kristus. Og lad vore 
hjerter og hænder åbne sig for dit kald 
til at dele med andre – både åndelige 
og materielle goder. Amen. 
 

Syng i februar 
Gud vi er i gode hænder.  
Salmebogen nr. 493. 

LGJ



Større kærlighed - i marts 
Større kærlighed har ingen end den at 
sætte sit liv til for sine venner. 
(Johannes 15,13) 
 

Den ”store kærlighed” er altid et godt 
emne. For vi ønsker at opleve den. - 
Derfor er kærlighed også det gennem-
gående tema i mange sange, romaner 
og film. Og det tiltrækker os alle og har 
en stor underholdningsværdi.  
Men den virkelige kærlighed er ikke 
underholdning. Da vi var børn, var vore 
forældres kærlighed til os jo ikke 
underholdning, men daglig virkelighed. 
Det havde vi brug for. Og sådan er det 
stadig: Vi behøver at modtage og give 
kærlighed i familie, i venskab, i ægte-
skabet og i menighedens fællesskab. 
Det hører med til at være menneske.  
I marts måneds bibelvers siger Jesus til 
sine disciple: Dette er mit bud, at I skal 
elske hinanden, ligesom jeg har elsket 
jer. Større kærlighed har ingen end den 
at sætte sit liv til for sine venner. I er 
mine venner, hvis I gør, hvad jeg på-
byder jer. … Det er ikke jer, der har 
udvalgt mig, men mig, der har udvalgt 
jer og sat jer til at gå ud og bære frugt 
og blive ved at bære frugt, så Faderen 
kan give jer, hvad som helst I beder om i 
mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal 
elske hinanden (Joh 15,12-17).  
Jesus inddrager på dobbelt måde sine 
disciple i kærligheden. Han gør dem til 
hovedpersonerne i sin død. For han bæ-
rer deres synd og dør i deres sted. Han 
sætter sit liv til for dem. Og samtidig 
siger han til dem: I skal elske hinanden!  

Derfor må Gud 
tage os ud af til-
skuerens rolle. 
Nu er det slut 
med at have nok 
i at lade sig un-
derholde af andres kærlighed. For vi 
står overfor noget, som har en helt an-
derledes afgørende betydning i virke-
ligheden: Kærligheden til vennerne.  
Når vi fremover mærker lysten til at jag-
te oplevelsen af den store kærlighed, vil 
det være godt, hvis vi hører ekkoet af 
Jesu ord: ”Større kærlighed har ingen 
end den at sætte sit liv til for sine 
venner.”  Når han har sat sit liv til for os 
og befalet os at elske hinanden, hvor-
dan kan vi da bruge vores liv på os selv? 
Hans kærlighed sætter os på arbejde i 
familie, venskab, ægteskab og menig-
hed. Han siger: ”Elsk hinanden!”  
 

Bøn 
Herre Jesus Kristus! Tilgiv mig, at jeg 
søgte kærligheden som underholdning 
og svigtede dem, jeg skulle elske. Vis 
mig den kærlighed, som er større end 
alt andet. Tag mig ind i din kærlighed 
og giv mig kærlighed til min familie, 
mine venner, min ægtefælle og min 
menighed – og til dig. Amen. 
 

Syng i marts 
O store Gud, din kærlighed.  
Salmebogen nr. 176. 

 
LGJ
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Henrique fra Brasilien 
Kirstina Strand, Løsning menighed, fortæller om børnehjemmet i 
Moreira, Brasilien. 
 

Jeg kommer hjem fra arbejdet. Det er 
sådan en dag, som en dansk vinterdag 
nu kan være det - grå og mørk så at 
lyset dårligt kan trænge igennem på 
noget tidspunkt. Jeg tømmer postkas-
sen. Hvad indeholder den mon i dag? 
Avisen, en af de kuverter, som vist 
indeholder en regning, reklamer fra Bil-
ka og Fakta - og så er der et lille gråt 
brev med udenlandske frimærker på.  
Det er et brev fra Instituto SS Trindade i 
Brasilien, og det er en kærlig hilsen fra 
det varme solrige Brasilien på denne 
kolde vinterdag i Danmark. 
Brevet er fra Henrique, som er et af de 
mange børn, der har fundet et hjem på 
børnehjemmet i Moreira. Kuverten in-
deholder et foto - det sker ret ofte - og 
man kan se en glad dreng med et lystigt 
smil. Også en fin tegning får vi sammen 
med en hilsen, som han har skrevet på 
portugisisk, og der følger en oversæt-
telse med på tysk. Brevet er et af 

mange, som vi efter-
hånden har fået fra 
Henrique på syv år, og drengen har 
gennem sine breve givet os et vist 
indblik i børnehjemmets liv.  

Appelsinhøsten var stor – børnehjem-
met fik en gave på 3000 kilo æbler, 
og alle måtte spise så mange, de ville 
(det var super) – børnehjemmet hav-
de jubilæum, og børnene opførte et 
teaterstykke - hele børnehjemmet tog 
på besøg til sygehuset for at besøge 
Tanta Rosane, som havde brækket 
begge ben, og så sang børnene for 
alle de syge - der var matematikeksa-
men. Henrique fik 100 point.  

Alle breve afsluttes altid med de kærlig-
ste hilsener og kys og "må Gud velsigne 
dig" og "jeg beder for dig". Det er vir-
kelig varme, dejlige hilsener at få. 
Henrique er et barn, som vi har overta-
get fadderskab for. Det indebærer, at 
man betaler en vis sum penge, der 

skal gå til Henriques ophold og 
udgifter på børnehjemmet. Det 
er en god ide at holde kontakt 
med fadderbarnet ved at skrive 
ti l det mindst et par gange om 
året og måske sende små gaver i 
forbindelse med fødselsdag og 
jul, for det er en vældig opmun-
tring og til stor glæde for bør-
nene, der for manges vedkom-
mende har gået meget igennem 
og ikke er vant til at få ret 
mange ting.  

Henrique, maj 2008. Foto Thea Jensen 
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Men ved kontakten til sit fadderbarn 
giver man ikke kun, nej, man får jo me-
get igen. Dette at lære et andet menne-
ske at kende på den modsatte side af 
jordkloden har været en stor oplevelse 
på mange måder. Det er på den gam-
meldags måde ved at sende et hånd-
skrevet brev med posten og igen mod-
tage et på samme vis. Meget hyggeligt, 
synes jeg. Det allervigtigste med det 
hele er at tage fadderbarnet med i 
sin forbøn, og det må man meget gerne 
skrive om til barnet.  
Jeg fik læst det sidste brev fra Henrique. 
Det har været en god ferie, skriver han. 

Det var varmt, og de kunne bade, og 
han har besøgt sin mor. Det var dejligt. 
Henrique har fået nye pligter, for nu 
skal han bære brænde ind i køkkenet og 
rydde op i legerummet. Det er han rig-
tig stolt over. Kærlige hilsener og Guds 
velsignelse. 
Hvis I skulle have fået lyst til at få flere 
oplysninger om fadderskab for et barn 
fra Instituto SS Trindade, er I meget 
velkommen til at henvende jer til mig. 

Kirstina Strand 61341061. 
strandsfrugtplantage@hotmail.com

 

Børnehjemmet i Moreira: www.vivit.dk/ym 
GAVER til 
børnehjemmet 
Instituto 
Santissima 
Trindade, 
Moreira kan 
gives ved 
kollekter i 
menighe-
derne.  
Ved overførsel 
via netbank 
benyttes kode 
”indbetalings-
kort” <1> 
5497701.  

Ved indbetaling fra udlandet vælges bankoverførsel med disse oplysninger: SWIFT-
BIC: DABADKKK. IBAN-nummer: DK7330000005497701. 
 

GAVER til børnehjemmet i Brasilien 2009: Indsamlet i menighederne: kr. 24.193 
(heraf fadderbidrag kr. 4.300). Indkommet på giro: Skt. Jørgens Sogn, Næstved kr. 
563,50. Skt. Thomas sogn, Frb. kr. 119. Støvring kirke kr. 50. Tostrup Sogn kr. 550. 
Fensmark Sogn kr. 841. Finderup Sogn, Viborg kr. 841. BJ i Tåstrup kr. 6.000.  
                                             

Hjertelig TAK for forbøn og økonomisk støtte! 

Medarbejdere på børnehjemmet 
ISST i Moreira: Nair, Lilian, Tatchi, 

Fabi, Andrea, Carina 
og pastor Talmo. Foto LGJ 
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Bibellæseplan 

Søndagens tekster i kirken  
og forslag til bibellæsning på hverdage 
 

 

FEBRUAR                       5 Mos 15,11 
14. feb. 
Fastelavn 

Sl 31,2-6; 1 Kor 13; Luk 18,31-43: 
Se, vi går op til Jerusalem 

15. feb. 5 Mos 14,22-29: Tiende og hjælp 

16. feb. 5 Mos 15,1-18: Fattige i landet 

17. feb. Sl 6: Vær mig nådig! 

18. feb. 2 Kor 8,1-15: Rigeste gavmildhed 

19. feb. 2 Kor 8,16-9,5: Hjælpen 

20. feb. 2 Kor 9,6-15: Overflod 

21. feb.  
1.i fasten 

1 Mos 4,1-12; Jak 1,9-16;  
Luk 22,24-32: Jeg er iblandt jer som 
den, der tjener 

22. feb. 5 Mos 16,1-17: Glæde hos Gud 

23. feb. Es 55: Sådan er mit ord 

24. feb. Sl 32: Lykkelig den 

25. feb. Es 56: Tag vare på ret! 

26. feb. Es 57: På grund af ondskaben 

27. feb. Es 58: … at du deler dit brød 
28. feb.  
2.i fasten 

1 Mos 1,27-31; Jak 5,13-20; Mark 
9,14-29: Forbarm dig over os!  

 

MARTS                               Joh 15,13 
1. marts 1 Joh 1,1-10: Fællesskab 

2. marts 1 Joh 2,1-11: Sonoffer for os 

3. marts Sl 38: Herre, straf mig ikke 

4. marts 1 Joh 2,12-17: Jeg skriver til jer 

5. marts 1 Joh 2,18-29: Jesus og Antikrist 

6. marts 1 Joh 3,1-10: Faderens kærlighed 

7. marts  
3.i fasten 

2 Mos 32,7-10.30-32; Åb 2,1-7;  
Joh 8,42-51: En morders børn 
møder sandheden 

8. marts 1 Joh 3,11-24: … og elske hinanden  

9. marts 1 Joh 4,1-10: Sandhed / vildfarelse  

10. marts Sl 51: Lad mig atter frydes! 

11. marts 1 Joh 4,11-21: Gud er kærlighed 

12. marts 1 Joh 5,1-12: … ikke tunge byrder 

13. marts 1 Joh 5,13-21: I har evigt liv 
14. marts 
4.i fasten 

2 Mos 16,11-18; 2 Pet 1,3-11;  
Joh 6,24-37: Jeg er livets brød 

 

15. marts 2 Kor 1,1-11: Trøst i trængsel 

16. marts 2 Kor 1,12-24: Fast til Kristus 

17. marts Sl 102: Til brug for en hjælpeløs 

18. marts 2 Kor 2,1-17: Med beklemt hjerte 

19. marts 2 Kor 3,1-18: En ny pagt 

20. marts 2 Kor 4,1-18: Ikke modløse 

21. marts 
Marias 
bebudelse 

1 Mos 18,1-15; 1 Kor 1,21-31;  
Luk 1,46-56: Han har ophøjet de 
ringe 

22. marts 2 Kor 5,1-10: Altid ved godt mod 

23. marts 2 Kor 5,11-21: Én er død i alles sted 

24. marts Sl 130: Fra det dybe råber jeg 

25. marts 2 Kor 6,1-18: Guds tjenere 

26. marts 2 Kor 7,1-16: Da vi har disse løfter 

27. marts Es 51: Herren trøster Zion 
28. marts 
Palmesø. 

Zak 9,9-10; Fil.2,5-11;  
Mark 14,3-9: Troens ødselhed  

29. marts Es 52: Vågn op 

30. marts Es 53: Knust for vore synder 

31. marts Es 54,1-6: Du bliver ikke til skamme 

 

APRIL                                           Ef 1,17-18 
1. april 
Skærtor. 

Sl 116; 1 Kor 11,23-26;  
Joh 13,1-15: Fodvaskningen 

2. april 
Lang-
fredag 

Sl 22,2-22a. Es 52,13-53,12;  
Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37: 
Vor Herres lidelse og død 

3. april Es 54,7-10: Et kort øjeblik  

4. april 
Påskedag 

Sl 118,13-18; 1 Pet 1,3-9;  
Matt 28, 1-8: Han er opstået, som 
han har sagt! 

5. april 
2.påsked. 

Sl 16,5-11. 1 Kor 15,12-20; Joh 20, 
1-18: Kvinde, hvorfor græder du? 

6. april Es 54,11-17: Du hjælpeløse 

7. april Ef 1,1-14: Lovet være Gud 

8. april Ef 1,15-23: Jeres tro og kærlighed 

9. april Ef 2,1-10: Levende med Kristus 

10. april Ef 2,11-22: Guds husstand 
11. april 
1.e.påske 

Es 43,10-12; 1 Pet 1,17-25;  
Joh 21,15-19: Vogt mine lam 
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Kalender  

Dato 
KØBENHAVN 
Martinskirken 

LANGELAND 
Lohals/Svendborg 

LØSNING 
Kirken Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

14. feb.  10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

18. feb.  19 Bibelkredse      Intet møde 

21. feb.  10 Gudstjeneste lp   til Århus >>> 10 Gudstjeneste N SH  

24. feb.   14 Gudstjeneste     

25. feb. 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

26. feb. 10.30 Andagt Korsør     19 Ungdomsmøde 

28. feb.  10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

3. marts     19.30 Bibeltime   

4. marts 19 Bibelkredse      19.30 Bibeltime 

7. marts  10 Gudstjeneste N SH   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  

10. marts   14 Gudstjeneste     

11. marts 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

13. marts      18 Ungdomsmøde 

14. marts  10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

17. marts     19.30 Bibeltime   

18. marts 19 Bibelkredse     19.30 Bibeltime 

20. marts   10 Gudstjeneste     

21. marts 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N  

25. marts 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

26. marts 10.30 Andagt Korsør     18 Ungdomsmøde 

28. marts  10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

1. april  10 Gudstjeneste N   
Fælles m. Gratia i 

Århus >>> 
16 Gudstjeneste N 
m. påskefest 

2. april  10 Liturgisk læsegtj.   14 Gudstjeneste   10 Gudstjeneste  

4. april  10 Gudstjeneste N   Ingen 10 Gudstjeneste N SH  

5. april Ingen 14 Gudstjeneste 10 Gudstjeneste N Ingen 

8. april 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

9. april      19 Ungdomsmøde 

11. april 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

 N = Nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor Sigmund Hjorthaug.  
 

København: Bibelkredse holdes på skift i hjemmene. Kontakt Sanne Emme, 29 26 54 90.  
Korsør: Andagt holdes i et hjem. Kontakt pastor LGJ, 60 63 23 23. 
Langeland: Gudstjenester holdes i et hjem. Kontakt Bendix Jensen, 62 21 37 32.  
Løsning: Søndagsmøde og bibeltime holdes i et hjem. Kontakt Orla Andersen, 75 65 03 51. 
Århus: Bibelkredse holdes dels i kirken og i et hjem. Kontakt Mogens B. Lund, 28 90 30 40. 
Århus: Ungdomsmøder holdes i kirken eller hos de unge: Kontakt Katrine Jensen, 50 92 60 65. 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 75 65 16 60 / 60 63 23 23  
Hjælpepræst Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Tlf. 86 78 23 54 / 60 46 69 17 
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde  

 
 

Fra menighederne 
Barnedåb 
Martinskirken: Søndag d. 24. jan. bar Linea og Christian 
Lykkehøj Michael deres datter Claudia Nuiana Lykkehøj 
Michael til den hellige dåb i Martins menighed i København. 
Claudia blev født d. 11. nov. 2009. 
Gratiakirken: Søndag d. 31. jan. bar Helle og Mogens 
Brødsgaard Lund deres datter Nikoline Brødsgaard Lund til 
den hellige dåb i Gratia menighed i Århus. Nikoline blev født 
d. 9. dec. 2009.  

Hjertelig til lykke og Guds rige velsignelse! 

Børnearbejde  
I Århus menighed er der bibelhistorie, sang og aktiviteter for de mindste (1-4 år) 
hver anden søndag kl. 15.15-15.45. Første gang søndag d. 14. februar dog fra kl. 15.  
Ledere: Line Kristensen, Sarah Strand, Mille Hammershøj og Birgit Lund Nielsen. 
I Københavns menighed er der børne/juniorarbejde efter 10-gudstjenesten. Bibel-
historie og katekismus for børn, maling og foto. Leder Tanja Michael. Begynder d. 7. 
februar.  
 

Ungdomslejr  
Menighedens unge i Gratiakirken indbyder til ungdomslejr d. 5.-7. marts i Århus.   
 

Årsmøde og sommerlejr 2010  
Årsmøde på Humble Efterskole lørdag–søndag d. 17.-18. juli.   
Sommerlejr søndag d. 18. juli til torsdag d. 22. juli.  
 

ADRESSER 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 75 65 16 60 / 60 63 23 23  
Hjælpepræst Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Tlf. 86 78 23 54 / 60 46 69 17 
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 

Den evangelisk-lutherske Frikirke 
Hjemmeside: www.vivit.dk. E-mail: post@vivit.dk. 

ISSN 0905-7447 


