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Leif G. Jensen 

En øjenåbner 
Når alt går s in skæve gang, og vi ikke 
tænker, at der er noget nyt under so-
len, og når vi forestiller os, at alt forbli-
ver ved det gamle, da er det nødvendigt 

at få en ”øjenåbner”. Ellers uddør troen 
og livet.  
 I bibelen fortælles ofte, at mennesker 
fik en ”øjenåbner” af Gud. Den fornye-
de deres tro og håb. ”Øjenåbneren” fik  

samtidig afgørende betydning for men-
neskers fremtid, og ofte med store per-
sonlige omkostninger. Uden selv at vide 
det på forhånd blev de redskaber til, at 
andre mennesker fik tillid til Jesus Kri-

stus og blev evigt salige.  
  

Tænk på Paulus. Han forfulgte de krist-
ne. Men Jesus mødte ham på vejen til 
Damaskus og gjorde ham blind. Det fik  

Paulus på knæ. Senere sendte Gud en 
discipel til ham med dåben. Og Gud til-
gav ham alt. Paulus fik synet igen. Og 
han blev Jesu apostel og missionær for 
hedninger (Apostlenes Gerninger 9).  
  

Tænk på Moses. Han foretrak at lide 
ondt sammen med Guds folk, i stedet 
for at leve i luksus som prins i Egypten. 
Derfor måtte han flygte. Han levede 
siden 40 år i ubemærkethed som fåre-

hyrde i Arabien. Her mødte Herren ham 
i ørkenen i en brændende tornebusk. 
Det blev en ”øjenåbner”. Busken 
brændte, men den brændte ikke op. Og 

ud fra ilden fortalte Herren, at han hav-
de set sit folks lide lse og ville udfri sit 
folk. Gud talte til Moses og sendte ham 
tilbage til Egypten, hvor han sammen 
med Aron blev Guds redskab til folkets  

frelse (2 Mosebog 3).  

Tænk på to kristne i Emmaus. De havde 
opgivet håbet. Det var så uvirkeligt og 
ufatteligt for dem, at deres Herre skulle  
tages fra dem gennem lidelse og død.  

De havde troet, at han var Messias, som 
skulle forløse Israel. Men nu lå deres 
håb i ruiner – troede de.  
 Mens de gik og drøftede det indbyr-
des, kom Jesus selv og slog følge med 

dem. Han spurgte, hvad de talte  om. Og 
efter at have lyttet, udlagde han Skrif-
terne (Bibelen) for dem. Og derved åb-
nede han deres sind, så de indså, at Kri-
stus måtte lide alt dette for at forløse 

Israel. Sådan erstattede han deres for-
kerte og fejlslagne håb med det levende 
håb. Og mens de holdt nadver sammen 
med ham i Emmaus, åbnedes deres øj-
ne, så de genkendte ham. Men så blev 

han usynlig for dem (Lukas 24,13-35).  
  

Lige siden ha r denne beretning sat 
dagsorden i den kristne kirke.  
 * Vi skal følges ad og dele det hå bløse 

med hinanden.  
 * Og Skrifterne skal udlægges for os, 
så vi mærker, at det, som skete med 
Jesus Kristus, handler om den lide lse, 
skyld og død, som intet menneske kan 

befri sig se lv fra. - Sådan åbnes vores  
sind og hjerter. 
* Da bliver det nødvendigt at dele det 
med andre, så også deres sind må ven-
des om til Gud.    

 Den ”øjenå bner”, som Gud har til os, 
når vi hører Kris tus prædiket ind i vore  
liv, viser os de omkostninger, han tog  
på sig for at frelse os. Her er kilden til 
nyt mod, til ny mission og ny glæde i 

hjertet og i kirken. 



Volontør i Moreira 
Interview med Este r Strand, der sammen med Thea Jensen rejste til Moreira i Brasi-
lien som volontør 2008 på børnehjemmet Instituto Santissima Trindade.  
  

HVORNÅR FANDT DU UD AF, AT DU 
VILLE VÆRE VOLONTØR? 

Ester: Det begyndte, da jeg som barn 
hørte beretninger fra Solveig og Søren 
Bech. (Et ungt par, som var volontører 
fra vor kirke på dette børnehjem okt. 
1995 til okt. 1996. red.) Da ønskede jeg 

så meget engang at rejse derover og 
lære børnehjemmet at kende. Da jeg et 
år efter studentereksamen besluttede 
at stoppe med mit studie, følte jeg, at 
det nu var det rette tidspunkt at re jse 

derover.  
 

Ester Strand på vej hjem fra marken sammen med 
børn på børnehjemmet  

VILLE DU NETOP GERNE TIL BRASILIEN? 
Ester: Ja, for jeg ville jo netop til Institu-

to Santissima Trindade. Jeg syntes, at 
jeg næsten kendte det på forhånd. For 
Solveig og Søren - og også Leif (pastor 
Leif G. Jensen) - havde fortalt meget om 
det. Det blev på den måde meget trygt. 

Desuden ville jeg meget gerne a rbejde 
på et børnehjem. 
 
HVORDAN FORESTILLEDE DU DIG, AT 
DET VILLE BLIVE? 

Ester: Jeg havde ikke regnet med, at 
børnehjemmet var så familiært indret-
tet, så det hele blev gjort til et rigtig 
hjem for børnene og ikke virkede som 

en institution, som vi kender det i Dan-
mark. Jeg var overrasket over, at man 
på Instituto Santissima Trindade rådede 
over så stort et areal, at de kunne være 
selvforsynende med det, de dyrkede. 

Desuden var jeg ikke forberedt på, at 
tilværelsen var så primitiv i Brasilien. 
HVORDAN FORBEREDTE DU DIG PÅ OP-
HOLDET SOM VOLONTØR? 
Ester: Jeg var sammen med Leif - cirka 

én gang om ugen, hvor han vejledte mig 
om mange forskellige ting med hensyn 
til, hvad der kunne være nødvendigt for 
mig at vide, og vi bad sammen for Theas 
og mit volontørophold. Solveig og Søren 

sendte os nogle skriftlige beretninger 
fra deres tid i Moreira. Ja - og så gik 
Thea og jeg til portugisisk på aftenskole, 
hvor vi fik noget specialundervisning i 
brasiliansk portugis isk. Thea og jeg var 

en weekend i Nordtyskland på volontør 
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lejr, hvor vi var sammen med tyske vo-
lontører, der ligesom vi skulle  til Brasili-
en i løbet af året. Der var også tidligere  
volontører, som kunne fortælle om de-

res oplevelser og erfaringer. Desuden 
lånte min søster Sarah rejsebøger om 
Brasilien, som vi sammen studerede for 
at lære om, hvordan der var i landet.  
 

FORTÆL OM DIT FØRSTE INDTRYK, DA I 
ANKOM TIL MOREIRA. 
Ester: Ja, så stod vi ud af bussen - Leif, 
Thea og jeg - og var bare langt ude på 
landet fem kilometer fra børnehjem-

met. Vi måtte vandre den lange tur 
gennem landsbyen og et stort område 
for at komme til børnehjemmet. Der var 
så frodigt og smukt - det havde jeg ikke 
regnet med. Men hvor var der også me-

gen fattigdom. Mange mennesker kom 
ud for at hilse på os. De var utrolig hjer-
telige og kærlige -  og nysgerrige. 
  
HVAD HAVDE DU FOR OPGAVER PÅ 

BØRNEHJEMMET? 
Ester: Vi skulle for en stor del hjælpe 
med praktiske ting. Om formidda-
gen arbejdede jeg i børnehjemmets vas-
keri eller ude på marken. Om eftermid-

dagen legede vi med de små e ller var 
måske igen på markarbejde. Af og til var 
jeg med i skolen, så jeg kunne opleve 
undervisningen dér - og også på den 

måde lære sproget bedre. Thea og jeg 
deltog i de lokale ungdomsmøder og tog 
ud til landsbyen og sang for de gamle. Vi 
tog med Andrea (sygeplejerske på bør-
nehjemmet. Red.) rundt på besøg hos  

familier i Moreira, der havde brug  for 
hjælp og støtte. Jeg hjalp også af og til 
på ældrehjemmet, som hører med til 
børnehjemmet. Dér passede jeg en æl-

dre dement dame. Vi hjalp med mad-
lavning til de ældre og rengøring, og det 
var jo også vigtigt at snakke med bebo-
erne og hygge om dem. Mange af be-

boerne var børn af tyske indvandrere og 
kunne tale et slags gammeldags tysk. Vi 
skulle hele tiden sørge for at være en 
del af hverdagen på børnehjemmet. 
 

VAR DER FORHOLD PÅ BØRNEHJEMMET 
SOM VAR HELT ANDERLEDES, END DU 
HAVDE FORESTILLET DIG?  

Ester: Jeg troede ikke, at børnene blev 
sat til at arbejde så meget, som de gjor-

de. Pigerne måtte hjælpe meget i hus  
og køkken, og drengene var i gang i stal-
den og på marken. Det var hårdt, syntes 
jeg. Men på den anden side - det var 
også nødvendigt, for at livet på børne-

hjemmet kunne hænge sammen, da der 
jo ikke er meget personale. På en eller 
anden måde var det vel nyttigt nok for 
børnene også tidligt at læ re at arbej-
de, for det bliver alligevel nødvendigt 

for dem, nå r de skal klare s ig senere.  
 
HVAD GJORDE STORT INDTRYK PÅ DIG 
UNDER OPHOLDET I BRASILIEN?  

Ester: Det var fantastisk at opleve, at 

børnehjemmet kørte  rundt, selvom der 
var svære forhold. At familiefølelsen og 
kærligheden overlevede, på trods af 
at mange børns mødre var prostituere-

de, og deres fædre sad i fængsel. 
Så lærte vi jo også familierne i ”favel-
laerne” – slumkvartererne - at kende. 
Kirkens hjælpeprojekt "Solstrå le" hjalp 
dem til at klare sig og komme videre i 

livet med ganske lidt, og det var måske 
den største oplevelse for mig. 
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HAR DU GODE RÅD TIL ANDRE, DER 
ØNSKR AT REJSE UD OG VÆRE VOLON-
TØRER I EN PERIODE? 
Man skal gøre det! Når man re jser til 

andre dele af verden, oplever man an-
dre måder at leve på, og det er meget 
nyttigt, for man vil læ re at se tingene i 
et større perspektiv. For mit vedkom-
mende åbnede det meget for mig at 

opleve den store betydning, som troen 
har for beboerne på hjemmet. At Jesus  
er vores bedste ven, var for dem den 

største glæde i livet. Jeg lærte også, 
hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinan-
den, og at vores problemer på mange 
måder bliver små og ubetydelige i for-

hold til, hvad børnene må gå igen-
nem. For mit vedkommende fik jeg et 
meget mere positivt syn på hele livet 
efter mit ophold i Moreira.  

Kirstina Strand 

 
 

 
 
MARTINSKIRKEN, København 
Barnedåb  

Claudias to skelsættende foran-
dringer 

Claudias dåbsdag var en meget 
glædelig og festlig dag for os. 
Sammen med Claudias familie, 
faddere og  menigheden fejrede 
vi to skelsættende forandringer i 

hendes liv:  
Den mest umiddelbare foran-
dring var, at Claudia fik sit navn –  
og dermed en kærlighedsgave 
fra hendes  forældre. Et navn, der 

skal smelte sammen hendes per-
sonlighed og følge hende hele  
livet: Claudia Nuiana Lykkehøj 
Michael. 
Men den klart største forandring skete, da hun fik vand på hovedet – det var nemlig  

en kærlighedsgave fra hendes  himmelske fa r: Kærlighed der sikrer hende en plads  i 
himlen på grund af Jesus. Det er også en gave, vi håber smelter sammen med Clau-
dias personlighed, og som vil følge hende resten af livet og til fest i Himlen. 
Med de to forandringer blev hun d. 24. januar 2010 budt hjerteligt velkommen i fa-
milie og menighed med fest og glæde, lækker mad, fine gaver og masser af kærlig-

hed. Tak for en dejlig dag! 
Linea og Chris tian Lykkehøj Michae l 
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Børne- og juniormøde 
 

Ingen begyndelse er så ringe,  

at Gud ikke kan føre den  
til en velsigne t ende. 
Ingen anledning e r så lille, 
at Gud ikke kan benytte den. 
Ingen tilhørerskare er så lille, 

at ikke det helligste bør bringes den. 
(uddrag af digt, forfatter ukendt ) 
 

Vi har forventninger og idéer, vi har 
energi og mangfoldighed. Vi føler os be-
riget, men nogle gange meget sårbare – 
dette er min beskrivelse  af os, der nu 

ønsker at få gang i regelmæssige børne- 
juniormøder i Martinskirken. Vi har haft 
to møder efter Gudstjenesten, hvor bør-

nenes mødre har lavet dejlig  

mad til os. Deltagerne i mødet 
har været Eva 3 år, Ellen 6 år,  
Markus 11 år og på leder s i-
den har foreløbigt været Es-
ther og mig.   

Fadervor er vores tema,  
som den bøn, Jesus selv har 
lært sine disciple. Vi har talt 
om Gud som vores fa r, der 
bærer os i sine hænder. Vi har 

spillet lignelsen om den fortabte søn med nogle  primitive dukker. Markus fortalte  
lignelsen om arbejderne i vingården, der alle f ik den samme løn som pa rallel til at 
den fromme Storebror, der ikke fik større løn end sin dovne lillebror. Ved det andet 
møde talte vi om Guds rige og arbejdede med lignelsen om sædemanden. Markus 
lavede et fint illustrativt billede, som kom ind i Ellen og Eva´s mappe, og vi såede 

korn på vejen, i den hårde jord og i den gode jord og så på en plantes rodnet.  
 Bed for os, at det vi sår må bære frugt, at vores fokus må være Gud, så vi handler 
i tro. Bed også om, at vi må huske det menneskelige aspekt og tage den udfordring  
op, det er, at alle bliver tanket op med bibelhistorie og får berigende udfordringer 
trods  den s tore  aldersspredning.  

 Vi vil glæde os over alle gæster, børn som voksne! 
Tanja Michael  

Markus og Ellen sår korn på vej en. 

Foto :Esther Bay Jensen. 

Eva klipper, Ellen tegner, Tanja snakker.  

Foto: Esther Bay Jensen. 
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GRATIAKIRKEN, Århus 
Dødsfald 
Tenna Haahr (f. Rasmussen) døde 11. februar 2010 i en alder af 46 

år. En hovedpulsåre bristede. Hun efterlader sig to voksne børn, 
Lasse og Katrine, samt Henrik Haahr, som hun var gift med i 3  år, 
og hendes mand igennem mange å r, Bjarne Jensen.  
 Tenna bekendte sig til det s idste til Jesus Kristus som sin fre lser 
og savnes af os alle i familie  og menighed. Ved begravelsen 20. 

februar fra Gratiakirken i Skejby blev der bl.a. sunget ”En rose så 
jeg skyde”, og Herren trøstede os ved håbets  ord i 1  Petersbrev 
1,3: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin s tore barmhjertighed 
har genfødt os til et le vende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” 

LGJ 
 

Ung lejr marts 2010 
Katrine Jensen skrive r om ungdomslejr 5.-7. marts i Århus 
Så var det endnu engang tid til lejr for kirkens unge flok. Denne gang var det Sig-
mund og Karin Hjorthaug, der lagde hus til, så her skulle lejren så finde sted. Men 
inden vi kom så vidt, mødtes  vi fredag eftermiddag i kirken på Skejbygårdsvej for at 
indlede lejren med aftensmad og hygge først på aftenen. Senere kom pastor Le if, 

som havde forberedt et hæfte med lejrens tema: JESUS og BIBLEN og OS/MIG. 1. 
Åbenbaring: Jesus og Skriften, 2. Skriften: Form og indhold, 3 Hvordan bruger vi 
biblen.  
  

Fredag  

Under disse emner snakkede vi bl.a. om 
oversættelsen af biblen i forhold til 
grundteksten. F.eks. siger Eva i Første 
Mosebog kap. 4 vers 1: ”Jeg har skabt 
en mand ved Herrens hjælp”. Dette si-

ger hun, da hun har født Kain. Men Leif 
fortalte os at der i g rundteksten står 
nogenlunde således: ”Jeg har skabt en 
mand, Herren”. Vi talte om forskellen 
på disse to oversættelser.  I den nye 

oversættelse siger Eva, at hun ved Guds 
hjælp har født en søn, men i grundtek-
sten virker det mere som om hun tror at 
hun har født frelseren, Herren. Så Eva 
forventede altså at Jesus ville komme i 

hendes tid. Vi snakkede om, om nogle 

af os forventede Jesu genkomst i vores 

tid? Dette var der forskellig tanker om; 
nogle kunne ikke forestille sig a t det 
ville ske mens de levede, og andre men-
te at det ville være godt hvis det snart 
skete. Konklusionen blev at det er godt 

at have en forventningsglæde til Jesu 
genkomst. Hvis man går rundt og  for-
venter at Jesus snart vil komme bliver 
tanken måske mere håndgribelig og 
mindre abstrakt. 
  

Lørdag  
Lørdag formiddag kl. 10.00 mødtes vi 
igen hjemme hos Sigmund og Karin 
Hjorthaug i Egå, hvor vi gennemgik re-

sten af hæftet fra fredagen. Vi snakkede 
her bl.a. om hvordan vi selv bruger bib-
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len, både når vi er alene, men også når 
vi er sammen med andre. Holder man 
eksempelvis andagt sammen med sine 
kristne venner, når de er på besøg (om 

aftenen)? Hvis det ikke er noget man 
normalt gør, kan det være svært at bry-
de rammerne og fores lå andagt. Nogle 
sagde de frygtede hvilke tanker venner-
ne ville have hvis man bragte emnet op. 

Måske de ville tænke at man virkede for 
hellig? Så vi begyndte at snakke om må-
der hvorpå man kunne implementere 
andagten med vennerne uden alle disse 
negative forventninger og fordomme. Vi 

kom frem til at det bedste simpelthen 
var at snakke åbent omkring sine tanker 
og meninger om andagt.   
 Vi spiste frokost ca. kl. 12.00. Derefter 
stod den på fjernsyn efterfulgt af en tur 

til stranden, dog var der nogle der blev i 
huset for at sove til middag.  
 Leif ankom igen ca. kl. 16.15 hvor vi 
forsatte lejrmødet. Vi gennemgik Paulus 
to breve til menigheden i Korinth, hvor 

Paulus mange gange henviser til; ”det 
der står skrevet”. Det er i dag godt for 

os at læse hvordan personerne i biblen 
sætter al deres lid til skrifterne. Det er 
med til a t styrke vores egen tro på bib-
len som Guds ord.  

 Senere spiste vi aftensmad og deref-
ter brugte vi en halv time på at læse og 
snakke om Thomasevangeliet. Der er 
dele af dette evangelium som ligner det 
der stå r i biblen, men der er alligevel 

stor forskel. Vi talte om denne forskel, 
hvordan der f.eks. i Thomasevangeliet 
ikke, som i biblen, er en his torie. Dette  
evangelium består blot af en masse cita-
ter og samtaler mellem Jesus og disci-

plene. Desuden er Thomasevangeliet på 
mange punkter vildledende i forhold til 
den kristne tro.  
 Da vi var færdige med at snakke om 
dette gik resten af aftenen med s jov og 

hygge.  
  

Søndag  
Næste morgen stod vi tidligt op for at 
gøre rent og rydde op, og så tog vi i kir-

ke. 
Katrine Jensen

 

  
Middagshygge på ungdomsweekenden 5.-7. marts i Egå 
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”Samliv mellem mennesker af samme køn - og kirken” 
En erklæring fra Internationalt Luthersk Råd, august 2009  
 

De seneste år har bragt forvirring og 
uenighed med kirker i forskellige dele af 

verden -  herunde r lutherske kirker – idet 
flere kirkesamfund har vedtaget resolu-
tioner om, at det er i orden for kristne 
at leve sammen i homoseksuelle / lesbi-
ske forhold. Desuden har nogle god-

kendt ordination af præster, der lever i 
et sådant parforhold med e t menneske 
af samme køn som ham selv. 
 

International Lutherske Råds 23. ver-
denskonference mødtes 26.-31. august 

2009 i Seoul, Korea, under temaet "I 
Kristus: Leve livet fuldt ud." Vores ønske 
om at forkynde og at leve livet i Kristus  
fuldt ud tvinger os til at fremsætte den-

ne erklæring i lys af den aktuelle uro 
om ”samliv mellem mennesker af sam-
me køn”.  
 

1. Når vi vurderer spørgsmålet om ho-
moseksualitet her i det 21. århundrede, 

mener vi, at et ret svar hænger sam-
men med en ret forståelse af den helli-
ge Skrift som Guds inspirerede ord som 
rettesnor for den kris tne kirke. Også i 
det følsomme spørgsmål om menne-

sker og deres seksuelle identitet, skal 
kirken i ydmyghed holde fast ved Guds  
ords myndighed. Skriften bevidner klart 
og gentagne gange, at livslang forening  

af én mand og én kvinde er det sted, 
Herren har givet mennesket at leve sin 
seksualitet ud. Afsnit i Bibelen, som om-
taler homoseksualitet, misbilliger, at 
mennesker af samme køn har seksuelt 

samliv. Forankret i Bibelens vidnesbyrd 
og i overensstemmelse med kris ten læ-
re gennem 2000 år vi mener fortsat, at 

homoseksuel praksis - i enhver og alle  
situationer - overtræder Skaberens vilje  

og er udtryk for synd.  
 

2. På samme tid, udtrykker vi, at vi øn-
sker at henvende os til mennesker med 
homoseksuelle tilbøjeligheder med den 
dybeste mulige kristne kærlighed og  

pastorale omsorg, uanset i hvilken situ-
ation, de befinder sig. Samtidig med at 
vi bekræfter Guds lov og vilje uden for-
behold, bekender vi som kristne, at 
verdens synd er blevet tilgivet gennem 

Kristi lidelse og død på korset. Som gen-
løste børn hos Gud er vi én og samme 
tid både ”syndere og hellige”.  
 

3. Det er vort kristne håb, at vi må blive 

fornyet og helliggjorte, men vi indser, at 
disse forventninger aldrig vil kunne op-
fyldes fuldt ud i dette liv. Dette  gælder 
for utallige fristelser. Vores syndige til-
stand betyder, at vi må leve hele livet i 

bøn og kamp. Skriftemål og syndsforla-
delse er vor tilflug t, hvor vi modtager 
Guds tilgivelse, som han tilbyder gen-
nem sit ord og sakramenterne. Dette  
sætter os i stand til at fortsætte vores  

personlige kamp for at leve et Gud-
velbehageligt liv Helligåndens  kraft. 
 

Erklæringen blev vedtage t i enstem-
mighed.  

 
Den evangelisk-lutherske Frikirke har siden 
1977 været medlem i ILR.  
I 2009 ændredes medlemskabet til ”associe-
ret medlemskab”.  
Pastor Leif G. Jensen repræsenterede Den 
Ev.-Luth. Frikirke ved konferencen, som i alt 
havde ca. 70 deltagere. 



Bibellæseplan 
JUNI 

Dette siger Herren til Israels 
hus: »Søg mig, så skal I le-
ve!« (Am 5,4) 
 

1 Sl 8: Herre, vor Herre 

2 Es 54,7-10: Et kort øjeblik 

3 Es 54,11-17: Du hjælpeløse 

4 Es 55,1-13: I som tørster 

5 Sl 13: Din trofasthed 

6 Luk 12,13-21: Rig i Gud 

7 Es 56,1-12: Et bedehus  

8 Es 57,1-13: Horkarle 

9 Es 57,14-21: Nær  

10 Es 58,1-14: I faster til strid 

11 Es 59,1-15: Sandhed? 

12 Sl 18: Ud i åbent land 

13 Luk 14,25-35: Give afkald 

14 Es 59,16-21: En løskøber  

15 Ef 1,1-14: Lovet være Gud 

16 Ef 1,15-23: Tro og kærlighed 

17 Ef 2,1-10: Levende 

18 Ef 2,11-22: Guds husstand 

19 Sl 25: Tilgiv alle mine synder 

20 Luk 15,11-32: Faderen 

21 Ef 3,1-13: Medarvinger  

22 Ef 3,14-21: I alle slægtled 

23 Ef 4,1-16: Jeg, der er fange … 

24 Ef 4,17-32: Lev ikke som … 

25 Ef 5,1-20: I skal ligne … 

26 Sl 27,1-6: Herren er mit lys 

27 Matt 5,43-48: Du skal elske   

28 Ef 5,21-33: Hustru og mand  

29 Ef 6,1-9: Børn og forældre 

30 Ef 6,10-24: I øvrigt, … 

 

Syng i juni: ”A lmagts Gud, 
velsignet vær!” (DDS 312) 
 
 

JULI 

Ved din Guds hjælp skal du 
vende tilbage. Tag vare på 
troskab og ret, sæt altid hå-
bet til din Gud. (Hos 12,7) 

1 Fil 1,1-11: Nåde fra Gud 

2 Fil 1,12-26: Kristus forkyndes 

3 Sl 27,7-14 Hør mig, Herre! 

4 Matt 16, 13-26:Du er Kristus 

5 1 Pet 2,4-10: Kom til ham! 

6 Fil 2,1-18: Hvis trøst i Kristus 

7 Fil 2,19-30: Timoteus’ sind 

8 Fil 3,1-11: Glæd jer i Herren! 

9 Fil 3,17-4,1: Efterlign mig 

10 Sl 28: Herren er styrke  

11 Matt 19,16-26: Ikke umuligt 

12 Rom 3,23-31 : Ufortjent 

13 Fil 4,2-23: Glæd jer … og hils! 

14 1 Mos 50,1-14: Begravelse 

15 1 Mos 50,15-26: Tilgiv dog! 

16 2 Mos 1,1-22: Under tvang 

17 2 Mos 2,1-10: Sivkurven 

18 Matt 10,24-31: Frygt ikke  

19 2 Mos 3,1-14: Tornebusken 

20 2 Mos 12,1-20: Døren 

21 2 Mos 14,1-31: Havet 

22 2 Mos 15,1-21: Jeg vil synge 

23 2 Mos 15,22-27: På prøve 

24 Sl 48: Din troskab 

25 Matt 7,22-29: På klippen 

26 1 Joh 4,1-6: Prøv ånderne  

27 Kol 1,1-11: Vi takker altid 

28 Kol 1,12-29: I ham blev alt … 

29 Kol 2,1-15: så lev i ham 

30 Kol 2,16-23: Menneskebud 

31 Sl 54: Se, Gud er min hjælper 

Syng i juli: ”Jeg er frem-
med, jeg er en pilg rim” 

(DDS 646) 

AUGUST 
Jesus Kristus siger: »I døm-
mer efter det ydre, jeg 
dømmer ingen.« (Joh 8,15) 
 

1 Luk 12,32-48: D u lille hjord 

2 2 Tim 1,6-11: Evangeliet  

3 Kol 3,1-17: Når I er oprejst 

4 Kol 3,18-4,1: Hvad I end gør 

5 Kol 4,2-18: Udholde nde bøn 

6 2 Mos 16,1-21: Opbrud 

7 Sl 55: Jeg vil råbe til Gud 

8 Matt 11,16-24: Denne slægt 

9 Hebr 3,7-14: Lyt i dag! 

10 2 Mos 16,22-36: 6. og 7. dag 

11 2 Mos 17,1-16: Skaf os vand! 

12 2 Mos 18,1-27: Svigerfar 

13 2 Mos 19,1-25: Sinai 

14 Sl 68,1-19: … de ensomme 

15 Luk 7,36-50: Tilgivet 

16 Rom 10,4-17 : Ordet er nær 

17 2 Mos 20,1-21: De 10 bud 

18 2 Mos 20,22-26: Alteret 

19 2 Mos 21,1-14: Retsregler 

20 2 Mos 21,15-27: Retsregler 

21 Sl 70: Vær nådig, Gud! 

22 Matt 12,31-42: Jonas’ tegn 

23 Jak 3,1-12: Prale af stor magt 

24 2 Mos 21,28-22,4: Retsregler 

25 2 Mos 22,5-30: Retsregler 

26 2 Mos 23,1-9: Løgn og rygter 

27 2 Mos 23,10-19: Sabbat 

28 Sl 74: Husk på pagten! 

29 Matt 20,20-28: En løsesum 

30 1 Tim 1,5-17: Loven er god 

31 2 Mos 23,20-33: Dyrk Herren 

Syng i august: ”Gud Her-
ren så til jorden ned” 

(DDS 434) 
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Kalender  

Dato 
KØBENHAVN 
Martinskirken 

LANGELAND 
Lohals/Svendborg 

LØSNING 
Kirken Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

3. juni 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 

4. juni      19 Ungdomsmøde 

6. juni 10 Gudstj. N (SH)   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste lp 

9. juni    19.30 Bibeltime  

10. juni 19 Bibelkredse    19.30 Bibeltime 

13. juni 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste 

16. juni  14 Gudstjeneste     

17. juni 19 Menighedsmøde     19.30 Bibelkredse 

18. juni 10.30 Andagt Korsør     18 Ungdomsmøde 

20. juni 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste N 

23. juni    19.30 Bibeltime  

24. juni 19 Bibelkredse    19.30 Bibeltime 

27. juni 10 Gudstjeneste   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

30. juni  14 Gudstjeneste     

1. juli 19 Sang og bibelstudie     Intet møde 

4. juli 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

7. juli    19.30 Bibeltime  

8. juli 19 Bibelkredse    Intet møde 

11. juli 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

17. - 18. juli: ÅRSMØDE på Langeland (se program på bladets bagside) 

18. - 22. juli: SOMMERLEJR på Langeland (program fås ved henv. til redaktionen) 

25. juli Ingen   Ingen Ingen 

1. aug. 10 Gudstjeneste lp   Ingen Ingen 

5. aug. 19 Bibelkredse      

8. aug. 10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde 10 Gudstjeneste lp 

12. aug. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 

15. aug. 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste N 

18. aug.  14 Gudstjeneste  19.30 Bibeltime  

19. aug. 19 Bibelkredse    19.30 Bibeltime 

22. aug. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

26. aug. 19 Sang og bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

27. aug. 10.30 Andagt Korsør     18 Ungdomsmøde 

29. aug. 10 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde 16 Gudstjeneste 

Tegnforklaring: N = Nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor Sigmund Hjorthaug. 
København: Bibelkreds i et hjem, kontakt SE 29 26 54 90. Andagt i Korsør, kontakt præsten. 
Langeland: Gudstjenester i et hjem, kontakt BJ 62 21 37 32.  
Løsning: Søndagsmøde og bibeltime i et hjem, kontakt OA 75 65 03 51.  
Århus: Bibelkredse, kontakt MBL 28 90 30 40. Ungdomsmøde, kontakt KJ 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. 60 46 69 17 
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogersle v, 4000 Roskilde  

 
 

 
”JESUS ÅBNER”    
Den evangelisk-lutherske Frikirke indbyder til årsmøde  
17. - 18. juli 2010 på  Humble Musik efterskole. 

 
Lørdag d. 17. juli 
Ankomst til Humble fra kl. 12.30.  
Kl. 13.30: Åbning 

Kl. 14:00: Samfundsmødets første  del 
   * Årsberetninger fra 2009/10 

Kl. 15.30: Kaffe 
Kl. 16.00: Samfundsmødets anden del 
  * Planer og ideer for kommende år 

Kl. 18.00: Aftensmad 
Kl. 19.00: Familiemøde 

Kl. 19.30: De mindste  puttes  
   ”Vi synger i kor” / pause 
Kl. 20.15: ”Vi havde håbet” - Om håb-
løshed og håb efter påske  
   v. pastor Jais H. Tinglund, LCMS 

Kl. 21.00: Kaffe/The 
Kl. 22.00: Aftenbøn  
   v. pastor Sigmund Hjorthaug

Søndag d. 18. juli 
Kl. 10.00: Gudstjeneste 
   Prædikant: pastor Leif  G. Jensen  

Kl. 12.15: Middag  
16.30-17.30: Beretning fra Jais  H. Ting-
lunds a rbejde i USA 
 

Fortsættelse: Sommerlejr 18.-22. juli   
 
TILMELDING i den lokale menighed eller til 
Tanja Michael, Augustagade 7, 5. tv., 2300 
København S.  
E-mail: tanjamich@ofir.dk 
Eller til post@vivit.dk 
 

Pris for overnatning og mad: 
Voksen: 275 kr. 12-17 år: 155 kr.  
Studerende kr. 175 kr.  
Deltager man også i sommerlejren betales 
for årsmøde og lejr samlet (lidt billigere). 

 

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 


