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Juli 
Det mål,  
I måler med,  
skal I selv få  
tilmålt med. 
Markus 4,24 

August 
Gud læger 
dem, hvis hjer-
te er knust, og 
forbinder de-
res sår. 
Salme 147,3 

September 
Er jeg kun Gud 
her på stedet? 
siger Herren, 
er jeg ikke og-
så Gud langt 
borte? 
Jeremias 23,23 
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Guds ord til os i juli, august og september 
Illustrationerne på forsiden indeholder hver sin lille prædiken over månedens bibel-

ord. Gode at fordybe sig i sammen med at bibelordet slår rod i hjertet. 
 

MÅLESTOK  
– i juli 
”Det mål, I måler 

med, skal I selv få til-

målt med.” (Markus 

4,24) 
På illustrationen ser vi målestokken! Mål 
engang bitterhed, had, misundelse, 
uvenskab, fjendskab og dømmesyge 
med Jesu hjerte. Resultatet er overra-
skende. Det var jo ham, som på korset 
bad for sine fjender. Det var ham, som 
bar verdens skam, for at vi kunne få den 
ære at være Guds børn – på trods af vo-
re synder.  
 

Hvordan kan vi da i smålighed dømme 
hinanden? Hvordan kan vi da kræve, at 
vi skal behandles rimeligt og retfærdigt 
af vor næste? Hvordan kan vi da bære 
på nag? Og når vi ser mangler og fejl hos 
hinanden i menigheden og bliver trætte 
af os selv og hinanden, da lad os be-
dømme situationen ud fra Kristus – igen.  
 

Når vi måler hinanden med vore egen 
selviske målestokke, vokser kritikken, og 
vi mister både hinanden og Kristus. Men 
måler vi med Kristi hjerte, kan vi åbne os 
for hinanden, og Kristus bliver så meget 
mere nødvendigt for os alle.  
 

Lad os måle alt ud fra Kristi stedfortræ-

dende lidelse og død for os og for alle. 

Da ser vi os selv og andre i det rette lys. 

 

Idé i juli: Læs Markusevangeliet og syng ”Gak 

ud, min sjæl, betragt med flid”, DS 674. 

FORBINDING  
– i august 
”Gud læger dem, hvis 

hjerte er knust, og for-

binder deres sår.” (Sal-

me 147,3)  
Da juli måneds bibelvers afslørede mit 
hjerte, blev det alt for tydeligt, hvor sygt 
mit hjerte er: Bitterhed, misundelse, 
utilfredshed og kritik. Hjertet er i styk-
ker. Men netop i den situation kommer 
Helligånden med sin forbinding og læger 
hjertet – mit hjerte. Og forbindingen 
tegner i kors, så jeg må tænke på Jesus 
Kristus.  
 

Længe før mit hjerte blev knust, blev Je-
su hjerte jo knust! Da soldaterne knuste 
de korsfæstede røveres knogler, så de til 
deres overraskelse, at manden i midten 
allerede var død. Derfor nøjedes med at 
stikke et spyd i hans side.  
 

Profeten Esajas forudsagde det sådan: 
”Men han blev gennemboret for vore 

overtrædelser og knust for vore synder. 

Han blev straffet, for at vi kunne få fred, 

ved hans sår blev vi helbredt.” Es 53,5.  
 

Gud læger virkelig dem, hvis hjerte er 
knust. Han forbinder deres sår.   
 

Såret i hjertet er dybt. Lad os derfor 

modtage evangeliet om Jesu tilgivelse 

og nåde som forbinding på vort hjerte 

både hverdage og søndage.   

 

Idé i august: Brug Salme 145-150 i din an-

dagt, og syng ”Fred i Jesu død”, DS 455.  
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NÅR ALT 
FORANDRES   
- i september 
Er jeg kun Gud her på 

stedet? siger Herren, er jeg ikke også 

Gud langt borte? (Jeremias 23,23) 
 

Hvor er Gud, når der sker forandringer i 
vores liv? Han var der i barndommen, 
men hvor er han, når jeg flytter hjem-
mefra? Han var min tryghed og hjælp, 
da familie og menighed lignede sig selv. 
Men hvor er han i den ”nye tid”? Hvor er 
han, når jeg bliver færdig med min ud-
dannelse? Hvor er han, når jeg står uden 
arbejde? Og hvor er Gud, når ateisme, 
kulturkristendom, islam og nyreligiøsitet 
tager over og fylder der, hvor Bibelen, 
korset og kirkegang før var min verden?  
 

Profeten Jeremias levede i en tid med 
store forandringer. Både profeter og 
præster var blevet gudløse (Jer 23,11). 
Og dele af Guds folk var bortført til Ba-
bylon. Men præsterne fortalte ikke fol-
ket, at det var en følge af deres frafald 
fra Gud. Derimod sagde de, at alt var 
vel, selv om folk fulgte deres egne tan-
ker (Jer 23,17). De forkyndte ikke, at 
ulykken ville ramme det frafaldne folk.  
 

I den situation spørger Gud: ”Er jeg kun 

Gud her på stedet? Er jeg ikke også Gud 

langt borte. Er det ikke mig, der fylder 

både himmel og jord? siger Herren” (Jer 
23,24). Gud var også Gud for sit folk, da 
det blev ramt af dommen og blev bort-
ført til Babylon. Og han var stadig Gud 
for dem, der var tilbage i Jerusalem. Han 
stod ved sin dom. Og han kaldte dem 
samtidig til omvendelse og lovede dem 

Messias: ”Der skal komme dage, siger 

Herren, da jeg lader en retfærdig spire 

fremstå af Davids slægt. … I hans dage 

skal Juda frelses og Israel ligge trygt. (Jer 

23,5-6).  
 

Når der sker store forandringer i vores 
liv, er det svært at se, hvor Gud er i det 
alt sammen. Da er det godt at septem-
ber måneds bibelvers spørger, om løs-
ningen er at forlade Gud? Nej, vi skal i 
stedet vide, at Gud både er barndom-
mens og ungdommens Gud. Han er bå-
de vokenlivets og alderdommens Gud. 
Han står ved sine løfter, også når du 
rammes af ”landflygtighed”, og når syg-
dom raser. Bibelen, dåben og nadveren 
er ikke sat ud af kraft, fordi det religiøse 
Danmark vender ryggen til den kristne 
tro. Lad os holde fast ved Guds ord og 
leve i hans kirke, hvor dåb og nadver 
binder os sammen med ham og med 
hinanden i troens fællesskab. 
 

I en aftensang synger vi: ”Alt står for 

fald, og alt forandres her; Du som om-

skiftes ej, vær du mig nær!” (DS 520 v2).  
Vi er ikke de første, som kommer ud for, 
at livet forandres og bliver svært. Det 
beskrives overalt i Bibelen, og i en salme 
som ”Vær du mig nær!”  
Gud Fader, Søn og Helligånd er Gud for 
dig også i denne tid – også på det nye 
sted i dit liv.  
 

Så skal vi ikke give op, men så meget 
mere stole på Gud, fordi han også er vo-
res Gud, når alt forandres her.  

 

Idé i september: Læs Jeremias 23-31  

og syng ”Vær du mig nær”, DS 520.  

Leif G. Jensen 



Trinitatis
De store højtiders måneder er slut.  
Advent med forventningens glæde i adventskransens skær. Julen, hvor julekrybbens 
figurer viser hen til Betlehem. Fasten med fastelavnsris, som peger på tornekrone og 
pisk langfredag. Påskesøndag – så er fastelavnsgrenene sprunget ud, og opstandel-
seshåbet blomstrer. Snart kommer aftenen, hvor vi samles til hveder, og der må man 
ikke glemme, at de rimer på ”beder”.  
Kristi Himmelfart og pinse – Helligånden kommer, og vi plukker pinseliljer og tænder 
lys og tænker på helligånds-flammerne. 
 

Hver højtid sine symboler og traditioner, og disse kan være gode til at holde os fast 
og samtidig føre os videre i kirkeårets gang. Sådan er det i hvert fald for mig. 
 

Med trinitatis søndag begynder perioden med alle 
hverdagene afbrudt af hen ved 25 trinitatis-søndage.  
Hvilket symbol kunne vi give denne tid, som kan på-
minde os om den treenige Gud? Hvad med en stedmo-
derblomst? Men hvorfor nu en stedmoderblomst? Hvis 
der skal være blomster til at symbolisere trinitatis, måt-
te man kunne finde en finere og mere imponerende 
blomsterbuket. 
 

Lad os høre om stedmoderblomsten og treenigheden. 
På latin hedder blomsten ”viola tricolor”, og i middelal-
deren kaldtes den i folkemunde ”trefoldighedsblom-
sten”. Blomsten har gerne tre farver, hvid, gul og blå, og 
det mente man, var som et jordisk symbol på den himmelske treenighed – Gud Fa-
der, Søn og Helligånd. Tre farver – én blomst. Tre personer – én Gud.  
 

Det er stort, at vi må vide, at Gud Fader, Guds Søn Jesus og Helligånden er med os og 
giver os alle gaver. Alting, både småt og stort - den lille trefarvede blomst og den 
evige frelse for os alle.  
 

Den lille beskedne stedmoderblomst med fløjlskær vokser tilfreds og tålmodigt 
mange steder, også dér, hvor der ufrugtbart, og hvor jorden er stenet og hård. På 
samme måde kan den treenige Gud virke og hjælpe, hvor der ser håbløst og sten-
hårdt ud. Velsignelsen blomstrer op, hvor man mindst ventede det.  
 

Lad os bruge trinitatistiden til at være stedmoderblomster for hinanden og vise hen 
til treenigheden. 

Kirstina Strand 

 

Foto af stedmoderblomst i Ingeborg 

Høis  altankasse i Korsør (LGJ) 

4 



 5 

Hvordan læse og studere Bibelen? 
Den 22. Europæisk Lutherske Konference holdt møde 31.5.-2.6.2012 i Mulhouse, Frankrig. 

Der var 16 delegerede fra Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Portugal og England og 4 

gæster fra Den lutherske Kirke i Kirgisistan og USA. Vi blev opmuntret og styrket gennem 

foredrag og samtaler. Og vi så nye muligheder for at læse og studere Bibelen.  

Sammen skrev vi et brev til de menigheder, som havde sendt os på konferencen.  
 

Med dette brev deler vi inspiration og 
overvejelser fra konferencen i håb om, at I 
- når I læser om og lytter til konferencens 
tema - sammen med os bliver opmuntret i 
arbejdet med at læse og studere Bibelen 
både privat og i menighedens fællesskab. 
Vi håber, at vi sammen kan tager nye initi-
ativer til at erfare betydningen af et af re-
formationens store temaer: ”Ordet ale-
ne”!  
Vores konference var bygget op omkring 
fire temaer: 1. Bibelen: Gud taler. 2. Bibe-
len: Vore ører? 3. Bibelen: Offentlig brug. 
4. Bibelen: Privat brug. 
 

1. BIBELEN: GUD TALER 
Men taler Gud? Det er ikke nogen selvføl-
ge, at Gud taler! Både verdslige menne-
sker og kristne erfarer, at Gud er tavs, at 
Jesus ikke svarer bøn, og at vi er overladt 
til os selv på grund af Guds tavshed i et 
mylder af menneskeord. Denne erfaring 
skal man ikke tage let på eller ignorere.  
Men Gud taler. Det gør han gennem Bibe-
len. I en verden med mange meninger er 
der kun ét ord, som er Guds. Dette Guds 
ord er åbenbaring. Det afdækker og frem-
stilling af sandheden ved Helligåndens 
kraft. Da ser vi ser os selv som de syndere, 
vi er af naturen, og vi ser Jesus som kors-
fæstet for vore synder. Han er den centra-
le og klare åbenbaring af Guds nåde mod 
menneskeheden. 
Vi var enige om, at Bibelens budskab fra 
1. Mosebog og helt frem til Åbenbaringen 
høres af os som Lov og Evangelium. Loven 
åbenbarer vores synd og Guds vilje. Evan-

geliet åbenbarer Guds barmhjertighed i 
Jesus Kristus, syndernes forladelse og livet 
med Gud gennem hans ord - hørbart i for-
kyndelse og klædt i vand og brød og vin. 
Bibelens formål er vores frelse, nemlig at 
vi tror på Jesus Kristus, Guds Søn, som vi 
bekender som ”Herre og Gud”.  
Bibelen er Guds inspirerede ord og kan 
ikke fejle (2 Tim 3,16). Gud bruger dette 
skrevne ord, når han taler til os. Det er et 
levende, dynamisk og kraftfuldt ord, som 
er skarpere end noget tveægget sværd, 
der dræber, og det er sødere end honning 
og gør levende og trøster. 
Der er ikke noget enkeltstående sprog, 
hvorpå Gud særligt taler. Gud helliger alle 
sprog, når han bringer Kristus til os ved 
ordet. Gud taler gennem Bibelen. 
 

2. BIBELEN: VORE ØRER? 
Vi mennesker hører ofte kun, hvad vi øn-
sker at høre. Måske det i endnu højere 
grad er tilfældet, når Gud taler. Vores 
holdning og syn på Guds ord bestemmer, 
hvordan vi hører det. - Vi tænker let, at 
det er os, der kontrollerer og har styr på, 
hvad vi læser og hører. Men sandheden er, 
at det er Helligånden, som er styrer. Vi er 
genstand for hans ord, når han åbenbarer 
Guds ord til os i vore daglige liv.  
Vi så på konferencen, at følgende hold-
ninger skal hjælpe os, når vi læser, stude-
rer og lytter til Bibelens budskab:  
* at vi betragter Bibelen som Guds ord og 
bekendelseskrifterne som kompas for vor-
res forståelse; 
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* at Bibelen giver os Kristus, og at vi søger 
i Skrifterne, indtil vi ”finder” ham; 
* at vi læser ud fra troen på Jesus og der-
for – hvis vores udlægning eller forståelse 
af Bibelen leder os bort fra korset og læren 
om retfærdiggørelsen – skal bliver ved 
med at søge efter Kristus; 
* at Skrift skal udlægges med Skrift, såle-
des at afsnit, der virker dunkle, skal oply-
ses af afsnit, som er klare at forstå; 
* at Nye Testamente åbenbarer opfyldel-
sen af Gamle Testamente; 
* at vi er opmærksomme på de forskellige 
forfattere, sammenhænge (kontekster) og 
litterære genrer i Bibelen og søger at for-
stå forfatterens mening; 
* at Bibelen skal forstås bogstaveligt, så-
dan at billeder skal udlægges som billeder 
og direkte tale skal som direkte tale.  
Vi anser Jesu menneskelige og guddom-
melige natur som en afgørende hjælp til at 
forstå Bibelens menneskelige og guddom-
melige natur. 
 

3. BIBELEN: OFFENTLIG BRUG 
Det var til opmuntring at erfare, hvordan 
vore kirker bruger Bibelen i gudstjeneste 
og i missionsarbejde.  
I gudstjenesten står Bibelen centralt, når 
den læses op og forkyndes i liturgien (som 
citerer fra Skriften). Uden Guds ord bliver 
vor gudstjeneste til afgudsdyrkelse. Vi 
støtter og opmuntrer alt, som kan hjælpe 

folk til at møde Guds ord: trofast forkyn-
delse og undervisning; oplæsere, som for-
bereder deres læsning og læser med ind-
levelse og værdighed. Vore menigheder 
blev opmuntret til at arbejde med at un-
dersøge, hvad mennesker rent faktisk hø-
rer i gudstjenesten. Det er værd at overve-
je, at hver enkelt kirkegænger tager Bibe-
len med og bruger den i gudstjenesten. 
 
Bibelen er central i vores omsorg for 
børn. Alle kirker har børnearbejde, som 
knytter børn til Bibelen, særligt fordi børn 
almindeligvis ikke mere møder Bibelen i 
skolen, og fordi bibelkundskab er stærkt 
på retur. Vore kirker støtter familier i at 
holde andagt i hjemmet. De holder søn-
dagsskole, bibellejre og aktiviteter med 
Bibelen i uges løb. Og de har særlige tider i 
gudstjenesten, hvor børnene deltager ak-
tivt: f.eks. oplæsning og drama og særlige 
indslag ved kirkens højtider. Det grund-
læggende i omgangen med Bibelen er 
glæde over, at Gud elsker sit folk og øn-
sker, at de ved det.  
Vi opmuntrer vore menigheder til at bru-
ge alle midler for at børn kan lære Bibe-
len at kende: billeder, leg, lyd, lys osv. Vi 
må ikke undervurdere børns evne til at læ-
re og forstå Bibelen. Jesus tog dem i favn 
og velsignede dem! Undervisning er en 
vigtig del af at høre med i Guds familie. Vi 
lærer ved at gentage, i spil og leg og ved at 
lære udenad. (Eksempel: Tag 66 tomme 
cornflakes æsker, lim farvet papir på dem 
og skriv en af Bibelens 66 bøger på hver af 
dem og se, hvor meget sjov børnene kan 
have ud af det!). Når Bibelen præsenteres 
for børn på en indbydende og varm måde, 
skabes de rette holdninger til Gud og kir-
ken, ligesom det giver mulighed for, at an-
dre inviteres til at ”komme og møde Je-
sus”.  
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Bibelen står helt centralt i bibelstudie-
arbejdet. Alle kirker har en variation af 
måder at holde bibelstudie på, ligesom de 
er fælles om at se nødvendigheden af bi-
belstudie og også kender de udfordringer, 
vi her står overfor. Bibelstudie er en 
grundlæggende del af luthersk kirkeliv. 
Studieaftener kan være med til at skabe 
en god atmosfære for samtale, som er til 
gavn for at vokse i troen og for missions-
arbejde. Her kan mennesker sammen ud-
forske, hvad Bibelen siger, og hvad Bibelen 
siger ”til mig i dag”. Der blev nævnt en ide 
til bibelstudie (fra Sydafrika): at man lader 
menigheden studere prædiketeksten en 
hverdagsaften, efter at den har hørt præ-
dikenen om søndagen. Gennem spørgsmål 
og sammenfatning af søndagens bibellæs-
ning og prædiken kan medlemmer drøfte, 
hvordan man i hverdagen kan bruge og få 
hjælp af det, man delte i kirken søndagen 
forinden.  
Vi er opmærksomme på, at medlemmer 
mange gange har en travl uge med arbej-
de og transport, som gør det vanskeligt at 
mødes i ugens løb. Derfor kan det være 
godt at bruge søndagen til også at have 
bibelstudie (enten før eller efter gudstje-
nesten). Vi minder menighederne om, at 
analfabetisme og andre hindringer for at 
læse op skal tages alvorligt, så man ikke 
lægger pres på nogen ved bibelkredse og i 
bibelstudie. Desuden mindes om, at det 
kan være godt at benytte visuelle hjælpe-
midler. Ofte er der mangel på bibelkreds-
ledere. Derfor opfordrer vi til at intensive-
re træning og oplæring af medarbejdere, 
samtidig med, at vi understreger præstens 

ansvar for tilsyn (for meget understregning 
af både det ene og andet kan føre til, at 
bibelstudie i menigheden nedprioriteres 
og begrænses). 
 

4. BIBELEN: PRIVAT BRUG 
Vi var enige om, at der er brug for støtte 
og hjælp til vækst i tro og til at leve et kri-
stent liv.  Privat brug af Bibelen her er me-
get afgørende både i ens personlige liv, 
blandt par og i familier.  
Vore kirker understreger sammen, hvor 
vigtigt det er, at man begynder at læse 
Bibelen allerede i barndommen og ung-
dommen. Den prægning, som finder sted i 
de tidlige år, er en afgørende hjælp, når 
man bliver voksen og gammel. (”Jeg har 
aldrig læst Bibelen uden at jeg fik noget 
godt ud af det”).  
Privat brug af Bibelen kan støttes af an-
dagtsbøger og andre hjælpemidler, f.eks. 
bibelordbøger, atlas, bibeludlægninger og 
opslag på internet. Når mennesker befin-
der sig i en livssituation, hvor det er van-
skeligt at sidder og læse Bibelen i hverda-
gen, opmuntres vore menigheder til at 
bringe Bibelens budskab ud på andre må-
der (lyd og billeder).  
Kirker opmuntres til at være kreative i 
deres støtte til at Bibelen bruges privat 
(f.eks. oplæsning af Bibelen før man sam-
men deltager i andre aktiviteter, så man 
kan tænke efter; man kan også opstille 
mål for at lære kapitler eller måske hele 
bibelske bøger udenad).  
 

KONKLUSION  
Læs Bibelen! Og gå i kirke!  

 

Om søndagen den 3. juni deltog jeg i gudstjeneste i Woerth/Lembach og skal hilse jer 

hjerteligt fra pastor Philippe Volf og hans kone og fra fru Kreiss, som efter sin mands Wil-

bert Kreiss død, fortsat bor i Woerth, hvor hun også er organist i menigheden. Også pa-

stor Matin Jautzy og pastor Jean Haessig sender hjertelige hilsner til jer fra søsterkirken i 

Frankrig.                                                                                                                        Leif G. Jensen  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde

 

Kalender 
 

København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svendborg 

Løsning 
Kirken Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

14. – 19. juli Årsmøde og sommerlejr i Humble. Søndag 15. juli. Gudstjeneste kl. 10. Mark Jasa 
Søn. 22. juli Ingen gudstjeneste   Ingen gudstjeneste Ingen gudstjeneste  

Søn. 29. juli  10 Gudstjeneste lp   Ingen Gudstjeneste 16 Gudstjeneste lp 
Tor. 02. aug. 19 Bibelkredse       
Søn. 05. aug. 10  Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde* 10 Gudstjeneste N (SH) 
Tor. 09. aug. 19 Bibelkredse       
Søn. 12. aug.  10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste N (LGJ) 
Man. 13. aug. 10.30 Andagt i Korsør 15 Gudstjeneste*     
Tir. 14. aug.     19.30 Bibeltime*  
Tor. 16. aug. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 
Søn. 19. aug.  10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N (LGJ) 10 Gtj.N (LGJ) børnemø. 
Tor. 23. aug. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 
Fre. 24. aug.       19 Ungdomsmøde 
Søn. 26. aug. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste N (LGJ) 
Tir. 28. aug.     19.30 Bibeltime   
Tor. 30. aug.      19-21 Menighedsmøde 
Søn. 02. sep. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N (LGJ) 10 Gtj. N (LGJ) børnemø. 
Ons. 05. sep.   15 Gudstjeneste*      
Tor. 06. sep. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 
Fre. 07. sep. 10.30 Andagt i Korsør      19 Ungdomsmøde 
Søn. 9. sep. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste N (LGJ) 
Tir. 11. sep.     19.30 Bibeltime   

Tor. 13. sep. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelstudieaften 
Søn. 16.sep. 10  Gudstjeneste N (SH)   10 Søndagsmøde* 10 Gudstj. lp, børnemø. 
Tor. 20. sep. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelkredse 
Fre. 21. sep.       19 Ungdomsmøde 
Søn. 23. sep. 10 Gudstjeneste lp   10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste lp 
Tor. 27. sep. 19 Bibelkredse     19.30 Bibelstudie 
Søn. 30. sep. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N (LGJ) 10 Gtj. N (LGJ) Børnemø. 
Søn. 07. okt. 10 Gudstjeneste N (LGJ)   10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste lp 
N = nadver; lp = læseprædiken; * = mødet holdes i et hjem. 
 

FERIE: Pastor Leif G. Jensen holder ferie fra lørdag d. 21. juli til fredag d. 10. august. Hvis der er brug for 

sjælesorg eller kirkelige handlinger, henvises til menighedernes bestyrelsesmedlemmer.  
 

ADRESSER 
København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. Kontakt Bent Nielsen. 41 42 52 10.  
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning. Kontakt Orla Andersen, Tel. 75 65 03 51. 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 86 12 54 50 (tirsdag 9-11). 
Hus-gudstjeneste i Svendborg, Lohals og Korsør. Kontakt præsterne for nærmere oplysninger. 
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17. 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tel. 75 65 16 60. Mobil 60 63 23 23.  
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