ÅRSBERETNING 2020 fra Martinskirken
ved årsmødet 11.-12. juli i GRATIAKIRKEN
Året 2019-20 blev levet under overskriften: ”Øs glæde! – af frelsens kilder.”
Kirkegængere med foldede hænder, troens øre og hjerte, det er dem, som driver det kirkelige
arbejde! Her bliver der forberedt et alterbord med disk, kalk, blomster og lys. Der bliver øvet
musik til salmerne og postludium. Der er forberedt en prædiken. Der brygges kaffe og tevand. Der
tændes lys. Så lyder kirkeklokken, og den inviterer til Gudstjeneste med ni bedeslag!
Og Guds ord bliver talt, der øses af frelsens kilder!
I 2019 samles vi om søndagen og hver fjerde torsdag. Så er der Gudstjeneste, bibelstudie og
menighedssamvær. Præsterne er trofast til stede, ellers er der læseprædikener! Rundt om kirken
samles der også til bibelkredse. På den måde blev Guds ord i 2019 forkyndt i 54 Gudstjenester,
heraf 22 med læse-prædikenen og 15 bibelstudier! Samt til 19 bibelkredse.
Martins menighed havde pr. 31. december 19 medlemmer plus 6 gæster tæt knyttet til menigheden. Vi fik et nyt medlem på Marias bebudelsesdag i marts 2019, Gabriel Borlean, Odense.
Afdøde: Den 4. august blev Mogens Rasmussen kaldt hjem til herligheden. Han blev bisat fra en
fyldt Fløng Menighedshus den 10. aug. 2019. I starten af corona-nedlukningen den 2. april 2020
blev Per Bay Milgren kaldt hjem til herligheden. Han blev bisat fra en fyldt Martinskirken den 20.
juni 2020.
Coronanedlukningen betød også, at der her i foråret har været lukket for Martinskirken: Alle
Gudstjenester og samvær blev aflyst fra den 15. marts. Vi holdt kontakt og havde 2 lukkede
gudstjenester med nadver. Ellers besøgte præsten medlemmer i hjemmene og på plejehjemmene.
Det blev igen muligt at holde offentlig Gudstjeneste fra Kr. Himmelfartsdag den 21. maj. Kirkens
størrelse giver mulighed at samles 35 personer til Gudstjeneste.
I Martinskirken bliver Guds ord også talt til andre! I et par år er der nogle Pakistanere, Iranere og
unge familier, som har ønsket hjælp til at fejre julens anledning for deres familier. I december var
de igen inviteret til kaffe, saft, kage og godter til alle. De har brug for det. De søger hjælp og de
søger omsorg. Et par stykker får dåbsundervisning! Pastor Leif er ved at lærer farsi! Og vi glæder
os til en dåbs-gudstjeneste.
I kirkens lejlighed bor Nicolai Hjort, og han lejer det ene værelse ud til Kasper. De deltager aktivt i
vedligeholdelse inde i kirken og ude omkring.
Ved menighedens årsmøde blev Ulrik Bay Jensen valgt til afløser for Lisa og Poul Bøgely, som
menighedskasserer. Samtidig blev Ulrik også valgt til menighedsrådsmedlem som afløser for
Mogens Rasmussen!
Vi har jævnligt gæster, som søger Martinskirken. NordEuropæisk LutherAkademi kommer her og
holder deres bestyrelsesmøder, som forbereder NELA møderne her i Norden. I oktober var
menigheden på besøg hos St. Johannes menighed i Skåne.
Alder og helbred trykker også nogle vore medlemmer og gæster, men de får også Guds ord talt
ved besøg. Bl.a. Helge der bor på Amager, og ikke kan forlade sit plejehjem.
Bed for dem og bed for os alle, så Guds ord altid kan blive til ”Øs glæde! – af frelsens kilder!”
Ulrik Bay Jensen, juli 2020

