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 sept - nov 2019 

 

Leder: At cykle, 

og andre gode 

vaner 

-s.3- 
 

Det genoprettede 

liv 

-s.4- 

 

Nye ansigter i  

børnekirken 

-s.11- 

Det sker: 

13/9 Next:IN   ●   17/10 Frit Samvær    ●    25/10 LAN-Party Xtreme 

”Jeg når aldrig uden for din rækkevidde, 

hvor jeg end er, er du nær hos mig.”  

                     Salme 139:7 

Jacobskirken udvikler og udruster tjenester, som virker til evangeliets udbredelse! 
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Thorsgade 40 
5000 Odense C 
info@jacobskirken.dk 
 
Jacobskirken er en frikirke, som er en 
del af det landsdækkende apostolske 
netværk. Kirken samarbejder fælleskir-
keligt i paraplyorganisationen Frikirke-
net (www.frikirkenet.dk). 
 
Åbningstider: 
Kirkekontor: tirs og fre: 9.00-14.00 
ons og tors: efter aftale. 
 
Kristent Bogcenter:  man: 13.00-17.00, 
tir-fre: 10.00-17.00 
   
Menighedsbladet informerer om  
Jacobskirkens liv og aktiviteter og ud-
kommer 4 gange om året. Bladet kan 
downloades på menighedens hjemme-
side: www.jacobskirken.dk. 
 
Deadline: 17. november 2019 
Indlæg sendes til info@jacobskirken.dk 
 
Kirkens bankkonto 
Reg: 1569 
Konto: 0 39 83 65 

Kontoret                            93 84 87 77 
     info@jacobskirken.dk 
MobilePay                         32 696 
 

Menighedens ledelse 
Ruben Tychsen (Ledende præst )            23 64 00 02 
     ruty@jacobskirken.dk 
Morten A. Rasmussen (Præst)               22 92 53 70 
     moras@jacobskirken.dk 
Samuel Barbé               66 17 44 53 
Christian Schmidt              60 51 66 95 
Simon Stochholm              50 99 35 05 
Tina Aastrup               65 96 84 48 
 

Kristentbogcenter.dk              66 11 33 13 
v/Henny Rasmussen 
Søndergade 12, Odense C 
 

Lokal kasserer 
Lene Christensen              23 80 79 28 
     lenejchristensen@gmail.com  
 

Ejendomme 
Administrator: Jan Aastrup             65 96 84 48 
praktisk assistance               
og nødstilfælde                      93 84 87 77 
 

Lovsangstjeneste 
Torben Lykke Olesen                61 77 05 34 
Helene Lykke Olesen              29 78 12 37 
 

Lyd og Mix 
Christian Schmidt              60 51 66 95 
 

SMS-Bønnekæde 
Eva Lütken               25 12 95 59 
 

Ældrearbejde 
Erik Hedelund                 65 94 28 00 
 

Omsorgstjenesten 
Christian Schmidt              60 51 66 95 
 

Ved akutte indlæggelser 
Vagttelefon                                            93 84 87 77 
 

Profetisk betjening 
Tina Aastrup               65 96 84 48 
 

Mission 
Lene Christensen, koordinator             23 80 79 28 
Bjarne Toldam, Letland              23 74 89 24 
 

Midtfyn 
Samuel Barbé               66 17 44 53 
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Jeg er begyndt at cykle igen. Der er ikke læn-
gere nogen undskyldning for ikke at gøre det. 
Mine tre piger gør det. Min kone gør det… 
Min kondi er helt i hegnet, og min lånte cykel 
har jeg nu endelig fået lappet… Ordentligt. 
 
Nu siger jeg ”lånte cykel”. Det er fordi vi er 
særligt velsignet med folk omkring os som 
nok i virkeligheden er prototyperne på de 
perfekte naboer! Jeg fristes til at kalde dem 
hyrder, selvom de måske i virkeligheden ikke 
selv kender begrebet, for ”de er jo ikke erklæ-
rede kristne”, -jo hun er måske lidt, men han 
er nok slet ikke. Men de ved i hvert fald hvad 
det vil sige at være hyrder. ...i handling! 
 
En dag ringede det nemlig på, og der stod min 
nabo ”Jens” med en cykel ved sin side… Han 
vidste godt at jeg lige havde fået stjålet min, 
og han havde da også tidligere tilbudt at vi 
kunne splejse om hans mors gamle cykel, som 
hun ikke længere kunne bruge… Det var en af 
de perioder hvor økonomien var meget 
stram, så jeg måtte pænt afslå. 
 
Men dér stod han altså, med sin mors gamle 
cykel. ”Morten, jeg tænkte på: Må den her 
cykel ikke gerne stå her ved dig? Jeg har lige 
købt den af min mor og kunne måske godt 
bruge den som reserve”, sagde han på sit 
klingende fynske, og med sit sædvanlige glimt 
i øjet. ”men det er kun når min anden cykel er 
punkteret, og det sker sgu ik’ så tit! Så du kan 
jo bare bruge den som du vil!”  
 
Jeg anede ikke hvad jeg skulle sige til den her 
overvældende gestus… Andet end ”tusind 
tak!” Jeg prøvede også at tilbyde noget i re-
tur, men ”det skulle jeg da slet ikke tænke 
på!” 
Episoden er efterhånden et par år gammel, og 
min nabo har haft brug for cyklen to gange.  
 
Jeg skylder ham at bruge den noget mere… 

Jeg afleverer tit pigerne i skole, og når jeg skal 
videre ind på kontoret, så cykler jeg ad Lange-
søstien. Jeg er for tiden på jagt efter ny musik, 
så det er meget forskelligt hvad jeg har køren-
de på Spotify der på Langesøstien… Forleden 
var det et af de mere hårdtrockende kunstne-
re der satte kulør på turen. Pludselig poppede 
linjen op: ”Everybody wants to change the 
world, but nobody wants to change them-
selves.” (Alle vil forandre verden, men ingen 
vil forandre sig selv).  
 
Jeg kiggede ned på cykelstyret, og kom til at 
tænke på min nabo. Hvornår har jeg været et 
forbillede for ham, som han var det for mig? 
Hvornår var jeg hans næste? Har jeg mon haft 
for travlt med at forsøge at ændre verden, i 
stedet for at starte med mig selv? 
 
Bibelen siger at vi ikke skal skikke os lige med 
denne verden (Rom. 12): ”Jeres liv skal ikke 
styres af verdens tankegang. Lad i stedet 
Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I 
kan glæde ham ved at leve efter hans vilje 
som gode og modne kristne.”  
 
Vi skal skille os ud. Hvorfor? Fordi vi er en 
lukket klub? Fordi vi skal holde os uplettede 
af denne verdens søle, og de usle hedninge? 
Hmm… Nah, det kan ikke bare være det… Det 
må også have noget at gøre med at vi skal 
være forbilleder som kristne. Leve efter Guds 
vilje og vise Kristi kærlighed til dem omkring 
os… For hvis vi bare var som alle andre, hvil-
ken forskel ville det så gøre? 
Vi skal være forbilleder! Hvem er forbilledet, 
når din nabo altid kommer i forkøbet med at 
vise dig næstekærlighed? 
 
Du behøver ikke at svare, bare mærk efter. 

Udover musikken har jeg fået en ting mere at 

gå op i for tiden: Jeg er begyndt at lede efter 

flere og nye måder at være næste på. 

Leder: At cykle, og andre gode vaner                   v/Morten Aske Rasmussen 
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Det genoprettede liv - Kampagne 25/8 - 6/10 

På Gudstjenesten d. 25 August starter for-
løbet ”Det genoprettede liv”, som kører de 
følgende 7 uger.  
 
Emnet ”Det genoprettede liv” tager sit ud-
gangspunkt i mennesket som skabt i Guds 
billede, derefter forkrøblet til ukendelighed 
af synden og endelig genskabt i frelsen, 
dåben og Helligåndens dåb til en stadig 
større Gudsbilledlighed. Denne Gudsbilled-
lighed repræsenteres ved Kristus, idet vi 
vokser op i tro og erkendelse til at ligne 
Kristus stadig mere. Denne proces er ikke 
blot en personlig udviklingsrejse, men en 
grundlæggende præmis for os som troende 
og som menighed.  
 
Formålet med forløbet ”Det genoprettede 
liv” er, at skabe et miljø hvor vi taler og 
fremmer begejstring og ressourcer i men-
neskers liv. Vi tror at livet i Kristus er en 
kilde til liv, frihed, fred. 
 
Forløbet består af to dele: En prædiken 
hver søndag i 7 uger og en gruppesamling i 
løbet af ugen, hvor ugens emne viderebe-
handles. Der er lavet et hæfte til brug i 
grupperne, der sammen med prædikener-
ne og nogle små introduktionsvideoer onli-
ne, tjener som udgangspunkt for samtaler-
ne i grupperne. Hæfterne er frit tilgængeli-
ge og kan findes bagerst i kirken. 
Vi har i skrivende stund en del smågrupp-

per klar til forløbet "Det genoprettede liv", 
men der er stadig ledige pladser og vi vil 
gerne have så mange så muligt med på 
forløbet. Derfor vil der på søndagen d. 25 
være en sidste mulighed for at melde sig på 
en gruppe hvis man ikke allerede har gjort 
det, ved at skrive sig på listen nede bagest i 
kirkesalen. 
Vi glæder os til at udforske "Det genop-

rettede liv" sammen. 

Program: 
Uge 1 (25/8): 
 Den store historie, del 1 
 
Uge 2 (1/9): 
 Den store historie, del 2 
 
Uge 3 (8/9): 
 Det genoprettede liv og Gud 
 
Uge 4 (15/9): 
 Det genoprettede liv og familie 
 
Uge 5 (22/9): 
 Det genoprettede liv og menighed 
 
Uge 6 (29/9): 
 Det genoprettede liv og arbejde 
 
Uge 7 (6/10): 
 Det genoprettede liv og fritid 
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Økonomi 

”Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han 
sig så ikke først ned og beregner udgifterne 
for at se, om han har råd til at gøre det 
færdigt?” Luk. 14:28 
 
Efter et opmuntrende og velsignet resultat 
på regnskabet i 2018, gik vi ind i 2019 med 
stor fortrøstningsfuldhed og satte en række 
tiltag i gang. Således blev præsterne sendt 
på det obligatoriske danskhedskursus for 
vielsesbemyndigede, vi investerede i en ny 
kaffemaskine da den gamle var ved at være 
udtjent og Teenmax fik en stærkt tiltrængt 
overhaling. Derudover har vi i foråret 2019 
holdt et meget højt aktivitetsniveau, med 
ikke mindre end 10 større arrangementer. 
Alt dette betyder at vi har holdt et relativt 
højt udgiftsniveau henover foråret, med et 
underskud på omkring 100.000 til følge.  
 
Det positive er, at indtægterne fra tiende 

og gaver fortsat ligger meget stabilt og at vi 
derfor med stor sandsynlighed kan indhen-
te underskuddet inden Jul, blot ved at re-
ducere på udgifterne. Det er altså de faste 
og stabile indtægter fra tiende, gaver og 
udlejning af bygninger, der definerer hvor 
højt et aktivitetsniveau vi kan bære som 
kirke.  
Jesus taler i verset fra Lukasevangeliet 14 

om at beregne udgifterne til dét man går i 

gang med. Som kirke er vi i en brydningstid, 

hvor mange af de som har bygget og båret 

kirken er kommet op i alderen. Samtidig ser 

vi en opblomstring af børn, unge og unge 

familier, som knytter sig til kirken og ønsker 

at tjene med og bygge videre på det funda-

ment som er blevet lagt. Mit håb er, at vi 

må have ressourcerne til at bære et stadig 

større aktivitetsniveau, så vi må se dét fær-

digt som Gud har begyndt i vores kirke. 

Hvis nogen ønsker at velsigne i Jacobskir-
ken som fast bidragsyder, kan dette lade sig 
gøre ved at kontakte kontoret på 
info@jacobskirken.dk eller kasserer Lene 
Christensen: lenejchristensen@gmail.com 
så hjælper vi med at sætte det op. Hvis du 
ønsker at bidrage med enkeltbeløb kan det 

ske kontant på gudstjenesterne eller på 
MobilePay 32696. 
Stor tak til alle jer der er med til at bære 

økonomien, vi tror på at vi sammen gør det 

muligt at bygge Guds rige i Odense og på 

Fyn.  

mailto:info@jacobskirken.dk
mailto:lenejchristensen@gmail.com
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september                                                    ( *DGL: Kampagnen ”Det Genoprettede liv”, se mere i ”aktuelt”) 

Sø 01 kl. 10.30 Gudstjeneste. DGL* Den store historie del 2: Tommy Rasmussen   (v) 

Sø 01 kl. 09.00 Loppemarked i Dronningensgade 

Sø 08 kl. 10.30 Gudstjeneste. DGL* og Gud: Karin Barbé 

Fr 13 kl. 19.00 Next:IN. Taler: Mike Wilson 

Sø 15 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. DGL* og familie: Morten Rasmussen     (v) 

17-19 - Velkommen til Odense 

On 18 kl. 19.30 Bønneværkstedet 

To 19 kl. 14.30 Frit Samvær: Bente og Aage Mejrup 

Lø 21 kl. 10.00 Aglow bedemøde 

Sø 22 kl. 10.30 Gudstjeneste. DGL* og menighed: Dominique Lachat                      (va) 

Sø 29 kl. 10.30 Gudstjeneste. DGL* og arbejde: Simon Stochholm 

oktober 

Lø 05 kl. 10.00 Aglow - offentligt møde 

Sø 06 kl. 10.30 Gudstjeneste. DGL* og fritid: Ruben Tychsen                                       (v) 

Sø 06 kl. 12.30 Juleoptaktsmøde i caféen 

Sø 13 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen 

On 16 kl. 19.30 Bønneværkstedet 

To 17 kl. 14.30 Frit Samvær: Mie Rasmussen og Hjørdis Nielsen 

Sø 20 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: John Østergaard                              (v) 

Fr 25 kl. 15.00 LAN-Party Xtreme! 

Sø 27 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Peter Holmsgaard                                               (va) 

november 

Lø 02 kl. 10.00 Aglow bedemøde 

Sø 03 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Silas Majgaard                                                        (v) 

Lø 09 kl. 09.00 Arbejdslørdag 

Sø 10 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Steen Andersen 

On 13 kl. 19.30 Bønneværkstedet 

Sø 17 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Ruben Tychsen                                (v) 

To 21 kl. 14.30 Frit Samvær: Janni og Ruben Tychsen 

Lø 23 kl. 10.00 Aglow - offentligt møde 

Sø 24 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                   (va) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          



7 

 

september 

Sø 01 kl. 10.30 Børnekirke med Tina, Mira og Sofia 

On 04 kl. 19.30 Next:UP 

To 05 kl. 20.30 N@café 

Sø 08 kl. 10:30 Børnekirke med Lise og Stella 

Fr 13 kl. 19.00 Next:IN. Taler: Mike Wilson 

Sø 15 kl. 10.30 Børnekirke med Louise 

17-19 - Velkommen til Odense 

To 19 kl. 20.30 N@café EKSTRA! 

On 18 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 22 kl. 10.30 Børnekirke med  Maria og Morten 

Sø 29 kl. 10.30 Børnekirke med Tina, Mira og Sofia 

oktober 

On 02 kl. 19.30 Next:UP 

To 03 kl. 20.30 N@café 

Sø 06 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Sø 13 kl. 10.30 Børnekirke med  Louise 

Sø 20 kl. 10.30 Børnekirke med Tina, Mira og Sofia 

Fr 25 kl. 15.00 LAN-Party Xtreme! 

Sø 27 kl. 10.30 Børnekirke med  Maria og Morten 

On 30 kl. 19.30 Next:UP 

november 

Sø 03 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

To 07 kl. 20.30 N@café 

Sø 10 kl. 10.30 Børnekirke med  Louise 

On 13 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 17 kl. 10.30 Børnekirke med  Maria og Morten 

Sø 24 kl. 10.30 Børnekirke med Tina, Mira og Sofia 

On 27 kl. 19.30 Next:UP 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Hver tirsdag kl. 10.00: Bøn i caféen 

Hver torsdag kl. 18.30:  
stepBYstep (fra 0. klasse) og NxT_LvL (Teenagere) i BagHuset 
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september 

Sø 01 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Karin Barbé 

Ma 02 kl. 19.00 Fælleskirkeligt bedemøde, Sandagervej 18, Gislev 

Ti 10 kl. 19.00 Cellegruppe Peder og Solveig Skånning Faaborgvej 7, Gislev  

Sø 15 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen 

Ti 17 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

Ti 24 kl. 19.00 Cellegruppe Karin og Samuel, Elleholmvej 30, 5250 Odense SV  

Sø 29 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen 

oktober 

Ti 01 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

Ti 08 kl. 19.00 Cellegruppe hos Lisbeth Nielsen Hulvej 4, Gislev  

Sø 13 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Peder Skånning 

Ti 15 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

Ti 22 kl. 19.00 Cellegruppe hos Kirsten og Ole Andersen Mellemager 37, Ringe  

Sø 27 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: TBA 

Ti 29 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

november 

Ti 05 kl. 19.00 Cellegruppe Peder og Solveig Skånning Faaborgvej 7, Gislev  

Sø 10 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: TBA 

Ti 12 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

Ti 19 kl. 19.00 Cellegruppe hos Lisbeth Nielsen Hulvej 4, Gislev  

Sø 24 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: TBA 

Ti 26 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge  

Midtfyn                                                                     v/Samuel Barbé: 6617 4453 

Aktuelt      

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 9. november kl. 9.00, åbner vi op 
for efterårsversionen af arbejdslørdag!  
 
Der er forskellige steder rundt omkring i 
huset som trænger til kærlige hænder, og 
kærlige hænder er der mange i kirken som 
er i besiddelse af. Alle kan være med, både 
store og små, gamle og unge, da der er op-
gaver for enhver smag.  
På reposen på første sal skal der f.eks. laves 
en halvvæg i stedet for de tremmer vi har 

lige nu. Vi skal også have lavet om på hvor-
dan kirketorvet tager sig ud, bl.a. med ju-
stering af bar, ny opstilling af sofaer og flyt-
ning af skabe. 
 
Disse opgaver, og flere, kommer ud  på en 
liste når vi nærmer os dagen. 
 
Vi glæder os til det gode arbejdsfællesskab 
omkring opgaverne! Der er morgenmad kl. 
9, og dagen inkluderer også frokost. Vi 
slutter ca. 15.00. Vel mødt.  



9 

 

Frit Samvær 
Frit Samvær er som bekendt startet op 
igen, og der er lagt et spændende program 
frem til jul: 
 
Torsdag d. 19. september kl. 14.30: Bente 
og Aage Mejrup kommer på besøg og vil 
fortælle noget om deres liv og historie, 
samt vise billeder.  
 
Torsdag d. 17. oktober kl. 14.30: Temaet er 
”Gyldne sange og erindringer”, hvor Hjørdis 
Nielsen vil spille nogle af de mest populære 
sange fra den ældre generation. Mie Ras-
mussen vil fortælle om Apostolsk Kirkes 
første tid. 
 
Torsdag d. 21. november kl. 14.30: Janni og 
Ruben Tychsen gæster Frit Samvær, og vil 
fortælle noget ud fra deres liv. 
 
Torsdag d. 12. december kl. 12.00: Juleaf-
slutning med frokost og kaffe. Mere info 
om dette i næste menighedsblad. 
 

Loppemarked på Vesterbro 
Søndag d. 1. september kl. 10.00 er der 
loppemarked på Dronningensgade, og vi 
deltager selvfølgelig fra Jacobskirken, efter 
Gudstjenesten. 
 
Allerede kl. 9.00 går vi ned til markedet og 
sætter op, så vi kan være hurtigt klar efter 
Gudstjenesten, ca. 12.00. 
 
Vi tager gadesofaen med, for at snakke 
med mennesker over en kop kaffe eller 
kakao. Temaet er: ”Vi taler for lidt sammen, 
det skal vi lave om på.” 
 
Derudover sælger vi også diverse gamle 
effekter, både fra kirken og fra alle jer.  
 
Har du noget du gerne vil sælge, er det me-
get velkomment. 
 
Vil du være med? Så kontakt Morten. 
 

 

Aktuelt      

Loppemarked d. 1. september 
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Next:IN 
Da vi startede nyt ungdomsarbejde i Ja-
cobskirken i 2016, var Next:IN en fast del af 
programmet hver måned. 
 
Efter en periode uden Next:IN valgte vi at 

starte lidt op igen, da flere af vores unge 

gerne ville lave aftengudstjenester, og nu 

er vi klar til sæsonens første event! 

Det bliver fredag d. 13. september kl. 

19.30! Dørene åbner ind til vores fantasti-

ske caféområde kl. 19.00. Alle, og vi mener 

ALLE er velkomne, uanset alder! Man skal 

bare kunne li’ god lovsang, spændende 

forkyndelse, scenebelysning og caféhygge i 

store mængder. 

Vi har vores helt eget Next lovsangsband 

på, under ledelse af Aleksander Høier, som 

var volontør i kirken hele sidste sæson. 

Derudover har vi inviteret Mike Wilson til 

at komme og tale.  

Mike kommer oprindeligt fra New Zealand, 

men nu underviser han på Kolding Interna-

tionale Højskole. Mike er en vellidt forkyn-

der, og er god til at kombinere bibel og 

hverdag, så der bliver helt sikkert noget at 

tage med hjem! 

Tag din ven, søster, nabo eller mormor i 

hånden og kom til NEXT:IN! 

 

Velkommen til Odense 
I dagene d. 17.-19. september byder kirker-
ne i Odense nye studerende ”Velkommen 
til Odense”, med cykelreparation foran UCL 
og SDU, og hyggeligt miljø i et telt på Grå-
brødre Plads med grillpølser og hang-out.  
 
Kom og støt op om eventet og vær med til 
at byde de studerende velkommen til byen. 
Har du erfaring med cykelreparation, eller 
vil du give en time eller to i teltet på Grå-
brødre Plads, så skriv til in-
fo@jacobskirken.dk eller ring/skriv til Mor-
ten på 2292 5370. 
 
I forbindelse med Velkommen til Odense, 
holder vi en EKSTRA N@café torsdag d. 19. 
september kl. 20.30, som markerer afslut-
ningen på forløbet. 
 

 

 

Next:IN fredag d. 13. september kl. 19.00 
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Aktuelt                    

Nye ansigter i børnekirken 
Børnekirken er startet op igen, og vi har 
udvidet holdet så vi nu er 4 teams til de 
enkelte søndage. 
Det nye team ledes af Louise Kallehauge, 
som indimellem har haft børnekirke i ferie-
perioderne. Louise er gift med Brian og har 
5 børn. 
Tina har fået to nye medarbejdere, nemlig 
Mira Rasmussen og Sofia Drejer som tidli-
gere har hjulpet til, og nu er blevet udfor-
dret til at være faste medarbejdere.  
De andre to teams kører som de hidtil har 
gjort med hhv. Lise/Stella, og Morten/
Maria. 
Vi glæder os til en ny og spændende sæson 
i børnekirken! :) 

 

LAN-Party Xtreme 
Fredag d. 25. oktober indtages Jacobskirken 
af spilleglade gamere, da vi afholder en ny 
omgang LAN-Party for alle som har lyst! Vi 
starter denne gang allerede kl. 15.00, og 
sidste mand lukker og slukker når nattens 
timer bliver små.  
Der vil være byggekonkurrencer i Minecraft 
og turneringer i CS-GO!  Man kan også for-
dybe sig i The Sims, og udfordre hinanden i 
Fortnite! Er der et spil du godt kan li’ at 
spille? Så tag det med, måske er der andre 
der spiller det samme!  
I løbet af aftenen finder vi noget mad i by-
en, hvorefter vi fortsætter så længe vi har 
lyst. 
 
Der er lagt op til en fantastisk aften med 
masser af fællesskab, sjov og hygge. 
 
 
 
 

 
Gæsteprædikanter 
Det er efterhånden blevet en veletableret 
rutine at vi i Jacobskirken får besøg af en 
gæsteprædikant ca. én gang hver måned. 
Det gør vi fordi det er værdifuldt at få input 
fra mennesker som arbejder på Guds rige i 
andre dele af vores land og verden. Samti-
digt er det naturligt at dele de tjenestega-
ver som Jesus har givet sin kirke så bredt 
som overhovedet muligt, til velsignelse og 
opbyggelse.  
 
Derfor er det en stor glæde at kunne præ-
sentere en fin lille buket af dygtige prædi-
kanter, der kommer og besøger os i løbet af 
efteråret: 
 
Dominique Lachat 
Dominique Lachat 
er af schweizisk 
afstamning men 
født i Danmark, og 
er oprindelig ud-
dannet elektronik-
ingeniør. Senere 
fik han en præste-
uddannelse på Kolding apostolske højskole 
og en voksenunderviser-uddannelse fra 
Danmarks Lærerhøjskole.  
Dominique Lachat, har senest været præst i 
Bethaniakirken, Missionsforbundets kirke i 
Aalborg, men er nok bedst kendt som man-
geårig højskolelærer på Kolding Internatio-
nale Højskole. Inden han blev højskolelæ-
rer, har han bl.a. været præst og kollegiele-
der. 
Dominique prædiker på Gudstjenesten d. 
22 september som en del af forløbet ”Det 
genoprettede liv” 
 
 



12 

 

Aktuelt                    

Peter Holmsgaard 
Peter Holmsgaard 
har mange fa-
cetter. Han har 
været frikirke-
præst, rocksan-
ger, foredragshol-
der og leder for 
Åndens Klinik i Danmark. Peter er uddannet 
i Afrika og har i adskillige år rejst som evan-
gelist i ind- og udland og demonstreret 
Guds kraft i Jesu navn. 
I 2018 genakkrediteres Peter Holmsgaard 
som evangelist i Apostolsk kirke efter nogle 
år, hvor tjenesten pga. personlige forhold 
havde stået stand-by. Mennesker fra hele 
Europa, Afrika, USA og Pakistan har, gen-
nem hans tjeneste oplevet, at være blevet 
helbredt for bl.a. blindhed, kræft, depressi-
on, panikangst, døvhed, anoreksi og mange 
forskellige slags sygdomme. 
Peter deltager på gudstjenesten d. 27 Okto-
ber. 
 
Silas Majgaard 
Silas Majgaard er 
et skoleeksempel 
på rå passion. 
Han bærer en 
drøm om at se 
Guds navn STORT 
i Danmark, og at 
se kristne der lever radikalt for Jesus. Silas 
er akkrediteret som præsteaspirant med 
tilknytning til Apostolsk Kirke i Aalborg, 
hvor han står under oplæring af senior-
præst Johannes Hansen. 
Silas har færdiggjort sit studie i erhvervs-
økonomi på Aalborg Universitet, og tjene-
stemæssigt har han bevæget sig inden for 
et bredt felt af arbejdsområder, herunder 
omsorg for og rehabilitering af alkoholikere 

og stofmisbrugere, lovsangsledelse og for-
kyndelse. Silas er gift med Kristine, og de 
har tre børn. 
 
Joel Bagnall 
Joel Bagnall er en 
lidenskabelig 
kommunikator 
med en stærk 
profetisk kant. 
Kendetegnende 
for Joels tjeneste 
er et ægte og autentisk ønske om at se 
Guds kraft ændre og forme folks liv. Ved 
hjælp af humor og et let nærvær bringer 
Joel klare og trosfyldte indsigter fra Guds 
ord. Han er overbevist om, at folk ikke bare 
ændrer sig gennem en god prædiken, men 
ved at møde Guds tilstedeværelse. 
Efter at have været "troet på og opdraget" 
af ledere selv har Joel en passion for at se, 
at unge og lovende ledere vokse og påvirke 
verden gennem "den lokale kirke", især i 
Europa. 
Joel er præst i Lyngby sammen med sin 

kone, Helena, og deres to sønner. De er 

grundlæggere og ledere af organisationen 

"Lift Leaders"  

 

Juleoptakt 
Søndag d. 6. oktober efter Gudstjenesten 
holder vi en kort juleoptakt, hvor vi plan-
lægger årets jul i Jacobskirken.  
Vi har de senere år haft nogle rigtig gode 
arrangementer i december, men måske 
skal der ske noget helt andet i år?  
 
Kom og vær med til at sætte dit præg på 
Jacobskirkens jul, søndag d. 6/10 i caféen. 


