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 marts - maj 2020 

 

Leder: Vi bli’r fler 

og fler 

-s.3- 

 

Menighedslejr 

på Lyngsbo 

-s.10- 

 

Beretning fra  

Bogcentret 

-s.12- 

Det sker: 

28/3 Arbejdslørdag   ●   26/4 Ungdomsvelsignelse    ●    19/5 Frit Samvær 

”Hvorfor leder I efter den levende blandt 

de døde? Han er ikke her, Han er opstået.”       

           Lukas Ev. 24:5-6 

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. maj 2020 
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 
Stine Amtkjær               61 30 61 91 
 

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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Der er en gammel kristen børnesang der 

starter ”Vi bli´r fler og fler…” som lykkelig-

vis synes at have fundet grobund i Ja-

cobskirken. I hvert fald så er det med stor 

glæde at vi i de seneste 8 måneder har set 

en stadig større tilslutning til søndagsguds-

tjenesterne. Vi ser også fortsat en stærk 

tilslutning til Midtfynsgruppens gudstjene-

ster og vi har en stadig længere liste af 

”venner” af menigheden som endnu ikke er 

medlemmer, men som har relation til me-

nigheden. 

 

Det i sig selv er jo glædeligt, men der er 

også sket noget andet henover den seneste 

tid som måske ikke er så umiddelbart syn-

ligt, men som begejstrer mig lige så meget. 

Vi har nemlig oplevet en stadigt stigende 

tilstedeværelse på kirkens kontor, både 

tirsdag men i særdeleshed om fredagen. 

Unge og modne som sætter et par timer af, 

til at komme forbi kontoret og dele liv, be-

de, og dele et stjerneskud med os. Det har 

faktisk udviklet sig så meget, at vi blev nødt 

til at udvide og flytte kontoret fra møde-

rummet i caféen og op i det nyrenoverede 

Teenmaxlokale. 

 

Det virker måske lidt ligegyldigt at der op-

står sådan en hyggeklub på kontoret, og 

det er i alle henseender hæmmende for 

præsternes daglige kamp mod indbakke og 

to-do liste. Men det bærer et enormt po-

tentiale i sig. Det er nemlig her hvor samta-

lerne rigtigt kan finde sted, hvor teologien 

formes når vi sammen vender komplicere-

de problemstillinger op mod Guds ord, og 

hvor hjerterne møder Guds hjerte i den 

fælles bøn og forbøn. Det er faktisk blevet 

noget af det vigtigste for mig som præst. 

 

Det er blevet så vigtigt, at vi har valgt at 

kalde 1. fredag i måneden for ”Store-

fredag”, hvor vi samler ledere og præster til 

en god lang formiddag til gensidig udfor-

dring og opbyggelse. I starten var det bare 

Jacobskirken og Midtfynsgruppen der var 

repræsenteret, men nu mødes vi også med 

ledere fra andre steder på Fyn, og endda en 

enkelt fra Jylland. 

 

Det er blevet tydeligt for mig, at visionen 

om at være jordbærplanten som nærer 

udlæggere omkring på Fyn udfolder sig på 

en anden måde end jeg havde tænkt. Vi 

skal som kirke ikke nødvendigvis ud og 

plante 5-10 nye fællesskaber (måske skal 

vi?!), men vi er givet en særlig nåde til at 

støtte og nære noget af det som Gud alle-

rede gør omkring os på Fyn.  

 

Der kan fortælles mange gode historier om 

det der allerede sker derude, og de vil blive 

fortalt efterhånden som de vokser og mod-

nes. Jeg kan blot sidde tilbage i afmægtig 

forundring og taknemmeligt synge: ”… ja, vi 

som tror på Jesus vi bli´r bare fler og fler.”. 

 

Gud vil Fyn!  

Leder: Vi bli’r fler og fler!                                           v/Ruben Tychsen 
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Det er en veletableret rutine at vi i Ja-

cobskirken får besøg af en gæsteprædikant 

ca. en 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. Samtidigt er det na-

turligt at dele de tjenestegaver som Jesus 

har givet sin kirke så bredt som overhove-

det 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 

foråret. 

Allan Høyer 

Allan arbejder som 

journalist, sang-

skriver, musiker og 

præst i Åbenkirke 

Herning. Han star-

tede ud som mu-

sikpræst og var 

hovedarkitekten 

bag en hel ny musiktjeneste, da Åbenkirke 

startede. I dag er han præst med ansvar for 

kirkens medie og kommunikation. 

Allan er en kreativ og dygtig kommunikator, 

som med stor humor og indlevelse evner at 

bringe bibelens tekster helt ned i øjenhøj-

de. At han så også lever ordet ud med sit liv 

og sin overgivelse til efterfølgelse af Jesus 

Kristus gør hans prædikener nærværende 

og relevante. 

Allan er gift med Hanne og sammen har de 

3 børn. Han besøger Jacobskirken på Guds-

tjenesten d. 8. marts. 

Poul Kirk 

Poul er ”Pastor 

Emeritus” i Bykir-

ken i Odense hvor 

han har været 

præst i flere om-

gange. Drivkraften 

i arbejdet som 

præst har været, 

at Gud elsker ALLE mennesker, at sammen 

kan vi nå langt længere end alene, at alle 

generationer er lige vigtige. 

Poul har udover præstegerningen arbejdet 

Gæsteprædikanter marts - maj 
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Det sker 

som lærer, højskoleunderviser, efterskole-

forstander og redaktør ligesom han har 

bestredet en række bestyrelsesposter i 

FrikirkeNet, Danske Kirkedage, Mariager 

højskole, Alterna, IAS mv. 

Poul Kirk har, sammen med sin hustru Ka-

ren Margrethe, siden 2000 været rejselede-

re på flere ture til Israel og er meget opta-

get af Mellemøstens historie, kultur og jø-

dernes særlige betydning for den kristne 

tro og den kristne kirke. Han besøger Ja-

cobskirken d. 29. marts, hvor han vil forkyn-

de med udgangspunkt netop i sin passion 

for og store viden om Israel og jøderne. 

Josua Christensen 

Josua er uddannet 

lærer med diplom-

uddannelse i pæ-

dagogik og Master 

i børne- og ung-

domskultur, æste-

tiske læreproces-

ser og medier. 

Josua har i 15 år undervist de ældste klas-

ser på den kristne friskole Lukasskolen i 

Vejle. I dag er han konsulent i Frie Skolers 

Lærerforening, freelanceanmelder og fore-

dragsholder. 

Når Josua gæster Jacobskirken er det som 

repræsentant for Åbne Døre, som repræ-

senterer og støtter forfulgte kristne over 

hele verden. Glæd dig til spændende og 

gribende beretninger fra verdens brænd-

punkter. Josua besøger Jacobskirken på 

gudstjenesten d. 19. april. 

Arbejdslørdag 

Lørdag d. 28. marts kl. 9.00 har vi arbejds-

lørdag hvor vi har en del små og større ar-

bejdsopgaver der skal løftes overalt i vores 

fantastiske lokaler. 

 

Der er en lamelvæg der skal rives ned, et 

gelænder der skal bygges, vægge der skal 

males, tæppe der skal lægges, et kirketorv 

der skal arrangeres, en kaffebar der skal 

bygges, vinduer der skal pudses, IT-opgaver 

der skal løses og meget mere. Der er altså 

masser af opgaver i forskellige kategorier 

og alle kan helt sikkert bidrage! 

 

Udover det gode arbejdsfællesskab, inklu-

derer deltagelse endda både morgenmad 

og frokost, samt hyggeligt samvær og snak. 

Tilmeldingsliste til morgenmad og frokost 

bliver lagt bagerst i kirkesalen, og ellers kan 

tilmelding ske på info@jacobskirken.dk. 

 

Vi glæder os til at arbejde sammen i/på 

vores skønne kirkelokaler! 
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marts 

Sø 01 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                     (v) 

Ma 02 kl. 10.00 Fælleskirkelig seniorsamling. Taler: Jakob Olesen 

Fr 06 kl. 16.00 Kvindernes int. Bededag. Taler: Eva Tøjner 

Lø 07 kl. 10.00 Aglow 

Sø 08 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Allan Høyer 

Sø 15 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Ruben Tychsen                                (v) 

 kl. 12.30 PULS i caféen 

To 19 kl. 14.30 Frit Samvær. Taler: Peter Hedelund 

Fr 13 kl. 21.00 Gadesofa 

Sø 22 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: John Østergaard                                                  (va) 

Fr 27 kl. 19.00 Next:IN. Taler: Rebekka Kongsgaard 

Lø 28 kl. 09.00 Arbejdslørdag 

Sø 29 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Poul Kirk                            

april 

Sø 05 kl. 10.30 Gudstjeneste - Palmesøndag. Taler: Erik Hedelund                             (v) 

Ma 06 kl. 10.00 Fælleskirkelig seniorsamling. Taler: John Østergaard 

Sø 12 kl. 10.30 Gudstjeneste - Påskedag. Taler: Karin Barbé                                        (v) 

To 16 kl. 14.30 Frit Samvær. Talere:  Tommy og Dorte Rasmussen 

Sø 19 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Josua Christensen, Åbne døre     (v)  

 kl. 12.30 PULS i caféen 

Sø 26 kl. 10.30 Ungdomsvelsignelse. Taler: Torben Lykke Olesen                             (va) 

maj 

Lø 02 kl. 10.00 Aglow 

Sø 03 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Steen Hjort Andersen                                           (v) 

Ma 04 kl. 10.00 Fælleskirkelig seniorsamling. Taler: Peter Kjærsgaard 

Sø 10 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen 

Sø 17 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Aage Mejrup                                    (v) 

 kl. 12.30 PULS i caféen 

Ti 19 kl. 14.30 Frit Samvær. Talere: Birgitte og Claus Bækgaard 

22. - 24. - Menighedslejr - Se omtale                                                                      (va) 

Sø 31 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                             (v - lør) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          
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marts 

Sø 01 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

 Kl. 12.30 Genralforsamling i jaBU 

On 04 kl. 19.30 Next:UP 

To 05 kl. 20.30 N@café 

Sø 08 kl. 10:30 Børnekirke med Louise 

Sø 15 kl. 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 18 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 22 kl. 10.30 Børnekirke med Tina og Mira 

Fr 27 Kl. 19.00 Next:IN. Taler: Rebekka Kongsgaard 

Sø 29 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

april 

On 01 kl. 19.30 Next:UP 

To 02 kl. 20.30 N@café 

Sø 05 kl. 10.30 Børnekirke 

Sø 12 kl. 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 15 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 19 kl. 10.30 Børnekirke med Tina og Mira 

Sø 26 kl. 10.30 Ungdomsvelsignelse. Børnekirke med Lise og Stella 

maj 

Sø 03 kl. 10.30 Børnekirke 

To 07 kl. 20.30 N@café 

Sø 10 kl. 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 13 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 17 kl. 10.30 Børnekirke med Tina og Mira 

Sø 24 kl. 10.30 Menighedslejr 

On 27 kl. 19.30 Next:UP 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Hver tirsdag kl. 10.00: Bøn i caféen. 

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

Sø 01 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Erik Hedelund 

Ma 02 kl. 19.00 Fælles bedemøde Ellen Thomasen, Kildemarken 9, Gislev  

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

Sø 15 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Peter Holmsgaard 

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

Ti 24 kl. 19.00 Cellegruppemøde hos Kirsten og Ole Andersen, Mellemager 37, Ringe 

Sø 29 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Allan Smith 

Ti 31 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge 

april 

Ti 07 kl. 19.00 Cellegruppemøde hos Lisbeth Nielsen, Sandbjergvej 38, Stenstrup 

Ti 14 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge 

Ti 21 kl. 19.00 Cellegruppemøde hos Petra Nielsen, Toldbogade 15, 5800 Nyborg 

Sø 26 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Stina Amtkjær 

Ti 28 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge 

maj 

Ma 04 kl. 19.00 Fælles bedemøde hos Kirsten og Ole Andersen, Mellemager 37, Ringe 

Sø 10 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Peter Stochholm 

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

Ti 19 kl. 19.00 Cellegruppemøde hos Peder og Solveig Skånning Faaborgvej 7, Gislev 

Sø 24 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: John Østergaard 

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

Midtfyn, Ellehavevej 2, Ryslinge                         v/Samuel Barbé: 6617 4453 

I perioden 1. - 30. april tager Ruben Tych-

sen orlov, da han er blevet bedt om at være 

hovedskribent på emnet ”Karismatik” i for-

løbet ”Menighedsbaseret Teologi”.   Forlø-

bet afvikles i AKD, med det formål, at få 

skabt en mere helstøbt teologi for vores 

fællesskab på landsplan. 

Kirkens ledelse har derfor besluttet at give 

Ruben den tid han har brug for, til at foku-

sere på skriveprocessen.  

I orlovsperioden er Morten Rasmussen 

konstitueret ledende præst. Hovednummer 

og infomail kan benyttes, som hidtil. 

Ruben på skriveorlov                    
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Frit samvær 

Det er en stadig glæde, at se hvordan Ja-

cobskirken´s ældrearbejde Frit samvær 

fungerer til velsignelse, udfordring og soci-

alt samlingspunkt for den modne del af 

menigheden. Dette forår er ingen undtagel-

se, og programmet er spækket med inspire-

rende og interessante oplægsholdere.  

 

Kontaktpersoner i ”Frit Samvær”:  

Erik Hedelund - Mobil: 3011 2435  

Ruth Nielsen - Mobil: 24 80 53 57  

Karen Stochholm - Mobil: 6056 5637 

 

Programmet for marts - maj ser ud som 

følger: 

 

Torsdag den 19. marts kl. 14.30  

Peter Hedelund, Kolding, der er ny leder for 

MAF i DK (Mission Aviation Fellowship) er  

inviteret. Han vil fortælle om MAF’s arbejde 

med at bringe evangeliet og akut hjælp til  

sygdomsramte mennesker i lande og områ-

der, som er svært tilgængelige, primært i 

Afrika, Asien og Sydamerika. 

 

Torsdag den 16. april kl. 14.30   

Dorte & Tommy Rasmussen, kommer på 

besøg. Under temaet: ”Vores liv og tjene-

ste” vil Dorte & Tommy dele noget fra de-

res liv og historie med os. Dorte & Tommy 

var fra 1. nov. 2005 og frem til sommeren 

2017 menighedens præstepar.  

 

 

Tirsdag den 19. maj kl. 14.30  

Birgitte & Claus Bækgaard, der er det nye 

præstepar i Bykirken, er inviteret. Sammen 

med 2 af deres i alt 3 børn, flyttede de til 

Odense i sommeren 2019. Birgitte er ud-

dannet fysioterapeut. Claus har i mange år 

været ansat som præst i Baptistkirken i 

Roskilde.  

 

(Bemærk! Mødet er flyttet til tirsdag) 

 

 

 

Ungdomsvelsignelse 

Det er blevet forår, og dermed også sæson 

for en hel perlerække af småferier, hellig-

dage og fester. En af de helt store fester i 

Jacobskirken er når vi får lov til at ung-

domsvelsigne vores unge mennesker i kir-

ken, med den obligatoriske forudgående 6 

ugers undervisning. Det er en god tid med 

solid undervisning af vores kompetente 

lærerteam, som munder ud i en ægte fest-

gudstjeneste. 

 

Sidste år fastlagde vi ungdomsvelsignelser-

ne til sidste søndag i april, hvilket betyder 

at det i år ligger d. 26. april. I år skal vi have 

lov til at velsigne Marius Barbé, og vi håber 

at rigtig mange vil være med og gøre hans 

ungdomsvelsignelse til en festlig og ufor-

glemmelig dag. Vi glæder os! 

Det sker 
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Menighedslejr 

Dette års menighedslejr afholdes d. 22.-24. 

maj på Lyngsbolejren udenfor Fredericia. 

Det har af forskellige årsager ikke været 

muligt at reservere Apostolsk kirkes højsko-

le i Kolding i år, og de fleste andre lejre er 

allerede booket vel ind i 2021, så derfor er 

det en kæmpe velsignelse at vi kunne få 

Lyngsbolejren som er velkendt og meget 

velegnet, og så endda i Kr. Himmelfartsferi-

en.  

 

Husk at prioritere dette, og sæt allerede nu 

kryds i kalenderen så du ikke går glip af et 

af årets absolutte højdepunkter.  

 

Til at undervise får vi besøg af Gunni Bjør-

sted, som er præst i Vanløse og Osted kir-

ker på Sjælland, retræteleder og forfatter 

til adskillige bøger. Hans seneste udgivelse 

bærer titlen ”På vej mod genoprettelse” 

med undertitlen ”En tro med håb”, hvilket 

blot understreger at netop han er manden, 

til at opsummere emnet om det genop-

rettede liv som vi gennemgik i efteråret. 

Gunni er en humoristisk og nærværende 

formidler af glæden ved livet i Jesus, kær-

ligheden hos Skaberen og trygheden i frel-

sen. 

 

Tilmelding kommer til at foregå online eller 

på en tilmeldingsseddel bagerst i kirkes-

alen, og der åbnes for tilmelding ca. en må-

ned før lejrstart. Pris for deltagelse i lejren: 

Børn 5-12 år: 75 kr, Voksne: 250 kr, Familie-

max: 750 kr. 

 

Vi glæder os til at være sammen og håber, 

at rigtig mange har lyst til at være med til at 

gøre det til en fantastisk weekend! 

Menighedslejr 2020: Lyngsbo 22. - 24. maj 
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Det sker        

Next:IN 

Fredag d. 27. marts skal du sætte et kryds i 

kalenderen, da Next afholder sit første 

Next:IN i 2020. Next:IN har i gennem de 

sidste år været en jævnligt tilbagevendende 

aftengudstjeneste, arrangeret af Jacobs-

kirkens ungdomsgruppe Next.  

 

Denne gang er det igen Next’s helt eget 

band som vil stå for lovsangen, og det er 

Rebekka Kongsgaard fra Københavns frikir-

ke som vil dele et udfordrende og inspire-

rende ord.  

Arrangementet er gratis og åben for alle i 

alle aldre.  

Dørene åbner kl. 19:00, hvor du har mulig-

hed for at købe forskellige lækkerier i vores 

skønne café. Vi glæder os rigtig meget til at 

være sammen med dig! 

 

Kvindernes internationale bededag 

Fredag den 6. marts er det Kvindernes In-

ternationale Bededag. Temaet i år er: ”Rejs 

dig! Tag din båre og gå!” Gudstjenesten er 

udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund 

i Zimbabwe ud fra noget af det, der skete, 

mens Jesus vandrede omkring på jorden.  

Zimbabwe er et fattigt land, og det har haft 

en urolig tilværelse i mange år; indtil febru-

ar 1980 var det underlagt englænderne; 

frihedskampene i årene op til selvstændig-

heden krævede betydelige ofre og efterlod 

dybe sår. 

 

Kvindernes Internationale Bededag opfor-

drer os til at stå sammen i bøn og handling 

med kvinderne, ja med hele befolkningen i 

Zimbabwe. Forskellige kvindestemmer for-

tæller i gudstjenesten om deres land og om 

de præcise udfordringer, de har i hverda-

gen. 

 

I Odense afholdes KIB i Thomas Kingos Kir-

ke, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense og dette 

års taler er kirkens præst Eva Tøjner. Ved 

gudstjenesten samles der ind til projekter, 

der især tilgodeser kvinder og børn. Efter 

gudstjenesten vil der være mulighed for 

socialt samvær med spisning, kaffe og kage 

for et beskedent beløb på 60 kr. 

 

 

Fælleskirkelige seniorsamlinger 

Samlingerne er som sædvanligt 1. mandag i 

måneden kl. 10 i Godthåbskirken, Rosen-

lunden 15. Deltagergebyr for alle 5 manda-

ge 150 kr. Enkelt mandage 35 kr. 

Programmet er som følger: 

 

2. marts: Jakob Olesen  

Emne: ”Når vi tror at videnskaben ved alt” 

 

6. april: John Østergaard 

Emne: "Tro = Tillid og Ro"  

 

4. maj: Peter Kjærsgaard 

Emne: ”At leve med kronisk sygdom” 
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Beretning fra Kristent Bogcenter 

Beretning fra Kristent Bogcenter 

"A" kom en sommerdag gående hen over 

torvet, hvor en gruppe fra Pinsekirken var 

på gademission. 

Hun troede selv hun var en kristen, for hun 

var jo både døbt og konfirmeret, men kom 

på andre tanker, da hun hørte et klart ord, 

som ramte lige i hjertet: 

 

"Du kan ikke bare regne med, at den hellige 

grav er vel forvaret, for dåben og konfirma-

tionen er langt hen ad vejen, noget andre 

har valgt for dig. Men hvad siger du selv? 

Hvad vil du vælge, som den person du er i 

dag?” 

"A" henvendte sig til en i gruppen, næsten 

som vi læser det i beretningen om den før-

ste pinsedag. "Hvad skal jeg gøre for at bli-

ve frelst". 

"Har du en bibel?” 

"Nej, det har jeg ikke". 

"Du kan købe en i Kristent Bogcenter, lige 

rundt om hjørnet." 

 

”A” kom ind i butikken -noget forsigtig og 

lidt usikker- og købte en bibel. Den daglige 

leder rådede hende til at læse Johannes 

Evangeliet: ”Det er en rigtig god start og et 

godt fundament for enhver kristen". 

 

I den efterfølgende tid, kom "A" næsten 

dagligt, og havde en lang liste med om no-

get i teksten hun ikke forstod. 

Den daglige leder fik noget af en ekstraop-

gave, selvom der ellers er nok at tage sig af 

i forvejen. Men med lidt vejledning kunne 

"A" komme videre igennem begyndertrine-

ne. -Der var jo en Jesus der personligt skul-

le læres at kende! 

 

Efter nogen tid blev der også sagt person-

ligt JA til Jesus, lige dér i butikken. 

 

Når vi, indimellem stadig ser ”A” i bogcen-

tret, opleves hun som et forvandlet menne-

ske, som er godt på vej i livet. Hun magter 

nu selv at række ud, til ham som elsker 

hende ubetinget.  

 

Nok til alle livets udfordringer. 

 

                               Bjarne Toldam (redigeret) 

 

 

 

Jacobskirkens hjemmeside                               

I januar lancerede vi ny hjemmeside, hvil-

ket kan give visse udfordringer, både med 

fredagsmailen og med navigationen på sel-

ve siden.  

Hvis du ikke har modtaget fredagsmailen 

den seneste tid, bør du prøve at tjekke din 

”spam-mappe”, da vi nu sender via et an-

det program. Det kan derfor blive opfattet 

som uønsket mail af visse mailprogrammer. 

”Spam-mappen” kan også hedde ”Uønsket 

mail”, ”Junk-mail” eller lign. 

Hjemmesiden er stadig under udvikling, så 

bær over med os. :)  


