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 juni - august 2020 

 

Leder: Det  

forsømte forår 

-s.3- 

 

Indtryk fra livet i  

Jacobskirken 

-s.8- 

 

Hilsen fra 

Familienetværket 

-s.10- 

Det sker: 

29/6 - 2/7 Påruplejr    ●   juli: cafégudstjenester     ●    30/8 Ungdomsvelsignelse  

”Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, 
når I møder modstand. Bliv ved med at 

bede.”              Rom. 12:12 

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: 16. august 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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”Det forsømte forår” kalder nogen det. Foråret 

som vi tilbragte halvt i haven, halvt på nettet 

og helt alene. 

Tiden gik, og nu er det allerede sommer. Var 

det bare som sand der strømmede ud mellem 

fingrene, uden at vi rigtig kunne finde form og 

mening? Eller gav det os en velfortjent, og i 

øvrigt tiltrængt, pause fra det ”kopihelvede” 

hverdagen nogle gange kan synes som? 

Hvad brugte du egentlig tiden på? 

Uanset, så er det væk nu! I den forbindelse 

kan man godt risikere at blive fanget af alt det 

man gerne ville have opnået, og alt det du gik 

glip af.  

 

Spørgsmålet er vel i virkeligheden: Fokuserer 

du på hvad du mistede, eller hvad du rent fak-

tisk allerede har vundet? 

Midt i en verden hvor uvisheden er stor, og 

hvor der altid sker ting vi går glip af, har vi alli-

gevel en konstant. Paulus skriver i Rom. 12:12: 

”Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, når I 

møder modstand. Bliv ved med at bede.” 

Et håb der aldrig forsvinder til trods for ver-

dens tilstand. Nogle gange glemmer vi bare 

hvor stort det i virkeligheden er. Det er det 

grundlæggende, jeg-fik-det-ind-med-

modermælken, evigt fornyende evangelium 

om Jesu’ død på korset. Det kan aldrig miste 

sin kraft, men vi kan godt miste den mentale 

forbindelse til det. Det drukner i hverdag og 

”coulda, woulda, shoulda” (kunne have, ville 

have, skulle have), og lad os bare være ærlige: 

Vores verden har masser af tilbud, så et-eller-

andet er vi nødt til at gå glip af. Så lad os nu 

sørge for at det er det uvæsentlige vi går glip 

af. 

En gang imellem kommer jeg til at åbne en 

mappe på min computer der hedder 

”Billeder”. Her toner det ene billede frem efter 

det andet, af mine døtre med rottehaler, store 

smil og glimt fra tiden som var engang. 

Næsten hver gang jeg kommer til at gå ned ad 

den vej, får jeg får en klump i halsen og tænker 

ved mig selv: ”Bare man dog kunne opleve det 

én gang til, med den viden jeg har i dag!” Det 

er den dér følelse af, at man altid går glip af de 

vigtige øjeblikke, eller i hvert fald ikke påskøn-

ner dem nok før man sidder tilbage med min-

derne på skærmen, og et sløret syn. 

Sandheden er, at det selvfølgelig ikke kan lade 

sig gøre at opleve det igen, og selv hvis det var 

muligt ville det aldrig være det samme! 

Sandheden er, at dette er de gode gamle dage, 

og at jeg engang om 20 år vil tage billeder 

frem fra 2020 og græde snot over alt det jeg 

ikke påskønner I DAG!  

 

Det er unfair. 

 

I stedet for at begræde alt det du ikke fik med, 

så nyd livet med dem du har omkring dig, og 

påskøn det du rent faktisk har, og ikke mindst: 

Har i vente. 

 

Åb. 21:4: ”Han vil tørre hver en tåre af deres 

kind, og der skal ikke længere være død eller 

sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi.” 

Det er vores ultimative håb, midt i det vi synes 

vi har mistet, eller det der indimellem kan se 

helt overskueligt ud.  

Er det ikke værd at lægge sit liv efter? Det sy-

nes jeg… 

Leder: Det forsømte forår                         v/Morten Aske Rasmussen 
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juni 

Sø 07 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Tommy Rasmussen                                               (v) 

Sø 14 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Simon Stochholm 

Sø 21 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Ruben Tychsen                                (v)                           

 kl. 12.30 PULS i kirkesalen 

Sø 28 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Erik Hedelund                                                       (va) 

29. juni - 2. juli Påruplejr 

juli 

Sø 05 kl. 10.30 Cafégudstjeneste 

Sø 12 kl. 10.30 Cafégudstjeneste 

Sø 19 kl. 10.30 Cafégudstjeneste  

Sø 26 kl. 10.30 Cafégudstjeneste  

august 

Sø 02 kl. 10.30 Opstartsgudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                     

Sø 09 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Peter Stochholm 

Sø 16 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Stine Amtkjær                                 (v) 

 kl. 12.30 PULS i caféen 

Sø 23 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Simon Stochholm                                                (va) 

Sø 30 kl. 10.30 Ungdomsvelsignelse. Taler: Morten Aske Rasmussen          

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          
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juni 

Sø 07 kl. 10.30 Søndagsskole med Morten 

On 10 kl. 16.30 Next:UP - Sommerafslutning 

To 11 kl. 18.30 stepBYstep og NxT_LvL sommerafslutning 

Sø 14 kl. 10:30 Søndagsskole Maria og Morten 

Sø 21 kl. 10.30 Søndagsskole med Tina og Mira 

Sø 28 kl. 10.30 Ingen børnekirke 

29. juni - 2. juli Påruplejr 

juli 

Sø 05 kl. 10.30 Cafégudstjeneste: ingen børnekirke 

Sø 12 kl. 10.30 Cafégudstjeneste: ingen børnekirke 

Sø 19 kl. 10.30 Cafégudstjeneste: ingen børnekirke 

Sø 26 kl. 10.30 Cafégudstjeneste: ingen børnekirke 

august 

Sø 02 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 05 kl. 19.30 Next:UP 

To 06 kl. 20.30 N@café 

Sø 09 kl. 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

Sø 16 kl. 10.30 Børnekirke med Tina og Mira 

On 19 kl. 19.30 Next:UP 

Sø 23 kl. 10.30 Børnekirke 

Sø 30 kl. 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Hver tirsdag kl. 10.00: Bøn i caféen (fra august) 

Hver torsdag kl. 18.30 fra 5. september: stepBYstep (fra 1. klasse) 
og NxT_LvL (Teenagere) 
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juni 

Ti 09 kl. 19.00 Andagt på Kildegården Hestehavevej 41, Ryslinge 

Ti 16 kl. 19.00 Cellegruppemøde hos Karin og Samuel, Elleholmvej 30. 

Sø 21 kl. 10.00 Cafégudstjeneste. 

juli 

Sommerferie - Vi henviser til cafégudstjenesterne i Jacobskirken 

august 

Info om opstart og program kommer senere 

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

Efteråret 

Lad det være sagt med 

det samme: Det har 

været et lidt underligt 

og besværligt forår! 

Hele øvelsen med at 

lukke Danmark ned, 

herunder også Gudstjenesterne i Jacobskir-

ken, at lave alting online for derefter at 

genåbne det det hele langsomt igen har 

været en forstemmende affære. Derfor går 

vi også ind i efteråret med et brag! 

 

Vi starter allerede de ordinære gudstjene-

ster op igen søndag d. 2 august i uge 31. Vi 

ser frem til et halvår med masser af spæn-

dende talere fra alle dele af landet såvel 

som fra vores egne rækker, god lovsang 

med vores fantastiske lovsangsgruppe og et 

karismatisk nærvær af Gud som vi har set 

det i stadig større grad. 

 

Senere på efteråret, efter efterårsferien i 

oktober/november, skal vi igen fordybe os i 

et emne under kampagnen ”nærværende 

kirke”. Ligesom det var sagen med kampag-

nen ”det genoprettede liv” bliver materia-

let og undervisningen udarbejdet af vores 

dygtige lærerteam, og der bliver en vekslen 

mellem undervisning i prædikenerne, inspi-

rationsvideoer og bearbejdning i de små 

grupper. Mere infomation følger i de kom-

mende måneder. 

Endelig har vi et tilgodehavende på Lyngsbo

-lejren som vi har indløst til en weekendlejr 

i efteråret, nærmere betegnet d. 2.-4. okto-

ber. Det betyder at vi har mulighed for at 

lave en utraditionel efterårs-menighedslejr! 

Det er en mulighed som både menighedens 

ledelse og deltagere på Puls-samlingen 

kommer til at behandle og vi er sikre på at 

vi nok skal få noget godt ud af det. 

 

Det sker        
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Vi ser altså frem til et efterår med masser 

af spændende tiltag, og med forventning 

om hvad Gud vil gøre i denne kommende 

sæson. 

Cafégudstjenester 

Vi nærmer os sommeren og dermed også 

sæsonen for cafégudstjenester. I år har vi 

mulighed for at lave 4 stk. i juli måned (5., 

12., 19. og 26.), såfremt vi kan finde folk til 

det. Traditionelt set har cafégudstjenester-

ne gjort sig bemærket ved, at det er en 

meget nærværende gudstjenesteform, 

med stor individualitet i udtrykket.  

Ofte har de således inkluderet en form for 

formiddagskaffe og en stor involvering af 

deltagerne i sang og vidnesbyrd. Det er 

også typisk nogle andre tjenester der står 

for at afvikle cafégudstjenesterne, end dem 

der normalt tjener med på vores normale 

gudstjenester. Det betyder også at vi kan 

blive nødt til at aflyse enkelte gudstjenester 

hvis vi ikke finder folk til dem. 

 

Vi opdaterer corona-retningslinjer løbende 

og tilpasser formatet, hvis der er noget 

særligt vi skal være opmærksom på. Du kan 

altså trygt komme til Jacobskirkens café-

gudstjenester i løbet af sommeren. 

 

Ungdomsvelsignelse 

En af de helt store begivenheder i Ja-

cobskirkens årshjul er, når vi får lov til at 

ungdomsvelsigne vores unge mennesker i 

kirken, med den obligatoriske forudgående 

7 ugers undervisning. Det er en god tid med 

solid undervisning af vores kompetente 

lærerteam, som munder ud i en ægte fest-

gudstjeneste.  

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 uforglemmelig dag. Festguds-

tjenesten løber af stablen søndag d. 30. 

august, så mon ikke vi kan forvente en god 

dag med dejligt solskin og måske lidt ekstra 

til kirkekaffen?! 

Vi glæder os! 

 

PULS 21. juni 

Efter en lang corona-pause er det endelig 

tid til at mødes til Pulssamling igen. PULS er 

Jacobskirkens mindre menighedsmøde, 

hvor vi både tager fat på de nye og spæn-

dende tiltag som vil ske fremover, men 

også kigger bagud og snakker om hvordan 

vi synes at de sidste par måneder er gået. 

PULS er derfor et forum, hvor man har mu-

lighed for at tage pulsen på kirkelivet og 

være med til at præge det.  

 

Vi har meget at berette om og debattere i 

kølvandet af et særpræget forår i corona-

ens skygge: Hvad var godt og hvad var skidt 

i den lukkede periode? Hvilke af de nye 

tiltag tager vi med videre, og hvilke aktivite-

Det sker 
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Indtryk fra livet i Jacobskirken 

ter har vist sig overflødige i den forgangne 

tid? Det bliver formentlig nogle spændende 

samtaler omkring bordene. 

 

Pulssamlingen løber af stablen efter guds-

tjenesten d. 21 Juni kl. 12.30, når kirke-

kaffen og de gode samtaler er vel overstå-

et. Vi starter med lidt dejlig mad, så vi kan 

være klar til et godt og opløftende møde. 

Frokosten koster kun 30 kr. for voksne og 

15 kr. for børn, så alle skulle kunne være 

med. 

Vi glæder os til at mødes igen og tage me-

nighedens PULS! 

 

 

Nyt fra Midtfynsgruppen 

Midtfynsgruppen, ligesom resten af menig-

heden, været ramt af coronakrisen. Der har 

derfor ikke været gudstjenester eller tirs-

dagsmøder siden midten af marts. Det stør-

ste fokus i gruppen er bøn og derfor har der 

i stedet været online bønnemøder hver 

eneste tirsdag begyndelsen af april.  

Deltagelsen har været høj til disse møder, 

og der er blevet bedt over mange forskelli-

ge situationer og har været flere bønne-

svar. Man savner selvfølgeligt at være fysisk 

sammen, men det har været et rigtig godt 

alternativ. Derfor forsætter de online bøn-

nemøder også et stykke tid endnu. 

 

Gruppen er generelt ved godt mod og ar-

bejder på, hvornår og hvordan der kan åb-

nes for de fysiske gudstjenester igen. 

Midtfynsgruppens ledelse ønsker at be-

nytte tiden frem til genåbning, til at tænke 

fornyelse af form og inspiration i møderne.  

 

Tak til alle, som har støttet Midtfynsgrup-

pen i disse tider med bøn og økonomi. Vi er 

i forventning til, hvad Gud og Helligånden 

har for os i den kommende tid. 

Mkh. Samuel Barbé 

 

 

Indtryk fra livet i Jacobskirken 
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Livet i Kristent Bogcenter 

Hvad Farmors oprydning på loftet førte til. 

 

Farmor havde ryddet op på loftet og fundet 

en del rigtig gode bøger, som hun ikke læn-

gere brugte. Efter henvendelse til hendes 

lokale folkekirke, om hvor sådanne bøger 

kunne få et godt nyt hjem, blev hun henvist 

til Kristent Bogcenter. 

  

Blandt bøgerne var Det målrettede liv og 

Det målrettede menighedsliv, gode bøger, 

som hun selv udtrykte det, der egnede sig 

til opstart af nye menigheder. Der var virke-

lig mange gode bøger, som vi med glæde 

tog imod og forsikrede om, ville bringe stor 

glæde til andre. Det førte til en snak om 

livet generelt og om det uforudsete - det vi 

alle helst vil være foruden.  

 

Farmor var flyttet til Odense for få år siden 

og havde kun regnet med at være her i 

nogle få år. Men tingene ændrede sig. Hen-

des barnebarn, en lille pige på 3,5 år, fik 

konstateret leukæmi. En tid var det i bed-

ring, men nu var det blusset op igen. Foræl-

drene havde i forvejen tvillingedrenge, der 

naturligvis var præget af situationen. 

 

Vi talte om det udfordrende i, at det fokus 

der helt naturligt er på den alvorligt syge 

pige, ikke måtte "gå ud over" hendes to 

storebrødre. De har jo også brug for nær-

hed og omsorg. Deres lillesøster er alvorlig 

syg og nogen må også tage hånd om hvad 

drengene føler, midt i familiens pressede 

situation. 

 

Vi bad sammen om den lille families situati-

on, farmor, en anden medarbejder og jeg. 

Om at farmor måtte få mod og styrke til at 

være tilstede som der var behov for og om, 

at andre måtte bære med, især i forhold til 

de to storebrødre. 

 

Farmor sluttede af med at sige jeg kommer 

nok igen, en dag. 

 

Indskrevet af Bjarne Toldam 

  

Indtryk fra livet i Jacobskirken 
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Familienetværket 

Familienetværket kom forrygende i gang 

med opstartsfest den 16. januar 2020 og 

efterfølgende netværksdage i kirkens café, 

for både børn og voksne. Der kom hurtigt 

en trofast gruppe af brugere samt en fin 

flok af frivillige, nok til at vare tage både de 

åndelige og mere praktiske arrangementer. 

Der blev leget, quizzet snakket og delt liv 

med brugerne, mens der var særlige arran-

gementer for børnene i børnelokalerne. 

Dagen sluttede med en dejlig middag for 

alle og en efterfølgende andagt hvor der 

blev sunget og delt nogle ord. 

 

Coronaen satte en brat stopper for samlin-

gerne i kirkens café allerede 12/3! Hurtigt 

blev der dog arrangeret nye tiltag, da en 

ekstrabevilling fra Blå Kors satte os i stand 

til at ansætte Thomas og Anna i 3 måneder, 

for yderligere kontakt og tiltag for bruger-

ne. Dette har medført at der blev lavet sær-

lige påskehilsner. Der blev arrangeret særli-

ge ringe-runder til brugerne samt mulighed 

for en ugentlig afhentning af Take-Away 

Mad i kirkens gård. 

 

Trods coronakrise, har familienetværket 

altså stille og roligt kørt videre og der er 

blevet knyttet stærkere bånd til brugerne 

og nye er kommet til. Mindst 3 nye fami-

lier/enlige mødre har meldt sig og glæder 

sig nu til at komme i familienetværket til 

efteråret. Vi har haft samtaler hvor bruger-

ne takker for forbøn og at bønnen har vir-

ket! Vi har set nye aktiviteter for børnene i 

forbindelse med Take-Away maden, hvor 

der har været lagt spændende opgaver i 

poserne.  

 

Endelig fik vi, her til pinse, ganske overra-

skende meget overskudsmad fra LIDL, som 

vi så kunne uddele til brugerne og endda til 

mange fra menigheden. En af brugerne 

stoppede op ud foran bagindgangen til kir-

ken og kiggede forsigtigt ind. Herefter 

spurgte hun: ”Har der været koncert her”? 

”Nej, ikke koncert”, svarede jeg, ”men guds-

tjeneste, nu hvor vi må mødes igen”. ”Det 

kunne være man skulle prøve det” svarer 

hun, ”Hvornår er der gudstjeneste igen?” 

 

Vi håber nu på en åbning, så vi kan holde 

en ordentlig festlig sommerafslutning i kir-

kens gård, og så se frem til at mødes efter 

sommerferien. 

 

 

Indtryk fra livet i Jacobskirken 
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Økonomi 

Efter sidste års underskud har devisen for 

2020 været, at være forsigtige med vores 

udgifter. I løbet af coronatiden har forsig-

tigheden ikke været mindre, fordi det var 

uvist hvad situationen ville gøre ved den 

tiende og de gaver der plejer at komme ind. 

Det skulle dog vise sig at vi havde været 

bekymrede uden grund. 

Det er nemlig så glædeligt at vi her på 

tærsklen til sommerferien har lille, men 

komfortabelt overskud på 45.000 kr. på 

regnskabet. De indkomne gaver har ikke 

kun holdt normen, men faktisk også over-

gået dem i både Marts og Maj hvilket er 

meget glædeligt. En anden årsag til, at re-

sultatet ser så fornuftigt ud er, at omkost-

ningerne i coronatiden og særligt i april, var 

ekstraordinært lave. Ruben var i april såle-

des udlånt til Apostolsk Kirke Danmark som 

underviser på højskolen, og modtog derfor 

ikke løn fra kirken.  

 

Alt ser altså godt ud for vores fælles hus-

holdning i Jacobskirken, i hvert fald på 

overfladen. 

Der er desværre lidt malurt i bægeret! På 

grund af en utydelighed i Servicecenterets 

regnskabsmetode mangler afdrag på huslån 

i budgettet, og det betyder et hul på ca. 

120.000 i dette års budget. Det er signifi-

kant og en stor udfordring som skal løses af 

menighedens ledelse. 

 

Det betyder at der vil ske en række tilpas-

ninger for at nå dette års reviderede regn-

skab. Således er alle kirkens lejligheder ble-

vet vurderet af en fagkyndig, så huslejerne 

kan sættes op til et tidssvarende niveau. 

Ligeledes er servicecenteret i gang med at 

sammenlægge menighedens fire lån til ét 

samlet, med lavere omkostninger til følge. 

Endelig indføres der brugerbetaling på fæl-

lesspisningerne i kirken, ligesom prisen på 

menighedslejren reguleres for første gang i 

en årrække. 

 

Vi regner med, at de nævnte tilpasninger 

kan lukke det hul der er i budgettet, så vi 

kan holde fokus på de vigtigere ting i me-

nighedens liv. Vi opfordrer også fortsat til, 
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at huske vores fælles husholdning i bøn og 

også støtte op økonomisk. Husk at man kan 

få skattefradrag for gaver helt op til 16.300/

år uden at oprette særlige giveraftaler, så 

der er rig mulighed for at give. 

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 på  

lenejchristensen@gmail.com så hjælper vi 

med at sætte det op. Hvis du ønsker at bi-

drage 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.  

 

En hilsen fra Aarup 

Kære venner i Jacobskirken. Igennem en 

længere år række, har vi været en flok 

Kristne ude i Aarup, der ligger 23 km. vest 

for Odense. Vi er i dag en lille flok på ca. 14, 

der mødes til studie, lovsang og bøn hver 

torsdag, under kyndig ledelse af Kim 

Döhlie, der heldigvis har sagt ”ja” til at lede 

gruppen herude.  

Efter sommerferien vil Mike Hansen, som 

er blevet en del af ledergruppen - tage me-

re del i ledelsen af vores torsdags samlin-

ger, samt forkyndelse og andet ledelsesar-

bejde i Aarup Kristne Fællesskab.  

 

Vi håber og beder til, at vi ved at gå på ga-

den i Aarup og bede for byen, kan udbrede 

kendskabet til Jesus og den enorme gave, 

Han gav os på korset for over 2000 år si-

den, og helst før det er for sent. 

 

Gruppen har altid været åben og omfavnet 

alle kirkeretninger, lige fra folkekirken til de 

karismatiske bevægelser, men vores anker 

er i den Apostolske kirke, da en god del af 

os, kommer fra denne baggrund.  

Derfor var det også nærliggende, at vi 

spurgte Jacobskirken, nærmere betegnede 

Ruben og Morten, om de ville hjælpe os 

herude med lidt praktisk arbejde, så som 

rådgivning og sparring i forbindelse med 

undervisning. Det har de heldigvis sagt ja 

til. Nu er det ca. et år siden, vi fik gang i 

møderne igen herude. VI kan mærke ånden 

virke og fryder os over det nye der er star-

tet.  

 

Skulle nogle af jer have lyst til at besøge os, 

er i yderst vedkommen! I kan kontakte os 

for at få et program fra enten Kim eller Mi-

ke.  

Guds velsignelse og fred til jer alle i Ja-

cobskirken!  

Aarup Kristne Fællesskab.  

Økonomi -forts. 

mailto:info@jacobskirken.dk
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