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 september - november 2020 

 

Leder:  

Gode planer 

-s.3- 

 

Menighedslejr 

På Lyngsbo 

-s.6- 

 

Nærværende 

kirke 

-s.8- 

Det sker: 

17/9 Frit Samvær    ●   2/10 - 4/10: Menighedslejr     ●    5/11 N@café  

”Jeg giver den trætte hvile og den  
udkørte ny styrke.”         

       Jer. 31:25 

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: 15. november 2020 
Indlæg sendes til info@jacobskirken.dk 
 
Kirkens bankkonto 
Reg: 1569 
Konto: 0 39 83 65 

Kontoret                             93 848 777 
     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                       93 848 777 
 

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                                             93 848 777 
 

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 



3 

 

 
Et menneske kan udtænke gode planer, 
men Herren afgør, hvad der sker med dem.  

Ord. 16:9 
 
Jeg sidder her med fingeren på send-
knappen og har en mærkelig fornemmelse. 
Nu gik det hele lige så godt, vi var kommet 
uskadt igennem corona-krisen og var ved at 
være godt i gang igen… og så sker det her! 
  
Covid-19 har været på besøg i en Gudstje-
neste, og vi aner ikke om folk er blevet 
smittet. Vi har talt med dem der er, sat 
gang i test af alle dem der har været om-
kring, dem og nu sender vi så denne mail. 
”…lukke ned for alle aktiviteter, indtil vi 
kender omfanget af smitten…”. Det ser ud 
som om min missionstur til Georgien har 
lange udsigter, og der kan godt gå noget tid 
inden vi rigtig kan fylde salen igen ligesom 
vi plejer.  
 
Men på den positive side, så har vi lært at 
lave gudstjenester der også kan følges 
hjemme i stuerne. Der er et hold dygtige 
folk som er blomstret ud af denne krise, 
med en brand og begejstring for at gøre 
online-kirke teknisk muligt. Fedt! 
 
Jeg tjekker uvilkårligt lige Jacobskirkens 
facebookside… omkring 160 visninger og 70 
likes, kommentarer osv. hver gang vi strea-
mer gudstjenesten. Der er faktisk en del der 
er glade for muligheden for, at se med 
hjemmefra! I søndags fik jeg en besked fra 
en pige i Aalborg: ”Tak fordi i fortsat sender 
gudstjenester online” skrev hun. Jeg ved 
også at der sidder en række ældre med 
skrantende helbred derude og følger med. 
Følger med i gudstjenesterne, lytter til Ons-

dagsandagterne og kommenterer på de 
opslag der kommer. Det er ikke så dårligt 
endda alt sammen! 
 
Og vi kan jo lige så godt indrømme det: 
Havde det ikke været for forårets lock-
down, så var vi aldrig begyndt at bruge onli-
nemedierne på denne måde. Det var ikke 
en del af strategien. Fokus har været på de 
fysiske gudstjenester i Odense og på 
Midtfyn og på, at rejse stadig flere tjenester 
så vi kunne lave gudstjenester endnu flere 
steder. Vi skal være nærværende kirke, 
tilstede dér hvor mennesker befinder sig, 
tilgængelige for dem der er omkring os. 
Det var måske lige netop dét vi blev lidt 
mere… tilgængelige! Tilgængelige og nær-
værende for dem der ikke er så mobile, så 
socialt anlagte eller så fortrolige med det 
med at gå i kirke. Vi blev tvunget til at flytte 
Gudstjenesten ud af kirkens fysiske lokaler, 
hvorved alle kunne komme ind og kigge 
med, deltage og få lidt af evangeliet med 
hjem. Måske for første gang?  
 
Jeg tror stadig på at vi skal lave fysiske 

gudstjenester og jeg drømmer om at se 

både 5-10 gudstjenester spredt rundt om-

kring på Fyn hver eneste søndag. Det vigtig-

ste er dog ikke antallet men nærværet, at vi 

får lov til at dele evangeliet nærværende og 

tilgængeligt for dem der omkring os. Det 

vigtige er sådan set heller ikke hvad jeg 

udtænker af gode planer, men derimod 

hvordan Gud selv former og bruger dem. 

Han afgør hvad der sker med vores gode 

planer. 

Leder: Gode planer                                                     v/Ruben Tychsen 
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september 

Sø 06 kl. 10.30 Onlinegudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                          (v) 

Ma 07 kl. 10.00 Fælleskirkelig Seniorsamling 

Ti 08 kl. 16.30 Familienetværket 

Lø 12 kl. 10.00 Aglow 

Sø 13 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Kim Döhlie 

To 17 Kl. 14.30 Frit Samvær 

Sø 20 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Ruben Tychsen                                (v)                           

Ti 22 kl. 16.30 Familienetværket 

Sø 27 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                   (va) 

oktober 

2. - 4. oktober  Menighedslejr på Lyngsbo                                                                         (v) 

Ma 05 kl. 10.00 Fælleskirkelig Seniorsamling 

Ti 06 kl. 16.30 Familienetværket 

Lø 10 kl. 10.00 Aglow 

Sø 11 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Joshua Christensen, Åbne Døre 

Sø 18 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                     (v) 

Ti 20 kl. 16.30 Familienetværket 

To 22 Kl. 14.30 Frit Samvær 

Sø 25 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Tommy Rasmussen                      (va) 

Lø 31 kl. 09.00 Arbejdslørdag 

november 

Sø 01 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Karin Barbé                                                             (v) 

Ma 02 kl. 10.00 Fælleskirkelig Seniorsamling 

Ti 03 kl. 16.30 Familienetværket 

Sø 08 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Peter Stochholm 

Lø 14 kl. 10.00 Aglow 

Sø 15 kl. 10.30 Gudstjeneste med nadver. Taler: Simon Stochholm                           (v) 

Ti 17 kl. 16.30 Familienetværket 

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

To 26 Kl. 14.30 Frit Samværs juleafslutning 

Sø 29 kl. 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen     

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          
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september 

On 02 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Ruben Tychsen 

To 03 kl. 20.30 N@café 

Sø 06 kl. 10.30 Børnekirke med  

Sø 13 kl. 10:30 Børnekirke med  

On 16 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Morten Aske Rasmussen 

Sø 20 kl. 10.30 Børnekirke med  

Sø 27 kl. 10.30 Børnekirke med  

On 30 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Aleksander Høier 

oktober 

To 01 kl. 20.30 N@café 

2. - 4. oktober   Menighedslejr på Lyngsbo 

Sø 11 kl. 10.30 Børnekirke med  

Skolernes efterårsferie uge 42 

On 14 kl. 19.30 Next:FALL-SPECIAL - Film og hygge 

Sø 18 kl. 10.30 Børnekirke med  

Sø 25 kl. 10.30 Børnekirke med  

On 28 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Ruben Tychsen 

november 

Sø 01 kl. 10.30 Børnekirke med  

To 05 kl. 20.30 N@café 

Sø 08 kl. 10.30 Børnekirke med  

On 11 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Morten Aske Rasmussen 

Sø 15 kl. 10.30 Børnekirke med  

Sø 22 kl. 10.30 Børnekirke med  

On 25 kl. 19.30 Next:UP - Taler: Aleksander Høier 

Sø 29 kl. 10.30 Børnekirke med  

Aktiviteter i jaBU                                                          

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

Hver torsdag kl. 18.30 fra: stepBYstep (fra 1. klasse) 
Hver torsdag frem til efterårsferien: NxT_LvL (Teenagere) 

OBS! Der sker noget nyt for Teenagere efter efterårsferien! 
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Arbejdslørdag 31. oktober 

Så prøver vi igen! Da arbejdslørdagen i for-

året blev aflyst grundet corona, tager vi 

revanche i oktober! Vi skal nemlig mødes 

omkring hammer og søm, koben og kna-

ster, hygge og mad, lørdag d. 31. oktober 

på selveste Halloween. 

 

Selvom vi ikke har været så meget til stede i 

lokalerne i foråret, trænger vores kære 

kirke til en kærlig hånd, så der er opgaver 

nok at gå i gang med. 

Af de lidt større skal vi lave en halvmur og 

et hyggehjørne i baghusets første sal.  

Bare rolig der vil også være mindre opgaver  

så alle kan være med! 

 

Vi mødes til morgenmad kl. 9.00, og går i 

gang når rundstykkerne er spist.  

Dagen inkluderer også frokost, og vi regner 

med at slutte omkring kl. 15.00.  

 

 

Menighedslejr 2.- 4. oktober 

Som alt andet, måtte vi også flytte menig-

hedslejren i foråret, men vi var så heldige 

at kunne booke samme sted i starten af 

oktober.  

Vi glæder os derfor til at kunne byde jer alle 

sammen velkommen på Lyngsbolejren ved 

Fredericia, til en fantastisk weekend med 

lovsang, god undervisning, hygge og fælles-

skab. Der bliver også mulighed for profetisk 

betjening i løbet af weekenden. 

 

Undervisningen bliver i år fra egne rækker, 

og vi kommer til at lave undervisning som 

optakt til efterårets emne. 

september 

Sø 13 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

Sø 27 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

oktober 

Sø 11 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

Sø 25 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

november 

Sø 08 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

Sø 22 kl. 10.00 Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2 

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

Det sker        

Hver tirsdag kl. 19.00: Bøn på Zoom - Kontakt Samuel Barbé for møde-ID 
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Tilmeldingen kommer til at foregå online 

eller på en tilmeldingsseddel bagerst i kir-

kesalen. Hold øje med Fredagsmailen og 

hjemmesiden for mere information. 

 Pris for deltagelse i lejren: Børn 5-12 år: 75 

kr, Voksne: 250 kr, Familiemax: 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! 

 

 

Frit Samvær 

Jacobskirkens ældrearbejde Frit samvær 

mødes en gang om måneden i caféen, hvor 

der hver gang er en inspirator/taler invite-

ret til at dele noget fra eget liv og tjeneste. 

Det er med stor glæde at vi kan fortælle, at 

de talere som ellers var på under corona-

nedlukningen har sagt ja til at tale i efter-

året i stedet for. 

 

Kontaktpersoner i ”Frit Samvær”:  

Erik Hedelund - Mobil: 3011 2435  

Ruth Nielsen - Mobil: 24 80 53 57  

Karen Stochholm - Mobil: 6056 5637 

 

Programmet for september - november ser 

ud som følger: 

 

Torsdag d. 17. september kl. 14.30 

Peter Hedelund, Kolding, generalsekretær 

for MAF i DK (Mission Aviation Fellowship) 

er inviteret. Han vil fortælle om MAF’s ar-

bejde med at bringe evangeliet og akut 

hjælp til sygdomsramte mennesker i lande 

og områder, som er svært tilgængelige, 

primært i Afrika, Asien og Sydamerika. 

 

Torsdag d. 22. oktober kl. 14.30 

Birgitte & Claus Bækgaard, der er præste-

par i Bykirken i Odense er inviteret. I som-

meren 2019 flyttede de sammen med 2 af 

deres i alt 3 børn til Odense. Birgitte er ud-

dannet fysioterapeut. Claus har i mange år 

været ansat som præst i Baptistkirken i 

Roskilde.  

 

Torsdag d. 26. november kl. 12.00 

Denne dag åbner vi op for Frit Samværs 

store Juleafslutning med frokost og kaffe. 

Der vil også være quiz og konkurrencer, 

ligesom vi også skal synge nogle af julens 

skønne sange og salmer. 

Pris for julefrokost undersøges og oplyses 

senere. 

Tilmeldingsliste vil blive fremlagt i kirken. 

 

 

Fælleskirkelige seniorsamlinger 

Samlingerne ligger 1. mandag i måneden kl. 

10 i Godthåbskirken, Rosenlunden 15. Del-

tagergebyr for hele efteråret er 150 kr. med 

mindre man betalte i foråret, og i så fald er 

det kun 60 kr. 

Enkelte mandage koster 35 kr. dog koster 

7. december 60 kr. pga. julefrokost. 

 Se program på næste side 

Det sker 
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Indtryk fra livet i Jacobskirken 

Programmet er som følger: 

 

7. september: Maria Bræstrup Aaskov  

Emne: ”Når troen udfordres og udforskes af 
børns umiddelbare undren” 
 
5. oktober: John Østergaard Nielsen 
Emne: ”Tro = Tillid og ro” 

 

2. november: Peter Kjærsgaard 

Emne: ”At leve med kronisk sygdom” 

 

 

Nærværende Kirke 

I stil med sidste års kampagne "Det genop-
rettede liv" lancerer vi til efteråret et nyt 
forløb under emnet "Nærværende kirke". 
  
Emnet er født ud af et ønske om at bygge 
en kirke som er nærværende, både menne-
skeligt, geografisk og socialt. Det ligger i 
naturlig forlængelse af sidste års emne ”det 
genoprettede liv” som fokuserede på evan-
geliets genoprettende kraft i menneskers 
liv.  
Som kirke er vi blevet betroet den største 
kraft til forvandling og fornyelse, men hvor-

dan får vi aktiveret dette i vores daglige liv 
og vore fællesskaber? Det er spørgsmålet vi 
skal arbejde med i dette forløb. 
I forhold til den rent praktiske del, så løber 
det hele af stablen over 6 uger i perioden 
25. oktober - 29. november.  
 
Der vil i de 6 uger være en video, en prædi-
ken og et skrevet oplæg til hver uge, til 
brug i den smågruppe som du er en del af. 
Vi opfordrer alle til at søge ind i en gruppe i 
forbindelse med dette forløb. Mere infor-
mation om muligheden for at blive en del 
af en gruppe kommer i fredagsmail og på 
gudstjenesterne.  
 
Ud fra tilbagemeldingerne fra sidste års 
forløb, er formatet af undervisningen ble-
vet justeret, så flest muligt kan få udbytte 
af forløbet. Således er det muligt enten at 
mødes i grupperne med 7-dages eller 14-
dages intervaller alt efter hvordan din grup-
pes normale/optimale rytme ser ud. 
Vi glæder os til igen at fordybe os i et emne 

som menighed og håber, at alle er med når 

vi sætter fokus på "Nærværende kirke"! 

 

Nærværende kirke 


