december - februar 2020 - 2021
Jacobskirken udvikler og udruster tjenester, som virker til evangeliets udbredelse!

Leder:
Vinterhvede
-s.3Bedeugen
2021
-s.8Gæstetalere i
Jacobskirken
-s.10-

”Ikke en spurv falder til jorden
uden at Gud er med. ...og I er mere
værd end mange spurve”
frit efter Matt. 29-31
Det sker:
4/12 Wave

● 10/1 - 17/1: Evangelisk Alliance
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●

18/2 Frit samvær

Kontoret
info@jacobskirken.dk
MobilePay

Thorsgade 40
5000 Odense C
info@jacobskirken.dk

Menighedens ledelse
Ruben Tychsen (Ledende præst )
ruty@jacobskirken.dk
Morten A. Rasmussen (Præst)
moras@jacobskirken.dk
Samuel Barbé
Christian Schmidt
Simon Stochholm
Tina Aastrup

Jacobskirken er en frikirke, som er en
del af det landsdækkende apostolske
netværk. Kirken samarbejder fælleskirkeligt i paraplyorganisationen Frikirkenet (www.frikirkenet.dk).

Kristentbogcenter.dk
v/Henny Rasmussen
Søndergade 12, Odense C

Åbningstider:
Kirkekontor: tirs og fre: 9.00-14.00
ons og tors: efter aftale.

Lokal kasserer
Lene Christensen
lenejchristensen@gmail.com
Ejendomme
Administrator: Jan Aastrup
praktisk assistance
og nødstilfælde

Kristent Bogcenter:
man-fre: 13.00-17.00
Menighedsbladet informerer om
Jacobskirkens liv og aktiviteter og udkommer 4 gange om året. Bladet kan
downloades på menighedens hjemmeside: www.jacobskirken.dk.
Deadline: 21. februar 2021
Indlæg sendes til info@jacobskirken.dk
Kirkens bankkonto
Reg: 1569
Konto: 0 39 83 65
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93 848 777

32 696
23 64 00 02
22 92 53 70
53 61 44 53
60 51 66 95
50 99 35 05
65 96 84 48
66 11 33 13

23 80 79 28

65 96 84 48
93 848 777

Lovsangstjeneste
Torben Lykke Olesen
Helene Lykke Olesen

61 77 05 34
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
Bjarne Toldam, Letland

23 80 79 28
23 74 89 24

Midtfyn
Samuel Barbé

53 61 44 53

Leder: Vinterhvede
»Se, en sædemand gik ud for at så. Og da
han såede, faldt noget på vejen, og fuglene
kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og
det kom straks op, fordi der kun var et tyndt
lag jord; men da solen kom højt på himlen,
blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke
havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og
tidslerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget
hundrede, noget tres og noget tredive fold.
Mat 13, 4-8
Den kan se ussel ud som den står der i mudrede vandpytter, omgivet af små pletter med
sne. Vinterhveden som blev plantet i et driftigt
efterår, efter en høsttid hvor resultatet af godt
arbejde var til at tage og føle på. Mangen landmand har nok gennem tiden set ud på sine
marker og tænkt ”Det bliver vist ikke rigtigt til
noget, det kommer jeg til at lave om når foråret kommer.”

v/Ruben Tychsen
Ligesom sædemanden er vi ikke herrer over
hvor meget af det vi sætter i jorden der bærer
frugt. Vi er heller ikke herrer over hvornår det
bærer frugt. Det vi kan gøre, er at investere
vores tid og ressourcer i mennesker og aktiviteter og så bede til, at Gud giver god vækst. Og
så må vi vente. Vente på at sæsonen kommer,
hvor det som blev sået i det små er blevet stort
og frugten hentes hjem til glæde og gavn.
En lille anekdote fra vores egen kirke:
For fem år siden var der intet ungdomsarbejde
og nærmest ingen unge mennesker i Jacobskirken. Efter en periode med mange unge der
havde stiftet familie og afsluttet deres uddannelser, var der opstået et vakuum hvor der
ikke kom nye unge til og de unge der var vokset op i kirken var fraværende.

Det var baggrunden for, at Next blev sat i søen.
Et håbløst overambitiøst projekt, der kostede
en overvældende mængde ressourcer, både i
På samme måde kan vi have tendens til at se
tid og penge. Resultatet var at der skete en
på det vi gør som kirke. Vi sætter initiativer i
kort opblomstring, hvorefter korthuset faldt
søen, med forventning om at de skal skabe
sammen igen. Jeg husker stadig frustrationen
gennembrud og frelse hele verden, og skuffes som vi sad dér fem ledere og lavede ungdomshvis ikke vi ser den effekt vi havde forventet. Vi aften for én eller to unge, der mest af alt delglædes og begejstres når nye slutter sig til fæl- tog af pligt. Vi havde lagt store planer, fået
lesskabet og frustreres dybt når de forlader det fantastiske profetiske ord og nu var det hele
igen. Så må vi vel gøre det om igen. Finde en
faldet sammen.
ny måde at gøre det på, nogle andre der måske vil være med til at bygge Guds rige samJeg havde lyst til at pløje den ned, vinterhvemen med os.
den som var Next. Men jeg takker Gud i dag for
at vi ikke gjorde det. Fordi efter vinterens kulMen når vi læser lignelsen om sædemanden så de kom foråret og væksten, så vi nu ser masser
præsenteres vi for en helt anden tankegang.
af unge mennesker i Next, som brænder for
Her sår sædemanden rigeligt og overalt, tilsy- Jesus og som tjener med i menigheden.
neladende uden hensyn til sandsynligheden for
succes. Det vigtige er ikke, at alle korn lander i Lad os så rigeligt, tro Gud for væksten og ikke
god jord så de giver optimal frugt, men derringeagte de små grønne spirer vi ser i vores
imod at al frugtbar jord må blive velsignet med arbejde.
afgrøde.
Guds fred!
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Aktiviteter i Jacobskirken
december
Ti 01

15.30

Familienetværket

To 03

20.30

N@café

Sø 06

10.30

De Ni Læsninger (v/Ruben Tychsen og Hjørdis Nielsen)

Sø 13

10.30

Dåbsgudstjeneste. Taler: Erik Hedelund

Ti 15

15.30

Familienetværket

Sø 20

10.30

Julefestgudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Ti 22

13.00

Julehygge på kontoret

To 24

14.00

Juleaftensgudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Sø 27

10.30

Ingen Gudstjeneste.

Sø 03

10.30

Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Ti 05

15.30

Familienetværket

To 07

20.00

N@café

Lø 09

10.00

Aglow

Sø 10

10.30

Gudstjeneste. Taler: Simon Engmose

januar

10. - 17.

Evangelisk Alliances bedeuge - Se særskilt folder

Sø 17

10.30

Gudstjeneste med nadver. Taler: Stine Amtkjær

Ti 19

15.30

Familienetværket

To 21

14.30

Frit samvær

Sø 24

10.30

Gudstjeneste. Taler: Steen Hjort Andersen

Sø 31

10.30

Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Ti 02

15.30

Familienetværket

To 04

20.00

N@café

Lø 06

10.00

Aglow

Sø 07

10.30

Gudstjeneste. Taler: Kenneth Kühn

Sø 14

10.30

Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Ti 16

15.30

Familienetværket

To 18

14.30

Frit samvær

Sø 21

10.30

Sø 28

10.30

Gudstjeneste med nadver. Taler: Kim Döhlie
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Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

februar

(v)

(v)

Aktiviteter i jaBU
december
To 03

20.30

N@café

Fr 04

19.30

Wave - se mere på waveyfc.dk

Sø 06

10.30

Børnekirke med Tobias Olsen

On 09

19.30

Next:UP

Sø 13

10:30

Børnekirke med Maria og Morten Rasmussen

Sø 20

10.30

Julefestgudstjeneste for hele familien - Ingen børnekirke

Ti 22

13.00

Julehygge på kontoret

To 24

14.00

Juleaftensgudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Sø 27

10.30

Juleferie - Ingen børnekirke

Sø 03

10.30

Børnekirke med Tina

To 07

20.00

N@café

Sø 10

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

On 13

19.30

Next:UP

Sø 17

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

Sø 24

10.30

Børnekirke med Tina

On 27

19.30

Next:UP

Sø 31

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

To 04

20.00

N@café

Sø 07

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

On 10

19.30

Next:UP

Sø 14

10.30

Børnekirke med Tina

Sø 21

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

On 24

19.30

Next:UP

Sø 28

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

januar

februar

Nye tider fra 7/1 2021: Hver torsdag kl. 16.30: stepBYstep (fra 1. klasse)
Torsdage i ulige uger kl. 16.30: NxT_LvL (Teenagere)

Hver tirsdag kl. 10.00: Bøn i caféen
(slut: 15/12, start: 12/1)
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Midtfyn, Ellehavevej 2, Ryslinge

v/Samuel Barbé: 5361 4453

december
Sø 06

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 20

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 03

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 10

19.00

FællesGT i Ryslinge Sognekirke, Højskolevej 2, 5856 Ryslinge

Ti 12

19.00

Kildegården, Hestehavevej 41, 5856 Ryslinge

On 13

19.00

Ringe Missionshus, Algade 68, 5760 Ringe

Fr 15

19.00

LM Ryslinge, Ellehavevej 2, 5856 Ryslinge

Sø 17

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 31

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 14

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

Sø 28

10.00

Cafégudstjeneste på Ellehavevej 2

januar

februar

Hver tirsdag kl. 19.00: Bøn på Zoom - Kontakt Samuel Barbé for møde-ID

Det sker
Frit samvær
Jacobskirkens ældrearbejde Frit samvær
mødes en gang om måneden i caféen, hvor
der hver gang er en inspirator/taler inviteret til at dele noget fra eget liv og tjeneste.

Kontaktpersoner i ”Frit Samvær”:
Erik Hedelund - Mobil: 3011 2435
Ruth Nielsen - Mobil: 24 80 53 57
Karen Stochholm - Mobil: 6056 5637

På grund af Corona-pandemien og den
usikkerhed det medfører, har vi denne gang
valgt kun at annoncere datoerne for ”Frit
Samværs” afholdelse 1. halvår 2021 og
undladt at sætte talere/foredragsholdere
på.

Programmet for januar og februar ser ud
som følger:

Vi forventer at kunne annoncere hvem der
taler ca. 14 dage før mødernes afholdelse.

Talere oplyses senere.

Torsdag den 21. januar kl. 14.30
Torsdag den 18. februar kl. 14.30
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Juletid
Jul i Jacobskirken
Det begynder at se ret meget ud som jul, og Julehjælp: I løbet af december måned, vil
hvad skal der mon ske i denne søde adder også blive gjort klar til årets julehjælp,
ventstid? Svaret på det, kan du se her:
som i år primært går til Familienetværkets
brugere. Derudover uddeler den nystartede
De 9 læsninger: Søndag d. 6/12 kl. 10.30
Kongeklub i Ryslinge et mindre antal julekommer julens budskab er helt i front, når pakker til udsatte familier i deres område.
vi blænder op for december med de traditi- Pakkerne vil blive delt ud efter gudstjeneonsrige og stemningsfulde "9 læsninger",
sten d. 20. dec.
som oprindeligt stammer fra den engelske
tradition. Vel mødt til en helt særlig Guds- Julehyggedag: Tirsdag d. 22/12 Fra kl.
tjeneste, hvor sang og musik får en central 13.00 har vi julehygge for alle børn og barnplads.
lige sjæle, når vi hygger omkring klippeklistrebordet med æbleskiver og gløgg. BystepBYstep og NxT_LvL: Også hos juniorer- ens skoler lukker allerede fredag d. 18, så
ne og teenagerne ligner det jul! Her holdes derfor denne ”hyggedag på kontoret”. Der
der juleafslutning med æbleskiver og kakao er ikke et stort program, men måske går vi
torsdag d. 3. december kl. 18.30. Der vil
en tur? Eller også er der stikbold i gården?
også være mulighed for at gøre de sidste
OBS: Tilmelding nødvendig!
julegaver færdig, så vi er klar til den store
dag.
Juleaften: Og endelig torsdag d. 24. kl.
Til januar flytter stepBYstep og NxT_LvL
14.00, mødes vi til juleaftensgudstjeneste,
tidspunkt, og vil fremover ligge hver torsinden selve aftenen løber af stablen. Det
dag fra 16.30 til 18.00! Vi starter igen 7.
bliver med alt hvad der hører til en rigtig
januar kl. 16.30.
juleaftensgudstjeneste!
OBS: Tilmelding nødvendig! Ring 93 848
Next:JUL: Onsdag d. 9/12 kl. 17.30 holder vi 777, eller skriv til info@jacobskirken.dk
traditionen tro den store julefest for alle
Nextere! Det bliver en hyggelig aften med
ægte julemad, pakkeleg, og ikke mindst
den store vinderkåring af halvårets hovedpræmie! Leder du efter jul i dens allermest
koncentrerede form? Det får du her!
Julefestgudstjeneste: Søndag d. 20/12 kl.
10.30 holder vi dejlig festgudstjeneste på
tværs af generationer, når vi bla. synger de
gamle salmer, laver konkurrencer, hører
juleevangeliet og får godteposer. Kom og
oplev ægte julestemning, og invitér venner,
naboer og familien med, når det går løs!
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Det sker
Evangelisk Alliance
Bibelen er et fascinerende stykke litteratur.
Dens 66 skrifter rummer en lang række af
forskellige genrer fra poesi til historieskrivning og fra lovtekster til brevlitteratur.
På mangfoldige måder beskriver den liv og
død, glæde og sorg, tvivl og tro, ondskab og
tilgivelse, kærlighed og had, krig og fred.
Persongalleriet indeholder forbilleder til
efterfølgelse og skrækeksempler til advarsel.
I Bibelen udfolder Guds historie med verden sig. Det er en historie, som vi hver især
allerede indgår i og på samme tid inviteres
til at blive en del af. For Bibelen er også
Guds ord. Her taler Gud til verden, til sit
folk og til dig. Han ønsker ikke, at vi alene
skal læse bogstaverne og ordene, men at vi
engagerer os med alt, hvad vi er, så budskabet må forvandle vores hjerter, sind og
handlinger.

Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
Betania: Rytttergade 3
Taler: Strange eller Astrid Møller Christensen, Frelsens Hær. Emne: Del
Onsdag den 13. januar kl. 19.30
Bykirken: Østergade 57
Taler: Erik Empleo Dahl Hansen, Indre Mission. Emne: Inviter
Torsdag den 14. januar kl. 19.30
Kristuskirken: Klosterbakken 11
Taler: Casper Vestergård, Bykirken. Emne:
Tænk
Fredag den 15. januar kl. 19.30
Ungdomsaften i Jacobskirken:
Thorsgade 40
Taler: Christoffer Højlund, Fyns Valgmenighed. Emne: Oplev

Derfor opfordres vi gennem de otte tekster
i bedefolderen til at læse, leve, dele, invitere, tænke, opleve, høre og lovprise, når vi
sammen går på opdagelse i det bibelske
LAN-Party
univers.
I stil med tidligere tider er vi nu igen klar til
LAN-Party i Jacobskirken. Denne gang bliver
Lad os finde sammen for på ny at opdage
det fredag d. 19. februar kl. 15.00 på ThorsBibelens fortællinger og bede for, at dets
gade 40.
budskab må rodfæste sig i vores liv og bringe forvandling til det land og den jord, som
Der vil blive spillet en række turneringer
vi er en del af.
undervejs, og det er muligt at låne en af
kirkens computere, ved henvende til kontoVelkommen til bedeugen 2021:
ret.
Mandag den 11. januar kl. 19.30
Odense Vineyard: Grønløkkevej 8D
Taler: Henrik Hadberg, Fyns Frimenighed.
Emne: Lev

Ved eventet spilles CS:GO og Among Us fra
officiel side, samt Minecraft byggekonkurrence for de yngste deltagere. Flere turneringer annonceres senere.
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Gæstetalere i Jacobskirken
Det har længe været en veletableret rutine
at vi i Jacobskirken 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 naturligt at dele de tjenestegaver som Jesus har givet sin kirke så bredt
som overhovedet muligt, til velsignelse og
opbyggelse.

har disse ting været en stor hjælp i forhold
til at leve et sundt og godt liv som mand,
far, ven, præst osv.
Simon Engmose er 40 år, gift med Stine, far
til tre børn. Han deltager på Gudstjenesten
d. 10 Januar som taler.
Kenneth Kühn

Kenneth Kühn
leder arbejdet i
Europa for den
I den forgangne tid har det været lidt aniranske missionsderledes, fordi vi har haft sparekniven
organisation ELAM
fremme og fordi der kom en pandemi i veMINISTRIES. Indtil
jen. Det skal dog ikke forhindre os længere,
foråret 2016 tjenog derfor genoptager vi den gode praksis i
te han som præst i
det nye år, med ikke mindre end to spænNetværkskirken
dende navne inden februar helt når at tage
Metropol i Valby,
fat.
en del af Københavns Frikirke, som står bag Kenneths udSimon Engmose
sendelse i dette arbejde.
Simon er ledende
Netop i denne tid vender tusindvis af iranepræst I Holbæk
re og afghanere sig fra Islam til kristendom.
frikirke, og superTrods stærk forfølgelse vokser kirken under
visor her i Jajorden med lynets hast i disse lande. I recobskirken.
sten af Europa oplever bestående kirker
Simon er en jordogså, at flygtninge fra Iran og Afghanistan
nær og nærvækommer til tro i stort antal og ønsker at
rende forkynder
blive døbt. Kenneth leder et team af permed et stort fokus
sisktalende tjenester, der mobiliserer europå det levede liv i
pæiske kirker til mission blandt iranere og
frelsen. Han brænafghanere.
der for at hjælpe mennesker ind i det fanta- Kenneth er gift med Alexia som er iraner og
stiske liv, som Gud har til ethvert mennesammen har de børnene Kaleb og Eva Mae.
ske, og har hentet stor hjælp og inspiration Han besøger Jacobskirken på gudstjenesten
til dette ved at søge tilbage til rødderne.
d. 7 Februar.
Ørkenfædre, faste, retræter, stilhed og
åndelig vejledning er og har været væsentlige og vigtige elementer for Simon i hans
personlige vandring med Kristus. For ham
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Økonomi
Som det blev berettet i den seneste udgave
af menighedsbladet, så har en forsigtig udgiftsstyring og en stabil tiendeindtægt gjort,
at overskuddet og likviditeten i menigheden er forsigtigt men støt stigende så vi ved
udgangen af juli kunne konstatere et overskud på 54.000 kr.

ger. Alt dette leder til, at vi faktisk har reduceret det projekterede underskud for året
til kun 37.000 kr. Det er fantastisk!

Alt dette er en positiv udvikling som vi kan
glæde os over, og der skal lyde en stor tak
til alle jer som er med til at bære vores fælles husholdning.

Hvis nogen ønsker at velsigne i Jacobskirken 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 bidrage med enkeltbeløb kan det ske kontant
på gudstjenesterne eller på mobilepay
32696.

Vi regner med, at vi faktisk kan komme ud
af regnskabsåret uden underskud, i fuld
tillid til at vi alle husker vores fælles husholdning i bøn og også støtter op økonoDette overskud er reduceret en smule hen- misk. Traditionelt har november og decemover efteråret, så vi ved udgangen af okto- ber været månederne, hvor de sidste fradragsberettigede gaver op til de 16.300/år
ber kunne konstatere et overskud på blot
20.000 kr. Årsagen til dette er dog at vi har bliver skudt afsted. Vi håber dette år følger
foretaget en større lånomlægning, opjuste- traditionen, så vi kan gå ind et det nye år
ret vores likvider og afviklet størstedelen af med overskud til det, som Gud lægger på
vores vej som menighed.
vores kortfristede gæld.

Hvordan står det så til med det projekterede underskud på 120.000 kr som vi startede året med? Jo, der blev søsat en række
tilpasninger for at lukke hullet: Huslejereguleringer, omlægning af lån og reduktioner i honorarer, løn og kørselsomkostnin-
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Indtryk fra livet i Jacobskirken

Kort Nyt
Kort Nyt
De fælleskirkelige seniorsamlinger første
mandag i måneden, er indtil videre aflyst.
Vi forventer at starte op igen, når coronasituationen atter er normaliseret, så samlingerne kan afvikles på forsvarlig vis.

stepBYstep og NxT_LvL flytter tidspunkt i
det nye år. Det betyder at vi nu allerede
mødes 16.30 hver torsdag for stepBYstep,
og hver anden torsdag for NxT_LvL. Vi
slutter fremover kl. 18.00.

N@caféen flytter også tidspunkt og vil
fremover ligge første torsdag i måneden kl.
20.00.

Menighedslejren kommer til at foregå i Kristi Himmelfartsferien d. 14-16 maj 2021.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi har
lejet Lyngsbo ved Fredericia.

Stort PERSPEKTIV: Da vi i sin tid præsenterede den nye strategi for Jacobskirken, lavede vi en større samling i stedet for en

gudstjeneste søndag formiddag. Dette gentager vi søndag d. 14. marts kl. 14.00. Programmet kommer senere. Efter samlingen
spiser vi aftensmad sammen.

Ungdomsvelsignelse: Søndag d. 18. april
2021 afholder vi årets ungdomsvelsignelse.
Denne gang har vi indtil videre to unge tilmeldt. Det er Sofia Drejer og Mira Julie Rasmussen. Har du også en ung i familien som
skal med, så kontakt Morten Rasmussen:
moras@jacobskirken.dk eller 2292 5370.
Ungdomsundervisningen forventes at starte i uge 8 eller 9.

Totalplanen
Hvis du mangler overblik over weekenderne i Jacobskirken, så klik ind på totalplanen
nederst på kirkens hjemmeside
(jacobskirken.dk). Her kan du se i kolonne B
(specials) om der er arbejdslørdag, nadver,
Next:IN, eller info om præsternes færden,
f.eks. fridage eller ture ud af huset. Du finder linket til totalplanen nederst i højre
hjørne under ”Ressourcer”.
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