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 marts - maj 2021 

 

Leder:  

At rejse er at leve 

-s.3- 

 

Flere præster i  

Jacobskirken 

-s.10- 

 

Menighedslejr 

2021 

-s.11- 

Det sker: 

1/4 Skærtorsdagsmåltid    ●   8/4 N@café     ●    23/5 Stort PERSPEKTIV  

”Hvorfor søger I efter den levende 
blandt de døde? ... ”Han er ikke 

her. Han er stået op fra de døde!”  
         Luk. 24:5 

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-fre: 13.00-17.00 
   
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: 23. maj 2021 
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               53 61 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 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                        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               53 61 44 53 
 

IT-Supporter 
Mike Hansen               52 82 53 34  
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”At rejse er at leve” Det berømte citat “At rejse 
er at leve” findes i H.C. Andersens Mit Livs Even-
tyr fra 1855. Det er skrevet blandt andet på H.C. 
Andersen hjemmesiden følgende: 
 
”H.C. Andersen var mere rejsende end andre 
kulturpersonligheder i samme periode. Ander-
sen begyndte på rejserne, da han var 25 år og 
sluttede, da han var 68 år. Han rejste ofte i læn-
gere perioder end andre og rejste ikke kun i de 
traditionelle rejselande i Centraleuropa, som f. 
eks i Italien, England, Frankrig, Spanien, og 
Schweiz, men besøgte også mere ”oversøiske” 
steder som Skotland, Tanger i Afrika, Portugal og 
Balkanlandene.” 
 
Jeg sammenligner tit vandringen med Gud som 
en rejse, man starter i begyndelsen af sit kristne 
liv, og som slutter, når vi kommer sammen med 
Jesus i himlen. Når man rejser, er man i bevæ-
gelse. Man bruger forskellige transportmidler til 
at nå sin destination. I de forskellige lande, man 
besøger, møder man en mangfoldighed af kultu-
rer, traditioner og personer. 
 
Kirken er også i bevægelse. Den måde, vi dyrker 
kirke i dag, kan være ret anderledes end for bare 
10 år siden. I den kristne rejse møder vi også 
mange forskellige mennesker med anden bag-
grund, alder, uddannelse og holdning end os 
selv. For at få noget ud af rejsen, handler det om 
at være åben overfor mangfoldigheden. Man 
kan selvfølgelig holde sig tilbage. Man kan også 
vælge ikke at rejse.  Faren her er stor for at man 
misser, hvad Gud har gjort klar for os i kirken. 
Nemlig at vi lærer fra hinanden, at Gud gennem 
den åndelige rejse, som han har forberedt for 
os, former vores karakterer og vores liv. Lige så 
meget det er en rigdom at lære andre kulturer, 
andre lande at kende, lige så meget kan vi lære 
af hinanden i kirken. Gud har sammensat for-
skellige personer, holdninger, praksis i kirken, 
med formål at udvide vores horisont. Den erfa-
ring vi får med at omgå hinanden og arbejde 
sammen i kirkens regi, synes jeg, er guld værd. 
 

Jeg glæder mig personligt over, når jeg ser, at 
kirken og kirkens medlemmer bevæger sig sam-
men. Jeg lærer rigtig meget af at omgås den 
ældre generation i Jakobskirken men også den 
yngre. De forskellige tjenester og praksis hjælper 
mig at forstå Guds karakter og de forskellige 
aspekter af hans personlighed.  
 
Vi lever i en tid, hvor fysisk rejse er meget be-
grænset, næsten umuligt på grund af Covid-19. 
Men jeg håber, at de begrænsninger vi lever 
under, ikke fjerner din lyst til at vi vandrer sam-
men. Jeg har stadigvæk lige så meget lyst til at 
rejse som før, måske endnu mere. Jeg beder og 
håber på at din lyst til at arbejde sammen i kir-
ken, omgå hinanden, have fællesskab med hin-
anden ikke er væk.  
 
Den isolation, vi oplever lige nu, er svær, specielt 
hvis du lever alene. Mange online møder, fjern-
undervisning, arbejde hjemmefra kan slukke den 
lyst til at være sammen igen. Vi kan måske også 
miste lysten til at være sammen med venner 
eller komme i kirken. 
 
Men jeg vil udfordre dig til ikke at give op. Den 
rigdom som er i kirken, når vi er sammen, når vi 
tjener sammen, synes jeg er uundværlig.  
 
Jeg vil gerne afslutte med at citere Salmernes 
bog 133., fordi jeg synes at Salmen beskriver så 
godt følelsen, når vi som kirke har fællesskab 
med hinanden. 
 

Hvor er det godt og herligt, 
når brødre sidder sammen! 

v2  Det er som den gode olie på hovedet, 
der flyder ned over skægget, 

over Arons skæg, 
ned over kjortlens halsåbning. 

v3  Det er som Hermons dug, der falder 
på Zions bjerge. 

For dér giver Herren velsignelsen, 
livet i al evighed. 

Leder: At rejse er at leve                                            v/Samuel Barbé 

https://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=27788
https://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=27788
http://old.bibelselskabet.dk/danbib/web/sl/ch133/v2.htm
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marts 

Sø 07 10.30 Onlinegudstjeneste. Taler: Tommy Rasmussen                                    (v) 

Lø 13 10.00 Aglow 

Sø 14 10.30 Onlinegudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen 

  Kristent Bogcenter 40 års jubilæum 

Sø 21 10.30 Onlinegudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                          (v)                           

Sø 28 10.30 Onlinegudstjeneste. Taler: Peter Stochholm?                                    (va) 

april 

To 01 19.00 Skærtorsdagsmåltid på Zoom 

Sø 04 10.30 Opstandelsesfest! Taler: Ruben Tychsen                                               (v) 

To 08 20.00 N@café - The Physical Attack Re-issue Edition 

Lø 10 10.00 Aglow 

Sø 11 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen 

Sø 18 10.30 Ungdomsvelsignelse. Taler: Karin Barbé?                                              (v) 

To 22 14.30 Frit samvær 

Sø 25 10.30 Gudstjeneste. Taler: Jacob Viftrup                                                        (va) 

maj 

Sø 02 10.30 Gudstjeneste. Taler: John Østergaard                                                     (v) 

To 06 20.00 N@café 

Lø 08 10.00 Aglow 

Sø 09 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen 

14. - 16. maj Menighedslejr på Lyngsbo                                                                         (v) 

To 20 14.30 Frit samvær 

Sø 23 14.00 Stort PERSPEKTIV                                                                                      (va) 

Sø 30 10.30 Gudstjeneste. Taler: Peder Skånning                                                      (v) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          

Hver tirsdag kl. 20.00: Zoom-bøn (se fredagsmail for mere info) 

OBS: Der tages forbehold for aflysning af fysiske arrangementer grundet Covid-19. 
Info opdateres løbende via digitale kanaler 
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marts 

On 03 19.30 Next:ONLINE 

Sø 07 10.30 Online børnekirke (klik på linket i gudstjeneste-chatten) 

Sø 14 10:30 Online børnekirke  

  Kristent Bogcenter 40 års jubilæum 

On 17 19.30 Next:ONLINE 

Sø 21 10.30 Online børnekirke  

Sø 28 10.30 Online børnekirke  

april 

Sø 04 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

To 08 20.00 N@café - The Physical Attack Re-issue Edition 

Sø 11 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 14 19.30 Next:UP 

Sø 18 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

Sø 25 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 28 19.30 Next:UP 

maj 

Sø 02 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

To 06 20.00 N@café 

Sø 09 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

On 12 19.30 Next:UP 

14. - 16. maj  Menighedslejr - Separat program 

Sø 23 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

 12.30 PULS 

On 26 19.30 Next:UP 

Sø 30 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Nye tider i 2021 (tidligst fra 8. april): Hver torsdag kl. 16.30: stepBYstep (fra 1. klasse) 
Torsdage i ulige uger kl. 16.30: NxT_LvL (Teenagere) 
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Opstandelsesfest i Påsken 
Efterhånden som vinteren går, bliver det 
tydeligere at vi nærmer os en stille genåb-
ning af samfundet. Som det tidligere er 
blevet nævnt på PULS, regner vi dog ikke 
med at kunne holde fysiske gudstjenester 
før til Påske.  
 
Men så skal vi sandelig også åbne med en 
fest! 
 
Derfor kommer vi til at holde en ægte 
”opstandelsesfest” Påskesøndag kl. 10.30! 
Ikke bare for at fejre at vi åbner igen, men i 
særdeleshed for at fejre at vores Frelser 
Jesus Kristus stod op ad graven selvsamme 
dag! 
 
Det bliver en dag med masser af lovsang, 
forkyndelse og fællesskab! Vi håber at I alle 
vil være med, for vi glæder os usigeligt me-
get til at vi kan ses igen. 
 
Som tiden er, er vi selvfølgelig også nødt til 

at skrive, at hvis vi -mod forventning- ikke 

kan åbne igen til påske, vil vi naturligvis 

fortsætte med onlinegudstjenesterne. Tja, 

og så flytter vi festen online. 

Udtryk i kirkesalen 
Da vi i denne tid udelukkende kører online 
gudstjenester, er vi også blevet ekstra op-
mærksom på hvordan kirkesalen og platfor-
men tager sig ud. Når alting foregår på en 
skærm, bliver forstyrrende elementer plud-
selig meget tydelige, så det vil vi gerne gøre 
noget ved. 
 
Vi har i februar haft lille designmøde, hvor 
forskellige tiltag er blevet drøftet, og vi ar-
bejder pt. på at føre nogle af disse ud i li-
vet. 
Blandt tiltagene kan nævnes: 

 

• Vi ønsker at udskifte nadverbordet 
til noget mindre og mere tidssvaren-
de. Bordet fylder meget, og kommer 
tit til at stå i vejen, både på platfor-
men, og når det bæres ud i baghuset 

 

• Vi undersøger i skrivende stund om 
vi kan farve gulvtæppet på platfor-
men. En mørk/koksgrå farve vil give 
et mere roligt udtryk, og være med 
til at ”skjule” ledninger og udstyr. 

 
 

Midtfyn, Ellehavevej 2, Ryslinge                         v/Samuel Barbé: 5361 4453 

Det sker       

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

Grundet coronasituationen er det svært at sige hvornår vi åbner igen. 
Følg Midtfynsgruppen på Facebook for opdateringer 
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• Forskellige trækanter rundt i salen 
males hvide, for at skabe et mere 
ensartet udtryk. Dette gælder natur-
ligvis ikke de hvidbejdsede træflader 
i rummet, f.eks. omkring balkontrap-
pen. 

 

• Vi undersøger også muligheden for 
at lave et nyt trommebur som fun-
gerer. Dette konstrueres med et 
mere harmonisk udtryk. 

 

• Endelig vil vi opsætte en ny lodret 
stolpe under balkonen, så kameraet 
kan monteres og betjenes uden ry-
stelser fra balkonen. 

 
Vi har flere tiltag i støbeskeen, og du skal 
være velkommen til at kontakte Morten, 
hvis du vil vide mere om kommende æn-
dringer: moras@jacobskirken.dk 

Vi vil naturligvis også informere mere om 

de enkelte tiltag inden de udføres. Det 

kommer bl.a. til at ske på PULS og via Fre-

dagsmailen. 

 

 

Kristent Bogcenter jubilæum 
Søndag d. 14. marts i år, er det præcis 40 år 
siden at Kristent Bogcenter slog dørene op 
for første gang i Søndergade 12. Det er så 
vidt vides gadens ældste nulevende forret-
ning. 
 
Da bogcentret desværre ikke kan holde 
åben for tiden pga. Corona, er vi nødt til at 
tænke kreativt når vi skal fejre jubilæet. 
Derfor vil der i tiden op til selve dagen være 
indtil flere gode tilbud på bøger og andre 
gode ting, som du kan finde på bogcentrets 
hjemmeside: kristentbogcenter.dk. Tilbud-
dene kommer også ud i Fredagsmailen. 
 
På bogcentrets ønskeseddel står der pt. 
kun én ting: ”Køb en bog”. Det er den bed-
ste måde du kan være med til at fejre jubi-
læet på. 
 
Der kan endda aftales en ”klik og hent” 
løsning, så du sparer forsendelsen. 
 
Så vær med til at "give en rigtig god gave" 

til Bogcentret - ved at give dig selv en gave! 

Se, dét er da en win-win! 

 

40 års jubilæum! 
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Det sidste års tid, er mængden af onlineak-

tiviteter naturligvis steget pga. de nedluk-

ninger der har været. Hvis du har svært ved 

at få overblik over alle de tilbud som kirken 

har, så se her: 

 

Gudstjeneste: Hver søndag 10.30 kan du 

finde vores gudstjeneste på toutube.com, 

facebook.com, eller på hjemmesiden      

jacobskirken.dk/live.  

 

Prædikener: Alle prædikener fra det for-

gangne år er nu tilgængelige på youtu-

be.com, på kirkens side. 

 

Podcasts: Vil du bare gerne høre prædike-

nerne, så er de nu også tilgængelige på 

hjemmesiden, iTunes, Google podcast og 

Spotify. 

 

Onsdagsandagt: Hver onsdag kl. 14.00 

offentliggøres en ny andagt på facebook og 

youtube. 

 
Zoom-Bibelskole: Onsdage kl. 20.00 er der 

undervisning på mødeappen ”Zoom”, som 

går mere i dybden med spændende og rele-

vante emner. Det nye program for foråret 

er endnu ikke klar, men det kommer hur-

tigst muligt. Det er muligt at tilmelde sig via 

forsiden på hjemmesiden, og man vil her-

efter modtage et link på mail. 

Zoom-Bøn: Hver tirsdag aften kl. 20.00 er 

der bøn på Zoom, hvor vi som præster og 

ledere mødes, med alle dem som har lyst til 

at være med. Der er ingen krav til deltagel-

se, andet end at du har lyst til at bede sam-

men med os andre. Linket meldes ud i fre-

dagsmailen hver fredag. 

Fredagsmailen: Hver fredag eftermiddag 

sendes den berømte og berygtede 

”Fredagsmail” ud til alle som har lyst til at 

modtage den. Den indeholder nyheder og 

program for den kommende tid. Den sen-

des pt. ud til mere end 120 abonnenter, og 

hvis du ikke allerede modtager den, så gå 

ind på hjemmesiden og tilmeld dig: ja-

cobskirken.dk/fredagsmail.  

Next:ONLINE: De unge mødes pt. på Zoom 

hver anden onsdag kl. 19.30. Der kommer 

opslag på Facebook forud for hvert møde 

med link til dagens møde. 

Som du kan se, er der rigtig mange tiltag 

selvom vi er lukket ned. 

Det kræver ikke så meget for at for at kun-

ne deltage i det meste. Som udgangspunkt 

behøver du egentlig bare en e-mailadresse 

og adgang til kirkens hjemmeside. Herud-

over kan du supplere med YouTube og Fa-

cebook. 

Har du svært ved teknik? Så kan du ringe til 

IT-supporter Mike Hansen, eller skrive til 

it@jacobskirken.dk. Så vil han være behjæl-

pelig med indstilling og opsætning af com-

putere, tablets og telefoner.  

Online tiltag 
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Økonomi 

Som det blev berettet i flere gange henover 
det forgangne år, så var vores fælles øko-
nomi i kirken udfordret af et uforudset hul i 
budgettet på 120.000 kr. Det betød, at 
2020 var et regnskabsår præget af forsigtig 
udgiftsstyring og en lang række tilpasninger 
på lån, huslejer osv. Samtidig så vi en re-
kordhøj økonomisk deltagelse af mange fra 
menigheden, og kunne i slutningen af året 
registrere en tiendeindtægt på næsten 
940.000 kr.  
 
Alt dette førte til, at vi i seneste udgave af 
menighedsbladet turde forudse, at vi kunne 
komme ud af 2020 uden underskud. Derfor 
er det med stor glæde, at vi nu kan præsen-
tere regnskabet for 2020 med et lille over-
skud på 20.000 kr. Det er et meget positivt 
resultat efter et økonomisk besværligt år 
som vi kun kan glæde os over, og der skal 
lyde en stor tak til alle jer som er med til at 
bære vores fælles husholdning! 
 
For budgetåret 2021 har vi fået indregnet 
de manglende omkostningerne som udlø-
ste sidste års sparekampagne, hvilket i sa-
gens natur nødvendiggør nøjsomhed på en 
række områder og en fortsat høj økono-
misk deltagelse. Vi vil dog ikke, at vi skal 
slække på de initiativer som kan være med 

til at styrke menighedens arbejde i den 
kommende tid. 
 
Således har vi blandt andet budgetteret 
med studiestøtte til Samuel Barbé der har 
påbegyndt sine teologistudier, en mulig 
volontør som kan styrke B&U arbejdet, et 
fortsat højt bidrag til familienetværkets 
aktiviteter samt en ny printer som kan prin-
te bedre materialer til undervisning osv.  
For at finansiere disse initiativer og sikre et 
robust budget for året, har vores præst 
Ruben Tychsen fået tilkendt en tre måne-
ders orlov uden løn henover sommerferien. 
Sammen med en fortsat stabil og stigende 
tiende og gaveindtægt forventes det, at 
dette kan sikre os et økonomisk udramatisk 
år.  
 
Tak til alle for forbøn og bidrag ind i vores 
fælles husholdning. 
Hvis nogen ønsker at velsigne i Jacobskir-
ken som fast bidragsyder, kan dette lade sig 
gøre ved at kontakte kontoret på 
nfo@jacobskirken.dk eller kasserer Lene 
Christensen på lenejchristensen 
@gmail.com, så hjælper vi med at sætte 
det op. Hvis du ønsker at bidrage med en-
keltbeløb kan det ske kontant på gudstje-
nesterne eller på mobilepay 32696.  
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Stort PERSPEKTIV 
Som den flittige læser som har fulgt Ja-
cobskirken i længere tid måske kan huske, 
så blev der i 2019 på en stor perspektiv-
samling præsenteret en samlet strategi for 
Jacobskirken frem til 2027. Det var frugten 
af halvandet års arbejde i den nyoprettede 
menighedsledelse, og har siden været det 
pejlemærke som der arbejdes efter. Det 
centrale i strategien var, at vi ønskede at 
være en kirke der udbredte evangeliet på 
hele Fyn, ved at udvikle og udruste tjene-
ster der kunne tjene med i deres lokalom-
råde.  
 
Pinsesøndag d. 23. maj maler vi så igen 
med den store pensel, når vi mødes til en 
ny stor PERSPEKTIV-samling. Vi mødes kl. 
14.00 til masser af lovsang, inspiration og 
nærvær, og slutter dagen af med aftens-
mad omkring kl. 17.30. Anledningen er den-
ne gang, at menighedsledelsen efter to års 
arbejde ønsker, at evaluere på menighe-
dens generelle udvikling siden sidste per-
spektiv samt, at præsentere en række nye 
tiltag der understøtter udviklingen. 
 
Der kommer til at ske rigtig meget på da-
gen!  Vi skal tale om nye tanker for med-
lemsbegrebet i Jacobskirken, det ledelses- 
og tjenestesyn som ligger til grund for me-
nighedens arbejde og den praktiske struk-
tur for de udlæggere som knytter sig til 
Jacobskirken. Samtidig skal vi også præsen-
tere vores nyeste udlæggere, indsætte en 
ny præst i menigheden og ære nogle af 
vores trofaste tjenester. 
 
Det bliver altså en spændende dag, fyldt 
med indhold og udsyn, og absolut en dag 
som du ikke vil gå glip af. Sæt derfor stor 

rød ring om datoen i din kalender, og så ses 
vi til ”det store PERSPEKTIV”. 
 
(Bemærk iøvrigt at vi pga. Perspektiv IKKE 
afholder ordinær Gudstjeneste kl 10.30!) 
 
 
 
 
Ny præst i Jacobskirken 
I den forbindelse med udrulningen af Ja-
cobskirkens strategi frem til 2027 præsen-
terede vi en plan, for Midtfynsgruppens 
udvikling fra lokalt fællesskab til selvstæn-
dig menighed. Til at lede denne proces blev 
Karin og Samuel Barbé indsat som lederpar 
i Midtfynsgruppen og Samuel blev akkredi-
teret præsteaspirant i Jacobskirken. 
 
Samuel har siden da tjent trofast som leder 
af Midtfynsgruppen, ligesom han har indgå-
et i Jacobskirkens lederskab og i øvrigt del-
taget i menighedens daglige ledelse. Senest 
har han påbegyndt et teologisk studie på 
Dansk Bibelinstitut, sideløbende med sit 
engagement i hhv. Midtfynsgruppen og 
Jacobskirken. 
 
Det er derfor med stor glæde at vi har kun-
net indstille Samuel til en akkreditering som 
præst i Apostolsk kirke Danmark, med base 
først i Jacobskirken Odense og om et par år 
i Midtfynsgruppen, når denne opnår egent-
lig menighedsstatus.  
 
I forbindelse med indsættelsen ønsker vi at 
følge de retningslinjer som Paulus gav de 
tidlige menigheder i 1. Tim 3, 1-10 og Tit 1, 
6-9. Derfor vil der frem til udgangen af april 
være mulighed for, at kontakte præsterne 
hvis man har kendskab til noget som kunne 

Det sker 
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Det sker 

forhindre en indsættelse. Denne prøvning 
har været foretaget i menighedsledelsen, 
forud for ansøgning om akkreditering. 
 
Akkreditering og indsættelse kommer til at 
foregå pinsesøndag d 23. Maj 2021, i for-
bindelse med den store Perspektiv samling. 
Kom og vær med til at velsigne Samuel Bar-
bé i hans nye tjeneste.  
 
 
 
 
Menighedslejr 
Dette års menighedslejr afholdes d. 14-16 
Maj på Lyngsbo-lejren udenfor Fredericia. 
Det er en kæmpe velsignelse at vi igen har 
kunnet få Lyngsbolejren, som er velkendt 
og meget velegnet og så endda i Kr. Him-
melfartsferien.  
 
Emne og taler for i år er stadig ikke be-
sluttet, men vil blive meldt ud på fredags-
mail, Gudstjenester og Facebook så snart 
de er fastlagt. Tilmelding kommer til at fo-
regå online eller på en tilmeldingsseddel 
bagerst i kirkesalen, og der åbnes for tilmel-
ding ca. en måned før lejrstart. 
 
Som vi oplevede i efteråret 2020, så er der 
en enorm velsignelse og meningsfuldhed i, 
at være sammen som menighedsfælles-
skab, dele liv og tro og skabe fælles minder 
og retning. Husk derfor, at prioritere dette 
års menighedslejr og sæt allerede nu kryds 
i kalenderen, så du ikke går glip af et af 
årets absolutte højdepunkter. 
 
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! 

Gæstetalere 
I de kommende måneder har vi  ikke min-
dre end to spændende gæstetalere på pro-
grammet: 
 
Simon Engmose 
Simon er ledende præst I Holbæk frikirke, 
og supervisor her i Jacobskirken. Simon er 
en jordnær og nærværende forkynder med 
et stort fokus på det levede liv i frelsen. 
Han brænder for at hjælpe mennesker ind i 
det fantastiske liv, som Gud har til ethvert 
menneske, og har hentet stor hjælp og in-
spiration til dette i den kontemplative tradi-
tion. 
Simon Engmose er 40 år, gift med Stine og 
far til tre børn. Han deltager på det store 
perspektiv d. 23. maj. 
 
Jacob Viftrup 
Jacob er ledende præst i Københavns frikir-
ke, Apostolsk kirke i København og leder af 
tjenesteteamet for Apostolsk kirke i Dan-
mark. Jacob er en ekstraordinær for- midler 
af glæden ved livet i Jesus og lysten til at 
gøre en forskel for mennesker ved at være 
lokal menighed.  
Jacob Viftrup er 48 år, gift med Jeanett og 
far til fire børn. Han medvirker som taler på 
Gudstjenesten d. 25. april. 
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Indtryk fra livet i Jacobskirken 

Den fælleskirkelige seniorsamling første 
mandag i måneden, er stadig aflyst. Vi for-
venter at starte op igen, når corona-
situationen atter er normaliseret, så samlin-
gerne kan afvikles på forsvarlig vis. 
 
stepBYstep og NxT_LvL flytter tidspunkt når 
det bliver muligt for foreninger at åbne op 
igen. Det nye mødetidspunkt bliver 16.30 
hver torsdag for stepBYstep, og hver anden 
torsdag for NxT_LvL. Sluttidspunktet bliver 
18.00. 
 
N@caféen flytter også tidspunkt og vil 
fremover ligge første torsdag i måneden kl. 
20.00. 
 
 
 
Sommeraktiviteter på landsplan 
Vi går sommeren i møde og vanen tro bety-
der det lejre og stævne. Således bliver der 
Young Street og Landslejren i Kolding i 
SommerCamp-ugen d. 3.-9. juli (uge 27), 
ligesom Børne- og teenagelejrene på På-
ruplejren og Kongelejren også gennemfø-
res.  
 
Det har været meget svært at forudsige, 
om den store SommerCamp med alle gene-
rationer ville være mulig til sommer, og 

derfor har Apostolsk kirke Danmark valgt 
IKKE at gennemføre stævnet i år. I stedet 
for den store, fælles SommerCamp er pla-
nen pt., at der bliver afholdt to mini-
SommerCamps. Den ene kommer til at lig-
ge på og omkring Aalborg Efterskole, og 
den anden bliver et sted i Syddanmark.  
 
Lokationer og ansvarlige er her ikke helt på 
plads endnu, men der bliver meldt ud, så 
snart der er afklaring på dette. Tilmeldin-
gen åbner inden længe.  
 
 
 
Påruplejr 2021 
Sidste forår rystede vi noget på hånden, da 
vi skulle finde ud af om vi kunne holde På-
ruplejr i første uge af sommerferien. Ret-
ningslinjerne lod vente på sig, og det blev 
maj måned før vi endeligt kunne lægge en 
plan. Det blev en rigtig god lejr -om end lidt 
kortere- og vi lærte mange nye ting.  
 
I år ryster vi ikke på hånden, og er i skriven-
de stund allerede i gang med at planlægge 
årets lejr i uge 26. Vi tager erfaringerne 
med os fra 2020, og forventer et brag af en 
uge, i fuld længde! Mere info om lejren 
kommer snarest. 

Kort Nyt 


