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 juni - august 2021 

 

Leder:  

High-Five med 

Gud 

-s.3- 

 

Medlemskab af 

Jacobskirken 

-s.7- 

 

Nyt fra Fyn 

-s.9-10- 

Det sker: 

27/6 Påruplejr    ●   18/7 Online Sommercafé     ●    22/8 Ungdomsvelsignelse  

...Pludselig stod Jesus midt iblandt 
dem. ”Fred være med jer!” sagde 

han. 
         Johs. 20:19 

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: 22. august 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 )    (Orlov jun-aug) 
 

Morten A. Rasmussen (Præst)               22 92 53 70 
     moras@jacobskirken.dk 
Samuel Barbé (præst)                 53 61 44 53 
     saba@jacobskirken.dk 
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               31 42 30 85  
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Den anden dag tegnede min datter en tegning 
som vi døbte "Evi's High five med Gud". Det 
ansigtsudtryk Evi har på den tegning, mindede 
mig om en oplevelse jeg havde for nogle år 
siden. Det var en tid hvor jeg spekulerede 
rigtig meget på, hvad det ville 
sige at have Gudsfrygt. 
 
Jeg har haft erfaring med frygt 
og angst i perioder af mit liv. 
Eftersom det ikke er nyt for mig, 
har jeg også lært meget igen-
nem det. Jeg forstår angst for 
højder, frygt for hvad der gem-
mer sig i mørket, utryghed når 
familien er ude i stormvejret, endda den ge-
neraliserede angst som nogen gange kan ban-
ke på. Men der var én ting jeg ikke rigtig kun-
ne få til at hænge sammen. Begrebet 
"Gudsfrygt"… 
 
Frygt og angst er en følelse som er med til at 
advare dig om fare. Det er vigtige følelser, i 
moderate mængder. Det er først når følelsen 
ikke længere forsvinder når faren tilsynela-
dende er overstået, at man skal overveje at 
søge hjælp. Eller når den dukker op på tids-
punkter som ikke er afhængig af verden om-
kring dig. 
Men Gudsfrygt? Det gav ikke mening. 
Gud er vel ikke en man skal frygte? Jo, Han 
har magt til at dømme dig, men når først du 
kender Jesus, er dom vel ikke længere et is-
sue? 
 
En dag bad jeg Gud om at vise mig hvad det 
ville sige at have Gudsfrygt. Jeg fortrød det 
lidt bagefter, for jeg viste ikke helt hvad jeg 
skulle forvente. Var det mon dumt at sætte 
den almægtige Gud, himmelens og jordens 
skaber på prøve, for at vise mig om han nu 
også er så frygtindgydende som bibelen siger? 
Jeg ved ikke om jeg forventede et slags 
"Guddommeligt Bøh", men det var i hvert fald 
ikke det jeg fik.  -Det var meget bedre! 

Noget tid senere sad jeg nemlig og læste i det 
gamle testamente, nærmere betegnet 2. mo-
sebog. Israelitterne var udvandret fra Ægyp-
ten, og var kommet over på den anden side af 
Det Røde Hav uden at få våde tæer. De var nu 

kommet til Sinajs bjerg hvor de -
få sider længere henne- ville 
modtage Guds lov, som skulle 
blive grundlag for Moseloven. 
Moses går op på bjerget og taler 
med Gud, og Gud siger til ham at 
folket skal holde sig klar, for om 
få dage vil Han stige ned på bjer-
get for øjnene af dem. 
  

Da jeg læser de følgende vers, bliver jeg plud-
selig overvældet. Bibelen beskriver hvordan 
et voldsomt uvejr rammer lejren, og hele 
bjergtoppen bliver indhyldet i røg. Jordskælv 
ryster området og en øresønderrivende lyd, 
som fra et vædderhorn, skærer gennem 
luften. En film i bedste Hollywood-stil begyn-
der at rulle foran mit indre blik. 
 
"Sinaibjerget var indhyllet i røg, fordi Herren 
var ved at stige ned på bjerget som en flam-
mende ild, og røgen steg til vejrs som røgen 
fra en smelteovn. Hele bjerget rystedes af 
voldsomme jordskælv, mens lyden fra vædder-
hornet voksede i styrke. Så talte Moses, og 
Gud tordnede sit svar tilbage, så alle kunne 
høre det." (2. mos 19:18-19) 
 
Jeg sad dér bagefter, overvældet... Lettere 
stakåndet, og med fugtige øjne. Gud havde 
vist mig hvad Gudsfrygt betød, men jeg var 
ikke bange. Jeg var imponeret, stolt, blæst 
bagover, tvunget på knæ og målløs! Der er 
ikke et ordentligt ord på dansk for AWESOME! 
Men det var sådan jeg havde det. Gud er 
AWESOME! Det kunne ikke andet end at give 
mig den dybeste respekt og motivere mig til 
fuld overgivelse. DET er Gudsfrygt! Den bed-
ste "frygt" jeg nogensinde har oplevet. 

Leder: High-Five med Gud                         v/Morten Aske Rasmussen 
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juni 

To 03 20.00 N@café 

Sø 06 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen 

Sø 13 10.30 Gudstjeneste. Taler: Erik Hedelund 

To 17 14.00 Frit Samværs sommerudflugt 

Sø 20 10.30 Gudstjeneste. Taler: Steen Andersen                                                      (v)                           

Sø 27 10.30 Gudstjeneste. Taler: Samuel Barbé                                                       (va) 

27/6 - 2/7 Påruplejr v. Silkeborg 

juli 

Sø 04 10.30 Cafégudstjeneste med Mike og Jeanette Hansen 

Sø 04 10.30 Online Sommercafé 

Sø 11 10.30 Cafégudstjeneste med Ulla og John Østergaard 

Sø 11 10.30 Online Sommercafé 

Sø 18 10.30 Online Sommercafé 

Sø 25 10.30 Online Sommercafé 

august 

Sø 01 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen 

Sø 08 10.30 Gudstjeneste. Taler: Samuel Barbé 

Sø 15 10.30 Gudstjeneste. Taler: Tommy Rasmussen                                               (v) 

Sø 22 10.30 Ungdomsvelsignelse. Taler annonceres                                               (va) 

Sø 29 10.30 Gudstjeneste. Taler: Simon Stochholm                                                  (v) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          

Hver tirsdag: 
 kl. 10.00: Bøn i caféen (ikke i juli måned) 

kl. 20.00: Zoom-bøn 
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juni 

On 02 19.30 Next:SOCIAL 

To 03 20.00 N@café 

Sø 06 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

Sø 13 10:30 Børnekirke med Lise og Stella 

Sø 20 10.30 Børnekirkeafslutning med Maria og Morten 

Sø 27 10.30 Påruplejr - Ingen børnekirke 

27/6 - 2/7  Påruplejr v. Silkeborg 

juli 

jaBU holder sommerferie hele juli måned. 

Junior/teen starter op igen torsdag d. 2. september 

august 

Sø 01 10.30 Børnekirke 

Sø 08 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Sø 15 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 18 19.30 Next:UP 

Sø 22 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

Sø 29 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Aktiviteter i jaBU                                                          

OPSTART 2. september: 
Hver torsdag kl. 16.30: stepBYstep (fra 1. klasse) 

Torsdage i ulige uger kl. 16.30: NxT_LvL (Teenagere) 
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Cafégudstjenester 
Vi nærmer os sommeren og dermed også̊ 
sæsonen for cafégudstjenester. I år har vi 2 
cafégudstjenester i juli måned hhv. d. 4. og 
11. juni. Traditionelt set har cafégudstjene-
sterne gjort sig bemærket ved, at det er en 
meget nærværende gudstjenesteform, 
med stor individualitet i udtrykket. Ofte har 
de således inkluderet en form for formid-
dagskaffe og en stor involvering af delta-
gerne i sang og vidnesbyrd.  
 
Det er også̊ typisk nogle andre tjenester der 
står for at afvikle cafégudstjenesterne, end 
dem der normalt tjener med på vores nor-
male gudstjenester. I år har vi således to 
cafégudstjenster, med Jeanette og Mike 
Hansen ved roret d. 4. juli, og Ulla og John 
Nielsen d. 11. juli. Glæd dig til et par spæn-
dende møder hen over sommeren! 
 
Bemærk i øvrigt, at vi opdaterer corona-
retningslinjer løbende og tilpasser forma-
tet, hvis der er noget særligt vi skal være 

opmærksom på. Du kan altså̊ trygt komme 
til Jacobskirkens cafégudstjenester i løbet 
af sommeren.  
 

 

Sommer på landsplan 
Sommer betyder normalt også lejre og 
stævner. Således bliver der Young Street og 
Landslejr i Kolding i SommerCampugen d. 
3.-9. juli (uge 27), ligesom Børne- og teen-
agelejrene på Påruplejren og Kongelejren 
også gennemføres.  
 
Apostolsk kirke Danmark har derimod valgt 
IKKE at gennemføre det store stævne igen i 
år. I stedet for den store, fælles Sommer-
Camp har forskellige grupper forsøgt at 
stable mini-SommerCamps på benene 
rundt i landet, men det er desværre ikke 
lykkes. I stedet er der mulighed for at cam-
pere sammen med andre menigheder for-
skellige steder i sommerlandet i hhv. uge 
27 og 31. Kontakt kontoret hvis dette skulle 
have interesse. 

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 

 

juni 

Sø 06 10.00 Cafégudstjeneste 

Sø 20 10.00 Cafégudstjeneste 

juli 

Sø 04 10.00 Cafégudstjeneste 

august 

Sø 15 10.00 Cafégudstjeneste 

Sø 29 10.00 Cafégudstjeneste 
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Som det blev præsenteret på Stort PER-
SPEKTIV, så har menighedsledelsen hen 
over foråret arbejdet med en revideret 
model for medlemskab i Jacobskirken. Det 
er et emne der har været oppe at vende af 
flere omgange over mange år, men som 
man aldrig er blevet færdig med at behand-
le.  
Før i tiden blev man optaget som medlem 
af Apostolsk Kirke når man blev døbt med 
troendes dåb. For efterhånden en del år 
siden gik man væk fra den praksis, således 
at man kunne være medlem af APK uden at 
være døbt. Heraf opstår naturligt spørgs-
målet: Hvordan definerer vi et medlem-
skab? Hvad vil det sige at være medlem af 
Jacobskirken? Er et bare ligesom fitness-
centret? 
 
Der er ingen tvivl om at medlemsbegrebet, 
generelt set, er udvandet. Man er efterhån-
den medlem af rigtig mange ting, og mange 
af dem er måske bare i form af et plastik-
kort i tegnebogen der lister alle fordelene 
ved klubben. Vi er også som kirke forpligti-
get til, at føre en medlemsliste og som mi-
nimum skal vi have dato for kirkelige hand-
linger optegnet. Men det er jo ikke dét, 
kirke er!  

Som det blev sagt på en PULS-samling hvor 
spørgsmålet netop var hvad man forstod 
som medlemskab:  

- Medlemskab giver mening fordi der 

er et tilhørsforhold 

- Kirke giver mening fordi jeg har valgt 

det 

- Loyalitet står centralt 

- Man får lov til at være medlem 

- man kan ikke forvente noget 

- Der er en forventning om omsorg og 

ordets forkyndelse 

 

Vi taler om et aktivt Jesuscentreret fælles-
skab som man ønsker at involvere sig i, 
men samtidig også forventer sig noget af. 
Derfor begynder vi i efteråret en komplet 
revidering af menighedslisten.  
 
Selve processen påbegyndes med en PULS-
samling i september, hvor der bliver mulig-
hed for at kommentere på indhold og for-
løb. På baggrund af dette vil forløbet blive 
tilpasset så det stemmer overens med den 
modtagne feedback. 
 
Herefter vil alle registrerede medlemmer 
blive kontaktet, med information om hvad 

Medlemskab af Jacobskirken 
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ændringerne i medlemskabet indeholder 
og mulighed for at bekræfte ønsket om 
fortsat medlemskab. Ligeledes vil alle der 
står registreret som venner af menigheden, 
men som opfylder forudsætningerne for et 
egentligt medlemskab, blive kontaktet med 
tilbud om medlemskab. 
 
Målet med alt dette er at gøre huset op her 

på tærsklen til en tid med stadig flere nye 

ansigter iblandt os.  

Som der står i Lukas 14, 28: ”Hvis en af jer 

vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først 

ned og beregner udgifterne […]”. Hele pro-

cessen forventes gennemført i slutningen 

af 2021 og der vil løbende blive informeret 

på fredagsmails, i menighedsbladet og på 

PULS-samlinger.  

 

 

 

Ruben Tychsen på orlov 

I perioden 1. juni – 31. august har Ruben og 
Janni Tychsen fået mulighed for at tage 
familieorlov, og derfor stikker de til søs, 
med hele familien. De vil lave opdateringer 
på de sociale medier undervejs, så det er 
muligt at følge lidt med. 

I orlovsperioden er det Morten Aske Ras-
mussen og Samuel Barbé der varetager den 
daglige ledelse. 
 

Frit Samvær - Sommerudflugt 

Program for dagen: 
Vi kører i egne biler. De som har mulighed 
for at køre skriver det på tilmeldingslisten 
samt det antal passager, som man har 
plads til. De tilmeldte bliver fordelt i de 
biler, der geografisk ligger tættest på.  
Man kører hjemmefra, så man kan være 
fremme kl. ca. 14.00. Fra Odense skal man 
beregne ca. 45 min.  
 
Kl. 14.00 mødes vi i ”Kongsdal Have”, As-
sens Landevej 38, 5471 Søndersø, som er 
kåret som én af Danmarks 50 smukkeste 
haver. Her serveres kaffe og kage. Senere 
er der mulighed for at gå en tur i den smuk-
ke have og nyde dens blomsterflor.  
Entré (50, - kr. pr. person er inkluderet i 
prisen). Jeg afregner for hele gruppen. 
Afgang fra Kongsdal Have kl. ca. 16.45. 
 
Kl. 17.00 er der ankomst til Mørkenborg 
Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge, hvor vi 
skal nyde en 2-retters middag. Menuen 
består af flæskesteg med div. tilbehør og is 
som dessert. Pris 228, - kr. Drikkevarer skal 
man selv betale. 
Kaffekassen giver et tilskud på 78 kr. pr. 
person, så vi kan holde prisen på de 200 kr. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 13. 
juni - enten på tilmeldingslisten eller på 
Eriks mobil: 30 11 24 35. 
 
På ”Frit Samvær”- teamets vegne, 
Erik Hedelund 

Det sker 
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Nyt fra Fyn 

Aarup Kristne Fællesskab - Vejen frem 
Det er en varm sommeraften i august i 
1995. Varmen rammer mig, da jeg går ud af 
min lejlighed, for at tage op til kirken. Jeg er 
stadig lidt skeptisk på hvad i alverden jeg 
har rodet mig ind i, men lad os nu se hvad 
aftenen bringer. Der kommer besøg udefra 
i aften.  
 
- Den aften ændre alt i mit liv. 
 
Jeg tror ikke at folk her helt har glemt at 
der år tilbage, var en anden kirke i byen 
end folkekirken og indre mission. Tilbage i 
90erne og 00erne, var vi faktisk en større 
menighed med mange aktiviteter og som 
man ofte kunne støde på i dagligdagen, 
enten når man så annoncen for møderne, i 
avisen, mødte os til byfesten eller andre 
arrangementer.  
Der var også aktiviteter for børn, unge, 
voksne og ældre, hen over ugen. Jeg kan 
selv huske hvor mange der kom til vores 
møder på Postgården, en nedlagt restau-
rant, eller de unge der mødtes nede i kæl-
deren hver torsdag.  
Det var en tid, hvor mange ting skete og 
hvor der jævnligt kom folk til tro på Jesus. 
Lovsangen kunne høres ude fra vejen og 
man så mange glade mennesker igennem 
vinduerne, når man gik forbi. Jo der var 
gang i den. 
 
Men ting topper og der er jo altid en dal på 
den anden side af bjergtoppen. Igennem 
nogle år, kom  der færre og færre til mø-
derne.  
Folk flyttede til andre byer; ungdomsarbej-
det stoppede og til sidste var vi kun en 8-10 
til en søndagsgudstjeneste. Og så i 2011 

mistede vi Postgården, som vi ellers havde 
lånt gratis, siden starten af 90erne.  
Men Fakta køber den, til deres nye butik og 
vi blev igen en husmenighed.  
Villy og Bodil Christensen, som har ledet 
kirken i gennem mange år, og ellers var 
gået på pension, tager kappen op, men det 
kan heller ikke vare for evigt. En ny leder 
kommer ind i 2016, men da nye udfordrin-
ger i 2018 melder sig, lukker tingene ned, 
da ingen melder sig til at tage over.  
 
Aarup Frikirke nedlægges. En æra er forbi. 
Dog forsøger en lille gruppe at køre tingene 
videre. 
 
Der går nu et års tid, hvor en lille gruppe 
forsøger at holde liv i tingene, men efter en 
stormomsust tid, splittes gruppen i to.  
Kim Döhlie bliver spurgt af den halvdel, der 
er tilbage i Aarup, om han ikke ville tage 
over og hjælpe gruppen med at komme i 
gang igen. Det var her at vores lille gruppe 
fra Jacobskirken, der alligevel boede i 
Aarup, blev spurgt om vi ikke ville stødte op 
om arbejdet, hvilket vi valgte at gøre med 
Jacobskirkens velsignelse.  
Senere trådte jeg aktivt ind i ledelsen, for at 
hjælpe til med det praktiske arbejde og 
tingene ser lyse ud. Vi får et sted at være 
og kan igen samles til faste møder. 
 
Men så kom Corona. 
 
Nu står vi så på den anden side. Hvor leder 
vejen hen herfra? Kun Gud ved det med 
sikkerhed, men det er sikkert at der er et 
lys i Aarup og det skal skinne klart! 
 

Mike Hansen 
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Aarup Kristne Fællesskab består i dag af en 

lille gruppe, der samles nogle gange hver 

måned, for at lovprise Jesus, dele ordet og 

have samvær med hinanden.  

Vi starter så småt op med et par møder her 

før sommerferien og planen er at vi for 

alvor kan komme i gang igen til September! 

Så hold øje med næste menighedsblad! 
 

Hvis i skulle have lyst til at komme og være 

med, er i yderst velkomne! 

 

Torsdag d. 10. Juni, taler: Michael Bobjerg. 

 

Torsdag d. 24. Juni, taler: Samuel Barbé. 

 

Vi mødes på Smedevænget 3c, 5560 Aarup 

(Civicas fælleshus. Parkér ved Stark) 

 

 

 

 

Tanker fra Midtfynsgruppen 

Det har været 5 lange måneder uden fysisk 

gudstjeneste i Midtfynsgruppen.  

Heldigvis mødes vi trofast, hver tirsdag, fra 

klokken 19 til klokken 20, til Zoom bønne-

møde. Der mødes vi 10 til 15 personer, 

hvor vi deler gode historier, vidnesbyrd og 

bønnesvar. Vi er kendt for at være meget 

trofaste som bønnefællesskab, og vi er tit 

vidner til, at store og små bønner bliver 

besvaret.  

Det er også et kendetegn hos Midtfyns-

gruppen, at vi alle sammen mødes til bøn. 

Vi er trofaste i vores tjeneste, og vi kan se 

den positive effekt af det. 

 

Men den gode nyhed er nu, at vi for 14 

dage siden var samlet til vores første fysi-

ske gudstjeneste, og vi fik en suveræn start. 

 Huset i LM i Ryslinge var fyldt (cirka 25 

personer), og vi havde også besøg af Kilde-

gården den dag.  

Kildegården kommer ofte til vores gudstje-

neste, og vi er meget taknemmelige over, 

at vi på den facon kan dele liv sammen. Vi 

glæder os rigtig meget over at være samlet 

igen fysisk til vores kommende gudstjene-

ste. 

 

Undertegnede er nu blevet indsat som 

præst i Jakobskirken og i Midtfynsgruppen. 

Det går godt med at læse teologi hos Dansk 

Bibelinstitut. Jeg takker alle som hjælper 

mig, og som beder for den proces og ud-

dannelse. 

 

Det skal også siges at økonomien i 

Midtfynsgruppen går rigtig godt, og jeg vil 

gerne sige tak for alle som støtter os øko-

nomisk. 

 

Vi er stille og roligt ved at nærme os vores 

mål at etablere en funktionel kirke i Ryslin-

ge, nemlig Midtfyns frikirke. Og vi er glade 

for, at Gud vil bruge os til at være lys i mør-

ket på Fyn.  

Vi stoler på Gud som er trofast og kommer 

med de ressourcer, vi har brug for. I er me-

get velkommen til at besøge os, når vi hol-

der gudstjeneste, eller når vi har vores 

zoom bønnemøde om tirsdagen. 

 

Af Samuel Barbé, præst i Midtfynsgruppen. 

 

Nyt fra Fyn 
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Det sker 

Online Sommercafé 

Udover de to cafégudstjenester i juli må-

ned, arbejder en lille gruppe nu på at lave 

”Online Sommercafé” på YouTube og Face-

book. 

 

Da vi ikke streamer de ordinære caféguds-

tjenester, og onsdagsandagten holder pau-

se, kommer vi til at mangle noget online-

indhold henover sommerferien. 

 

Det er derfor tanken at optage et lille pro-

gram indeholdende interviews med folk fra 

menigheden, en udvalgt onsdagsandagt og 

noget god lovsang. Dette sendes i alm. 

gudstjenestetid (10.30), dog i forkortet ud-

gave. 

 

Det er altså ikke nødvendigt at ”tune ud” i 

løbet af sommeren, for der er faktisk noget 

du kan følge med i. 

 

 

 

Ungdomsvelsignelse 

Søndag d. 22. august kl. 10.30 er der ung-

domsvelsignelse i Jacobskirken. Sofia Drejer 

og Mira Rasmussen velsignes denne dag, så  

kom og vær med til at støtte op om dem!  

 

Da corona stadig ikke havde sluppet taget 

på samfundet i foråret, valgte vi at flytte 

dagen til sensommeren. 

 

Vi håber på godt vejr, masser af smil og 

godt humør! 

 

Aglow Jubilæumskonference 
Aglow inviterer til online jubilæumskonfe-
rence på Zoom. 
  
Program: 
Fredag den 11. juni kl. 19.00 – 20.30 
Lørdag den 12. juni kl. 10.00 – 12.30 
Lørdag den 12. juni kl. 14.00 – 16.30 
  
Hovedtaleren er Ron Cantor fra Israel, som 
leverer et stærkt og aktuelt budskab.  
Derudover bliver der forskellige jubilæums-
indslag, indlæg ved Inger Porsen og en fan-
tastisk lovsang.  
Møderne med Ron Cantor bliver tolket. 
  
Tilmelding foregår ved at skrive til Ellen 
Pedersen på ellen.pedersen@ mvb.net 
  
Dagen før konferencen (den 10/6) modta-
ger man tre links, et til hvert møde. 
  
Når man klikker på disse links kommer man 
ind i et ”venterum” og kort før mødet be-
gynder, bliver man ”lukket ind” i mødet. 
Hav tålmodighed hvis der er lidt ventetid. 
  
Bestyrelsen opfordrer til at være opmærk-
som på dem som ikke har adgang til digitale 
løsninger, og evt. organisere at se det sam-
men.  
  
Ved spørgsmål til ovennævnte, kan man 
kontakte Ellen Pedersen via mail, eller pr. 
telefon: 2133 8642. 
  
På vegne af Nationalbestyrelsen i Aglow 
Int. Danmark 
Ellen Pedersen 
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Indtryk fra livet i Jacobskirken 

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 tager derfor 
afsted i uge 26! Vi har taget erfaringerne 
med os fra 2020, og har planlagt et brag af 
en uge, i fuld længde! Bed gerne for os, i 
løbet af hele ugen (26. juni - 3. juli). 
 
 
 
N@café 
Sidste N@café i denne omgang løber af 
stablen torsdag d. 3. juni kl. 20.00. 
 
Corona har ændret måden vi mødes på, og 
derfor er de fysiske spilfællesskaber også 
blevet påvirket af dette. 
 
Vi overvejer derfor at ændre N@caféen til 
at blive et større LAN-party en gang i kvar-
talet, fremfor et mindre arrangement en 
gang om måneden. 
 
 

Menighedslejr 2022 
Tak for en dejlig menighedsdag i Kristi Him-
melfartsferien! Sæt allerede kryds i kalen-
deren for menighedslejr 2022, d. 13. - 15. 
maj, hvor vi igen skal være sammen på 
Lyngsbo. Vi satser på at vi denne gang kan 
afholde en HEL lejr!  
 
 
 
Video-Vidensbyrd 
Vi kunne rigtig godt tænke os at sprede 
flere vidnesbyrd ud på de sociale medier! 
Vidnesbyrd bærer et stort missionalt po-
tentiale, og derfor er det oplagt at dele 
dem hvor det er muligt! 
 
Derfor søger vi dig som har et vidnesbyrd at 
dele. Om det er store helbredelser eller 
små oplevelser i hverdagen betyder ikke 
noget, bare du har lyst til at dele det med 
andre. Kontakt kontoret for detaljer. 
 
 
 
Ferie 
Kontoret holder lukket 9. - 29. juli, begge 
dage inkl. Ved akutte henvendelser ring 
2292 5370 

Kort Nyt 


