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  september - november 2021 

 

Leder:  

Skal vi være  

apostolske? 

-s.3- 

 

Gæstetalere i  

efteråret 

-s.10- 

 

Zoom Bibelskole 

-s.12- 

Det sker: 

25/9 Arbejdslørdag    ●   22/10 N@-LAN Party    ●    23/11 Ruths Sofa  

”Fred efterlader jeg jer min fred 
giver jeg jer; jeg giver ikke som 

verden giver. Jeres hjerte må ikke 
forfærdes og ikke være modløst!”  

       Johs. 14:27 

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: 21. november 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 (præst midtfyn)              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 
 

IT-Supporter 
Mike Hansen               31 42 30 85  
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Det er efterhånden ved at være en del år 
siden, at jeg og min familie for første 
gang satte vores fødder i Jacobskirken, og 
dermed også i en apostolsk kirke. Siden 
da har vi lært at kende (og elske) dette 
kirkelige fællesskab, som er blevet vores 
nærmeste åndelige familie, på godt og 
ondt. 
 
Jeg har lært hvordan de fem tjenestega-
ver er en nøgle til administrationen af 
nådegavernes udøvelse i menigheden, og 
hvordan det nationale lederskab sikrer 
sammenhængskraft og sundhed i menig-
hedslegemet.  
 
Men én ting har jeg aldrig helt forstået: 
Hvordan kan en apostolsk kirke være så 
fokuseret på sin egen navle? 
 
Begrebet ”apostolsk” er som mange nok 
ved hentet fra det nye testamentes 
apostle, der bestod af de elleve tilbage-
værende disciple, inklusive Paulus og 
Matthias. De var sandhedsvidner og ud-
sendte til hele verden med budskabet om 
Kristus. Det græske ord for apostel bety-
der en udsending og roden for ordet er 
”apostello” som betyder ”at sende” som 
når man sender et brev.  
 
Det ligger altså i kernen af begrebet 
”apostolsk” at man er sendt og/eller at 
man sender. Men er det kendetegnende 
for os, lokalt og nationalt? 
 
I 2008 lød der et profetisk ord indover 
menigheden, givet af daværende supervi-
sor Søren Viftrup. Det startede med orde-
ne: ”Herren vil ruste jer til at være for-
rådshus for mange” og fortsatte ”I skal 

høste på flere marker – og I skal opleve, 
at i og ud af jeres midte træder nye høst-
arbejdere”. Det lyder meget apostolsk, 
men det var nok også meget langt fra den 
virkelighed man oplevede.  
 
Siden da er der sket meget! Midtfyns-
gruppen har knyttet sig tæt til kirken og 
bevæget sig mod en decideret menig-
hedsstruktur. Aarup kristne fællesskab 
har rent organisatorisk knyttet sig til, og 
der sker en udveksling er tjenester heri-
mellem. Der opstået en stærk ungdoms-
flok, hvorfra nye tjenester rejser sig. Jule-
hjælp og foodbank har banet vej for et 
familienetværk, blandt familier uden kir-
kebaggrund. 
 
Vi oplever at vi ér blevet et forrådshus for 
flere end bare os selv. Vi oplever at vi 
virker på flere marker, demografisk og 
geografisk, end bare vores egen matrikel. 
Vi må derfor også begynde at forstå os 
selv som en sendt kirke, en apostolsk kir-
ke. 
 
En kirke der udvikler og udruster tjene-
ster, der virker til evangeliets udbredelse. 
En kirke der sender tjenester, som støtter 
lokale nærværende fællesskaber. En kirke 
der udruster ledere og tjenester, med 
opfølgning, sparring og bøns-fællesskab. 
En kirke der tilbyder lokaler, ressourcer, 
administration og erfaringsdeling, til min-
dre fællesskaber. En kirke der bærer 
med, i bøn og liv 
 
Lad os være en apostolsk kirke, et apo-
stolsk hus på Fyn. 

Leder: Skal vi være apostolske?                                v/Ruben Tychsen 
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september 

Lø 04 10.00 Aglow 

Sø 05 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                                              (v) 

Ma 06 10.00 Fælleskirkelig ældresamling 

Ti 07 19.00 Ruths Sofa 

Lø 11 10.30 Aglow temadag 

Sø 12 10.30 Gudstjeneste. Taler: Kim Döhlie 

Fr 17 21.00 Gadesofa 

Sø 19 10.30 Gudstjeneste m. nadver. Taler: Morten Aske Rasmussen                         (v)                           

Sø 19 12.30 PULS 

To 23 14.30 Frit Samvær 

Lø 25 09.00 Arbejdslørdag 

Sø 26 10.30 Gudstjeneste. Taler: Michael Bobjerg                                                         (va) 

oktober 

Sø 03 10.30 Gudstjeneste. Taler: Samuel Barbé                                                                (v) 

Ma 04 10.00 Fælleskirkelig ældresamling 

Lø 09 10.00 Aglow 

Sø 10 10.30 Gudstjeneste. Taler: Lars Bo Olesen 

Sø 17 10.30 Gudstjeneste m. nadver. Taler: Johannes Petersen                                    (v) 

Sø 17 12.30 PULS 

To 21 14.30 Frit Samvær 

Sø 24 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                                            (va) 

Sø 31 10.30 Gudstjeneste. Taler: John Østergaard                                                            (v) 

november 

Ma 01 10.00 Fælleskirkelig ældresamling 

Lø 06 10.00 Aglow 

Sø 07 10.30 Gudstjeneste. Taler: TBA                                                                                  (v) 

Sø 14 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                      

Sø 21 10.30 Gudstjeneste. Taler: Stine Amtkjær                                                               (v) 

Sø 21 12.30 PULS 

Ti 23 19.00 Ruths Sofa 

To 25 12.00 Frit Samvær juleafslutning 

Sø 28 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                                            (va) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          
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september 

On 01 19.30 Next:UP (16+) 

To 02 16.30 stepBYstep og NxT_LvL opstart 

Sø 05 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

Sø 12 10:30 Børnekirke med Tina og Tobias 

On 15 19.30 Next:UP 

Sø 19 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Sø 26 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 29 19.30 Next:UP 

oktober 

Sø 03 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

Sø 10 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 13 19.30 Next:UP 

Sø 17 10.30 Børnekirke 

Fr 22 12.00 N@-LAN Party 

Sø 24 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

On 27 19.30 Next:UP 

Sø 31 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

november 

Sø 07 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 10 19.30 Next:UP 

Sø 14 10.30 Børnekirke med Tina og Tobias 

Fr 19 19.30 Next:IN 

Sø 21 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 24 19.30 Next:UP 

Sø 28 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Hver tirsdag: 
 kl. 10.00: Bøn i caféen 

kl. 20.00: Zoom-bøn 

Hver torsdag kl. 16.30: stepBYstep (fra 1. klasse) 
Torsdage i lige uger kl. 16.30: NxT_LvL (Teen: 12-15) 
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Arbejdslørdag 
Lørdag d. 25. september glæder vi os til at 
genopstarte en af de meget hyggelige ar-
rangementer i Jacobskirken, nemlig ar-
bejdslørdag! 
 
Pga. Corona har disse dage været begræn-
set, men nu kan vi igen byde indenfor til 
godt arbejdsfællesskab omkring de forhån-
denværende opgaver.  

 
Vi mødes til morgenmad kl. 9.00, og går i 
gang med hammer, søm og pudseklud, når 
rundstykkerne er spist.  
 
Dagen inkluderer også frokost, og vi regner 
med at slutte omkring kl. 15.00, 
når opgaverne efterhånden svinder ind.  
 

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

AKF, Bredgade 10, Aarup     v/Mike Hansen: 3142 3085 

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

 

september 

Sø 12 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Stine Amtkjær 

Sø 26 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Peter Stochholm 

oktober 

Sø 10 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Simon Stochholm 

Sø 24 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Michael Bobjerg 

november 

Sø 07 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Lene Christensen 

Sø 21 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Tommy Rasmussen 

september 

To 09 19.00 Møde på hotellet. Taler: Willy Griis 

To 23 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 

oktober 

To 14 19.00 Møde på hotellet. Taler: Tommy Rasmusen 

To 28 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 

november 

To 11 19.00 Møde på hotellet. Taler: Mike Hansen 

To 25 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 

Det sker 
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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 igen en glæde at kunne præsentere 

et program med inspirerende og interes-

sante oplægsholdere i det kommende 

efterår.  

 

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. 23. september kl. 14.30  

Birgitte & Claus Bækgaard, der er præste-

par i Bykirken, 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. 21. oktober kl. 14.30 

Britt & Mark Bradford, der leder rehabilite-

ringscentret ”Kildegården” i Ryslinge, kom-

mer på besøg. De vil dele noget fra deres liv 

og historie og ikke mindst deres arbejde 

med at støtte og hjælpe nogle af samfun-

dets hårdest ramte. Britt er pædagog mens 

Mark har en læreruddannelse.  

 

Torsdag d. 25. november kl. 12.00 

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 er tilbage igen, 1. mandag i 

måneden kl. 10 i Godthåbskirken, Rosen-

lunden 15. Deltagergebyr for alle 4 manda-

ge 150 kr. Enkelt mandage 35 kr. (60 kr. d. 

6. december). Betalte du fuld pris i foråret 

Aktiviteter i efteråret 
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2020, er det gratis at deltage. 

  

Programmet er som følger:  

 

6. september: Maria Bræstrup Aaskov  

Emne: ”Gud er altid nær - iblandt alle gene-

rationer”.  

 

4. oktober: John Østergaard  

Emne: ”Gud er altid nær - i mission”. 

 

1. november: Peter Kjærsgaard  

Emne: ”Gud er altid nær - også når man 

lever med kronisk sygdom”  

 

6. december: Poul Kirk  

Emne: ”Gud er altid nær - også i venteti-

den”  

OBS: Julefrokost efter samlingen 

 

 

N@café: N@-LAN Party 

N@caféen som har kørt i flere år, skifter nu 

udtryk. Igennem hele nedlukningen er 

mange aktiviteter flyttet online, og især 

den månedlige N@café er mere og mere 

blevet et onlinefællesskab. Derfor har vi 

valgt at ændre N@caféen til et større LAN-

party en gang i kvartalet, i stedet for et 

mindre fællesskab en gang om måneden. 

 

Første gang N@café - LAN løber af stablen 

er fredag d. 22. oktober fra kl. 12.00, hvil-

ket er i skolernes efterårsferie. Hvornår det 

slutter, afhænger af hvor længe man holder 

ud, men vi lukker hen på de små timer. 

 

Man kan spille lige hvad man vil, men offici-

elt vil der være turneringer i CS:GO, LOL og 

Minecraft. Listen opdateres.  

 

Meld dig til på miha@jacobskirken.dk hvis 

du ønsker at benytte en af kirkens compu-

tere, og ellers bare duk op fra kl. 12.00. 

 

 

PULS 

I tiden før Corona havde vi regelmæssige 

PULS-samlinger i løbet af året, men som alt 

andet lukkede det også ned, og pulsen blev 

yderst uregelmæssig.  

Det ændrer vi på nu, og har derfor planlagt 

PULS hver måned, henover efteråret.  

 

PULS er som bekendt vores små menig-

hedsmøder efter en Gudstjeneste, hvor vi 

så at sige ”tager pulsen” på menighedslivet 

i Jacobskirken.  

En samling vil typisk indeholde tre elemen-

ter: 

 

Tiden der gik: Et kort indblik i hvad vi har 

haft gang i den sidste måneds tid ift. arran-

gementer, opgaver og økonomi.  

Hvad tænker du om:  Punktet hvor vi de-

batterer et relevant emne, som ofte er no-

Det sker 
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Det sker 

get vi arbejder med på ledelsesplan. Det 

kunne være evaluering af menighedslejr, 

eller ”Hvad gør vi for at gøre gudstjenesten 

mere familievenlig?” 

 

Tiden der kommer: Her tager vi helikopter-

blikket over hvad vi kommer til at arbejde 

med fremadrettet, og et lille kig på nye 

aktiviteter og større arrangementer. 

 

Tanken er at det hele max varer en time, så 

vi kan komme hjem i god tid. 

 

Næste menighedsmøde søndag d. 19. sep-

tember kl. 12.30, kommer til at handle en 

del om medlemskab af Jacobskirken. Her 

har du har mulighed for at komme med 

inputs til den præsentation vi havde i for-

året. Der vil også være lidt information om 

det nystartede ”Ruths Sofa”, hyrdetjene-

sten og den nye sæson af Zoom-bibelskole. 

 

Flere datoer for PULS: 17. oktober og 21. 

november. 

 

 

jaBU  

Jacobskirkens Børn og Unge går et efterår i 

møde med kalenderen fuld af spændende 

aktiviteter: 

 

Next:UP (16+) 

Next:UP er for unge fra 16 år og op. Vi mø-

des hver anden onsdag fra 19.30 til lovsang, 

undervisning, konkurrencer og dejlig café-

hygge i bedste Nextstil. Undervisningen 

koncentrerer sig om centrale emner i livet 

som ung, krydret med lune, teologiske vink-

ler og samtaler over emnet. I efteråret invi-

terer vi relevante mennesker ind til 

”paneldebat” hvor du også får mulighed for 

at stille de spørgsmål som du måske ellers 

ikke ville få svar på. 

 

Next:IN 

Next:IN er vores store lovsangsaften som 

rammer fredag aften. I denne sæson bliver 

det fredag d. 19.november kl. 19.30. 

Der er fuld tryk på musik, taler, café, og 

humør når vi skruer helt op! Vi inviterer 

gerne gæster udefra som har noget på hjer-

te til unge. Det her må du helt sikkert ikke 

gå glip af! 

 

stepBYstep (7-12 år) 

Juniorklubben for dig der gerne vil bruge 

hænderne til fremstilling af kreative ting. Vi 

har tidligere arbejdet med bolsjekogning, 

fuglehuse i træ, elektronik, silkclay, smyk-

ker af resin og meget meget mere. Vi har 

også en lille andagt sammen, og slutter af 

med en forfriskning inden vi tager hjem. Vi 

mødes i Jacobskirkens baghus hver torsdag 

fra 16.30 til 18.00. 

 

NxT_LvL (12-15 år) 

Er du klar til en vild sæson i NxT_LvL?? Vi 

starter med et brag! Teenklubben er for dig 

som godt kan li’ at der sker noget! Måske 

tømmer vi en slikbutik, eller tager i Jumping 

Fun, eller også laver vi skøre konkurrencer 

og hygger med sjove lege. Der sker altid 

noget i NxT_LvL, og du skal da med! Vi mø-

des torsdage i lige uger kl. 16.30 i Jacobskir-

ken. 
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Børnekirke 

Hver søndag under Gudstjenesten har vi 

børnekirke for ALLE børn! Der er spænden-

de historier fortalt levende af de voksne, 

måske bager vi kager, tegner tegninger 

eller laver små kreative ting som passer til 

dagens historie. Der er i hvert fald altid 

noget at komme efter i Børnekirken. 

 

 

Ruths Sofa 

Lige nu sker der noget rigtig spændende i 

Odense, og det er mest for kvinder… Mæn-

dene må meget gerne følge med, så de kan 

sende deres koner og døtre i byen engang 

imellem. 

Vi byder nemlig velkommen til Ruths Sofa, 

som er et fællesskab for kvinder. Vi mødes 

over et fælles emne og nyder lidt tid væk 

hjemmefra. I det kommende år skal vi be-

søge en cool have-entusiast, høre om livet 

som mor til en dreng med tourette, klippe-

klistre, drikke kaffe, snakke og meget mere. 

 

Hvorfor Ruth? 

Fordi hun er en af Bibelens seje heltinder! 

 

Hvorfor Sofa? 

Fordi man snakker godt i en sofa. Den er 

tryg, blød og komfortabel. Ofte rummer 

den mange historier og mange timers sysler 

med hænderne. 

 

Vi håber, I er nysgerrige og har lyst til at 

være med. Første arrangement løb af stab-

len d. 7. september kl. 19.00. Næste gang 

bliver 23. november. 

 

Alle arrangementer kræver tilmelding og 

egenbetaling, så det er vigtigt, I finder begi-

venhederne, hvilket sker via Facebook og 

gennem Fredagsmailen. 

 

Med venlig hilsen dette års arrangører, 

Maria Rasmussen, Maria Stochholm, Mette 

Borup, Tina Aastrup og Helene Olesen. 

 

 

Aglow temadag 

Lørdag d. 11. september inviterer Aglow 

ind til temadag under emnet ”Kvinde - 

Mand - Hvem er du?”  

Alle interesserede er velkommen til at nyde 

godt af det gode fællesskab og dejlige lov-

sang. Uanset om man tidligere har været 

med, om man er mand eller kvinde, ung 

eller gammel, er man meget velkommen. 

 

Temadagen starter kl. 10.30 og slutter kl. 

17.00, og foregår i Jacobskirken. For mere 

information ring 2133 8642. 

 

Der er gratis entré, men ønsker man at spi-

se med koster det 60 kr. og kræver at man 

melder sig til på ovenstående tlf. nummer, 

eller ved at skrive til  

ellen.pedersen@mvb.net 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Det sker 
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Gæstetalere 

Det har længe været en veletableret rutine 

at vi i Jacobskirken får besøg af en gæste-

prædikant så tit som økonomien og det 

øvrige program tillader det. Vi fortsætter 

den gode praksis her i efteråret, med ikke 

mindre end to spændende navne der begge 

tjener med i vores apostolske netværk. 

 

Lars-Bo Olesen 

Lars er ledende præst i Åbenkirke Herning 

og siden august 2020 også forstander for 

Højskolen Acts Academy. Han sad i en år-

række som formand for Frikirkenet, og spil-

lede en afgørende rolle i tilblivelsen af 

”Himmelske Dage på Heden” i Herning i 

2019. I den forbindelse var han også initia-

tivtager til “Det Himmelske Show"  i Jyske 

Bank Boxen.  

Lars er en inspirerende formidler og en 

dygtig visionær leder. Han ser både de sto-

re og små linier, men holder mest af de 

store penselsstrøg og friheden til at kunne 

tænke nyt og pionere. 

Lars har været gift med Lene siden 1983. 

Sammen har de 5 børn, én svigersøn, én 

svigerdatter og indtil videre tre børnebørn.  

Lars deltager som taler på gudstjenesten 

søndag d. 10 oktober. 

 

Michael Bobjerg 

Michael Bobjerg har siden 2020 været pro-

jektleder i Café Nærværkets foodbank, et 

samarbejde mellem Kirkeibyen og Blå Kors 

Danmark. Samtidig er han ansat som koor-

dinator for Apostolsk kirkes missionsarbej-

de AKM. 

Tidligere har Michael været frikirkepræst i 

Middelfart og Aarup på Vestfyn, har arbej-

det som journalist på Udfordringen, været 

daglig leder for Apostolsk Kirkes Børn og 

Unge, været pressemedarbejder for frikir-

kenet og meget andet. 

Siden 2013 har Michael Bobjerg været en 

del af en bølge af mission på gaden, der har 

rullet hen over Danmark. Dette har føjet til 

CV´et da han i 2019 udgav bogen ”Sendt ud 

sammen” der udfordrer kristne til en mere 

missional livsstil. 

Glæd dig til en inspirerende formiddag med 

Michael Bobjerg, søndag d. 26 September. 

 

Johannes Petersen 

Johannes Petersen er sammen med sin 

hustru Charlotte grundlægger af organisati-

onen Pilgrims International. De har siden 

1996 boet i Moldova og været i mission 

der. Moldova hører til et af Europas mest 

fattige lande og der driver Pilgrims Interna-

tional missionsarbejde og yder humanitær 

hjælp. 

I Moldova består Pilgrims Internationals 

primære arbejde i, at plante menigheder og 

lave ledertræning. De er også primusmoto-

rer i at etablere støtte- og rehabiliterings-

centre for misbrugere, samt hjem for unge 

kvinder, som er blevet reddet ud af prosti-

tution. 

Johannes er en indlevende og umiddelbart 

formidler, både af det arbejde de står i men 

i særdeleshed også af det evangelie som 

han og hans familie har levet på og arbej-

det for de sidste 30+ år. Han besøger Ja-

cobskirken på gudstjenesten søndag d. 17 

oktober. 
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Indtryk fra livet i Jacobskirken 

Menighedslejr 2022 

Efter vi har afholdt to virkelig gode menig-

hedsdage i løbet af det sidste 1½ år, glæder 

vi os alligevel til at holde RIGTIG menig-

hedslejr igen!  

 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 

for menighedslejr 2022, d. 13. - 15. maj, 

hvor vi igen skal være sammen på Lyngsbo. 

Denne gang satser vi på at blive HELE week-

enden! (OBS: Det er i Store Bededagsferien) 

 

 

Oktoberorlov 

Morten Aske Rasmussen og hele familien 

holder orlov i oktober måned, og kan der-

for ikke kontaktes. Vi henviser til kirkens 

telefon 93 848 777, eller mailadresse:  

info@jacobskirken.dk 

 

 

Adventsfest 

Søndag d. 5. december holder vi Advents-

fest i Jacobskirken. Der kommer meget 

mere info om dette i løbet af de næste par-

måneder, men reservér allerede datoen nu, 

da det bliver en fest for alle aldre! 

 

Zoom Bibelskole sæson 2 

I efteråret starter Zoom-Bibelskolen sæson 

2 op, og der er et frisk nyt program klar for 

de kommende måneder. 

De nye kurser starter mandag d 27. sep-

tember, og løber til 22. november. Planen 

er:  

27/9: Hvem var de 12 apostle? 

4/10: Apostle i urkirken og i dag 

11/10: Profeter og profeti 

25/10: Erfaringer med profeti 

1/11: Islam: Muhammed i Bibelen? 

8/11: Islam: Jesus i Koranen 

15/11: Endetiden: Bortrykkelsen 

22/11: Endetiden: “Herrens dag” 

 

Se hele programmet med beskrivelser på 

hjemmesiden eller tag en folder i kirken. 

Selve undervisningen starter kl. 19:30, men 

det er muligt at logge på lidt før. 

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen 

så kan du tilmelde dig med at skrive til  

simon@stochholm.dk. Du vil herefter få 

tilsendt link til de enkelte aftner samt infor-

mation og adgang til optagelser af under-

visning. 

Kort Nyt Zoom Bibelskole 


