dec - feb 2021 - 2022
Jacobskirken udvikler og udruster tjenester, som virker til evangeliets udbredelse!

Leder:
Synd og
genoprettelse
-s.3Vinterens
gæstetalere
-s.8Miniandagt fra DBI
-s.11-

”Jeres hjerte må
ikke forfærdes!
Tro på Gud, og
tro på mig!”
Johs. 14:1
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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 (præst Midtfyn)
saba@jacobskirken.dk
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

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: 20. februar 2022
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

Ejendomme
Administrator: Jan Aastrup
Praktisk og nødstilfælde

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

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

IT-Supporter
Mike Hansen

31 42 30 85

Leder: Synd og genoprettelse
Her i Jacobskirken har vi talt meget om
synd. Vi har fået en meget bedre forståelse af synd igennem vores undervisning, specielt undervisningen omkring
det genoprettede liv.

v/Samuel Barbé
på grund af syndefaldet. Han har skabt
noget nyt i os. Som Ezekiel siger i kap.
36v26-27, har Gud nu skrevet hans lov i
vores hjerter.

Vi har også fået Helligånden til at hjælpe
Vi har lært, at synd ikke kun kan reduce- os med vores nye liv som kristne, som
res til vores handlinger, men at synd
nye skabninger. Vi tilhører nu også et
gennemsyrer alt det, vi er som menne- nyt rige: Nemlig Guds rige, hvor vi har
sker.
adgang til alle Guds nådegaver. Igen for
Synd går meget dybere ind i os som
at hjælpe os i vores personlige liv med
mennesker, og påvirker os meget mere, Jesus Kristus , men først og fremmest
end vi er klar over. Ifølge Luthers teolo- for at bygge hans kirke.
gi, er vi fuldstændig fortabt overfor Gud. Vi har brug for at blive fornyet i vores
Men der er en rigtig god nyhed. Jesus
sind, for vi kan forstå, hvad der er vores
tog, med sit liv, vores plads på korset.
nye natur i Jesus Kristus, og hvad der er
Og han fik den dom, som vi havde forvores opgave ( Romerbrevet 12v2 Og
tjent. Gud tilregner os ikke mere vores
tilpas jer ikke denne verden, men lad jer
synder. Vi er ikke fortabte mere. Vi er
forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan
frelst, vi har fået vores relation til Gud
skønne, hvad der er Guds vilje: det gogenoprettet.
de, det som behager ham, det fuldkomne).
Men det næste spørgsmål er: Hvordan
påvirker synd vores liv, når vi har fået
Gud har noget nyt til os igen som kirke,
troen på Jesus i vores liv? Er synden
et ny åbenbaring af hvem vi er i ham.
væk? Paulus skriver i 2. brev til KorinDet er vores nye identitet, det som skal
terne 5,17: Altså: Er nogen i Kristus, er
definere os som kirke. Det er en vanhan en ny skabning. Det gamle er forbi, dring sammen med Guds ånd, en spænse, noget nyt er blevet til! Der er endnu dende rejse.
flere gode nyheder. Vi er ikke kun frelst
fra synd, vi er nye skabninger! Gud har Har du lyst til at være med?
genoprettet skabelsen, som var ødelagt
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Aktiviteter i Jacobskirken
december
Sø 05

10.30

Adventsfest. Andagt: Morten Aske Rasmussen

Ma 06

10.00

Fælleskirkelig ældresamling

Sø 12

10.30

Gudstjeneste. Taler: Erik Hedelund

Fr 17

10.00

Julehygge på kontoret

Sø 19

10.30

Gudstjeneste - De 9 læsninger: Ruben Tychsen/Hjørdis Nielsen

Fr 24

14.00

Julegudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Sø 26

-

(v)

(v)

Ingen Gudstjeneste

januar
Sø 02

10.30

Gudstjeneste. Taler: Peter Stochholm

To 06

20.00

N@café

Sø 09

10.30

Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Ma 10 - Fr 14

(v)

Evangelisk Alliances Bedeuge (se separat folder)

Fr 14

19.00

EA - Ungdomsmøde. Taler: Christoffer Højlund

Lø 15

10.00

Aglow

Sø 16

10.30

Gudstjeneste m. nadver. Taler: Steen Andersen

Sø 16

12.30

PULS

To 20

14.30

Frit Samvær

Sø 23

10.30

Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Sø 30

10.30

Gudstjeneste. Taler: Samuel Barbé

To 03

20.00

N@café

Lø 05

10.00

Aglow

Sø 06

10.30

Gudstjeneste. Taler: Oplyses senere

Sø 13

10.30

Gudstjeneste. Taler: Lene Jørgensen, Åbenkirke i Herning

Ma 14

10.00

Fælleskirkelig ældresamling

To 17

14.30

Frit Samvær

Sø 20

10.30

Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Sø 20

12.30

PULS

Ma 21

19.00

ZOOM-Bibelskole opstart (Nu også med fysisk fremmøde)

Sø 27

10.30

Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

(v)

(va)
(v)

februar
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(v)

(v)

(va)

Aktiviteter i jaBU
december
To 02

20.00

N@café

Sø 05

10.30

Børnekirke med Tina og Tobias

On 08

18.00

Next:JUL (16+)

To 09

16.30

stepBYstep Juleafslutning (7-12 år)

Fr 10

19.00

Wave i Kristent Fællesskab. Tema: ”Medvandring”

Sø 12

10:30

Børnekirke med Lise og Stella

Fr 17

10.00

Julehygge på kontoret

Sø 19

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

Fr 24

14.00

Julegudstjeneste. Ingen Børnekirke

Sø 26

10.30

Ingen Børnekirke

Sø 02

10.30

Børnekirke med Tina

To 06

20.00

N@café

Sø 09

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

Sø 16

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

On 19

19.30

Next:UP

Sø 23

10.30

Børnekirke med Tina

Sø 30

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

On 02

19.30

Next:UP

To 03

20.00

N@café

Sø 06

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

Sø 13

10.30

Børnekirke med Tina

On 16

19.30

Next:UP

Sø 20

10.30

Børnekirke med Lise og Stella

Sø 27

10.30

Børnekirke med Maria og Morten

januar

februar

Hver torsdag kl. 16.30: stepBYstep (fra 1. klasse)
Tirsdage i lige uger kl. 19.00: NxT_LvL (Teen: 12-15)
Hver tirsdag: kl. 10.00: Bøn i caféen. kl. 19.00: Fællesbøn på ZOOM
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Midtfyn, Ellehavevej 2, Ryslinge

Samuel Barbé: 5361 4453

december
To 02

19.00

Fællesmøde på Kildegården

Sø 05

10.30

Adventsfest i Jacobskirken Odense. Andagt: Morten Aske Rasmusen

Sø 19

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Samuel Barbé

To 06

19.00

Fællesmøde på Kildegården

Sø 09

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Kim Döhlie

Sø 23

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Michael Bobjerg

To 03

19.00

Fællesmøde på Kildegården

Sø 06

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Stine Amtkjær

Sø 20

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres

januar

februar

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

Aarup, Bredgade 10, Aarup

Mike Hansen: 3142 3085

december
Ingen møder
januar

Ingen møder (kontakt Mike for onlinemøder)
februar
To 10

19.00

Møde på hotellet. Taler:

To 24

19.00

Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie

TAK!

Hjertelig tak for al opmærksomhed i anledning af vores guldbryllup
fredag den 17. september 2021.
Med kærlig hilsen,
Ellen & Erik Hedelund
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Vinterens aktiviteter
Frit Samvær
Jacobskirkens ældrearbejde Frit samvær er
klar igen i første halvår af 2022. De 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. Talere
for foråret er i skrivende stund ved at falde
på plads.
Kontaktpersoner i ”Frit Samvær”:
Erik Hedelund - Mobil: 3011 2435
Ruth Nielsen - Mobil: 24 80 53 57
Karen Stochholm - Mobil: 6056 5637
Der er ikke mere på programmet for i år,
men programmet for januar og februar ser
ud som følger:
Torsdag d. 20. januar kl. 14.30
Käte & Jan Dufke, Holbæk, kommer på
besøg. Under emnet: ”Livet skal leves ikke overstås” vil Jan dele nogle af sine
refleksioner over livet i et samfund, hvor
mantraet er vækst, fleksibilitet og hurtighed. Käte & Jan var i 25 år forstanderpar
for Skovbo Efterskole, på Sjælland.

Torsdag d. 17. februar kl. 14.30
Taler(e) til denne dag er endnu ikke fastlagt. Det annonceres snarest muligt.

Fælleskirkelige seniorsamlinger
Samlingerne er i det nye år flyttet til 2.
mandag i måneden, men foregår stadig kl.
10.00 i Godthåbskirken, Rosenlunden 15.
Deltagergebyr for alle 5 mandage 150 kr.
Enkelt mandage 35 kr.
Programmet for februar er som følger:
14. februar: Sebastian Olesen
Emne: ”Håb for muslimer”
Sebastian flyttede for 8 år siden fra Vestjylland til Vollsmose, for at række ud til muslimer. Sebastian er tilknyttet ”Vineyard” i
Odense.
Han er ansat i foreningen Al-Beshara, som
på arabisk betyder den gode nyhed.
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Gæstetalere 1. kvartal
Det har længe været en veletableret rutine
at vi i Jacobskirken får besøg af en gæsteprædikant så tit som økonomien og det
øvrige program tillader det. Vi fortsætter
den gode praksis her i efteråret, med flere
spændende navne tjener i vores apostolske
netværk.
Peter Hedelund
Peter Hedelund er
oprindeligt uddannet socialrådgiver, men han er
en mand med
mange talenter.
Således har han
både været præst
i Kirke I Byen Kolding og i 11 år
været leder af 10. klasse-tilbuddet Euroclass, som er tilknyttet den kristne efterskole Kildevæld.
I 1996 udgav Peter lovsangsalbummet ”Et
vækkelsesfolk stormer frem” og i 2021 udkom så opfølgeren ”Hjerteslag”.
Nu til dags arbejder Peter som generalsekretær i den danske afdeling af Mission
Aviation Fellowship (MAF), som er en kri-

sten missions- og nødhjælpsorganisation.
Privat er han gift med Sarah og sammen har
de fire børn. Peter besøger Jacobskirken på
gudstjenesten d 13. marts som taler.
Lene Jørgensen
Lene Jørgensen er forkynder i Åbenkirke
Herning, og gæstede sidst Jacobskirken
tilbage i 2018 til stor velsignelse. Derfor
glæder vi os også over, at kunne byde hende velkommen igen.
Lene er kendt som en energisk og humoristisk taler, som formår at kommunikere
nærværende og forståeligt. Igennem årene
har Lene talt mange steder udover i sin
lokale kirke, og hun befinder sig godt som
underviser og taler for større forsamlinger.
Lene er gift med
Andreas, der arbejder som præst i
Åbenkirke Herning,
og sammen har de 5
børn. Lene vil tale
på en gudstjeneste i
Jacobskirken 13.
Februar.
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Det sker
jaBU
Jacobskirkens Børn og Unge går et forår i
møde med kalenderen fuld af spændende
aktiviteter:
Next:UP (16+)
Next:UP er for unge fra 16 år og op. Vi mødes hver anden onsdag fra 19.30 til lovsang,
undervisning, konkurrencer og dejlig caféhygge i bedste Nextstil. Undervisningen
koncentrerer sig om centrale emner i livet
som ung, krydret med lune, teologiske vinkler og samtaler over emnet.
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, smykker 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.

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.

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 har vi i det forløbne halvår forsøgt at ændre på, ved at
afholde PULS hver anden måned henover
efteråret.
Denne praksis vil vi fortsætte og intensivere
i foråret, med pulssamlinger hver eneste
måned. PULS er som bekendt vores små
menighedsmøder efter en Gudstjeneste,
hvor vi så at sige ”tager pulsen” på menighedslivet i Jacobskirken. Formålet er, at det
altid er muligt for menighedens medlemmer at have en god fornemmelse af menighedens trivsel og retning. Ligeledes er det
et formål at sikre, at der findes et forum i
Jacobskirken hvor spørgsmål og synspunkter kan bringes.

NxT_LvL (12-15 år)
Er du klar til en vild sæson i NxT_LvL?? Vi
starter med et brag! Teenklubben er for dig
En samling vil typisk indeholde tre elemensom godt kan li’ at der sker noget! Måske
ter:
tømmer vi en slikbutik, eller tager i Jumping
Tiden der gik: Et kort indblik i den sidFun, eller også laver vi skøre konkurrencer
ste måneds tid ift. arrangementer,
og hygger med sjove lege. Der sker altid
opgaver og økonomi.
noget i NxT_LvL, og du skal da med! Vi møHvad tænker du om: Punktet hvor vi
des torsdage i lige uger kl. 16.30 i Jacobskirdebatterer et relevant emne, og
ken.
åbner for spørgsmål og kommentarer
Tiden der kommer: En kort præsentatiBørnekirke
on af den kommende tids aktiviteHver søndag under Gudstjenesten har vi
ter og tiltag
børnekirke for ALLE børn! Der er spænden- 9

Det sker

Evangelisk Alliances bedeuge 2022
Hvilen er et kendt begreb i den åndelige
litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile
eller troens hvile.
Den er et mål for troen, men den er også
vejen til den […] Mennesket er på vej mod
den syvende dag, den evige hviledag.«

Hansen efter inspiration fra det internationale oplæg.
Lad os benytte årets bedeuge til at reflektere over, hvordan vi kan lade hvilen være et
mål for troen.

Sådan skriver den svenske teolog Tomas
Sjödin i bogen Det sker, når du hviler.

Velkommen til bedeugen 2022!

Det er en klog erkendelse, som vi har behov
for at besinde os på, for vores samfund –
og dermed også kirken – er præget af et
højt livstempo, som både går ud over troslivet og de nære relationer.

Program:
Mandag d. 10/1, 19.30:
Bykirken, Østergade 57.

Her er nogle af de konsekvenser, som jeg
umiddelbart kan få øje på:
Vi fortrænger vores skyld – for man kan
ikke skynde sig med tilgivelse. Vi ødelægger
forholdet til Gud og mennesker – for man
kan ikke skynde sig med kærlighed. Vi
får sværere ved at sørge og slå følgeskab
med den lidende – for man kan ikke skynde
sig med sorg og smerte.
Der er altså al mulig grund til, at Evangelisk
Alliance i år sætter fokus på hvile og hviledage. Teksterne er skrevet af Anna-Marie

Tirsdag d. 11/1, 19.30:
Kristuskirken, Klosterbakken 11.
Onsdag d. 12/1, 19.30:
Betania, Ryttergade 3.
Taler: Maria Bræstrup Aaskov
Torsdag d. 13/1, 19.30:
Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 2.

Fredag d. 14/1, 19.30:
Ungdomsaften
Jacobskirken, Thorsgade 40.
Taler: Christoffer Højlund
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Arbejdslørdagene kommer
Jacobskirken er velsignet med gode lokaler
lige i hjertet af Odense. Få kirker kan rose sig
af, at have flere adresser i centrum, med
menighedslokaler, butikslokaler og lejligheder.

Miniandagt
Og englen kom ind til hende og hilste hende
med ordene: ”Herren er med dig, du benådede!”
Luk. 1:28

I de senere år er lejlighederne endda, takket
været strategisk selektion af lejere, blevet et
aktiv i at tilknytte unge mennesker til menigheden. Og ikke nok med det. Kirkens bygninger er også et økonomisk aktiv, der ved lejeindtægter fra både lejligheder og menighedslokaler, skaber et overskud der hjælper med
at bære menighedens drift.
Alt dette er en velsignelse, som vi skal være
taknemmelige for!
Samtidig skal vi også værne om og til stadighed forbedre vores lokaler, så de ikke forfalder eller bliver ud-daterede. Det betyder
først og fremmest, at der til stadighed er
renoveringsprojekter i støbeskeen, så vidt
som ressourcerne tillader det. Derudover er
der også behov for at vi, som menighed, tager et fælles ansvar for lokalernes tilstand.
Mange steder trænger der til en omgang ny
maling, nye fliser eller måske en ny indretning.
Derfor vil vi fra de nye år opjustere arbejdslørdagene så der ikke blot er én pr. halvår
som det har været vanen i mange år, men
hele tre. På denne måde kan vi forhåbentlig
komme i bund med den mere æstetiske vedligeholdelse, så vi kan investere håndværkstimerne i de større konstruktionelle projekter.
Vi glæder os til nogle hyggelige arbejdstimer
sammen, på vores fælles ramme for menighedens arbejde på Gudsrigets udbredelse.

Sikke en hilsen at få! Ordene var et løfte til
teenagepigen Maria. Hun fik at vide, at hun
skulle gå fra at være teenager til mor – og
ikke bare en almindelig mor. Maria fik den
helt usædvanlige opgave og velsignelse at
blive mor til Guds søn.
Det skulle vise sig at blive en stor udfordring
for hende. Først omverdens mistanke om en
ups’er og et uægte barn. Senere oplevede
hun at se sin søn blive landskendt, betragtet
som kontroversiel og siden lide, dø og opstå
igen fra de døde. Det må have været noget af
en rutsjebanetur. Alt det ventede Maria –
hun vidste det bare ikke endnu. Men igennem hendes liv må det have været en stor
trøst at vide, at Gud var med hende. Det må
have været et stærkt løfte at have med i bagagen.
Men løftet til Maria har også en anden dimension. Fordi Jesus kom til jorden som
menneske, døde og opstod, er løftet til Maria
nemlig også et løfte til dig, hvis du tror på
Jesus som din frelser. Så er Gud også med dig
– og dig har han også benådet! ”Herren er
med dig, du benådede!”
-Uddrag af DBI’s julekalender
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Indtryk fra livet i Jacobskirken

Kort Nyt
Menighedslejr 2022
Efter vi har afholdt to virkelig gode menighedsdage i løbet af det sidste 1½ år, glæder
vi os alligevel til at holde RIGTIG menighedslejr igen!

Temaer og program er under udarbejdelse
men vi fortsætter med mandag aften. Ligeledes arbejdes der på at gøre bibelskolen
både online OG fysisk. Der kommer mere
info i løbet af januar, så hold øje med Fredagsmailen.

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- N@café
enden! (OBS: Det er i Store Bededagsferien) N@caféen er startet op igen, da vi måtte
sande at behovet for at mødes omkring
computerspil ikke var blevet mindre henover nedlukningerne, som først antaget.
Orlovet der blev udskudt
Morten Aske Rasmussen og hele familien
Derfor ligger caféen stadig første torsdag i
kom ikke på orlov i oktober pga. coronamåneden kl. 20.00, og er for dig som gerne
nedlukning i USA, så derfor gøres der end- vil socialisere og spille med ligesindede.
nu et forsøg i april 2022. Vi henviser til kirkens telefon 93 848 777, eller mailadresse: Vel mødt
info@jacobskirken.dk

Zoom Bibelskole fortsætter
I slutningen af februar måned starter endnu en sæson i Jacobskirkens Bibelskole.

Forbøn
Har du brug for at nogen beder for dig? Så
skriv en mail til bed@jacobskirken.dk
Skriv også gerne telefonnummer hvis du
ønsker nogen at tale med om det.
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