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  marts - maj 2022 

 

Til eftertanke:  

Tal! 

-s.3- 

 

Arbejdslørdag! 

-s.7- 

 

Danmarks  

hyggeligste  

SommerCamp 

-s.10- 

Det sker: 

18/3 LAN-Party    ●   17/4 Påskegudstjeneste    ●    13-15/5 Menighedslejr 

Kærligheden skal være ægte. Tag 
afstand fra det onde, og gør jer til 

ét med det gode.  
        Rom. 12:9 

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 tors: 9.00-14.00 
man, ons og fre: 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. maj 2022 
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 
(Man-fre 13.00-17.00) 
 

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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Tit og ofte kan vi have en tendens til at place-

re os selv og andre i kasser, som skal passe 

helt rigtigt, hvis du f.eks. siger du er tømrer, 

så er man højst sandsyndeligt afsløret, blot 

ved at kigge på hænderne.  

På samme måde kan vores synsvinkel være 

snæversynet, for at dømme hvem der er ude 

og hvem der skal med. I apostlenes gerninger 

k. 18 v. 9-11 står der følgende: 

 

9 Og Herren sagde til Paulus i et syn 

om natten: ”Frygt ikke! Men tal, og ti 

ikke, for jeg er med dig, 10, og ingen 

skal lægge hånd på dig og gøre dig 

fortræd; for jeg har et talstærkt folk i 

denne by.” 11 Så boede Paulus dér i 

halvandet år og underviste om Guds 

ord iblandt dem.  

 

Når vi rejser nye steder hen, starter på nye 

relationer, eller skal træffe vigtige beslutnin-

ger i vores liv, ved vi ikke på forhånd hvad det 

kan munde ud i, eller hvad dagen og vejen 

kan bringe. Paulus blev udfordret på at holde 

ud, trods uvisheden om fremtiden. Hvem eller 

hvad udfordrer dig, til tage kampen op? Frygt 

ikke, for Han er med os!  

Til eftertanke:                                                            v/Aleksander Høier 

Spændende aktiviteter! 

Zoom Bibelskole  

I foråret starter Zoom-Bibelskolen op igen, og 

der er et frisk nyt program klar for de kommen-

de måneder. 

De nye kurser starter mandag d 28. februar, og 

løber til 11. april.  

 

Planen er:  

28/2: Arkæologiske Perler 

7/3: På vej mod Messias' komme 

14/3: "Flipped ClassRoom": Romerbrevet 1 

21/3: "Flipped ClassRoom": Romerbrevet 2 

28/3: Profetier Jesus opfyldte 

11/4: Jødiske fester 

 

Se hele programmet med beskrivelser på hjem-

mesiden eller tag en folder i kirken. 

Selve undervisningen starter kl. 20.00. 

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen, så 

kan du tilmelde dig med at skrive til  

ps@teamafrica.net. Du vil herefter få tilsendt 

link til de enkelte aftner samt information og 

adgang til optagelser af undervisning. 

LAN-Party: Post ’rona re:BOOT  

Fredag d. 18. marts 2022 åbner vi igen dørene til 

N@-LAN og skruer som sædvanligt helt op for 

den kendte N@café hygge. Vi indtager Ja-

cobskirken og fylder den med alt hvad der hører 

sig til et ægte LAN-party med storskærme, farve-

de LED og vilde turneringer! 

 

Der er opstart kl. 14.00, hvor du kan begynde 

opsætningen af din computer! Om du spiller CS, 

Fortnite, Among Us, Sims eller noget helt femte 

er ligegyldigt, bare du kommer! 

 

Der bliver arrangeret små turneringer i løbet af 

eftermiddagen/aftenen, skarpt forfulgt at den 

store CS:GO-turnering senere på aftenen. De 

bedste spillere turneringerne kan se frem til evig 

hæder, samt præmier der går lige i ethvert ga-

merhjerte. 

 

Hele eventet slutter når sidste mand giver op 

overfor søvnens ubønhørlige krav. 
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marts 

Fr 04 15.00 Kvindernes Internationale Bededag 

Lø 05 10.00 Aglow 

Sø 06 10.30 Gudstjeneste. Taler: John Østergaard                                                            (v) 

Sø 13 10.30 Gudstjeneste. Taler: Peter Hedelund 

Ma 14 10.00 Fælleskirkelig Ældresamling 

To 17 14.30 Frit Samvær 

Fr 18 14.00 LAN-Party - Post ’rona re:BOOT 

Sø 20 10.30 Gudstjeneste m. nadver. Taler: Morten Aske Rasmussen                         (v)                           

To 24 19.00 Ruths Sofa 

Lø 26 09.00 Arbejdslørdag 

Sø 27 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                                            (va) 

Sø 20 12.30 PULS 

april 

Lø 02 10.00 Aglow 

Sø 03 10.30 Gudstjeneste. Taler: Tommy Rasmussen                                                      (v) 

Sø 10 10.30 Gudstjeneste Palmesøndag. Taler: Annonceres 

Ma 11 10.00 Fælleskirkelig ældresamling 

Sø 17 10.30 Påskegudstjeneste m. nadver. Taler: Ruben Tychsen                                (v) 

To 21 14.30 Frit Samvær 

Sø 24 10.30 Gudstjeneste. Taler: Frederik Lachat                                                           (va) 

maj 

Sø 01 10.30 Gudstjeneste. Taler: Mikael Wandt Laursen                                                (v) 

To 05 21.00 N@café 

Lø 07 10.00 Aglow 

Ma 09 10.00 Fælleskirkelig Ældresamling 

Sø 08 10.30 Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen                                             

13 - 15 maj Menighedslejr på Lyngsbo (m. Johannes Hansen)                                      (v)   

To 19 14.30 Frit Samvær 

Fr 20 19.30 Next:IN 

Sø 22 10.30 Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen                                                            (va) 

Sø 22 12.30 PULS 

Sø 29 10.30 Gudstjeneste. Taler: Stine Amtkjær                                                               (v) 

Aktiviteter i Jacobskirken                                                          
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marts 

On 02 19.30 Next:UP (16+) 

Fr 04 19.30 Wave i Jacobskirken 

Sø 06 10.30 Børnekirke med Tina 

Sø 13 10:30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 16 19.30 Next:UP 

Fr 18 14.00 LAN-Party - Post ’rona re:BOOT 

Sø 20 10.30 Børnekirke med Tina 

Sø 27 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 30 19.30 Next:UP 

april 

Sø 03 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Sø 10 10.30 Børnekirke  

Fr 15 19.30 Wave (Langfredags-event) 

Sø 17 10.30 Børnekirke med Tina 

Sø 24 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

On 27 19.30 Next:UP 

maj 

Sø 01 10.30 Børnekirke 

To 05 21.00 N@café 

Sø 08 10.30 Børnekirke med Tina 

On 11 19.30 Next:UP 

Sø 15 10.30 Børnekirke med Lise og Stella 

Fr 20 19.30 Next:IN 

Sø 22 10.30 Børnekirke med Maria og Morten 

On 25 19.30 Next:UP 

Sø 29 10.30 Børnekirke med Tina 

Aktiviteter i jaBU                                                          

Hver tirsdag: 
 kl. 10.00: Bøn i caféen 

kl. 19.00: Fællesbøn på ZOOM 

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

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

Hver tirsdag kl. 19.00: Fællesbøn på ZOOM - Kontakt Samuel Barbé for møde-ID 

 

marts 

To 03 19.00 Fællesmøde på Kildegården 

Sø 06 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Peter Holmsgaard 

Sø 20 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Lene Christensen 

april 

To 07 19.00 Fællesmøde på Kildegården 

Sø 10 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres 

Sø 17 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres 

maj 

Sø 01 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Michael Bobjerg 

To 05 19.00 Fællesmøde på Kildegården 

Menighedslejr på Lyngsbo 13 - 15 maj  

Sø 29 10.00 Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres 

marts 

To 10 19.00 Møde på hotellet. Taler: Annonceres 

To 24 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 

april 

To 21 19.00 Møde på hotellet. Taler: Annonceres 

To 28 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 

maj 

To 12 19.00 Møde på hotellet. Taler: Annonceres 

To 26 19.00 Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie 
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Arbejdslørdag 

Efter sidste aflysning, prøver vi nu igen: Årets 

første arbejdslørdag nærmer sig!  

 

Vi mødes 26. marts kl. 9.00 til morgenmad, og 

går herefter i gang når rundstykkerne er spist. 

Dagen inkluderer også frokost, og vi slutter om-

kring kl. 14.00, når opgaverne efterhånden svin-

der ind. 

 

Jacobskirken har nogle fantastiske lokaler, for-

delt på to adresser lige i centrum. Vi har møde-

lokaler, en butik, lejligheder, kontorfaciliteter 

mv. Det er noget vi skal værne om! 

 

Derfor forsøgte at opjustere arbejdslørdagene 

her i foråret fra en enkelt til 2, så vi kan komme 

rigtig i bund med de mere æstetiske forbedrin-

ger. Disse opgaver kan være nylægning af fliser, 

maling eller nyindretning af eksisterende rum.  

 

Vi håber at så mange som muligt vil støtte op 

om denne vigtige dag. 

 

 

 

Frit Samvær 

Jacobskirkens ældrearbejde Frit samvær mødes 

en gang om måneden i caféen, hvor der som 

oftest er en inspirator/taler invite-ret til at dele 

noget fra eget liv og tjeneste. Også her i foråret 

kan vi præsentere en række spændende perso-

ner.  

 

Kontaktpersoner i ”Frit Samvær”:  

Erik Hedelund - Mobil: 3011 2435  

Ruth Nielsen - Mobil: 24 80 53 57  

Karen Stochholm - Mobil: 6056 5637  

 

Programmet for marts - maj:  

 

Torsdag d. 17. marts kl. 14.30  

Olrunn Nielsen vil under temaet ”Guds tro-

fasthed” dele noget fra sit liv og sin historie med 

os. Olrunn er født på Færøerne, men flyttede i 

1967 til DK for at uddanne sig til tandlæge.  

Olrunn var gift med Louis Nielsen, som hun mi-

stede i sep. 2020. Olrunn har i en årrække haft 

lederstillinger i kommune og amt, senest som 

centerchef for tandplejen i Region Syddanmark.  

Torsdag d. 21. april kl. 14.30 

Kate & Jan Dufke, Holbæk, kommer på besøg. 

Under temaet: ”Livet skal leves - ikke overstås” 

vil Jan dele nogle af sine refleksioner over livet i 

et samfund, hvor mantraet er vækst, fleksibilitet 

og hurtighed. Kate & Jan var i 25 år forstander-

par på Skovbo Efterskole, på Sjælland.  

 

Aktiviteter i foråret 
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Torsdag d. 19. maj kl. 14.30 

Preben Brohus vil under emnet: ”Fra købmand 

til præst” dele noget fra sit liv og sin historie 

med os. Preben blev i 1963 ansat som landsse-

kretær i Apostolsk Kirke, en stilling som han 

dygtigt varetog i mange år. Grethe & Preben 

tjente senere som præstepar i flere af landets 

menigheder. De bor nu i Kolding. 

 

 

 

Fælleskirkelige seniorsamlinger 

Samlingerne er flyttet til 2. mandag i måneden 

kl. 10 i Godthåbskirken, Rosenlunden 15. Delta-

gergebyr for alle 5 mandage 150 kr. Enkelt man-

dage 35 kr. 

  

Programmet er som følger:  

 

14. marts: Henrik Søndergaard  

Emne: ”Gud er altid nær – også når 

du ikke lykkes”. 

Henrik har siden 2013 været præst i Baptistkir-

ken i Odense. Han er uddannet lærer og har en 

BA i teologi. Han er gift og har 3 børn. 

 

11. april: Gitte Plagborg  

Emne: "Da Johs. Åbenbaring blev min." 

Gitte er cand. med. og kommer i Bykirken. Hun 

har studeret Johs. Åbenbaring. Det er blevet til 

et meget fyldigt materiale, som har fået megen 

faglig ros fra bl.a. Menighedsfakultetet i Århus. 

 

9. maj: Sven Straarup  

Emne: "Som skeptiker - hvordan kan jeg da 

vide, at Jesus taler sandt?" Sven Straarup er 

præst i Højnæskirken, Kristent Fællesskab, Rød-

ovre. Han er pensioneret oberstløjtnant af re-

serven og har været udsendt til Afghanistan. 

 

 

 

PULS 

I tiden der kommer, skruer vi lidt ned for fre-

kvensen af vores PULS-samlinger. (Så bliver det 

vel en slags ”hvilepuls”?). 

 

PULS er jo her hvor vi tager temperaturen på 

menighedens liv, men vi må konstatere at beho-

vet for en månedlig samling er i overkanten, 

hvorfor vi fremover vil nøjes med en PULS hver 

anden måned.  

Vi regner dog med at holde dagsordenen, da vi 

oplever at den fungerer rigtig godt: 

 

Tiden der gik: Et kort indblik i hvad vi har haft 

gang i den sidste tid, af arrangementer, opgaver 

og økonomi.  

 

Hvad tænker du om:  Punktet hvor vi debatterer 

et relevant emne, som ofte er noget 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 helikopterblikket 

over hvad vi kommer til at arbejde med fremad-

rettet, 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 samlinger er søndag d. 27. marts kl. 

12.30, og søndag d. 22. maj kl. 12.30 

 

 

Det sker 
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Det sker 

jaBU  

Jacobskirkens Børn og Unge er allerede godt i 

gang i den nye sæson, og der sker ret meget 

henover foråret: 

 

Next:UP (16+) 

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

hver anden onsdag fra 19.30 til lovsang, under-

visning, konkurrencer og dejlig caféhygge i bed-

ste Nextstil. Undervisningen koncentrerer sig 

om centrale emner i livet som ung, krydret med 

lune, teologiske vinkler og samtaler over emnet. 

I  foråret her er emnet ”Karismatik” hvor vi bla. 

får besøg af Jacobskirkens profetiske team, og vi 

skal høre om mission, helbredelse og det at gå 

på gaden og fortælle om Jesus. 

 

Next:IN 

Next:IN er vores store lovsangsaften som ram-

mer fredag aften. I denne sæson bliver det fre-

dag d. 20. maj kl. 19.30. 

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

når vi skruer helt op! Vi inviterer gerne gæster 

som har noget på hjerte til unge. Det her må du 

bare ikke gå glip af! 

 

stepBYstep (7-12 år) 

Juniorklubben for dig der gerne vil bruge hæn-

derne til fremstilling af kreative ting. Vi har tidli-

gere 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 18.30 til 20.00 

 

NxT_LvL (12-15 år) 

Teenklubben er for dig som godt kan li’ at der 

sker noget! Måske tømmer vi en slikbutik, eller 

også laver vi skøre konkurrencer og hygger med 

sjove lege. Der sker altid noget i NxT_LvL, og du 

skal da med! Vi mødes torsdage i lige uger kl. 

18.30 i Jacobskirken.  

 

Børnekirke 

Hver søndag under Gudstjenesten har vi børne-

kirke for ALLE børn! Der er spændende 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. 

 

 

 

 

 

 

 

jaBU - Jacobskirkens Børn og Unge 
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DK’s hyggeligste SommerCamp 

Så sker det endelig! Datoen for SommerCamp 

2022 er på plads, det bliver som altid anden uge 

i skolernes sommerferie. Det er uge 27, lørdag 

d. 2. til fredag d. 8. juli. Det bliver en fest igen at 

kunne ses fra hele landet og på tværs af genera-

tioner. Glæd dig, det bliver en VILD uge. Forbe-

redelserne er i fuld gang, og forventningerne til 

fællesskabet, indholdet og Guds velsignelse er 

helt i top.  

Som vanligt vil vi ligge på Campens bedste gade: 

Odense-gade og mon ikke vi, ud over det fælles-

skab som opstår i hver enkeltes fortelte, får 

mulighed for at medbringe et menighedstelt, 

hvor du kan nyde fællesskab, hygge og en kop 

kaffe? 

 

Årets tema er ”Enkel tro”. Vi kender alle til kom-

pleksiteten og uforudsigeligheden i tilværelsen. 

Corona føjede nye dimensioner til det, og vi 

mærker stadig rystelserne og efterveerne på 

forskellige måder. Midt i det hører vi Gud kalde 

sit folk tilbage til det enkle og simple i troen og 

kalibrere vores liv og vores kirker omkring “vor 

Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed 

og Helligåndens fællesskab” [2 Kor 13,13]. Mo-

ses ville ikke gå videre, hvis ikke Gud selv gik 

med, og han bad frimodigt “Lad mig få lov at se 

hele din herlighed” [2 Mos 2,18].Vi længes efter 

mere af Guds nærvær og Guds kraft - virksom i 

vores liv, vores kirker og vores land. Når alt er 

sagt og gjort, har vi ikke andet at tilbyde verden 

end “det vi selv har set og hørt”. 

 

Tilmeldingen er åben på hjemmesiden https://

apostolskkirke.nemtilmeld.dk/102/ og der er 

early-bird rabat frem til 1. Maj. 

I ÅR SKER DET! MENIGHEDSLEJR PÅ LYNGSBO! 

De seneste år har vi forsøgt at holde fast i en af 

vores rigtig gode traditioner, nemlig menigheds-

lejren. Pga. Coronasituationen har det været 

med lidt svingende succes, men vi tror på at 

dette er året hvor det kan lade sig gøre: En hel 

weekend med spændende emner, god mad og 

en masse fællesskab! 

 

De grundlæggende rammer for årets lejr er alle-

rede på plads. Datoen for lejren er således sat til 

13-15. Maj og vi skal igen bo på Lyngsbo lejren 

ved Fredericia. Emnet for lejren bliver 

”grundfæstet” med udgangspunkt i en profeti 

som lød over menigheden i det forgangne år. 

Endeligt har vi været så heldige at få Johannes 

Hansen fra Aalborg til at komme og undervise, 

hvilket kun kan blive godt! 

 

Men vi har stadig brug for DIG til at være med til 

at præge lejren. For hvilke aktiviteter skal vi 

lave, og hvad skal vi egentlig spise? Har du lyst 

til at være med til at planlægge en fantastisk 

lejr, så kontakt os på kontoret, og bliv en del af 

det kreative team der kommer til at stå for de 

store linjer på lejren.  

 

kontakt os: info@jacobskirken.dk eller 93 848 

777 

Det sker 

https://apostolskkirke.nemtilmeld.dk/102/?fbclid=IwAR02gusHw79fFj4vY8FeMaKeCPTZxXHjYsLtVzG3IgdRbFDsmKBJAq4rqzI
https://apostolskkirke.nemtilmeld.dk/102/?fbclid=IwAR02gusHw79fFj4vY8FeMaKeCPTZxXHjYsLtVzG3IgdRbFDsmKBJAq4rqzI
mailto:info@jacobskirken.dk
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Gæstetalere 

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 ind i 

foråret, med flere spændende navne som både 

tjener i vores apostolske netværk og i det brede-

re danske frikirkelandskab. 

Peter Hedelund: Peter Hedelund er oprindeligt 

uddannet socialrådgiver, men han er en mand 

med mange talenter. Således har han både væ-

ret 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 væk-

kelsesfolk stormer frem” og i 2021 udkom så 

opfølgeren ”Hjerteslag”. 

Nu til dags arbejder Peter som generalsekretær i 

den danske afdeling af Mission Aviation Fel-

lowship (MAF), som er en kristen missions- og 

nødhjælpsorganisation. Privat er han gift med 

Sarah og sammen har de fire børn. Peter besø-

ger Jacobskirken på gudstjenesten d 13. marts 

som taler. 

Frederik Lachat: Frederik Lachat er vice-rektor 

og pr-ansvarlig på Hovedstadens kristne gymasi-

um. Han er et velkendt ansigt i Jacobskirken, 

idet han var en del af menigheden under sin 

uddannelse til kandidat i Idræt og historie på 

SDU Odense.  

Frederik har i mange år tjent som lovsanger og 

lovsangsleder, både i KirkeIByen Kolding, Ja-

cobskirken Odense, og nu i Holbæk Frikirke. Han 

var også initiativtager til kirkens ungdomsarbej-

de Next og har tjent som underviser og prædi-

kant både der og i den brede menighed. 

Frederik er en energisk og umiddelbar forkyn-

der, med en stærk profetisk nerve. Han formid-

ler sin naturlige og nærværende relation med 

Gud, med stort fokus på Helligåndens fysiske 

medleven i menneskers liv. 

Frederik er gift med Pernille og sammen har de 

to børn. Han deltager på gudstjenesten d 24. 

april som forkynder. 

Michael Wandt Laursen: Mikael Wandt er gene-

ralsekretær for frikirkenet, som er danske frikir-

kers paraply- og interesseorganisation. Hans 

drøm har altid været at befinde sig lige der, hvor 

samfund og kirke mødes, så jobbet som general-

sekretær for FrikirkeNet er derfor lidt af et 

drømmejob.  

Før dette arbejde han 13 år som præst i Kirken i 

Kulturcenteret, med ansvar for en discipelskabs-

skole, ungdomsarbejdet, gudstjenesterne, net-

værksgrupperne samt den internationale del af 

kirken. Derudover har han arbejdet som free-

lance journalist for blandt andet Danmarks ra-

dio.  

Mikael har en kandidat i teologi fra Fuller Theo-

logical Seminary i Missiologi og er uddannet 

journalist på Danmarks jounalisthøjskole. 

Mikael er gift med Heidi og har fem børn. Han 

deltager som taler på gudstjenesten d 1. Maj. 

 

Johannes Hansen: Johannes er for ganske nyligt 

trådt tilbage fra sin post som seniorpræst i Aal-

borg frikirke gennem mere end 15 år. Han er 

derudover en del af Apostolsk kirke Danmarks 

tjenesteteam og supervisor for flere andre apo-

stolske kirker i Danmark.  

Johannes er uddannet cand. teol. og har gen-

nem mange år været med til at sætte retningen 

for apostolsk kirke i Danmark. Han brænder for 

den kommende generation af Apostolsk kirkes 

præster og er derfor med til at lede præsteaspir-

antarbejdet i Danmark. Som apostel har Johan-

nes et stort hjerte for, at stadig flere mennesker 

i Danmark hører om Jesus og har derfor været 

med til at plante flere menigheder rundt om-

kring i landet.  

Johannes er gift med Else-Marie, og er far til 4 

børn. Johannes taler i menigheden på gudstje-

nesten d. 26. maj. 
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Påruplejren 

I uge 26 løber Påruplejren endnu en gang af 

stablen. Gennem mange år har mange børn og 

voksne taget imod Jesus og lejren har derfor 

stor betydning for flere menneskers liv og tro. 

Igen i år indtager 70 børn fra alle dele af landet 

lejren med stor forventning til at lege, lære om 

Jesus og starte nye venskaber.  

 

Allerede 2. april mødes årets medarbejdere til 

planlægning af lejren. Du må meget gerne være 

med til at bede for lejren, dens medarbejdere og 

børn, så vi åndeligt kan blive forberedt på at 

gøre hvad Gud har planlagt for børnene. 

 

Tilmeldingen til lejren vil være mulig i løbet af 

marts og april, vær klar med dit barns tilmelding 

på datoen, da pladserne bliver fyldt på få timer. 

(Endelig dato for tilmelding vil annonceres inden 

for nærmeste fremtid). 

 

 

 

Kvindernes Int. Bededag 

Fredag d. 4 marts kl. 15.00 afholdes årets udga-

ve af Kvindernes Internationale Bededag i Bap-

titskirken på Klosterbakken. 

Mødet starter kl. 15.00 med kaffe a 30 kr. 

 

Gudstjenesten begynder kl. 16.00 og Astrid Høl-

lum Christensen fra Frelsens Hær taler ud fra 

temaet ”Jeg ved hvilke planer, jeg har lagt for 

jer” 

 

 

 

Indkøb til Jacobskirken 

Fra 1. marts er der ny indkøbsansvarlig i Ja-

cobskirken. 

Stine har sagt ja til at varetage de daglige hus-

holdningsindkøb, og derfor vil det også være 

hende man skal kontakte ift. indkøb. Det kan ske 

via mail på: indkob@jacobskirken.dk  

 

Det gælder kun den daglige husholdning, og ikke 

særindkøb til events og deslige. Tak til Stine for 

at påtage sig denne opgave. 

 

 

 

Medlemskab  

I løbet af foråret opdaterer vi vores medlemsli-

ster, hvilket betyder at vi kommer til at kontakte  

alle medlemmer, for at få evt. nye oplysninger. 

 

Samtidig er det vigtigt at man bekræfter at vi må 

opbevare disse oplysninger til kirkebrug jf. vores 

privatlivspolitik. 

Der bliver send brev og mail ud, og vi vil også 

være tilstede bag i kirken med skemaer på ud-

valgte søndage. 

Håber I vil tage godt imod det, så vi kan blive 

ordentligt opdateret. 

 

 

 

Orlov 

Morten Rasmussen holder orlov hele april må-

ned, og kan derfor ikke kontaktes i denne perio-

de. I mellemtiden henviser vi til kirkens hoved-

nummer og mail, samt de to andre præster i 

Jacobskirken. 

Flere aktiviteter! 


