juni - august 2022
Jacobskirken udvikler og udruster tjenester, som virker til evangeliets udbredelse!

Sommer
kommer
-s.3Påruplejren
-s.7En dør åbner sig…
Måske.
-s.10-

Kærligheden skal være ægte. Tag
afstand fra det onde, og gør jer til
ét med det gode.
Rom. 12:9
Det sker:
16/6 Frit Samværs sommerudflugt ● Uge 28 Sommercamp ● 11/8 N@café
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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
(Man-fre 13.00-17.00)

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.

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

Sommer kommer
Det er ganske vist… sommeren er lige rundt
om hjørnet! Man kan mærke det på temperaturen som gradvist stabiliserer sig på tocifrede plusgrader og se det på alt det grønne som tykner overalt i det stadigt længere
dagslys. Det venter gode tider lige om hjørnet.

v/Ruben Tychsen
gave stadigt klarere: At udvikle og udruste
hinanden, som tjenester der virker til evangeliets udbredelse.

Vi må se på os selv, som vi ser på en familie
med tre generationer. Formålet er primært
dét, at hvert enkelt individ trives og vokser,
til sundhed og modenhed. Det er bøvlet.
På samme måde oplever jeg det, når jeg ser Ligesom familielivets madpakker, børnesygpå vores menighed. Efter en menighedslejr domme og teenagesløvsind er det. Men det
med et rekordhøjt deltagerantal, 83 voksne er også vigtigt. Det er i dette rod som vi
og børn i herligt (eller helligt?) kaos, sidder kalder menighed, at vi sammen vokser ”…til
jeg tilbage med en oplevelse af stor velsig- at være et fuldvoksent menneske, en vækst,
nelse ind over vores kirkefamilie. Vi er vir- som kan rumme Kristi fylde” Ef 4, 13b.
keligt kommet godt igennem coronamørket
og de nye lyse tider er en fornøjelse.
Derfor skal der lyde en opfordring til at vi
alle, unge som gamle, favner sommeren
Det bliver stadig tydeligere, at de seneste
med alt hvad den har at byde på. Både i
år har accelereret det generationsskifte,
bogstavelig og overført betydning. At vi
som har været undervejs i nogen tid. Delta- nyder alt den velsignelse som den bringer
gelsen på gudstjenesterne og tjenesten i
og møder de skærmydsler som måtte opmange af kirkens aktiviteter bærer stadig
stå, med en kærlig overbærenhed. Så kan
større præg af vores fantastiske unge fra
det kun blive godt.
Next. Det er både en gave og en opgave for
os som menighed.
God sommer!
Med et sådant generationsskifte, sker der
nemlig også et kulturskifte. I alle generationer er der en musikstil, en måde at prædike
på, et udtryk i kirkerummet der opleves
som ”rigtigt”. Min bedstemor tog imod Jesus til tonerne af Barnetro, jeg selv til Råb
til din Gud og min søn formentlig noget helt
rædderligt… sådan er det bare! Og midt i alt
dette rod, hvor generationer mødes og kultur brydes står kirkefamiliens vigtigste op3

Aktiviteter i Jacobskirken
juni
To 02

18.30

stepBYstep og NxT_LvL sommerafslutning

To 02

20.30

N@café

Fr 03

19.30

Wave - Lovsangsfest i Vineyard

Sø 05

10.30

Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

Lø 11

10.00

Aglow

Sø 12

10.30

Gudstjeneste. Taler: John Østergaard

Ma 13

10.00

Fælleskirkelig Ældresamling

To 16

14.30

Frit Samværs sommerudflugt

Sø 19

10.30

Gudstjeneste m. nadver. Taler: Samuel Barbé

Sø 26 - Fr 1/7
Sø 26

(v)

Påruplejr

10.30

Gudstjeneste. Taler: Simon Stochholm

(va)

juli
Lø 02 - Fr 08

Sommercamp i Kolding

Sø 03

Ingen gudstjeneste - Sommercamp

Sø 10

10.30

Cafégudstjeneste

Sø 17

10.30

Cafégudstjeneste

Sø 24

10.30

Cafégudstjeneste

Sø 31

10.30

Cafégudstjeneste

To 11

20.30

N@café

Sø 07

10.30

Gudstjeneste. Taler: Ruben Tychsen

Sø 14

10.30

Gudstjeneste. Taler: Morten Aske Rasmussen

To 18

14.30

Frit Samvær

Sø 21

10.30

Gudstjeneste. Taler: Steen Andersen

Sø 28

10.30

Gudstjeneste. Taler: Samuel Barbé

august

Hver tirsdag:
kl. 10.00: Tirsdagsbøn i caféen
kl. 19.00: Fællesbøn på ZOOM
Next:UP og Next:SOCIAL hver onsdag 19.30 (16+)
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(v)

(va)
(v)

Midtfyn, Ellehavevej 2, Ryslinge

v/Samuel Barbé: 5361 4453

juni
To 02

19.00

Fællesmøde på Kildegården

Sø 12

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Kim Döhlie

Sø 26

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres

Juli
Ingen møder
august
Sø 21

10.00

Cafégudstjeneste. Taler: Annonceres

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

AKF, Bredgade 10, Aarup

v/Mike Hansen: 3142 3085

juni
To 09

19.00

Møde på hotellet. Taler: Karin og Samuel Barbé

To 30

19.00

Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie

juli
Ingen møder
august
To 11

19.00

Møde på hotellet. Taler: Mike Hansen

To 25

19.00

Møde på hotellet. Taler: Kim Döhlie

OPSTART 1. september:
Hver torsdag kl. 18.30: stepBYstep (fra 1. klasse)
Torsdage i lige uger kl. 18.30: NxT_LvL (Teenagere)
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Sommeraktiviteter
Frit samværs sommerudflugt
Sommerudflugten er torsdag d. 16. juni
2022 og går til ”Lille Pederstrup”, Troelsevej 295, Blommenslyst.
Det er måske en af landets mest unikke
danske bondegårde, og den fremstår i dag
meget originalt takket være gårdens forrige
ejer, Laurits Haugsted. Han valgte selv at
drive gården og bo på den til sin død i år
2000 i en alder af 102 år. Gården blev herefter overdraget til de to børnebørn, som i
dag ejer gården.
Én af børnebørnene er Solveig Skånning.
Solveig og Peder Skånning har inviteret
”Frit Samvær”-gruppen på besøg. Vi siger
stor tak og glæder os til besøget!
Prisen for deltagelse er 200 kr. og tilmeldingslisten ligger bagerst i kirken eller kan
ske ved henvendelse til Erik Hedelund på
mob: 30 11 24 35.
Tilmeldingsfrist er søndag den 12. juni.

Fremtidssikret væg i kirkesalen
Endelig er tiden kommet hvor væggen inde
i kirkesalen skal fremtidssikres og gøres
pæn. I den forbindelse bliver der i slutningen af juli måned opstillet stillads i kirkesalen, som forventes opstillet i hele august
måned.
Projektet koster 47.000 kr. Ønsker man at
bidrage til projektet, kan pengene overføres via kirkens mobilepay 32696, og markeret ”kirkevæg”, så går pengene udelukkende hertil.
Vi glæder os til en ny, pæn og fremtidssikret væg!

Wave
YFC står bag WAVE, som er unge mennesker der mødes sammen om Jesus på tværs
af kirkekulturer. WAVE afholder 4-6 arrangementer årligt og er for aldersgruppen 1722 årige. Drømmen har været at skabe et
åbent fællesskab, hvor tro og tvivl er velkomment, og hvor kirkeuvante venner kun-

Husk: Tilmelding til Sommercamp! Prisen
stiger 1. juni!
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Aktiviteter
ne inviteres. WAVE holder til i tre storbyer;
Aarhus, Odense og København.
I WAVE Odense afholdes arrangementerne
som sagt på tværs af kirkerne, hvilket også
er gældende til næste arrangement, hvor
der d. 3. juni 2022 afholdes lovsangsfest i
Vineyard kirken, men med lovsangsleder
Daniel Aastrup her fra Apostolsk Kirke.
Ledelsen af WAVE Odense har været af
Jonas Degn, som kommer i Valgmenigheden. Han har siddet i spidsen siden 2020, da
WAVE Odense startede op, men de går en
ny tid i møde efter hans opsigelse. Stillingen
har været slået op, og det bliver en spændende tid, nu hvor en ny leder skal til.

I forbindelse med lejren er det vigtigt at vi
har forbøn for både lejren, dens virke og
Guds tilstedeværelse i hele processen.

Fælleskirkelig seniorsamling
Samlingerne foregår 2. mandag i måneden
kl. 10 i Godthåbskirken, Rosenlunden 15.
Deltagergebyr for alle 5 mandage 150 kr.
Enkelt mandage 35 kr.
Programmet er som følger:
13. juni: Casper Westergaard.
Emne: ”Velsignelsen”.
Casper er uddannet cand. theol. Han blev
ansat som assisterende præst i Bykirken 1.
august 2020. Casper er en dygtig underviser
og formidler af selv vanskelige teologiske
emner. Han er gift med Maria og sammen
har de en datter på et år.

Påruplejr
Påruplejr løber endnu engang af stablen i
uge 26. Flere her fra menigheden er med,
nogle som ledere, andre som deltagere.
Aldersgruppen er 6-12 år, og der er få ledige pladser, så vil dit barn gerne afsted, så
skynd dig at få dem tilmeldt.
Lejren har stor betydning for mange mennesker, da den har haft en stor indvirkning i
både børn og voksnes trosliv. 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.
Børnene skal i år lære om fællesskab, kærlighed og nådegaver samt hvordan de tre
ting hænger sammen.

Cafégudstjeneste
Det er efterhånden en fasttømret tradition,
at vi i Jacobskirken afholder cafégudstjenester henover sommeren.
Denne sommer er ingen undtagelse. Fra og
med søndag d. 10. juli t.o.m. søndag d. 31.
juli vil vi derfor mødes i caféen hver uge kl.
10.30 til en dejlig ”sommeranretning”, som
vi tidligere har kaldt gudstjenesterne. Der
vil også være en lille forfriskning undervejs.
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Jacobskirkens bygninger
En dør åbner sig… måske.
I den forgangne måned blev vi i menighedsledelsen gjort opmærksomme på, at der
var én eller flere unavngivne menigheder
med base i Odense, som var på jagt efter
nye lokaler. Ud fra vores kendskab til disse
kirker vurderede vi, at deres søgekriterier
muligvis svarede til vores lokalers beskaffenhed.
Derfor besluttede vi efter grundig overvejelse, og med en uges tænke- og bedetid, at
kontakte menighederne og tilbyde dem at
komme og besigtige vores lokaler. Det blev
en fin fremvisning som ledte til, at vi er
blevet bedt om et overslag på, hvad prisen
ville blive ved et eventuelt salg.

Intet er besluttet endnu i forhold til, om et
salg rent faktisk giver mening. Vi oplever
dog, at der kan være en guddommelig timing i denne pludseligt opståede situation.
Selvom kirkens sal stadig rigeligt kan rumme vores almindelige søndagsgudstjenester, begynder de omkringliggende lokaler
at bliver lidt begrænsede ift. aktiviteter
som Familienetværk, Next osv. Hvis vi, som
vi forventer, kommer til at se fortsat vækst

på de forskellige aktiviteter, får vi brug for
større og bedre lokaler til dette formål.
Menighedsledelsen er i skrivende stund ved
at nedsætte et team med ansvar for at bære denne proces videre. Tommy Rasmussen
har indvilget i at lede teamet, hvilket vi er
taknemmelige for, da han er en meget dygtig, grundig og ordentlig administrator.
Første skridt bliver at indhente vurderinger
af salgsværdien på bygningerne, som gives
til de interesserede parter. Hvis processen
leder til en egentlig salgsforhandling, vokser teamets opgave nødvendigvis til også at
finde nye bygninger, det kan fungere som
menighedens fremtidige hjem.
Vi ser frem til en spændende proces i overbevisning om, at Gud vil åbne og lukke døre
og vejlede, så vi ender med den rigtige løsning for den næste sæson i Jacobskirken.
Vær med til at bede for processen og kontakt meget gerne ledelsen hvis du har
spørgsmål og/eller kommentarer.
Vi opdaterer løbende om processen.
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