
Modvind giver modstandskraft
”(Da han hørte Jezabels trusler) blev Elias grebet af 
panik og løb for livet.” 1. Kongebog 19,3

Den store profet Elias havde set vilde mirakler og havde 
lige vundet en stor sejr over den onde dronning Jezabels 
shamaner. Hun er rasende og udspyr dødstrusler – og 
det er som om Elias får pludselig hukommelsestab: han 
glemmer, at han tjener en almægtig Gud. I stedet for 
at søge hjælp hos Gud, bliver han bange og løber væk. 
Men Gud lader ham ikke forsumpe i hans gemmested; 
han kalder Elias igen og giver ham styrke til at løse flere 
vigtige opgaver.

Der er kræfter i universet, der ikke er sympatiske overfor, 
at kirken vokser, at du lykkes og din familie blomstrer. Der 
vil komme modstand; men lad os ikke glemme, at Gud 
har bevaret os og ført os igennem før - og han vil gøre det 
igen! Husk at bede for din familie, dine venner og kirken.

”Derfor giver vi ikke op. Selvom vores krop efterhånden 
bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet dag for 
dag.” 2. Korinterbrev 4,16

Orla F. Møller, pastor

Kirke og kontor: Nørretorv 27,  
8700 Horsens. Præst: Orla F. Møller
Tlf. 2327 5827 // e-mail: pastor@horsens-frikirke.dk

Frivillig medarbejder?
Har du lyst til at give nogle timer et par gange om  
måneden til at løfte opgaver i dette skønne hus?  
Lige nu har vi især brug for hjælpende hænder til/i:

• Børnekirken
• Velkomst/værts-teamet
• Rengøring

Giver du regelmæssigt?
Nu er det budgetlægningstid for 2020. Vi som kirke har 
drømme og planer, men vi når ikke langt uden din øko-
nomiske støtte. Overvej at støtte med en månedlig gave 
på bankkonto: 1569 - 0576301.  
For skattefradrag og givernummer skriv til vores bog-
holder Ida på imj@apostolskkirke.dk og hør mere. 

Living Room Service

NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019

KALENDER

Søn. 3.  kl. 10.30 Gudstjeneste /nadver
  Taler: Orla F. Møller
  kl. 12.30 INTROKURSUS

Man. 4.   kl. 19.00 ZONE  - klub for Tweens
 
Søn. 10. kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Martin Mutale
  Zambia / Brønderslev

Man. 11.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 17. kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Hendrik Franow

Man. 18   kl. 19.00 ZONE - klub for Tweens

Ons. 20. kl. 19.30 Under Åben Himmel
           Bøn- og lovsangsaften

Søn. 24.  kl. 10.30 Thanksgiving gudstj.
    Taler: Orla F. Møller

Man. 25.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken
Ons. 27.   kl. 19.30 Mandeaften - adventsfest
  Fedt samvær med spil og godter

Søn. 1.   kl. 10.30 Gudstjeneste /nadver
  Taler: Andreas Jørgensen
  Åbenkirke, Herning

Man. 2. kl. 14.30 Seniorgruppens juleafslutning
  (Kræver tilmelding)

  kl. 19.00 ZONE - juleafslutning

Søn. 8.   kl. 10.30 Juleshow: ”Den perfekte jul”  
  v/Louise Robinsons teatertrup.   
  Der bliver også Julemarked!

Søn. 15. kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Orla F. Møller

Søn. 22. kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Anna Franow

Tirs. 24.  kl. 14.00 Julegudstjeneste
  v/ Orla F. Møller

Søn. 29.  kl. 10.30 Nytårsgudstjeneste
  v/ Orla F. Møller

Tilmeld dig vores nyhedsmail:

horsens-frikirke.dk/nyheder.html

Tag fat i Orla eller en af de 
andre ledere og hør mere


