
Du kan lykkes – selv i modgang
”...som et træ, der er plantet ved bækken... Det bekym-
rer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære 
frugt.” (Jeremias 17,8)

I samfundet, i erhvervslivet - ja, endda i kirkelivet, kan vi 
få det indtryk, at man ikke er noget værd, hvis ikke man 
kan yde noget. Men vi ved alle, at der er perioder i vores 
liv, hvor vi er nede og hvor al modgangen, vi møder, virker 
overvældende. Men tro ikke på den løgn, at du ikke er no-
get værd. Du er elsket af Gud og du er en gave til os, dine 
medmennesker, uanset om du er oppe eller nede.  

Noget helt fantastisk er, at Bibelen lover os, at hvis vi 
har vores rødder plantet i Gud, så vil vi kunne lægge 
bekymring bag os og stadig få lov til at bære frugt, uanset 
hvordan tingene går. Med Jesus ved din side, er du aldrig 
så syg eller så langt nede, at du ikke kan videregive noget 
godt fra ham. Efter et langt liv med op- og nedture navn-
gav Josef, en af sine sønner ’Efraim’ - som betyder »Gud 
har gjort mig frugtbar i min lidelses land.« (1. Mos. 41,52)

Orla F. Møller, pastor

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

Opstart af Tween-gruppe
Vi har en stor og dejlig børneflok i kirken. 
Den største gruppe er dem mellem 9-14 år, 
dem man kalder ”Tweens”. Vi glæder os over, 
at vi nu kan tilbyde et mødested med hygge 
og lidt undervisning hver 14. dag. Initiativ-
tagerne til gruppen er Michelle Franow og 
Stephanie Niemi. Se mere på hjemmesiden.

Følg os på facebook:

Tilmeld dig vores nyhedsmail:

facebook.com/horsensinternationalfrikirke

http://horsens-frikirke.dk/nyheder.html
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KALENDER

Lør. 2.  kl. 18.00 MGP-fest - Musik, mad og hygge

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

Man. 4. kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 10.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Anna Franow

Tors. 14.   kl. 18.30 Tween-gruppen
          Spisning, hygge og undervisning for de 9-14-årige

Søn. 17.   kl. 10.30 Gudstjeneste
  v. EuroClass, Kolding
  
Man. 18.   kl. 14.30 Seniormøde i Frikirken 

Søn. 24.  kl. 10.30 Festgudstjeneste
  Kirkens 95-års jubilæum
  kl. 12.00 Kirkefrokost

Tirs. 26.   kl. 19.00 ”Sisterhood United” - kvindeaften
  Hillsong Church, Aarhus
Tors. 28.   kl. 18.30 Tween-gruppen

Søn. 31.  kl. 10.30 ”Living Room Service”
  Talk-show gudstjeneste
  kl. 12.30 INFO-møde (regnskab m.m.)

Man. 1. kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 7.   kl. 10.30 Gudstjeneste m/nadver
    Maria Zorba Nielsen, Aarhus

Tors. 11.   kl. 18.30 Tween-gruppen

Søn. 14.  kl. 10.30 Gudstjeneste Palmesøndag
  Taler: Hendrik Franow
  kl. 12.30 INTRO-kursus

Man. 15. kl. 14.30 Seniormøde i Frikirken

Tors. 18. kl. 18.30 Skærtorsdag
           Fællesspisning & nadver

Søn. 21.   kl. 10.30 Påskegudstjeneste
  Taler: Orla F. Møller
  
Tors. 25.   kl. 18.30 Tween-gruppen

Søn. 28.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Kelvin Sam, Aalborg

Man. 29.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Din gave får det til at lykkes
Vores liv og menighedens udvikling sammenlignes 
i Bibelen ofte med et landbrug. Der skal pløjes, sås 
og gødes. Din gave er en vigtig del af dette - du giver 
kirkens vision et boost! Du kan give via din bank til: 
1569 - 0576301 / eller via MobilePay på 89 343. Info om 
skattefradrag og givernr fås hos: at@apostolic.dk. 


