
Fra generation til generation
”Vi vil fortælle dem til vore børn, som igen skal give 
dem videre til nye generationer. De skal også høre om 
Herrens magt, om de forunderlige ting, han har gjort.” 
(Salmerne 78,4)

Af og til hører vi det sagt, at  ’kirken er kun én generation’ 
fra at uddø.’ Det er der helt sikkert noget om, men på den 
anden side, så er troen på Jesus ikke sådan lige at slukke. 
Gennem historien ser vi, hvordan nye generationer har 
samlet den stafet op, som den forrige generation nogle 
gange har tabt - og troen og kirken blomstrer op igen. 

Vi i den mere ”modne” generation fandt vores vej ind 
til Gud og fandt vores måde at leve troen ud på; og på 
samme måde skal også den næste generation finde deres 
særlige ”voice” og ”sound” – den måde, de ønsker at 
tilbede Gud og udtrykke hans indgriben i deres liv. Det 
ligger os stærkt på hjerte som menighed ikke at begrænse 
næste generation, men gøre dem beredte og begejstrede, 
så de kan give Guds vidunderlige kærlighed videre til 
næste generation – på deres måde.

Orla F. Møller, pastor

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

Livsbekræftende seniormøder
Hver anden mandag kl. 14.30 er der fælleskirkeligt 
møde for seniorer og andre, der har interesse. Mellem 
25-35 mennesker samles i Pinsekirken for at synge 
sammen og lytte til foredrag og inspirerende undervis-
ning. Der er kaffe & kage og dejligt fællesskab. Kom og 
vær med – du er hjerteligt velkommen.  
Tag fat i Ole Ladefoged på tlf. 2634 2004 for mere info.

ølg med
facebook.com/horsensinternationalfrikirke
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KALENDER

Søn. 6.   kl. 10.30 Gudstjeneste m/nadver
    Taler: Joan S. Højberg

Man. 7.   kl. 19.00 ZONE  - klubben for Tweens

Søn. 13.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Orla F. Møller

Man. 14.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken 

Søn. 20.   kl. 10.30 Gudstjeneste
    Taler: Niels-Peter Hedegaard
	 	 kl.	12.30	 Influencers-samling 

Man. 21.   kl. 19.00 ZONE  - klubben for Tweens

Søn. 27.  kl. 10.30 Gudstjeneste
    Taler: Anna Franow

Man. 28.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken
Ons. 30.   kl. 18.30 Mandeaften 
  Fællesskab & fællesspisning

Søn. 1.   kl. 10.30 Gudstjeneste m/nadver
    Taler: Orla F. Møller

Man. 2. kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 8.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Erik Christiansen

Man.  9.   kl. 19.00 ZONE - klubben for Tweens

Ons. 11. kl. 19.30 Under Åben Himmel
           Bøn- og lovsangsaften

Søn. 15.  kl. 10.30 Gudstjeneste   
  Taler: Hendrik Franow

Man. 16. kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 22.  kl. 10.30 ”Living Room Service”
  Talk-show gudstjeneste
  
Man. 24.   kl. 19.00 ZONE  - klubben for Tweens
Ons. 25.  kl. 18.30 Mandeaften
  Fællesskab med mening

Søn. 29.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Philip Hyldgaard
  A21 & Hillsong CPH

Man. 30.   kl. 14.30 Seniormøde i Pinsekirken

Høst er afhængig af investering
Vores liv og menighedens udvikling sammenlignes i Bi-
belen ofte med et landbrug. Der skal pløjes, sås og gødes. 
Din tjeneste og din økonomiske gave er en vigtig del af 
dette - være med til investere i vores fælles fremtid!  
Kirkens konto er: 1569 - 0576301 / MobilePay på 89 
343. Info om skattefradrag: at@apostolskkirke.dk


