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Tag af – tag på...
”Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde 
før i tiden... I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har 
givet jer, så I kan ligne Ham...”  Efeserbrevet 4,22+24

En af mine kolleger havde i foråret besøg af en KonMari 
konsulent i hjemmet for at hjælpe familien med at sortere 
og rydde op. KonMari er en metode til at prioritere og 
sortere udviklet af japanske Marie Kondo, der har skrevet 
bogen ”The Life-Changing Magic of Tidying Up”.

”Behold kun de stykker tøj, du føler en umiddelbar glæde 
ved, når du kigger på det,” sagde konsulenten til dem. I 
første omgang grinede jeg, da jeg hørte om dette ”Joy”-
kriterium, men efterfølgende fik det mig til at tænke en 
ekstra gang. Hvor mange ting har vi i vores hjem og i vo-
res skabe, som vi ingen glæde føler ved, og ikke længere 
kan huske, hvorfor vi gemmer år efter år?

På samme måde er det i vores liv. Holder vi fast i vaner, 
gøremål og relationer, som vi inderst inde er klar over 
ikke er gode for os? Bibelen opfordrer os til at ’tage det 
gamle af’ og tage det nye liv på, som Jesus giver os. Er det 
nu, du skal droppe noget (uanset hvor godt og tiltræk-
kende det var før) for at give plads til noget nyt? 

Orla Møller, pastor

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

Guds Hus – den bedste investering 
Dit bidrag styrker menighedens liv og vækst!

Gaver kan overføres til kirkens konto:  1569 - 0576301 
Giv også via MobilePay på nr. 89 343 

Søn. 4.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Joan S. Højberg

Ons. 7.  kl. 19.00 TeenConnect 
  (Gruppe for de 12-16 årige)

Søn. 11.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Erik Christiansen

Man. 12.  kl. 14.00 Seniorgruppen 
  (Mødes på Sverigesvej 29)

Søn. 18.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Orla F. Møller

Søn. 25.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Patrick Nielsen 
  Jakobskirken, Esbjerg

Man. 26.  kl. 14.00 Seniorgruppen 
  (Mødes på Sverigesvej 29)

Ons. 28.    kl. 18.00 Mandeaften (Bowling)

Fre. 30.    kl. 19.00 YouthConnect

Søn. 1.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Orla F. Møller 
  kl.  13.00 Udflugt til Hillsong CPH

Ons. 4.  kl. 19.00 TeenConnect 
  (Gruppe for de 12-16 årige)

Søn. 8.     kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Orla F. Møller 

Man. 9.    kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 15.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Clement S. Dachet 
  Aarhus Valgmenighed

Ons. 18.       kl. 19.30        ”Under Åben Himmel” 
    Bøn og lovsang

Søn. 22.  kl. 10.30 Thanksgiving 
  Taler: Orla F. Møller 
  Med efterfølgende traktement

Man. 23.   kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken
Ons. 25.   kl. 18.00 Mandeaften

Søn. 29.  kl. 10.30 Living Room ServiceLiving Room Service
  v. Anna Franow & Co.

TeenConnect
Er du mellem 12-16 år, som kom og vær med i vores 
nye netværksgruppe. Vi mødes en onsdag om måneden. 
Her er en mulighed for at hygge, lære hinande at kende 
og vokse i troen på Jesus sammen.

YouthConnect
Er du mellem 17-25 år, så er denne gruppe et nyt fæl-
lesskab med masser af potentiale. Vi skaber hyggelige 
rammer og taler om vigtige temaer for os som unge.

Følg kirken på Facebook og Instagram og Youtube:

@horsensfrikirke @horsensinternationalfrikirke


