KALENDER
DECEMBER 2020
Ons. 2.
kl. 18.00
		

TeenConnect
(Juleafslutning i Grejs)

		
		

m/nadver
Taler: Orla F. Møller

Søn. 6. kl. 10.30 Adventsgudstjeneste

Man. 7. kl. 11.00
		

Seniorgruppen
(Julefrokost)

Søn. 13. kl. 10.30 Juleshow i Håndværkerforeningen
		

Der er plads - så tag venner og naboer med!

Søn. 20. kl. 10.30 Adventsgudstjeneste
		

Taler: Vivian Prozhmi

		

Kirkeibyen Kolding

		

Taler: Orla F. Møller

		

Taler: Orla F. Møller

Tors. 24. kl. 14.00 Juleaften

Søn. 27. kl. 10.30 Gudstjeneste

JANUAR 2021
Søn. 3. kl. 10.30 Nytårsgudstjeneste
		
		

m/nadver
Taler: Orla F. Møller

Søn. 10. kl. 10.30

Gudstjeneste

		

Horsens Valgmenighed

		
Søn. 10. kl. 19.00
		
		
Man. 11. kl. 14.00
kl. 19.00
		

Taler: Lars Meilandt Hansen
Ev. Alliance Bedemøde
i Valgmenighed, Beboerhuset
Taler: Arnbjørn Hågensen

Seniormøde i Pinsekirken
Bedemøde i Horsens Frikirke
Taler: Søren Grysbæk, IM

Se mere om de fælleskirkelige bedemøder på separat
program i kirken eller på www.horsens-frikirke.dk

Søn. 17. kl. 10.30 Gudstjeneste
		

Taler: Anna Franow

		

Taler: Orla F. Møller

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

Uhindrede hjerter

”Så lad os da... frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der
ligger foran os.” Hebræerbrevet 12,1
Det nye år nærmer sig, og vi er sikkert mange, der tænker
tilbage på alle de smukke visioner og planer, vi havde
i januar 2020. Måske griner vi ironisk, måske ryster vi
på hovedet i skuffelse over et år, der var besynderligt og
belastende på de fleste måder!
Usikkerhed og skuffelse kan hæmme vores glæde over de
nye muligheder, der ligger i 2021. Men Gud ønsker ikke,
at vi går ind i fremtiden med hindrede hjerter. Ved hans
nåde kan vi slippe alt det, der hindrer og hæmmer.
Her er opskriften på et uhindret hjerte:

Tilgivelse: Det er tid til at give slip på fortidens svigt, sår
og fejl. Vi har alle brug for en ny chance.
Udrensning: Tjek dit indre for ting, der får lov til at
vokse, som ikke burde være der.

Genstart: Forskellen på dem, der klarer den og dem,
der ikke gør, er at de første rejser sig flere gange end de
falder!

Orla Møller, pastor

Følg kirken på Facebook og Instagram og Youtube:
@horsensfrikirke

@horsensinternationalfrikirke

Vi løfter hinandens hænder
Vær med 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 i:

• Velkomst/værts-teamet (Ring til Tina: 9173 8736)
• Kaffe-team (Ring til Lisa: 2084 5427)
• Børnekirken (Ring til Helle: 3136 4301)

Søn. 24. kl. 10.30 Gudstjeneste
Man. 25.
Ons. 27.

kl. 14.00

kl. 18.00

Seniormøde i Pinsekirken
Mandeaften

Søn. 31. kl. 10.30 Gudstjeneste
		 Taler: Joan S. Højberg

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

