KALENDER
NOVEMBER 2021
Man. 1.

kl. 14.00

Seniorgruppen mødes

		

i Pinsekirken, Sverigesvej 29, Horsens

		
		

Talere: Chrissy og Nico
Christensen, Mariager

		

Taler: Orla F. Møller

Søn. 7. kl. 10.30 Gudstjeneste
		 m/nadver

Søn. 14. kl. 10.30 Gudstjeneste
Man. 15. kl. 14.00

		

Seniorgruppen mødes

i Pinsekirken, Sverigesvej 29, Horsens

Søn. 21. kl. 10.30 Gudstjeneste
		

PRAISE ZONE fra Hillerød

Ons. 24. kl. 18.00

		

Fællesspisning og filmaften

		

Taler: Orla F. Møller

		

v/ Alterna-medarbejdere

Mandeaften i kirken

Søn. 28. kl. 10.30 1. søndag i advent
Man. 29. kl. 11.00

Seniorgruppens julefrokost

DECEMBER 2021

Søn. 5. kl. 10.30 Gospelgudstjeneste
		 v/ Steffen Bay & CC Singers
kl. 12.00

Julefrokost og julemarked

		

kl. 18.00

Juleafslutning i kirken

		

Taler: Kate Favre

Ons. 8.

Vi er godt på vej ind i den mørke tid på året, men samtidig
glæder vi os til advent og jul. Her tænder vi lys, skaber
hygge, spiser en masse lækkert og køber gaver.

Må jeg opfordre dig til at gøre mere ud af de næste par
måneder end du plejer? Vi har nemlig brug for mere end
et par stearinlys til at løfte humøret og sprede lys i vores
omgivelser. Vi har brug for at gøre mere plads til Lyset - til
Jesus. Du og jeg har brug for at komme ud af dødsskyggens dal og lade Livet få herredømmet igen.
”Det var ét menneskes gave, som fører til, at livet får
herredømmet over alle, som tager imod Guds overstrømmende nåde og tilgivelse i Jesus Kristus.”
(Romerne 5,17)

Der er ikke kun lidt nåde og lidt tilgivelse at hente hos
Jesus - der er overstrømmende mængder! Ja, også nok til
dig, der mener, at du har gjort det utilgivelige.

Det er tid til at droppe uforsonlighed og lade forsoningen
få plads og bane vej for ny glæde. Det er tid til at lade
ufred erstattes af fred. Vil du være med?

”For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham...
Freds Fyrste..” (Esajas 9,5)
Orla F. Møller, pastor

@horsensfrikirke

@horsensinternationalfrikirke

ACTS Academy Kolding

Søn. 19. kl. 10.30 4. søndag i advent
		

Taler: Robert Nzapa

		

Taler: Orla F. Møller

Fre. 24. kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste
		

JANUAR 2022

Søn. 2. kl. 10.30 Nytårsgudstjeneste
		 m/nadver
		

Lad livet og lyset vinde

Mandeaften

Søn. 12. kl. 10.30 Gudstjeneste m/nadver
		

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

Taler: Orla F. Møller

ALLE GUDSTJENESTER SENDES LIVE PÅ FACEBOOK

Et styrket fællesskab: ConnectGrupper
Lad os tage fællesskabet til nye højder! Vi vil gerne
starte flere ConnectGrupper op. Her kan vi kan mødes i
hjemmene, opbygge relationer og styrke troen. Skriv til
præsten, hvis du har lyst til at være med.

VIL DU GIVE EN HÅND MED?

RENGØRING :: KAFFE/CAFÉ/VÆRTER :: BØRNEKIRKEN

Tag fat i præsten eller dem, der tjener i områderne og tilbyd din hjælp.

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

