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KALENDER

Gør det igen, Herre!
”Lad dit folk igen opleve dine undere, lad vore børn få 
din herlighed at se. Vis os din nåde, Herre, vor Gud, giv 
os gode tider og fremgang.”  (Salme 90,16-17)

Ordet vidnesbyrd på hebraisk er ”Aydooth”, som betyder 
gør det igen med samme kraft og autoritet. Så hver gang 
vi læser om, glædes over og udtaler en fortælling om Guds 
indgriben i vores eller andres liv, siger vi faktisk: Gør det 
igen, Herre!

Føler du dig brudt, modløs eller mat? Jeg tænker, vi er 
mange, der mærker presset fra mørket omkring os. Vi har 
brug for et gennembrud. Vi har brug for, at Guds lys skæ-
rer igennem det dunkle. Hvem end du er, hvorend du er: 
slå ikke øjnene ned i skam og fortvivlelse; løft dit hoved 
i forventning til, at Gud kan gribe ind - ja, selv i Horsens! 
Gud kan vende dårlige tider til en ny sæson med velsig-
nelse og fremgang.

- Herre, vi ved, at intet begrænser dig. Vi beder om, at du 
må bryde igennem og fylde os med nyt liv og friskt mod!

”Herre, jeg har hørt om dit ry. Jeg er fuld af ærefrygt 
for de undere, du udførte. Gør det igen, Herre.”  
(Habakkuk 3,2)

Orla Møller, pastor

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

BØN (og faste, hvis du vil) 
Vi har brug for et boost og en god start med Gud i 
det nye år.
Derfor tilbyder vi mulighed for at følges ad i bøn og faste 
den første uge i januar. Der vil være bøn i kirken morgen 
og aften. Kom og vær med de gange du kan. Hvis ikke du vil 
fast hele uge, kan du måske prøve det en enkelt dag.

Robert Nzapa har stor erfaring med dette. Spørg ham evt. 
til råds på tlf. 4129 5960. 

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 

Følg kirken på Facebook og Instagram og Youtube:

@horsensfrikirke @horsensinternationalfrikirke

JANUAR 2022
Søn. 2.  kl. 10.30 Nytårsgudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Orla F. Møller

Man. 3. - Fre. 7.  kl. 7.00 + 17.00
  Bøn i kirken 
  [En uge med bøn og faste]

Søn. 9.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Joan S. Højberg
Søn. 9. kl. 19.30 Ev. Alliance Bedemøde 
  i Valgmenigheden, Beboerhuset V.

Man. 10. kl. 19.30 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. 16.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  v/Immanuel og Merry 
  Fredensborg, Always Hope Asia

Søn. 23.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Orla F. Møller

Man. 24.    kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken

Ons. 26.   kl. 18.00 Mandeaften

Søn. 30.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Lene Jørgensen 
  Åbenkirke, Herning

Lør. 5.   kl. 12 - 15.00 Arbejdslørdag i kirken

Søn. 6.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Orla F. Møller

Man. 7.    kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken

Søn. 13. kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Niels-Peter Hedegaard 
  5-års jubilæumsfejring for  
  Helle og Orla Møller

Søn. 20.  kl. 10.30 Gudstjeneste
  Taler: Orla F. Møller

Man. 21.    kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken

Ons. 23.   kl. 18.00 Mandeaften

Søn. 27.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Joel Bagnall 
  Lyngby Frikirke


