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KALENDER

I Majestætens (hemmelige?) tjeneste
”Han har sendt mig for at bringe godt budskab til 
fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til 
blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe 
et nådeår fra Herren.” (Lukas 4,18-19)

Det er fascinerende at se film med hemmelige agenter - 
mennesker, som ser almindelige ud, men er toptrænede 
til at løse særligt farlige opgaver. Lige der, hvor de trues 
af fjendens overmagt, trækker de et eller andet special-
designet våben ud af ærmet, og vinder dagen!

Du og jeg er også hemmelige agenter for Gud. Altså, vi be-
høver ikke at være så hemmelige, som vi ofte er. Sammen 
med Jesus er vi på mission for at gøre verden til et bedre 
sted og til at kalde mennesker til at tro på ham.

Vi kan ikke lide at snakke om det, men tro mig, der er 
onde kræfter, som ikke ønsker at se mennesker frie og 
lykkelige. Det er ikke mennesker, der er modstanderne, 
det er mørke åndsmagter, som skal bekæmpes med Guds 
særligt designede åndelige våben. Dem har du adgang 
til gennem Helligåndens kraft. Kender du dine våben? 
Bruger du dem?

”Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for 
Gud til at bryde fæstningsværker ned...” (2. Kor. 10,4)

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

Søn. 4.  kl. 10.30 2. søndag i advent 
  (m. nadver) 
  Taler: Niels-Peter Hedegaard 
  Åbenkirke, Herning

Søn. 11.  kl. 10.30 3. søndag i advent
  Taler: Orla F. Møller

Søn. 18.  kl. 10.30 4. søndag i advent
  Julesange & salmer  
  v. Joan Højberg & team 
  kl. 12.00 Mini-julemarked

Lør. 24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste
  

  Taler: Orla F. Møller

@horsensfrikirke @horsensinternationalfrikirke

ALLE GUDSTJENESTER SENDES LIVE PÅ FACEBOOK

Orla F. Møller, pastor

Man. 2. - Fre. 6.  kl. 7.00 + 17.00
  Nytårsbøn i kirken 
  [En uge med bøn og faste]

Søn. 8.  kl. 10.30 Nytårsgudstjeneste 
  m/nadver 
  Taler: Orla F. Møller

Søn. 8. kl. 19.30 Ev. Alliance Bedemøde 
  Orla taler i Valgmenigheden,  
  Beboerhuset Vestergade

 Der er fælleskirkelige bedemøder hver aften kl. 19.30.  
 Afslutningsaften i Indre Mission torsdag d. 12. januar.  
 Se mere på www.horsens-frikirke.dk

Søn. 15.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Robert Nzapa

Søn. 22.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Orla F. Møller 
 [Efterfulgt af ’Kick-off ’ event for 40 Målrettede Dage]

Man. 23.   kl. 14.00 Seniormøde i Pinsekirken

Ons. 25.   kl. 18.00 Mandeaften

Søn. 29.  kl. 10.30 Gudstjeneste 
  Taler: Joan S. Højberg 
  “Hvad i alverden er jeg her for?”

40 MÅLRETTEDE DAGE 2023

”Hvad i alverden er jeg her for?”

Vi skal være sammen om

Se mere og tilmeld dig på horsens-frikirke.dk

Velkommen til

er en kampagne, hvor vi sammen 
fokuserer på, at opdage Guds 
formål for vores liv.

 6 søndage med temagudstjenester

 1 ugentligt møde i en Målrettet LifeGroup

 40 kapitler i bogen ”Det Målrettede Liv”

”Vær derfor besindige og årvågne så I kan bede; først og fremmest 
skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed...” (1. Peter 4,7-8)


