Søndag den 14. december kl. 10.30 holder
vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen
med nogle af julens skønne salmer, danser
om juletræ og glæder os sammen med
børnene over julens store og glade
budskab.

Som afrunding på julefesten spiser vi sammen.
Alle tager lidt mad med til
en fælles julefrokost-buffet.
Der er sørget for brød,
smør og kiks. Sodavand
kan købes.
Inviter gerne børn,
venner og naboer med
til en meningsfyldt og
indholdsrig julefest.
Der skal nok blive
plads til os alle.
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Gud, har skab alt – ikke med
hammer og sav – men med
ord! Det må i sandhed være
nogle meget specielle ord. Det
er jo ikke fordi, vi mangler ord
i dag. Aldrig har vi lyttet til så
mange ord på alverdens sprog,
som vi gør i dag. Men ord, der
virkelig skaber noget konkret,
er der langt i mellem. Ord, der
gør en forskel i menneskers liv,
hører vi alt for sjældent.

Johannes siger det på sin egen måde i Joh. kap
1: Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi
så hans herlighed.
Det er mit håb at vi må bruge julemåneden til at
fejre ordet fra Gud er blevet konkret. Guds
skaber-ord fik et konkret udtryk i Jesus’ liv.
Brug derfor julen til at modtage det ord som
skaber liv – Ordet er dit! Del det livgivende ord
med andre på den konkrete måde, ved at
opmuntre, anerkende, give gaver.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul
Henrik.

Men Guds ord, som er
kommet til os, gør en forskel!
Det er ikke kommet for at
blive citeret eller for at diskutere, som man ofte bruger ord
til. Nej, Guds ord er kommet
for at skabe liv, håb og glæde!
– Det er Guds ords natur og
sådan vil det altid være!
Julen er den tid, hvor Guds ord
fejres. Det er fordi, Guds ord
for 2000 år siden blev så
konkret, at det kunne måles og
vejes. Og det blev det! 48 cm
og 3.200 g i første omgang
(tror jeg nok). Senere blev
Jesus ’vejet og målt’ med øjne
og øre af mennesker han
mødte og endelig skulle det
vise sig, at Jesus’ liv, død og
opstandelse kunne måles og
vejes på andre måder; nemlig i
forvandlede menneskers liv.
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December 2008
Mandag

1

19:00 Café Crea - Malerier

Onsdag

3.

19:00 Time Out

Torsdag

4.

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

7.

10:30 Cafégudstjenste

Mandag

8.

19:00 Café Crea - Hobby

Onsdag

10.

19:00 Time Out

Torsdag

11.

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

14

10:30 Menighedens julefest (se omtalen på side 2)

Mandag

15.

19:00 Café Crea - Juleafslutning

Onsdag

17.

18:00 Time Out - Juleafslutning. Tilmelding nødvendig (25 kr)

Torsdag

18.

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

21

10:30 Cafégudstjeneste med dåb

Onsdag

24

15:00 Juleaftensgudstjeneste

Søndag

28

10:30 Gudstjeneste

Januar 2009
Søndag

4

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

5

19:00 Café Crea

Onsdag

6

19:00 Time Out

Torsdag

7

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

11

10:30 Gudstjeneste med nadver

Mandag

12

19:00 Café Crea

Onsdag

14

19:00 Time Out

Torsdag

15

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

18

10:30 Cafégudstjeneste

Søndag

25.

10:30 Gudstjenste
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Taler / mødeleder

Daniel Noer / Lis Molin

Henrik Friberg / Hanne Friberg

Lis Molin / Henrik Friberg
Henrik Friberg / Hanne Friberg
Mogens Frost / Henrik Friberg

Taler / mødeleder
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Gudstjeneste – hver søndag kl. 10.30 (se planen)
Cafégudstjeneste første og tredje søndag i måneden – vi
starter med at spise sammen
Bøn for gudstjenesten fra ca. 9:45
Fyraftensbøn – hver torsdag kl. 17 – 18
Børnekirken ’Boblen’
Søndag formiddag er der børnekirke, mens de voksne
har gudstjeneste. Nogle gange er gudstjenesten tilrettelagt, så børnene er involverede.
»Time-out« (sammen med Baptistkirken)
er et ungdomsfællesskab med fokus på Gud og på
vigtigheden af et forum, hvor unge kristne kan hygge,
dele tanker, frustrationer og glæder. Time-Out er åbent
for alle mellem 18-? år og vi mødes hver onsdag mellem
19.00 og 21.30. Hjemmeside: www.timeout.mono.net
Netværksgrupper
Spørg din gruppeleder – eller én fra kirkens ledelse –
hvor og hvornår man mødes, og hvor du passer bedst ind
AGLOW
Møderne afholdes i Baptistkirken, Vindingevej 32.
Tilmelding nødvendig pga. servering, til Ulla Nielsen,
tlf. 4636 4105
Café Crea
Mandag i ulige uger: Maleri
Mandag i lige uger:
Hobby
Leder: Sanne Nielsen Tlf. 6166 2094
Godt Nyt
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Kirken:
Hedegade 29, 4000 Roskilde
Kirkens præst: Henrik Friberg
Email:
Træffetid:

Tlf. 6616 5654
Mobil 4241 4808

friberg@apostolic.dk
Efter aftale

Lederteam:
Hanne og Henrik Friberg
Marleen og Mogens Frost

Tlf. 6616 5654
Tlf. 4638 4698

Kasserer:
Steen Nielsen
Email
kasserer@roskilde-frikirke.dk
Kirkens girokonto
5 31 66 26
Bankkonto (Danske Bank, Kolding) 1569–7150281414
Pedelpar:
Mark Thomsen
Mobil 2299 9227
Lise Hjørnholm Thomsen
Mobil 2296 8077
Mødeværter:
Lis Duch
Ungdomsgruppen:
Mitzi Pedersen
Mark og Lise Thomsen

Tlf. 4632 1135
Mobil 2253 1146
(tlf: se under pedelpar)

Netværksgruppeledere:
Lis Duch
Mitzi Pedersen
Marleen og Mogens Frost

Tlf. 4632 1135
Tlf. 2253 1146
Tlf. 4638 4698

Lovsang:
Christine Krogstrup

Tlf. 3644 7454

Børnekirken Boblen:
Hanne Friberg
Tlf. 6616 5654
Email
bornekirken@roskilde-frikirke.dk
Forbøn:
Lise Jensen
Tlf. 4636 1186
Email forbeder@roskilde-frikirke.dk
AGLOW:
Ulla Holmgreen Nielsen

Godt Nyt - kirkens menighedsblad

4636 4105

Lektiecafé og ’hakuna matata’:
Miriam Frost
4635 5220
Café Crea:
Sanne Nielsen

6166 0294

Oplag godt 100 eksemplarer
Ansvarshavende redaktør
Mogens Frost
Tlf. 4638 4698
Fotos: Mogens Frost, hvis ikke andet nævnes
Stof til bladet mailes senest den 20. i måneden før, til
godtnyt@roskilde-frikirke.dk
Kirkens hjemmeside:
www.roskilde-frikirke.dk
Webmaster Mogens Frost
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Et underlig ord i Bibelen er ordet
”nåde”. I en af de nyeste oversættelser
har man helt udeladt ordet (udskiftet
det med et andet, mindre værdiladet og
mindre ”mystisk” ord).
Hvad er så nåde?
Jævnfør en ordbog, som forklarer
betydningen af det græske ord, kan
ordet oversættes med ”ufortjent
godhed”, ”ubeskrivelig godhed”,
”uforventet (stor) gave”. Altså noget
helt uforventet – noget vi på ingen
måde har krav på. Noget vi får på trods
af hvad vi har gjort os fortjente til.
Tilgivelse på trods af at vi har syndet
imod Gud. Eller handlet ’utilgiveligt’
overfor andre mennesker.
Hvis Gud er så god?
Jamen, hvis Gud er så god, hvordan
kan noget menneske så gå fortabt?
Skal alle ikke bare have denne nåde?
Et forståeligt spørgsmål – hvis ikke det
var fordi Jesus i Bibelen forklarer, at
Gud har skabt en udvej af mørket,
håbløsheden, ensomheden, fortvivlelsen, dødsangsten. Gud har givet en
gave. Men der er en betingelse … og
det er at vi
den! Gaven er
frit til rådighed. Men som et glas skal
tømmes, før det kan fyldes med noget
nyt, må vi være villige til at lade os

’tømme’ for at give
plads til Guds nåde.
Tømme for had, bitterhed, negativitet, vrede –
for at give plads til
noget langt bedre. Lys i
stedet for uigennemtrængeligt mørke. Liv i
stedet for lugten af død
og nederlag. Glæde og
begejstring i stedet for
sorg og angst.
Hvad koster det?
Eftersom nåde er
ufortjent godhed, må
den dybest set være
gratis. Men alligevel
koster den! Den koster
at vi giver afkald på
vores stolthed – ”jeg
kan selv” – vi må give
afkald på vores forbehold og forudfattede
meninger om hvem
Gud er, og lade Ham få
lov at gribe ind og
starte en proces, der vil
forvandle os indefra.
En ikke altid smertefri
proces, men en livsbekræftende proces.
Mogens

