Vil du være del af en succes?
Vil du være med i et arbejde med
en fremtid?
Længes du efter at se forandring
i dit samfund, og selv være med til
at præge udviklingen?
Kan du lide at arbejde med større børn?
Så bør du alvorligt overveje at blive en del
af det team der står bag »hakuna matata«
– arbejde blandt børn i Æblehaven i
Roskilde tirsdage kl. 18.30 – 19.30.
Tag en snak med Miriam Frost, som står
for arbejdet. Der er mange funktioner du
kan være med i. Ud over at der er mange
praktiske opgaver under møderne, er der

Godt Nyt
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kontakt med børnene i
ugens løb, når der deles
indbydelser ud til næste
uge.
Miriam kan kontaktes på
mobil 4141 1111.
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modtage mere af hans
”I er verdens lys, og det skal kunne ses,
kærlighed, lægedom og
ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan
omsorg.
ses langt væk. Man tænder jo ikke en
lampe for at skjule den under en spand.
”Jeg er verdens lys. Den, der
Nej, den skal stå højt og frit, så den kan
lyse for alle i huset. På samme måde skal I følger mig, kommer ikke til
at vandre i mørket, men får
lade det lys, I har fået, skinne for folk, så
livets lys.” Joh 8,12.
de kan se, at det I gør, er prisværdigt, og
give jeres Far i Himlen ære.” Matt 5;14Henrik
16
Her i februar kan vi begynde at
mærke, at der er flere lyse
timer og dermed mere lys.
Så selv om det stadig er
koldt, er det ikke svært
at glæde sig over at lyset
er ved at være på
fremmarch. Lys er
dejligt og gør os i godt
humør!
Jesus bruger derfor
også bevidst lyset,
når han skal
fortælle disciplene
hvilken rolle han ser
for menigheden.
Den skal nemlig
være synlig og
repræsentere lyset!
For Gud er lys.
Det betyder at kirkens
handlen og væremåde
skal være inspireret af
Guds lys, så den kan
være med til at sprede håb,
så vi alle kan sætte fokus på
Gud og med taksigelse
Februar 2008
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Søndag

3

10:30 Cafégudstjeneste
Børnekirken har tøndeslagning

Mandag

4

19:00 Café Crea

Onsdag

6

Time Out

Torsdag

7

Søndag

10

17:00 Fyraftensbøn

Onsdag

13.

Torsdag

14.

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

17

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

18.

19:00 Café Crea

Onsdag

20

Time Out

Torsdag

21.

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

24.

10:30 Gudstjeneste

10:30 Gudstjeneste med nadver
Time Out

19:00 Lovsangsgudstjeneste
Onsdag

27

Torsdag

28.

Time-out
17:00 Fyraftensbøn

Marts 2008
Søndag

2

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

3

19:00 Café Crea

Onsdag

5

Time Out

Torsdag

6

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

9

10:30 Gudstjeneste med nadver

Onsdag

12

Torsdag

13

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

16

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

17

19:00 Café Crea

Onsdag

19

Time Out

Torsdag

20

17:00 Fyraftensbøn

Søndag

23

10:30 Påskegudstjeneste

Time Out

Onsdag
26 Roskilde Frikirke
Time-out
Godt
Nyt fra
Torsdag
27 17:00 Fyraftensbøn
Søndag

30.

10:30 Gudstjeneste
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Taler / mødeleder
Henrik Friberg / Mogens Frost

Mark Thomsen / Mitzi Pedersen

Lise Thomsen / Amalie Friberg

Henrik Friberg / Marleen Frost
Henrik Friberg m.fl.
Ungdomsmøde

Taler / mødeleder
Poul Kirk (redaktør for Domino) / Henrik Friberg

Mogens Frost

Henrik Friberg / Marleen Frost

Årets menighedslejr bliver i weekenden 25. – 27. april.
Gæstetaler er Jørgen Mortensen, København.
Husk
at Frost
reservere denne weekend!
Mogens
Ungdomsmøde
Februar
2008
Henrik Friberg

Side 5

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 (undtagen sidste søndag i måneden)
er der børnekirke, mens de voksne har gudstjeneste
»Time-out«
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
Cellegrupper
Spørg din celleleder – eller én fra kirkens ledelse – hvor
og hvornår der er cellemøder, og hvor du passer bedst
Café Crea
Mandage kl. 19 til 21.30 (i lige uger) er vi mange der
samles i kirken for at lave forskellige hobbyartikler.
Hobby - hygge - kaffe - sjov

Seniorkredsen
mødes i Baptistkirken, Vindingevej, første og tredje
onsdag i måneden. Som regel kl. 14
Få en oversigt af Lis Duch
Godt Nyt

fra Roskilde Frikirke
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Kirken:
Hedegade 29, 4000 Roskilde
Kirkens præst:
Henrik Friberg
Email:
Træffetid:

Tlf. 4635 0468
Tlf. 6616 5654
Mobil 2015 6663

friberg@apostolic.dk
Efter aftale

Lederteam:
Hanne og Henrik Friberg
Marleen og Mogens Frost

Tlf. 6616 5654
Tlf. 4638 4698

Roskilde Frikirke, en del af Apostolsk
Kirke i Danmark

Kasserer:
Steen Nielsen
Email
kasserer@roskilde-frikirke.dk
Kirkens girokonto
5 31 66 26
Bankkonto (BG Bank, Kolding afd.) 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)

Cellegruppeledere:
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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I kraft af at vi som kirke er engagerede i
det arbejde, Iver og Alice Larsen udfører
med bibeloversættelse i forskellige dele af
Kenya, er den alvorlige situation i Kenya
særligt aktuel for Roskilde Frikirke.
Undertegnede var i september måned i
Kenya og oplevede et relativt velfungerende land i fred. Vi fik en kærlighed til
landet og dets befolkning. Derfor er det
med stor sorg at vi næsten dagligt kan
følge udviklingen i landet. Vi ser et
harmonisk land forvandlet til et sted, hvor
forskellige stammer myrder hinanden, og
hvor huse nedbrændes. Mennesker der for
manges vedkommende har levet på noget
nær et eksistensminimum, er blevet
frarøvet alt. Og hvad værre er: Dem man
før regnede som venner og gode naboer, er
pludseligt blevet fjender fordi de tilhører
’den forkerte stamme’. Mange års fremgang er blevet smadret. Og hvad efterlader det?
Bøn kan hjælpe!
Problemerne skyldes, at de to præsidentkandidater hver for sig hævder at de har
vundet det nyligt overståede valg – og
hvad værre er, ingen af dem er villig til at
bøje sig. Tværtimod bruger deres respektive tilhængere alle midler i de stridigheder der er opstået i kølvandet på valget!
Et valg hvis afgørelse mange valgobservatører sætter spørgsmålstegn ved.

Forbøn kan hjælpe til at
løse op for den fastlåste
situation! Vær derfor med
til at bede. Om en snarlig
afslutning, og heling for de
mange ødelagte relationer.
Vores missionærer
En lille glæde midt i
mørket er at ”vores missionærer”, Alice og Iver
Larsen, har det godt, selv
om det skete naturligvis
præger deres dagligdag.
Søren og Birgitte, kirkebyggere, der bor i Eldoret i
nærheden af Alice og Iver,
har det også godt. De har
under kampene mellem
stammerne – hvoraf nogen
af de værste har fundet
sted i Eldoret – været
vidner til nedbrænding af
huse, og oplevet de mange
flygtninge på tæt hold.
Som følge af situationen
kan de endnu ikke komme
i gang med at opføre den
kirke vi har givet (læs
Godt Nyt for november
2007), men det må siges at
være en mindre ting.
Mogens Frost

