I efterår 2007 var Kirsten Nielsen i Israel på
det hun regner med bliver den sidste af
mange ture til dette pragtfulde land med de
gæstfrie beboere. Som trofast støtte af Israels
Vægter har Kirsten et hjerte der banker for
landet og dets beboere. Det slog Kirsten
denne gang, hvor meget Guds Ord betyder
for Israelerne også den dag i dag.
I Samaria boede rejseselskabet på et fint hotel,
hvor der var anlagt en bibelsk have. Der var
livagtige scenerier med mandshøje statuer af
bl.a. Moses, Abraham og de 12 stamfædre.
Højdepunktet på turen var deltagelsen i
løvhyttefesten i Jerusalem. Kirsten
havde mange bekymringer over
hvordan hun skulle komme op ad de
stejle trapper for at komme frem til

gennem ørkenen. Efter
åbningsfesten i ørkenen tog
rejseselskabet til 3 dages fest
i Jerusalem. I byen så de
løvhytter på alle altaner og i
alle små haver. Overalt, hvor
der er lidt plads bygges en
hytte. Her havde Kirsten
muligheden for at besøge en
jødisk familie i deres private
hjem og se deres hytte. En
stor oplevelse!
En sidste stor oplevelse, som
skal nævnes her, var besøget
i Holocaustmuseet. Kirsten

Fotos v. Kirsten

Løvhyttefest
stedet, hvor festen foregik. Derfor var
lettelsen stor, da det viste sig at bussen kørte
deltagerne helt op til festpladsen. Det var
fuldmåne, som altid når festen starter.
Danserne var klædt i farverige kjoler med
flotte perler og kostumer. Der blev danset og
sunget lovsange til Gud, som havde udfriet
jøderne ud af Egypten og ført dem i 40 år
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havde ikke været der før og
det gjorde en stor indtryk.
Der blev man mindet om de
forfærdelige ting, som skete
for 6 millioner jøder, men
alligevel vidnede stedet om
Guds trofasthed, for over
indgangen kunne man se
ordet fra Ez. 37:14.
Marleen
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”Jeg skriver til dig fordi jeg gerne vil lære dig
bedre at kende. Vi har jo lige mødt hinanden for
første gang her den 1. januar; og vi skal jo følges
ad, du og jeg, det næste år, så vi kan jo lige så
godt lære hinanden at kende her fra starten.
Jeg har hørt så meget om dig fra mennesker, der
påstår de ved hvem du er. Nogle taler om dig som
en gammel ven, der langt om længe kommer med
tryghed og glæde, andre siger at du er som en ulv i
fåreklæder, der kun kan glæde sig over andres
ulykke. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal tro om
dig….”
Sådan kunne et brev til det kommende år
godt formuleres. Jeg tror at vi alle gør os
tanker om hvad det kommende år skal bringe.
Dronningen har jo her ved årsskiftet holdt en
tale om det kommende år, og vores statsminister har også har luftet sin mening om
de næste 12 måneder.
Ofte tænker vi, at vi er underlagt tiden og at
vi intet kan stille op over for denne
mærkelige størrelse. Men Bibelen minder os
om et andet perspektiv i relation til den tid vi
endnu ikke har lært at kende. Tiden er ikke
en trussel, der som en fangevogter holder os
indespærret i en skæbne vi ikke kan slippe ud
af. Nej, tiden er: ”Time og dag og uge, dem
får vi lov at bruge”, som Johannes Møllehave
engang har formuleret det. Tiden er en gave,
som vi kan bruge – ikke omvendt.
Derfor kan vi også læse om Kong David, der
i det gamle testamente skriver: ”Men jeg
stoler på dig, Herre, jeg siger: Du er min
Gud. Mit livsløb er i din hånd, red mig fra
mine fjender og forfølgere!”, Salmernes Bog
kap. 31, v. 15–16.
Når vort livsforløb er i Guds gode hånd, kan
vi trygt møde tiden – som en gave, vi får lov
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at bruge. Vi kan derfor takke
Gud for at vort livsforløb
ikke er underkastet ”tiden”,
men derimod er i Hans gode
hænder. Vi kan bede om
Hans råd og vejledning til at
bruge denne gave korrekt og
i overensstemmelse med, det
han vil i 2008.
Med ønsket om et godt og
overraskende 2008 og Guds
gode vilje for dem, der søger
Ham.
Henrik.

Fra gospel-gudstjenesten
2. december i Baptistkirken
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Lørdag

5.

13:00 AGLOW - kun for kvinder. I Baptistkirken, Vindingevej 32

Søndag

6.

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

7

19:00 Café Crea

Onsdag

9

19:00 »Time-out«

Søndag

13

10:30 Gudstjeneste med navder

Onsdag

16

19:00 »Time-out«

Søndag

20.

10:30 Cafégudstjeneste

Mandag

21.

19:00 Café Crea

Onsdag

23

19:00 »Time-out«

Søndag

27

10:30 Gudstjeneste

Onsdag

30.

19:00 »Time-out«

Februar 2008
Søndag

3

10:30 Cafégudstjeneste med fastelavn

Mandag

4

19:00 Café Crea

Onsdag

6

19:00 »Time-out«

Søndag

10

10:30 Gudstjeneste med navder

Fra 2008 kræver SKAT, at vi
som beløbsmodtager indberetter CPR-nr. samt det
indbetalte beløb for hver
enkelt giver, der ønsker
skattefradrag. Derfor
anmoder vi jer om at oplyse
os jeres CPR-nr. snarest
muligt hvis I er interesseret i
at udnytte muligheden for at
trække op til 14.000 kr. fra i
år 2008. For fradragene for
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indkomståret 2007 gælder de gamle regler, så
hver enkelt selv skal indberette sine fradrag.
Kvitteringerne udsendes fra Kolding. Beløb
op til 14.100 kr. kan fradrages med 13.600 kr.
Derudover gælder nu, hvis man ønsker at
tegne en 10-årig forpligtigelseserklæring,
som skal gælde hele året, at den skal tegnes i
januar måned, da den først gælder fra den
måned den tegnes. Hvis du har spørgsmål
omkring disse ting, kan du henvende dig til
Marleen Frost.
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Taler / mødeleder
Tilmelding nødvendig pga. servering (40 kr)
Henrik Friberg / Mogens Frost
Ungdomsmøde
Mogens Frost
Ungdomsmøde
Henrik Friberg / Lis Molin
Ungdomsmøde
Jens Erik Jacobsen / Henrik Friberg
Ungdomsmøde

Taler / mødeleder

Ungdomsmøde
Mark Thomsen

18, har vi fyraftensbøn.
Hver torsdag, fra kl. 17 til ca.
du velkommen til at kontakte:
Har du ting vi skal bede for, er
2112 0982
Thomas Kølle:
2881 3512
on:
Vibe Andreass

Årets menighedslejr bliveri weekenden 25. – 27. april.
Husk at reservere denne weekend – det giver bare så meget at vi er af sted
sammen en hel weekend!
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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 (undtagen sidste søndag i måneden) er
der børnekirke, mens de voksne har gudstjeneste

»Time-out«
er et ungdomsfællesskab med fokus på Gud og 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 ind

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
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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
Forbønsteam:
Lise Jensen
Email forbeder@roskilde-frikirke.dk
AGLOW:
Ulla Holmgreen Nielsen

4636 4105

Lektiecafé:
Miriam Frost

4635 5220

Bestilling af CD fra møderne:
Mogens Frost
sms til 619 00000
eller email: cd@roskilde-frikirke.dk
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Hjerteligt velkommen!

Tlf. 4636 1186

Godt Nyt - kirkens menighedsblad
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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